
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΤΗΕ 

ΠΟῪ ΒΙΒΚΕ-.. 
--ῷε 

΄-- 

ἈΟΘΟΟΆΘΙΝΟ ΤΟ ΤΗΕΞ ΑὙΤΗΟΕΞΙΖΕῸ ΝΕΈΚΘΙΟΝ (Α.Ὁ. τόει), 

ΜΙΤῊ ΑΝ ΕἘΧΡΙΑΝΑΤΟΕΝΥ͂ ΑΝὨῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

( πτηϊείδτ 
ἈΝΌ 

ᾧ δευϊβίοπ οὐ ἐδὲ γαπρπέζσπ, 

ΒΥ ΒΙΘΗΟΡΘ ΑΝῸ ΟΤΉῊΕΚ ΟἸΙΕΚΟΑΥ 

ΟΕ ΤΗῈ ΑΝΟΙΙΓΑΝ (Γ(ΗΚΟΩΗ. 

ἘΌΙΤΕΌ 

ΒΥ Ε, ς. (ΟΟΚ, ΜΑΑ., Οανον οἕ Εχετεξ, 

ῬΒΕΛΑΟΗΕΞ ΑΤ ΠΙΊΝΟΟΙΝ᾿Θ ΙΝΝ, ΟΗΑΡΙΚΑΙΝ ΙΝ ΟἈΚὨΙΝΑΚΥ ΤῸ ΤΗΣ ΟΥΕΕΝ. 
9 

ΝΕ ΤΕΒΘΤΑΜΕΝΤ. 

νοι. 11. β 

57 ΣΟΙ͂Ν--ΤῊΗΣ Α075 ΟΡ ΤΗ͂Ξ 4.05172 5. 

ΝΕ ὙΟΕΚ: 
ΟΗΑΒΙΕΘ ΘΟΕΒΙΒΝΕΒ᾽Θ 50Ν8, 

743 ΑΝΏ 745 ΒΒΟΛΌΨΝΑΥ. 

1880. 





ΠΟΟΝΤΕΝΤ5 ΟΕ ΜΟΙ. [Π: 

Γ᾽ ἸΟΗΝ᾽5 ΟΘΟΘΡΕῚΙ.. 

ΝΤΚΑΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΒΥ Β. ΚΕ. ΝΝΕΘΒΊΤΟΟΤΤ, Ὁ.Ὁ., ἈΕΟΙΓ5 ΡΆΟΡΕΒΒΘΟΙΆ ΟΕ 

ὈΙΝΙΝΙΤΥ͂, ΟΑΜΒΆΙΏΟΕ, ΑΝῸ ΟΑΝΟΝ ΟΕ ῬΡΕΤΕΚΒΟΚΟΥΟΗ. 

ῬΑΟῈ 

ΙΪ, ΤῊΞ ΑΥὐΤΗΟΚΒΗ͂ΙΡ ΟΡ ΤῊΕ ΟΟΒΡΕΙ, 

;:. ἱπίεγπαὶ Ἐυϊάεπεο. . . . .. Υ 

ἱ, Ιπάϊτοςῖ ἐνϊάοσποο . . . . . Υ 
(α) Τῆι δυΐδμογ νγὰ8 ἃ [ἰονν. . Υ 
(ὁ) ἃ εν οὗ Ῥαϊεξῆῖπε . . . Χ 
(2) δῃ δγθνν πε88. . . . . Χυ]! 
(4) ἂῃ Αροβίῖϊθ. . , . . 0 Ὁ Χχὶ 
(ὁ) 81 ]Ϊ᾿οβηῆ . . . .... 0 Χχὶ 

1, Ὀῖγοςῖ ονυάδσηοθ . . . . ς ΧΧῪΥ 
(4) 1.14... «0 ν 6.0. Χχν 

(ὁ) χίχ. 3ς. . τ τν 0. ΧχΥ 

(ὦ χχὶ. 24 . . ...1οὦ . Χχϑϊ 

4. Ἐχιεγπαὶ Ευίάδεπεέ . . . -. Χχνυ δι 

1. ΤῊΣ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΞἙ ΟΟΒΡΕΙ, 

:. Το “ιῖδοῦ. . .- τος δ. ᾧ ΧΧΧΙΐ 

4. Τρε Οεεαείοη μά Ῥαϊε .οο. ΧΧχν 

4. Τῥε Οὐϊεῖέ . Ὁ... 0... χὶ 

ῬΑΟΕ 
4. δε ΡίαὩ ᾿ς Ὁ .  . . .... ΧΙ 

5. Τὰ ϑιγέδ:.. . 9... ... Ϊ 
6. Ἡμίογίεα] Ἐχαεῖπε: {ΠῚ 

)η. δε 1αὐἱ Ὠίεουγ Χ}}]} 

11. ΟΗΑΒΚΑΟΤΕΚΙΒΤΙΟΒ ΟΣ ΤΗῈ ΟΟΒΡΕΙ,. 

:. Κοίαϊἑοπ 1ο ἐῤε Οἱά Τοαη»ιοηΐ Ἰχνὶ 

1. Τόε μη οἰ δὲπρ οὔ δὲ Με απο θα ΙἸχὶχ 
4. Ἴδε Οδαγαείεγ:. ᾿ Ἰχχὶ 

4. ϑγνιδοίβοι. . 9... 0... Ιχχν 

ΙΝ. ἈΕΙΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΟΥΕΚ ΑΡο- 

ΒΤΟΙΙ͂Ο ΔΝ ΕΙΤΙΝΟΒ. 

1. Κείαιίοπ ἰο ἐδε ϑγμπορεὶς σοβεῖν. Ἰχχυῖϊ. 
4. 170 δὲ “ῥοεαίγῥιε : . ᾿Ιχχχῖν 
3. 1ο 1δὲ Ἐρῥἐδεε 97 81 Ψοῤη. . Ιχχχυ 

ν., ΤΗῈ ΗἸΒΤΟΚΥ ΟΡ ΤῊΗΕΞ ΟΟΒΡΕΙ, 

:. δὲ χί . . .. «0 «Ἰχχχνυὶὶιὶ 

4. Τρε ἱπίγργεία οη ο ἣν Οωρε. σχεὶν 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟἈΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΘ. ΒΥ ΟΑΝῸΝ ΜΜΕΘΤΟΟΤΤ. 

ΡΡ. 1---307. 

ῬΑΟΚΝ ΦῬΑΟΙ 

ΔΙΟΣΙΤΊΟΝΑΙ, ΝΟΌΤΕΒ: ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤΕΒ: ' 
Ου οἶᾶρ. . Ὁ οοοο ον... 28 Οὐ Τἤδρ. ἰχ. 3ς . ων. 0.0. Σο 

Οη οἶᾶρ. ἰἴ, 11,,4 οὐ τ... 45 Οὐ ΟὨδΔΡ. Χ. 1ό, 22,,92 . .« . . .- 162 
Οπ οδδρ. 1. ... 006... 63 Οποβδρ. χίϊ. 8. . ... 199 
Οπ οἤᾶρ. ἷν. 2 . ὁ... 79 Οὐ οἾδΡ. χίν. :ό, 28. . ... 21[ 
Οἡ οὮΔΡ. τ. 1,3 .οο. 6.6 923 Οἱ οἤδρ. χνῖϊ. ...ϑ ....ϑ τ ὁ... 262 
Οη οδδρ. νυν. . 9. 0.06... 112 Οη Ἴδδρ. χίχ. . .Ὄ . 9.9... 482 
Οη οδδρ. νυἱῖ. 29 . . . . δὲς Οπ Ἑοἤᾶρ. Χχ.ὄ Σ . . ......... 9. 298 

Οη ομᾶρ. Υἱΐ, ς3-Ὑ ΠῺΣ, ἘΠῚ ΕΝ Οἡ ςὮδρ. Χχὶ. . ὁ. ....0.22.9. 9 80ό 

Υἱἱ, 9, 44 . ον... ΣΑΣ 



ἵν ΓΟΝΤΕΝΤΘΟΘ. 

ΤΗΕ ΑΓΟΥΤΘ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΘΤΙ]5. 

ἹΝΤΚἈΟΘΌΟΘΤΙΟΝ. ΒΥ Ε. 6. ΟΟΟΚ, ΜΑΑ., ΟΑΝΟΝ ΟΥ ΕΧΕΤΕΚᾺΒ, 

ΤΗΕ ΕΠΙΤΟΆΚ. 

ῬΑΟΚ ῬΑΟΕ 

Οεηογαὶ “αἰδριεπέ . ᾿ς ο 0... ..0ϑ.. 209 ΗἩμΜιονίοαὶ ἐραγαείον Οὗ δὲ Βοος, . . . 416 

ΤΗΐ οὔΙδε Βοος, . . . . «0.0.0. 310 ΟΦ μεοοιιγθι ἐπ ἰδὲ ΜΠ . .Ὁ 9.0.0... 329 

Οοπίεη!: οὐδε Βοοξ, . . . . 00 .0Ὁϑ. 31: δοιίγεε! οἱ ἐπ ον σια οη. . ον... 0 . 343 
1 }ίαη ἀπά οὐδε. ... «0.0.0. 311 Ρίαοε ἀπά ἐἑνιο ο ῥυῤ[ἰεαίἑδοη . . . . 345 

Ζπιεγηαὶ ουἱάεπεέι 97 αυῤδουδῥ} . . . 318 απισεγίρα ἀπά εαγὶν Ῥδγηἶο . ., . 384ς 
Ἐχίεγπαὶ ουἰάεπο .... «0.0.0... 3433 ἤδοναε δείρ μι! ὅὸγ ἐδε Ἱπιεγργειαμίοη.. , 346 

ΠΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝὨῸ ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤ ΕΞ. 

ΒΥ ΨΙΓΠΙΑΜ ΙΑΘΟΒΘΟΝ, Ὁ.Ὁ., ΒΙΒΗ͂ΟΡ ΟΕ ΓΠΗΡΒΤΕΚ. 

ῬΡ. 341-- (34. 



δι᾽. [ἸΟΗΝ. 

ΙΝΤΚΟὈΌΦςΤΙΟΝ. 

ῬΑΟ 

Ι. ΤῊΕ ΑΥΤΗΟΆΚΒΗΙΡ ΟΡ ΤῊΣ ΟΟΒΡΕΙ,. 
Σ. ]ηἰονγηαὶ Ἐυϊάεπο  , .. Υ 

ἱ, [πάϊγοςξ ονϊάθηςο.. Ω Υ 
α) Τηδ δυΐπογ νγᾶβ8 ἃ ]εἐτ. . Υ 
δ) ἃ [ενν οὗ Ραϊδϑῖίπα. ,. Χ 
ΟΕ δὴ ἐγθυννπε88. . . . . Χυΐὶ 
4) δἂῃ Αροϑῖῖς . . . . . χχὶ 
6) 51 ]10π5 . . . . . χχὶ 

1, Ὠιγοςῖ ουϊάθσηθ... . .. ΧΧχΥν 
4) 1.14... ... ΧΧΥ 
δ) χῖὶχ. 3 ς , .. ΧΧΥ 
2) ΧχΙ. 24 . . . . ΧΧΥΙ͂; 

2. Ἐχίογηαὶ Ἐυϊάοπεο. . Χχνῆιὶ 
ΠΠ- ΤῊΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ.. 

1. Τὸ Δωδο, Ν χΧΧΧΙΐ 
4. Τε Οεεαμίοη αηδ Ῥαΐ : ΧΧΧΥ 
2. Τ6ε Οὐϊεεῖ . . Φ Φ . Φ . . ᾿Χὶ 

Ι. ΤῊΣ ΑΥΤΗΟΈΞΗΙΡ ΟΕ ΤΗ͂ΕῈ ΟΟΒΡΕΙ, 

Ὁ χ, “πέρα υϊάεφρεο. 
ΓΟ Ο(οβρεὶ 1156] ἔοττὴβ ἴπ6 ὑσορεῦ 

ΒΙΔΥΠΠΡ-ΟΙΪης [ῸΣ 84 5 ϑίδοϊοσυ 1ῃ- 
ΑΌΪΤΥ ἰηῖο 1ἴ5 οὔρίη, ουδὲ ΤΑΥ͂ Ὀ6 
ταὶβεα 5 ἴο 6 ΘΑΙΪΥ Ὠἰβίοτυ οὗ ἴπε ὈοοΚ 
ονηρ ἴο [ῆ6 παίυτο οὗ [Π6 ἀνδι]δῦϊα ονὶ- 
ἄεποο, Ὀυϊ [ποτ σδη Ὀ6 Ὧο αιιδϑίίοη ἰῃδῖ 
1 18 Πργοβϑοα ἢ δὴ ἱπάϊνιάυαὶ οἢδ- 
τοῖθυ, δηὰ παῖ 1 σοπίδι ἢ ἱπαϊοδίοη 5 
οὗ ἴῃς εἰγουτηδίδηοθβ ππάθσ ΜΉΘ ἢ γα 5 
οοτηροβθα, Τῇθβα ᾿πα!οδίοηβ, (Ποτϑίοσο, 
τουδὶ ἤτοι 6 Θχδιηϊηθα : [ἢ]5 ομδγδοῖοσ 
τηυβὲ ἤιβδὶ Ὀ6 ἀφῆηρδα 50 (δ 5 1ϊ 1}}15- 
ταῖος [ῃ6 τοϊδίίοη οὗ ἴῃ 6 Ὑτιῖοῦ ἴο [η6 
τοὶ] ρίου5 δηὰ βοςίδὶ εἰγουτηβίδησαβ οἵ [6 
ἤγϑι σδηζυτσυ ; δηα ἤδη [ἢ]5 5 ἄοῃθ, νὰ 
81.411} Ὅ6 ἴῃ ἃ ροβιϊοῃ ἴο σοῃβιοσ σι ἢ 
ἃ [Αἱτ Δρρσζεοϊαιίοη {π6 ναὶὰς οὗ τῆς ἢ15- 
ἰοτίοδὶ (ΘϑΕἸ ΠΟΗΥ͂ 1π ϑυρροτί οὗ ἴδε υῃὶ- 
ΨΕΙ54] δαϊϊίοη οὗ τῇς Εδινγ ΟΠυτοῇ 
ὙὮΙΟὮ ἀϑβϑρηθα τῃ6 ποῦῖκ ἴο ἴῃ ΑΡοβι}8 
ϑῖ ]ὁἤη. 

Ἦνμαῖ [ἤδη 15 τῆς. δνιάδπος ἡ ὨΙΟΝ [ἢ 6 

Νναὺυ 72:1.----Ἶ οἱ.. 11. 

4. Τλέε }Ρ ἴωπ .᾽  ..ρδϑ᾽ο ὁ ὁ 

4. Τ᾿ δι» 1 :υν Ὧροέ.ο.Ρο ὁ8 Ι 

6. ΗἩμίογίεαὶ Ἐχαείποη Ὁ ἀδν ἐδὴθ Νῶε ος ΠῚ 
γ. Ἴδε 1.4: Ὠδεουγιειο. ἰχι]ΐ 

11. ΟΗΑΚΑΟΤΕΚΙΒΤΙΟΒ ΟΕ ΤΗΕ Ὅόϑρει.. 
Σ. Κοία!ίοπ ὁ ἐῤὲ Οἱά 121π»ηεπὶ. Ἰχνὶ 
4. ἼΡε μηγοίδιπο οΓ "δε Με ἰαπὶς ἰάρα ἰχὶχ 
4. ἼΦε Οδαγαείοῦ: . . Ιχχὶ 
4." ϑγηιδοί ἑν ἰχχυ 

ἷΪν. ἈΕΙΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ΟΤΗΕΚ Αρο- 
ΒΤΟΙΙΟ ὟΝ ΚΙΤΙΝΟΒ. 

:. Κείαιίοπ 'ο ἐδὲ ϑγποῤὲίς ἀρνία . Ιχχν 
, 3. 10 δὲ “Μροεαγρς . . . ᾿χχχὶν 

4. 10 δὲ Ἐρ εἶ: 9 δὲ οί... Ιχχχυιῖ 
Ν. ΤῊΣ ΗΙ:ΒΤΟΚΥ ΟΕ ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ͂,. 

:. Τρ Τοχὶ ᾿ . Ιχχχυΐὶ 
2. δὲ ἱπίογργοιαΐοη Ν᾽ ὧν Οορεὶ χοῖν 

ἔουπ (σοβροὶ ἐιβοὶε Ὀεατβ ἴο 115 δυῖποι- "Ὁ 
ΒὮ1Ρ, ἢχβί ᾿πάϊγοοῦγ, δπαὰ ποχὶ αἴγεςῖγ ὃ 
ΤΠδ56 δῖ6. [6 ἴνψο σιυοϑίίοηβ ὙΠΙΟἢ τὰ 
ἢανα ἴο ΔΏΒΨΜΕΙ Ὀείοσα γα οδῃ βὸ ἐγ 6. 

., 726 ἐπαάέγε ευτάίφηες 97 {66 σοερεῖ ας 10 
- αιείλογελίῥ. 

Ιῃ δχαυλϊηϊηρ ἴπ6 ἱπάϊγοος ον άδησα 
ΜΠ ΙΟΩ τῆς Τουτἢ (σοβρεὶ ἔστη 5065 45 ἴο 
115 δυιῖποσβῃρ, 1 ψι1}} θ6 πχοϑὲ σοηνεηϊεηῖ, 
85 Ὅ611] 45 πιοϑβῖ βδιβϑίδοϊοτσῃυ, ἴο σοηβι ἄεσ 
[6 ἀνδιϊα Ὁ] πηαίοσιδ]β ἰὴ ταδί οη ἴο 
βιςσοϑϑῖνα απθϑί!οηβ ὙΠ Ιςἢ ὈΘΟΟΠΊΘ ΤΏΟΓΟ 
δηά τότε ἀδβηϊῖα ἃ5 γα ὑτοσθοᾶ, Ηον 
ἔα ἴδ οδὴ ΜῸ ᾿πέογ το ἴῃῆ6 ὈΟΟΚ 
1156}, ἢ ΤηΟΤΘ ΟΥ 655 σοτίδι τυ, παῖ 
[ὴ6 ΔυῖΠΟΥ 85, ΟΥ̓ 85 ποῖ, ἃ ἴθ, ἃ [6 Κα 
οὗ Ῥαδϊθβίηθ, δἃη ογδ- τ] η655, Δη ΑΡΟΒΙΪΘ6, 
δηά, ᾿αϑὲ οὗ 4]}, ὃ: ]1Ἑομῃ, [6 βοὴ οὗ 
ΖερδεάροΡ 

(σὴ) 72ε ““πμίλον οὗ “1ἠε ξδωγίλ Οοεῤῥεῖ 
τὐὑα: ἃ 7ειυν. ΑἋ σαπαϊά δχαιηϊπαίίοη οὗ ὶ 
τῆς ον] άθηοα ἄρρθδῖβ ἴο ἰδᾶνθ ΠΟ στοοπλ 

ὁ 



νὶ 

ἴογ τεαβοηδῦϊα ἄουδι οἡ (15 ροϊηῖ. ὙΤΠδ 
γΠΟ]6 παϊταῖϊνα σῆθνβ αὶ ἴῇ6 δυῖΐῃογ 
ΜΔ ἃ ἴεν. Ηδ 15 ἴἀτ]]}ὰγ ἢ [εν 15} 
ΟΡ᾿ὨΪΟη5 δπα ουδίοιηβ, ἢ]5 σοΙηροδβιιοη 
15 ἱπηργοϑϑθα ἢ [Θν]5} ΤΠαγδοζογ 5165, 
ἢ6 15 ρεηῃοιταϊεα σι τὴ6 βριγι οὗ τῃ6 
7] ἀϊςρεηβαίίἼοη. Η!5 βρεςῖδὶ Κπονυ- 
Ἰεάρα, Ὠ15 ΠΠΓΘΓΑΓΥ 5.}]6, ἢ15 γα] σίου 141 ἢ, 
4}} ροϊηΐ ἴο ἴπ6 βαῖὴηθ σοῃοϊβϑίοη. Τῆδ 
ἴεν διρυτηθηῖβ ΜΏΙΟἢ ἀγα ἀροὰ οἡ ἴῃς 
ΟἾΠΟΙ 546 ἀδῦῖνε ψμαΐθνοσ ἰοσοθ ΠΟῪ 
ἢανε ἔτοιῃ ἴῖἢς :ϑοϊαϊίοη οὗ ραγίίουϊασ 
ΡῬἤγαβθο5 ΨΙοῆ ἅττα σοηϑδιάθσεα στπουΐ 
τορατὰ ἴο ἴΠ6 ρθῆρσδαὶ ἀβρεςῖ οὗ [πε 116 
ἴο ψῃϊς ἢ ΠΥ Ὀεϊοηρ. 

ΤἬΘ56 βἰαϊοιηθηΐῖβ ταδὶ δ6 ͵υ51Π6 4 1ὴ 
ἀεία!!. 

(α) Τῆς ἔπ] τ οὗ ἴῃ6 διΐμοσ οὗ 
[πΠ6 ΤΟὐυπἢ (ἀοβροὶ σι [εν ιϑῃ ΟΡ Οἢ 5 
156 5ῆθ νη πιοβῖ δι ΠΚΙΠΡΙΥ ὈΥ [6 οὐ] Π 6 
ΜὨΙΟἢ ΠΘ ρῖνοϑ οὗ [ἢ6 σοπίθροσασΥ Μ65- 
βίδηϊς δχρθοϊδίίοηβ. ΤῊ15 ϑι  ]εοῖ ΜΠ] θ6 
Ὀγουρῃὶ Ὀδίοσα 5 τόσα [ἴῃ ἀείδὶ! δῇετ- 
γγαΓα5 (1Π. ὃ 2). ΕῸΥ ἴΠ6 ργαβεηὶ ΐ ν0}} 6 
ΘΠΟυ ἢ ἴο τείεσ ἴο ἴῃς ἀδίδι:]5 ΏΙΟἢ ἀγα 
δίνθη ΟΥἩἉ Πρ] 16 ἀ 1ῃ 1. 21, ἱν. 25, νἱ. 14, 
Υἱ1. 40 ΕἾ, χὶ!. 24, ας [ἢ 8ἃ}} {π6868 
οᾶ865 (ἢ6 ρΡοϊηΐδ ἀτα ποις σιποις {ΠΕ 
Ιεαϑὲὶ οῆοτι ἃ5 ᾿γίπρ νηί τῃ6 πδίιγαὶ 
αἰγοὶβ οὗ [ῃ6 ψτιτογ 5 (πουρῃϊ5. 850 δραϊῃ 
ἢδ τη θητοη5. σαβ δ] ἴῃ 6 ΡΟΡΌΪΑΓ 6511- 
τηδίθ οὗ ψοπῖθῃ (ιν. 27), {6 ἰϊιηροτίδποα 
Αἰιδοῃαα ἴο (δε τα]ϊρίοιι5 ΞΟΠ 00]5 (ν1}. 1.5) 
16 αἀϊδραταροιηεης οὗ “τῇς ΠΙβροσβίοη ἢ 
(ν:}. 35), ἴῃς. Ὀε]εῦ ἴῃ ἴῃς ἱγαηβημεά 
Ρυπιβηδηὶ οὗ 5ἰη (ἸΧ. 2), ἴῃ ὨοϑΌ 
οὗ [εν δηᾶ ϑαπηδγίδης (ἵν. 9), {πῃ 6 51:- 
ῬΕΓΟ Ιου σοηϊετηρὶ οὗ [6 ῬΠΔΓΙΒΘ65 [0 Γ 
““ἢ6 ΡΘΟΡΪΘΆ οὗ [6 δαγίῃ " (ν11. 40). 

Τῆς ἀείδι]]5 οὗ [ον 5 ΟὈϑοσνδησθβ ἃΓα 
τουομεα ροὴ ἢ Θαυα] ργεοϊϑίοη. ΝΟῸΝ 
1 15. ἴτ1ὴ6 ἰᾶὰνν οὗ [6 βαῦραῖῃ ΠΟ ἢ 15 
βδῆσψῃ ἴοὸ Ὀ6 ονοιτιϊοα ὈΥ ἴΠ6 τϑαυῖϊγο- 
τηθηΐ οὗ οἰτοιυπγοϊϑίοη (ν11. 22 [): ΠΟΥ͂ 
[ῃ6 ςοτοιηοηϊαὶ ρο]]υτοη ἡ Π]οἢ 15 σοη- 
τγτδοιεα ὈΥ επίεγηρ 4 σθηῖ!]ς σουτί (ΧνῈ]. 
28). ΤΠ δοοουηΐ οὗ (πὰ νἱϑὶς ἴο [6 
Εδαϑξὶ οὗ Τἀρθογηδοὶθθ ΟἹΪἹΥ Ὀεοοτη65 ΠΥ 
116] ΠρΡῚ0}]6 ἤθη ΜῈ ΒΌΡΡΙΥ {πε ἔδοῖς δἵ 
ψὨΙΟἢ [6 ΓΘ ὈΔΓΟΙΥ ΠΙηϊ5, Ὀεῖηρ πἰπ- 
561 Π|16δὰ νι τῆς Κπον]εάρεα οὗ τΠϑῃλ. 
Τῇ ρουπηρ οὗ ψαῖοσ ἔσοτὰ ϑιϊοατη ρΡΟ᾿ 
1ἢ6 ἃἰασ οὗ Ὀυγηΐ ϑβϑδογῆςσθ, δηὰ [τπ6 
Κιπα!]]ηρ οὐ τῆ ἰδὰρβ πῃ ἴπ6 Ἄσουτὶ οὗ 
ἴπ6 ψοπΊθη, ΘΧρ]δῖη ἴπ6 ᾿ἱΠ]ΑΡΈΤΥ οὗ ἴπ6 
“νη ναῖοσ" (νι. 28), δπᾶὰ οὗ “τῇς 
Ἰιρῆς οἵ ἴῃς ψγοτ] ὰ " (ν111. 12). Απά Βεζε, 

ἹΝΤΚΕΚΟΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

δραῖη, ἃ εν ον το Κπὸν ἴἢ6 ἔδϑιναὶ 
νου 6 ΠΚΕΙγ ἴο ἀδβοσῖθε “τῆς Ἰαβὶ ἀΑΥ͂ 
οὗ τῆς ἰδαβὶ," σῆς μὰ δά θα ἴο τῃ6 
ΟΥΡΊΩΔ] 5ευθη, δἃ5 “τῆς γτεαὶ ἀδγ" (νἱὶ. 
327). Τῇ βαρ ἔδυ ΔΓ δηὰ ἀδοϊσινα 
Κπονίεάρε οὗ ἴΠ6 Ρδορὶθ 15 βδῆενῃ ἰῇ 
δ᾽ Ἰπηρ565 νὩΟἢ ἅτ ορεηεα οἡ ἀοπηδβίς 
16 δἵ [ῃ6 τηδιτίαρο ἐεαϑὶ (11. 1--- το), δηὰ 
δὲ ἴῃ6 Ὀυτγίαὶ οὗ 1,ἀζαγιιβ (χὶ. 17--- 44). 
ΤῊΘ τυπλυ]τυαγν βιοηϊηρ οὗ ϑῖθρῆθη (Αο8 
ν]. σὴ 8), ν οἢ οουὰ ποῖ δὰϊ 6 ἃ 
ψγ6}}-Κηονῃ Ἰποϊάθης ἴῃ [ἢ6 ΘΑΥῪ σἤυτοῇ, 
σου ἃ ἢανα Πιπάθτεα ΔΠΥ οπα ψῆο Πδά 
Ποῖ οΟΙεασ ἰηξογιηδίίοη ὑροὸη ἴδε ροϊηϊ 
ἴτοτη σεοοσζάϊηρ (ἢ6 δῆϑννεσ οὗ ἴῃς 7δνν8 
“15 ποῖ αν} ΓῸΓ ἃ5 ἴο ρυϊ ΔΗΥ͂ ΟΠ6 
ἴο ἀδδιῃ᾽" (χν}}}. 321); δπὰ 50 τὴ ἔδλοϊ {656 
ψΟΣα5. νετο δἰζεγναγαβ τσ παάδγοιοοα ὉΥῪ 
[ἢ6 ατεεκ δίμοῖς. 

Βαυῖ, οα [6 οἴδοσ ἢδηά, ιἰ 15 βαϊὰ (δὶ 
1ὴ6 δυῖμῃου οὗ τῃ6 ἐουσ ὐοβΡρ6ὶ ννὰ8 350 
Ἰσῃοταπὶ οὗ [6 ]ϑἢ δῇδιγς τπδὶ ὮΘ σερτα- 
5Β6ηἴβ5 ἴῃ6 Πρ; -ρτοϑιῃοοα 8ἃ5 δὴ Δ Πη118] 
οἴοε ἤθη ἢὯδ β5ρθᾶκβ οὗ (δίαρῇδαβ 8ἃ5 
“ΠΙρΏΡτοϑὲ ἴῃ τηαϊ γεαγ᾽ (χὶ]. 49, 51, 
ΧΥΙ. 12). [τ νου] 6 βυβηοϊοηϊ ἴοὸ ΤΕΡΙΥ 
[Πδὲ δυσῃ Ἰρποόζαησα οουἹὰ ποῖ Ὀ6 τεσοη- 
οἸεἃ ψ ἢ τῆς Κηον]εάρε δἰγοδαᾶν ἱηάϊ- 
οαἰθά : Ὀυϊ ἃ οοποϊάἀογαξοη οὗ ἴδ εἰδιι56 
ΒΟ] ΘΠΠΙΥ τερεαϊεά ἴσος ἘΠΠ165 σεν (Παϊ 
ἴπῸ ϑαρροβεά σοπο]υβίοῃ οδηποῖ Ὀ6 ἄγαν 
ἔτομι 1, ὙΤΠδ δ ρδαῖὶο τοϊτοσαίοη οἵ [Π6 
βίδϊθιηθης ἔοσοθϑ ἴῃ6 γϑδάθσ ἴὸ Ἴσοπηρδοῖ 
τῆς οἷος οὗ Οδίδαρῃαβ σι τἴῃ6 ρατὶ 
ΠΟ 6 δοῖυδ!Υ ἴοοὸκ ἴῃ Δοςοιρ 15ἢ- 
ἴὴρ ἴτε ἀδαῖῃ οὗ (ῇγιθ. Οἠδ ὙϑΑΠΥ͂ 
ΒΔΟΙΠΟΘ [οῸΥ δἱοποιηθηϊ ἰ ννὰβ ἴπ6 αὐ 
οὗ ἴῃς Βιρῃς-Ρτεδὶ ἴο οεσ. [Ιἡ τῃδϊ πθ- 
ΤΟΥ ὉΪῈ γϑασ, ἤθη 41} ἴγρὲ8 ψοσα (ι]- 
Β]||οὰ ἴῃ τῆς σεδιγ, ιἴ [61] το Οδιαρῆδϑβ 
ἴο Ὀτηρ δρουΐ ὑποοηβοϊοι δὶ ἴἢ6 Οἠδ 
Βδοῖῆοα οὗ. δἰοῃεπιθηῖΐ [ὺΓ 5815, Ηδ 
Μὰ5 Πρ Π-Ρτιεδὶ Ὀείοσε δηᾶά δαἴϊεσ, Ὀυϊ 
1 τνρᾶβ ποῖ δπουρῇ ἴοσ ἴμ6 Ενδηρο δι}5 
ῬΌΓΡΟΒΟ ἴοὸ τηᾶσκ ἴἢ15. Ηδθ νὰ ἢϊρῇ- 
Ῥτθδὶ ἴῃ [παῖ γεατ--- 6 γεασ οὗ [ἢς 
Ιοτὰ" ({π|κ8Ὲ ἵν. 19),--τ-ὴὰ 50 ἴῃ [Π6 
ἍΑΥ οὗ αἰϊνίης Ῥτονάσῃος ἀϊάὰ ἢ15 δρ- 
Ροϊηϊβα ρατί 1ῃ σδιϑῖηρ “ ογ6 γΩ7, 10 αἷἐέ 
ον 1τ)ε φεορίδ" (χὶ. 50). 

(3) Ετουτὰ ἴῃ6 ᾿σοπίεηϊβ οὗ (πε ἔουτῃ 
Οοδροὶ νὰ ἴυγη ΠΟῪ ἴο 118 ἔοσω. Απάὰ 
᾿ξ τδν {Γ}]ΥῪ Ὀ6 δῇηγπιεα παῖ (Π6 5{}]}6 οἵ 
[ἢ6 παττδῖϊνε δίοῃς 15 σοποὶυβῖνε 845 ἴο 118 
76 5 δυϊθοσθηρ. ὍΤῆδ νοοδῦθυϊαγγ, [86 
βίγυοίαγα οὗ ἴῃ6 βεηΐζθησθϑ, [Π6 ΞΥτΩ Δ ΘΙΤΣΥ͂ 
Δ. ὨΌΓΔΘΣΙΟΔΙ στα. ] 15πὶ οὗ ἴῃ6 σοταρο- 



ΤΗΕ ΟΘΟΟΘΡΕΙῚ, 

δα, [Π 6 ἜΧΡτοββίοη δηᾷ [ἢ 6 διτδαηροπηθηΐ 
οἵ τὴη6 τπουρἢϊ5, ἀγα ΘϑϑθηΓ14}}}7 Ηδῦτον. 
ΤὮΘ56 ρΡοϊηῖβ Μ1]}} ταχυῖτα ἴο Ὀ6 ἀϊδουποοά 
δῖ ρτραῖοσ ἰεηρίῃ  ΏΘΩ 16 ΘΟΠΊ6 ἴο Θχδιλὶῃβ 
ἴῃς ςσοτηροϑίτοη οὗ [ῃ6 Οοθρεὶ (11. ὃ 5). 
1 πλυβδὶ δυοθ ΠΟΥ ἴο 64}]} αἰϊεπίοῃ ἴο 
5ῈΓὮ [Θττὴ5 δ5 “Πρἢς," “ἀδγκηοβ8," "ἢ 65ῃ," 
“φρίτιῖ," “}1{π," “1ἢ15 ποι] ά,᾽ “τῆς Κιηρ- 
ἄομλ οὗ Οοά," δηὰ τῇ6 'ἱκὸ: ἴο ϑιςὴ 
Ἰτηᾶσο5 45 “6 ϑῃδρῃεγα," “τῆς ᾿ἰντηρ 
γνναῖοι," “ἴθ ψοϊδη ἴῃ {τᾶν}: ἴο [6 
5 ΠῚ] ἸΟὙ οὗἨ ἴῃ6 σοπηδοίης ῥδγίοϊοβ : 
ἴο ἴη6 Ῥάᾶγα]]θ] δ δηα 5ΥσΩ ΠΊΘΙΤΥ οὗ ἴΠ6 
εἶαυδε5β. ὍΤῃδ βοῦσζος οὗ [ῃ6 ᾿πηΆΘΌΤΥ οὗ 
[86 παιταίῖϊνο, ἰο 502 ὉΡ 4]} ὈΠΕΗ͂Υ, 15 1Π6 
ΟΙὰ Ταβιαιθεηῖ, Τηε ποτάβ ἃγα ατϑοκ 
ψοτγάβ, θυ [6 δριτῖϊ ὈΥ Ὡς ἢ [ΠΥ ᾿ἶγα 
15 Ηεῦτεν. 

(γ)ὴ Τπε ΟἹα Τεβίαμηθηζ 15 ὯῸ 655 
ΟΕΓΙΔΙΗΪΥ (ἢ6 δοῖγοα οὗ 1ῃ6 τε]ρίουβ 116 
οὗ ἴῃς ψτῖοσ. Ηἰ5 [5 ΟΡ πίοης δηά 
ΠΟΡΘ65 δὲ ἱΚθῇ ὕρ ἱηΐο δηὰ ἰγαπεῆριγοα 
ὈΥ ἢϊ5 Ομ ϑίδη ἐδῖῃ; δυῖ [ἢ6 [ἐν ]5ἢ 
Τουπάεδιοη ππάθι]16 5 ἢ15 Πο]ς ΠδυΤαίνα. 
Τῆς ἰαπὰ οὗ [υἀ8δ84 νὰ “ἴῃ6 ἤοχης "ἢ (τὰ 
ἴδια ; ΠΟΙΏΡ. χνὶ]. 22, ΧΙΧ. 27) οἵ τῇς 
Ἰποατηαῖα Ῥογτὰ, δηὰ τῇ6 ὑΡβθορὶς οἵ 
πα σόα “Ηἰ5 οὐ Ρβορὶς ἢ (1. 11). 
ΤῊΙ5 νὰϑ ἴῃ ἡπαρτηξηῖ οὗ τῃη6 Ενδηρε]ϑῖ 
ΠΘη ἴπ6 Μεβϑίδῃ ἢδα Ὀδδη το)εοϊθα ὉῪ 
[Πο56 ἴο οι Ηδ σδδ: δηὰ οἡ [6 
οἴμοσ παπᾶ, (ἢσιδῖ, σμθη Ηδς ἔχοι οη- 
τεγεὰ τῆς Ηοὶγ (ἸΕΥ, οἰδϊπιεὰ τπ6 Τερὶς 
85 Ὀεΐπρ “ἴΠ6΄ πουδε οὗ Ηἰἱἰἴβ Βδίμεγ᾽ 
(11. 16). τομὴ ἔγχει ἴο ἰαϑὲ [πἃ81]51 15 
᾿οαϊοἃ ἴῃ τἢ6 Βουτ (ἀοβροὶ δ5 ἴδε 
ἀϊν!ηθ πἰασιηρ-Ροῖπὶ οὗ (γε δηῖγ. [Ιἱ 
15. ἴτὰ6 [Πδὶ τ[Π6 δυῖποσ τϑοοσαβ ἀϊβοουγβθοβ 
ἴῃ  ΏΙΟΣ τῆ6 Ι,οτὰ ϑρθᾶκϑ ἴο ἴῃς [εν οὗ 
ἴε [δ ἃ5 θείην “1Ππεὶγ [Ὧν ; δπὰ 
ἴα ἢδ6 0865 ἴῆ6 πδὴς “ἴδ. [675 ἴο 
ΤΑΣ Κ δὴ δηϊ]- πη βίδη ὈΟοαγ; Ὀυῖϊ ὄνθῃ 
1656 Δρραγθηϊ ἜἌχοθρί 5 τα} }γ 1]υδίγαϊα 
ἢ15 τηδὶη ροϑοη. Ὅπῃὲ ῬΏΔΙΒΘΟ5 85 ἃ 
ΡΑΙῪΥ͂ βίτονε ἴο Κααρ “ἴμῈ Ἂν [ἴῃ 115 
σά εϑὲ δοςερίδίοη, τἴῃ6 τηοηυτηδηῖΐ, (παῖ 
15, οὗ τῆς νατίουβ τον δι οἢ5 ἴο 5.86] (χ. 
244, χν. 25, ποῖ65), ἴοσ 1Ππεοηβοῖνοα δίοηθ, 
δηὰ ἰο θᾶγ ἴῃ Ῥτοόρτθϑβ οὗ ἴπε 16 ΠΟ ἢ 
1 δηϑητιηθά. [Ι͂ἢ [ἢ6 Ῥσόςθβ5 1ἴ Ὀθοδηδ 
Ποῖ 1,8». ὙΠ τΠ6 βαῖὴθ δί8] Ὡδ- 
ΤΟΎ 655 ΠΟΥ τεἀποδα [Π6 τεργεϑεηϊδανοθ 
δηὰ Ὀδάγοῖβ οὗ [6 δηοίεηΐῖ σανεϊδιοη ἴο 
ἃ Ὠαδιϊομδὶ δοῖοη : δηὰ “1η6 [εν " οπ- 
Ὀοαϊεὰ ͵υδῖ {παὶ ψηϊοῆ ψᾶ5 ῥτον 81:9 ῃ 8] 
δηα ἐναηδβοθηῖ ἴῃ ἴῃ 5γβίθηλχ ὙΏΟἢ ΠΟΥ 
Σοϊδυπἀοτϑιοοα (ΟΡ. 111. ὃ 1). ΤΠ656 

ΟΕ 8τ. ΙΟΗΝ. 

ὕπο σπατγδοϊογίβες [πουρἢς5 οὗ [6 σσοβροὶ 
Μ111 ὈδοΟσ6 ΟἸθῶσ ΤΏΘΩ Μ͵Ὸ σΟΠΒΙἀοσ [ῃ6 
ὅθηθσαὶ ἀδνοὶορπιεης οὐ {π6Ὸ ἢ ἰβίουγ. 
Μεδηνἢδ 1 τσὶ Ὀ6 ποιϊορα τῃδὲὶ τ[ῃ6 
Ἐνδηρο δῖ ν᾽ πα !]οδίθβ Ὀοἢ ἔοσ (ἢ [Ἂν 
δΔηά ίοσ [ἢ6 ρεορὶθ {πεῖν 7ι5ὲ Ὠἰδίοτὶςδ)΄ 
ρΡοβίοῃ ἴῃ τῇ6 ἀϊνίηα δοοποιγ. “Γἢς 
1,20 σοὐἹὰ οὶ Ὀυὲ ὈΘΑΥΓ ψ]Π655 ἴο [ἢ 6 
{π|ῇὴ5 σψῇϊο οὐ παᾶᾷ οὔςα βϑροΐθῃ 
τῆτουρὰ τ, ΤὭΘ ΡΘΟρΡΪς σου]ὰ ποῖ ἀο ἄννᾶῦ 
ΜΠ τἢ6 ΡΓΟΠΊ1565 δηα ρηνι]οροβ ΏΙΟἢ 
ἴμεν δὰ ᾿πῃεπίεα, 5146 ὃν 546 νι [ἢ 6 
ψογβ οὗ Οῃπδ ψΠΙΟἢ ἀσϑοῦδε [Π6 1,40 
ἃ5 ἴῃ6 5ρ6 614] ροββϑεϑϑίοῃ οὗ [15 14156 1η- 
[ογρσδίοσβ (ν11}. 17, Χ. 34, χν. 28), ΟἾΠΕΥ 
ψογαβ οὗ ἢ15 δῇῆστῃη ἴΠ6 δϑοϊυῖα δου ΠοΥ 
οὗ 5 σοῃΐοηῖϊθ. [ 15 Δϑϑυηεα ἃ5 δὴ 
ἀχίοῖῃ [πὶ 724 δ Ίῤιμγε απποί ἐξ ὀγοξῶιι 
(χ. 25; 566 ν. 18, ποῖθ). ὉΤῃδαὶ ψῃϊοῇ ἐς 
τυν ζει ἐπ {ἦε 2γοῤλείς (νι. 45; σοτηρ. νἱ. 
21) 5 [Κ6Ὶ 85 1ῃ6 ἴΠ|6 Ἔχρσγοδϑίοη οὗ 
Μηδὶ 5Π4}} θ6. “σφε: τυγοίό οὗ Οἀγίξέ (ν. 
46. (ον. 1. 45). ΤὮδ ἴγρ6β οὗ της ΟἹά 
Τεβιδτηθηῖ, ἴη6 ὈτάζΖεη βεγρεηῖ (111. 1.4), 
ἴῃς τηδηπᾶ (ν]. 22), ἴπ6 ψΐῖεσ ἔσο ἴῃς 
τΟΟΚ (1. 27 ἢ), Ρούῆαρθ αἷδο [6 ρ1]1ὰΓῪ 
οὗ ἔγχε (ν}}}. 12), ἅγα δρρ θα Ὀγ ΟΠ σιβῖ ἴο 
ΗἸπ56 17 85 οὗ σεγίδϊη δπα δοκπον)εαρεά 
βίρῃιϊῆοδηοθ. ΑὈταμαπὶ «σαν 4Π|ὺ αν 
(ν}}}. 56). 0 ψὰβ ρἜΠΟΥΑΪΥ ἴο “16 
Θοιρίυγος " τπαἴ ΟΠ γιδὲ ἀρρθαϊεα ἃ5 τοῖο 
γεσσίρ οΥΓ Ηἔἶἔι. Ἐνθῃ τῃ6 οδοῖςα οἵ 
]7υ0ἀα5 ἴο Ὀ6 δῇ δροβίϊε ψαβ ᾿ἰηνοϊνεα ἴῃ 
[ῆ6 φῬοτίγαϊζυτα οὗ [πΠῸ αἰϊνίπε Κίηρ (ΧΙ. 
18, Ὠοῖς, δδαΐ 1ἢ4 ϑρῤῥίμγε νιϊρἀξ δὲ γι- 
Μώε,; ςοτὰρ. χνϊ. 12); δηα ἴῃς δαϊτοα 
οὗ τῆς ἐὰν ψὰ5 ργεῆρυτεα ἴῃ [π6 πογάϑβ 
τη ἐπ 1λε17 Ζστυ, 71λεν δαίε γιέ 
τοϊλρωΐ ὦ ἐαπμδε (χν. 25). 
ϑοἢ πογάβ οὗ (ῃηβὶ τηυδὶ Ὀ6 σοη- 

βἰἀοτεά Ὀοϊῃ ἴῃ {ποιηβοῖνεβ πὰ ἴῃ [ἢ6 
σοηβοαιθηοοβ ΜΏΙΟΝ [ΠΕΥ ΠΕΟΘΘΒΑΓΙΠΥ 

ψ ἢ τδη, ἢ νὰ ἅττα ἴο υηἀετείαηα 
(6 τεϊδίίοη οὗ ἴπ6 ἐουπῃ ο5ρεὶ ἴο ἴῃ6 
ΟΙ]ὰ Τοβίδπημθηι. ΤΠΘΥ 5,6 σοΟποΟΪ 5ΙνΟΙῪ 
ταὶ ἴῃ 115 (οβρεαὶ, πὸ 1655 1μδη ἰὴ ἰῃ6 
οἴμοσ ἴἤτθο, Ηδ ἰ5 σθργθϑθηϊθα 85 οἴξε- 
ἱηῃρ Ηϊ 56] ἴο ἰ5γδεὶ 85 {πὸ (]Ή]16σ, δπὰ 
ποῖ 85 ἴῃε ἀδβίσογετγ, οὗ "τῆς 18νν." Απὰ 
1 Ὁ]]ον5 αἷθο, τ μδίονου νἱον 15 ἴΚοη 
οὗ τῃ)6 δυίποσβῃρ οὐ τῃ6 ὅοβρεὶ, [παῖ 
16 Ἐνδηρε δὶ ἴῃ βεϊτηρ ἀονῃ ἴπεβα 
βδυϊηρβ οὗ (γίβί δοοερῖβ ἴὸ ἴπ6 ΠῚ [Π8 
τοδοπιηρ ΜΠΙσἢ [ΠΘΥ σΟΏνΘΥ. 

ΝΟΥ 15 [5 41}. 7υϑῖ δ ἴῃς πογὰάβ οὗ 
τῆς Ι,ογτὰ τεοοσάδα ἴῃ ἴμς ουπἢ Οοβρεὶ 
ςοπᾶῆστα ἴμα αἰϊνίπα δυϊμου οὗ τς ΟἸἹὰ 

ὁ 2 

νἱΐ 



Νν, 

Τοβίδιηθηῖ, 50 50 ἴῆ6 Ενδηρο δὶ, π ἤθη 
6 ττῖῖθϑ5 ἴῃ ἢὶ5 ΟὟ ῬΕΙΒΟΠ, ΘΙ Ρ ἢ Δ512Ζ68 
16 5πὴ6 Ργποῖρίθ. ὍΤηα ἤγχβί ρυθ]ὶς δοῖ 
οὗ (μῆβκι στε παθα [ἢς ἀἸ5010]65, ἃ5 ἢ6 
τοἰδῖθϑ, οὗ ἃ ρῆγαβε ἰῃ ἴῃ6 Ῥβδὶτὴβ (Ἰ]. 
1). Τῇς Ἀεβυπδοίοη, ἢδ 5ᾶγ8, Ἷοη- 
διτηθρα {πεῖν ἐδ ἐπε 2.ε δα βίμγε, ἀπά 
{ἦε τυογαά τυλίοὰ  σς φραΐζε, 5. 1ἴ ὈοΙὴ 
ΜΕ, οὗ δαυλὶ ψεῖρῃῖ. [Ιη ἴπ6 Ἰιρῃῖ οὗ 
106 βᾶηθ ὄνθῆῖ [ΠΟΥ υπαροτοίοοα δἵ ΪἸαβδῖ 
ὙΠαϊ ΠΟΥ Βαᾶὰ ἄοπθ ὑποοηβοϊουϑὶγ Ιἢ 
δοοοσάδηοθ ΜῈ Ῥσορῃοῖς υἱίθγαησθβ 
(Χ:!. τ4 4). 80 δραϑϊῃ δὲ [πε εἴοβε οἵ ἢ15 
τεοοσά οὔ (Γῇ γββ ΡΌΡ]1ς τ] ηἸἰδίσγ, ἢς 
Ροϊηῖς οὔἵ ον ἴΠ6 δρράγεης ἴδ! ]υσα οὗ 
ΟἾ τ 5. ΠΙ550ηὴ ψὰ5 ρᾶῖΐ οὗ [Π6 ρτεαδί 
50 ῃθιηρ οὗ Ρχονιἄθηςς ἰοσεδῃαάονεα ὈΥ͂ 
15αϊδῃ. Τῇδ δχροσίθηςθ, δηα ἴπ6 πογάβ 
οὗ τῆ6 ῥσορῃεῖ, πηδάβ ϑυςῇ ἃ τϑϑιὶο ἰῃ- 
Θν! 4016 (ΧΙ]. 27 Η.). ὙΤῊϊς ]Β]τηεπὶ οὗ 
[6 ν θυ ᾿Ἰοδοῃϊηρ οὗ ΡΓΟΡΠΘΟΥ 15 ΔῸΣ 
σοηπῆστηδα ΌΥ δχδιηρὶθς οὗ [π6 (ἸΒ]τηθ πὶ 
οὗ 115 ἀείδι]5. ϑρεοῖαὶ ᾿ποϊἀθηῖς οὗ τῃ6 
Ῥαββίοῃ δὲ σοῃηηθοϊθα στ [ἢ ἰδηριαρα 
οὗ τῆς ΟἸἹὰ Ταβίδιμεηῖ. ὙὍῆα ἀϊνιδίοη οὗ 
1ῃη6 ραιτηθηΐβ, δηὰ ἴῃς σαϑιηρ Ἰοῖβ (ῸΓ 
ἴπ6 δεδηλθθα τοῦς (ΧΙΧ. 22 {); (6 εχ- 
ῥτοϑϑίοη οὗ τπϊτϑὶ (χῖχ. 28), ἴῃς {π|ὺ5 ἰοῖῖ 
ὈΠΡΌτοΟΚεη (χίχ. 36), ἴΠ6 5146 ριεγοθά (χίχ. 
27)--οϑὶ σι! βοδηΐ Ῥάγ4}16]5 τ ἢ τἢ6 τγεδῖ- 
τηθηΐ οὗ {Π6 ραβοῇδὶ Ἰδηλῦ---ρῖνε οσοδϑίοη 
ἴο χιοίδιίίομϑ τοπ ἴΠ6 1,ανὺνὺ, [Π6 Ῥ54]Π18, 
δηά τῆς Ῥτορποῖβ ; δηᾶὰ ἴἢδ656 {]8] πη ηΐ5 
οὗ τῆς δηῃσοίθηϊς ϑουιρίυσοβ τὰ Ὀσοιρῆξ 
ἰοσνασαὰ ἃ5 5014 στουηάβ οἵ (41 (χὶχ. 
5). 
“ΤῊς 1ϑνν,᾿ ἴῃ 5 ῃουῖ, 15 ἰγθαϊθα Όγ ἴῃ 6 

τοῦ οὗ τῃὴ6 ἐουτῖῃ (οβρεὶ, Ὀοϊῃ ἰπ ἢῚ5 
τεοοοτὰ οὗ [6 1,οτα᾽β ἰοδοῃιηρ, δηα, ποσὰ 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΪΥ, ἴῃ ἢ15 Οὐ σου 5, ἃ5 ΟΠὨΪΥ͂ 
ἃ εν οουἹὰ πᾶν ἰτοαϊθὰ 1. 1 ψᾶς 
Τα ἰδ ηϊεγρτεῖθα ΌΥ ἴποβα ἴο ψῃοτὴ ᾿ξ τνᾶ5 
δίνθη, Ὀυϊ ᾿ἴ 85 αἰνίπθ. 90 (Δ΄ 8ἃ5 1 
ψ͵5 ἢ], ποῖ ΟἿΪΥ ἀραὶ ἤοπ, Ὀυΐϊ 1ῃ 
ΟΡροϑιτίοῃ ἴο, 115 ἴσια (]Π]πιεηΐϊ, 1ξ Ἰοβῖ 
115 ἴτι|6 σμαζδοῖοεσ. ΤῊΝ σμδσδοῖοσ [ἢ6 
Ἐνδηρεϊδὲ υπηίο]ά8. ΤΏ οὔ]εοες σῇ 
ΜΏΙΟΝ ἢδ τοῖς γὙ͵ὰ5 ἴο 5Π6 } [παῖ [65:15 
5 Ὡοΐ ΟἾΪΥ ἴῃ6 δογρ 97. Οοά, Ὀὰϊ 4150 
ἐδε Οἀγῖρί, τἰλ6 ῥγογηϊβεα Μοβϑδῃ οὗ ῃ6 
7ενν5 (χχ. 31), 751 ἃἋ5 Νδίῃαηπδεὶ, (ἢ6 ἴσα 
τοργοβθηΐϊδιιννα οὐ ϑ5γδ6] (1. 47), μαᾶ τϑ - 
οορηϊδοὰ Ηΐπ δἱ ἢσδί ὑπάθυ [ἢ]5 ἀουθ]α 

"616. 
ΤῊΘ ρογίγαϊζυσε οὐὗὨἨ τῆ6 Ῥδορῖα ἰπ [ἢ6 

[ουτίἢ (οβρε] 15 ο 1655 Ἰπαϊσδίνα οὗ 118 
7 εν ἢ δυϊῃουβῃ!ρ, δίενοσ [4156 ἀςξάμο- 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

[ἰοηβ ἸΏΔΥ πᾶν Ὀδοη ΡΟΡΟΪΑΥΙΙΥ ἀσαντῃ 
ἥοῦλ ἴῃ6 υ56 οὗ [ῃ6 σμαγδοίοπ δεῖς [116 
“16 65 ἰοῦ ἴῃς δάνεγβαγιθβ οἵ (ἢ γσίϑ- 
δηϊγ. ἩΙΕηρ 85 ἃ Ομ πβίδη ([Π6 ἔνδη- 
δε δὶ 5111 σοοοσὰβ ἴπ6 σδηίγαὶ ἰσυῖῃ, ἴπι6 
ἴου 411 αρεβ, ψὩῚΟ ἢ ΟὮγσιϑὶ ἀδοϊαγεά : ἢ 
--οαβ ͵εν5---τοογολ 1λαΐ τυλέοἦ τοὶ ἔποτυ, 
ον τε ταῤναϊζίο»----ἰὴθ βα]νδίοη Ῥγοιβαά 
ἴο ἴῃς πογ]ά---ἶς ον τ.ε Ξ εῖσς (ϊν. 22), 
τἰδὶηρ ΌΥ ἃ ἀϊνίηθ ἰὰνν ουὖἱ οὗ [πε ἀϊδρεῆ- 
βδίίοη ἱπίτυβίεα ἴο {ΠΕ ῚΓ Κεοερίηρ. Νο- 
τπηρ ΟΠ ψνὰ5 βαϊὰ δ ἃ ἰαΐδσ {τὴς 
που τα ἰβδοαὰ 1[η656 ψοσὰβ οὗ ἴμε 1 οστὰ ἴῃ 
ΜὩΙΟἢ Ηδ Ιἀοπιδεα Η! 561 ἢ τς οἱὰ 
Ῥδορὶθ οὗ Οοά, ἀπά ϑἰρῃαδ  δεὰ τπεὶσ 1η- 
Βούεμῖ ρῥγογοραῖΐνεβ. Ὑῃ6 Κηοσν]εάρα 
ὙΠΊΟἢ τῆ6 [ενν5 δά στὰϑ ἴπῸ τεϑυ]ῖ οὗ 
{πεῖν δοςερίδηςε οὗ ἴἢ6 σοππυου}5 τανα- 
Ἰαϊΐϊοη οὗ ἀοάὰ ἔομλ ρὲ ἴο ρὲ; ΝΠ16 
(ἢς ϑαπηδυ δη5 ΤΟ ΤΕαΠι56α ἴο δάνδῃσθ 
Ὀεγοπά τῆς ἢχϑι βἴαρε οἵ Ηἰβ τηδηϊεϑίδ- 
ἄοῃ, που ρροϑα ἴῃς ἴσια Οδ]εςῖ οἵ νοσ- 
5810, Ὀυϊ Ἰφπογδηῖνγ. ΤΕΥ πουβηϊρραά 
ζλαέ τυλέοζ ἐλεν ξησῖν πο (Ἰν. 22). 

ΤΠἼΙ5 ννὰ5 106 στρῃτ} ροβιτοη οὗ ἴῃς 
7ὲγ8 ἰονατάβ ΟἩτγιβῖ, ψὩοἢ 15 ἐνεῖγ- 
ΨΏΕΙΘ Ργοδυρροβοα ἴῃ ἴπ6 Οοθροὶ, Ὀυΐ 
[Π6Ὺ (δὰ ἴο τηδιηΐδιη 11, δηα ἤδη [Π6 
Ενδηρε δὶ ττοῖς [ΠΕΣ ΠδΙΊΟΠΔ] [Δ] γα 
νγ85 ραϑῖ πορθ. ΤΟΥ τεοεϊνε Ηΐηι ποῖ. 
Βυὶ [08 βδουσοθβ δπὰ [ἢς Κιηάβ οὗ {ΠΕῚΓΣ 
ὉΠ ΟΙΙοΥ γοσα σῃδηο]α, δηᾶ ἴῃ ΠδΙγᾶ- 
ἔνα τεῆθοῖς [86 ναγιθῖϊθβ οὐ {πε ὶγ οἢδ- 
ΤΑΟΙΟΥ. 

Ἐοτ Πα ΡΘΟρΡΪςῈ ἃγα ποῖ, ἃ5 15 ζΟΙΩΟΠΪ 
ΔΞϑ 6 ἃ ἴο δ6 ἴῆ6 οᾶϑ6, ἃ υῃ!Π!ΈΌΓΤΩ, 
ΠΟΪου 1655 τη855. ΟΠ ἴῃ6 ΠσΟΠΙΓΔΙΥ, αἶ5- 
ποι Ὀοά 65 τον] {Ποτηβοὶνα5 Οἢ ἃ σϑ͵ο- 
ἴα] Ἔχαπηϊηδζοη οὗ [ἢ 6 τϑοοτζά, δας ἢ 
115 οὐῃ ἀϊσιϊηοῖνο τηᾶτκβ. Τνοὸ στοαὶ αἰν!- 
ΒΟ 5 ἴα ῬουίΓαγθα ΜΠ τραικοα οΟἸθδσ- 
655, “1ῆ6 τυ ς,᾿" δηὰ “ἴθ [ενν5." 
7Ζ4ε τιμαῖς (ὁ ὄχλος) τορτεβϑθηῖϊβ ἴῃς, 
δεποσαὶ ρϑῖμοτίηρ οὗ ἴπε6 [εν 5 ἸΠΠΔΡ]- 
τΔηῖς οὗ Ραϊθϑοίηθ, (4111 655 4πη5 ἰου [6 τηοϑβῖ 
Ρατῖ, ψῆΟ δῦ δαϑὶὶν ϑὁναγεὰ ἴο δῃὰ ἔἴῸ, 
ὙΠ πο 56:|6α Ῥο]ογ, ἃἀπὰ τὸ ἥπῃ 
σοηνϊοἴίοηβΒ. ΤΏδβο, ἤθη ἴποΥ 581 ἴῃ 6 
βρη ὙΠΟ [6505 μαᾶὰ πτουρῆῃϊ αἵ [6π|ὶ- 
βϑ θη, τοοοὶνο Ηϊπὶ ἴῃ Οδ}1|6ς6 (ἰν. 45), 
δηα 90] ον Ηἰπι, δηά, δἵ ἃ ᾿ἰδῖθσ ἘΠπΊ6, 
νου πᾶνα πιδάς Ηϊὰ Κίηρ (ν,. 15). 
ὙΠΘη ΠΟΥ στϑηΐ ὑρ ἴο ἴἢε ἐεαϑῖβ ΠΟΥ 
ραϊμοσγοὰ σουπαὰ ΗἩϊπὶ ἴῃ οχρθοϊδίίοη δηὰ 
ἀουθῖ, ἱσπογαπὶ οὗ ἴῃς ἀξδαϊνγ Ποβα Υ 
οἵ τ1πεῖὶγ συ]οσβ ἴο [Π6 ποὺν ῥτορδεῖ (νἹ". 
20), δηὰ ἱποϊιποὰ ἰὸ Ὀεϊῖθνα (ν]}, 40; 



ΤΗΕ ΑΔΟΘΡΕΙ, ΟΕ 5. ἸΟΗΝ. ἰχ 

ΠΟΙΏΡΑΤΟ 16 ψΠοΪς σμαρίο). Οἡ [ῃς 
να οὗ τῆς Ῥαββϑίοῃ [ΕΥ̓ ὑστουρῃς Ηἰπὶ 
ἴῃ ΓΠΟΠΊΡἢ ἰηΐο [6 ΟΙΕΥ̓ (ΧΙ, 12); ἀπά, ἴῃ 
[η6 ἰαϑσί δοθῆ ἴῃ ψΏΙΟἢ ΠΟΥ ἅτ ῥτὸ- 
βϑη(εα ἰη [ἢ6 Οοβρεὶ, ᾿ἰβδίθῃ ἴῃ ἀα}} ρϑῖ- 
ῬΙΟΧΙΥ ἴο ΓΟ τϑῦβ δηδὶ τανοϊδιοη οἵ 
Ηϊμλβεὶέ (χῖϊ. 29, 34. [π τῆς ἰουγῃ 
Ο(οϑρεὶ [ΠΟΥ ἀο ποῖ Δρρθασ 1ἢ τῆς Πδῖτγδ- 
ἔνε οὗ τῃ6 Ττῖὰ] δηὰ (ἢ6 (υποϊῆχιοη, 
ὙΤΏΘΥ ΠΙΑΥ ἴᾶνα Ὀδθῃ υδεα 45 ἱπϑίτυ- 
τηθηΐβ, θυ (6 σι] οὗ [ἢ15 1σδϑυς ἀϊὰ ποῖ 
Ὀεϊοηρ ἴο ἴΠ6 πὶ 85 ἃ ὈΟαΥ. 

Ϊῃ οοηίταθὶ ἢ Κ(Π6 ταὐτιά" 
βἰδηὰ “τῃ6 [ον5᾽. Βοῖῇῃ {{{|65 ἅἃτὰ ρε- 
ΠΘΓ͵ΓΔΑΙ ἴετταβ, ἱποϊαἀϊηρ νᾶγου5 δἰθτηθηΐβ ; 
Ὀοΐη πᾶνε ἰοοδὶ σδηΐσγοβ; θοῇ ἜΧρσθ85 
τεηάξδηςϊθβ οὗ τε] ρίουβ ἔδο! ηρ. 7{5ῖ 85 
“ἀἢ6 ταυτᾶς" τοῆσος (6 5ρίγις οὗ 
Ολ1Π|6ς, Κτῃ6 [εν " τεῆθος τἢ6 ϑριπὶ οὗ 
7επιβαϊθηι (1. 19), δηα [ἢ]5 τε 15 ΡΕΠΔΡ5 
ιι56Ἁ ἐχο]υβίνεὶν οὗ ἴμο56 τῆο ἸΙνεά ἴῃ (ἢ 6 
Ἰπ6α τερίοη οὗ [πᾶδθὰ. ““ὍΤῃδ στλυ}1]- 
τυὰς ᾿ Βαανα νᾶριι6, βιιηΐῖ, ΟΡΙΠΙοη5; “ἢ 6 
7εν5" Βοϊὰ ἔαϑδὲ Ὁγ ἴα ρορυΐϊαγ Ἔχρεςίδ- 
το οὗ 4 παίϊομδὶ Μοϑϑίδῃ, δῃᾶ ἃ ἢᾶ- 
Κ[ἰοηδὶ βονογείσηῖγ. Ετοὴ ἢτγθι ἴο ἰαδϑὶ 
[ΠΟΥ ἈΡΡΘΔΥ 85 [πε τεργεϑεηϊδίινοβ οὗ ἴῃ 6 
ὨΔΙΤΟΝ ἤπα] ιν οἵ Τυἀ415πὶ (1ϊ. 18, χΙχ, 
48). ΤΠδν Ὀορίη {πα ῖὶγ ορροβιοη ΕΥ̓͂ ἃ 
σἤάῖρα οὗ τῆς νἱἹἱοϊαδίῖοη οἵ τῃ6 ϑαθῦδιῃ 
(ν. το Ε΄ :- σοσῃρ. χίχ. 31). Τῇοβς οὗ τΠπδηὶ 
ΒΟ ἃζα ρζθϑεηῖ δ (αδροσγηδύυτη ρῖνε δχ- 
ῬΓΘΞΘΙΟΏ ἴο “ΤΩΣ ΌΤΙΩρΡ5 ἢ δἱ ἴἢ6 ἰεδοἢ- 
ἴῃς ἴο νῃϊοῦθ “16 του τυάς" ἢδά 
ΔΡΡΑΓΘΏΪΥ ἰΙδιθηθα ἢ ἀινοα ταβϑρεοῖ 
(ν1. 41, 52; ΠΟὨΊΡ. νἱ. 22----4Φ0). Τῇον 
τοάμυος [λ6 νάνοτγιηρς τ τὰς ἴο 5:16 66 
δὲ Τογαβα θα (νιϊ. 11---12). ΙΓ ΏΘΥ ὅδε- 
ἔἤἔευε Οὐγίρί, τΏΕΥ ἀο ποῖ δἱ οηςξ δεδσυέε 
οὐ Ηὔἴρε, δὰ ψΏ1]|6 ἸΘῪ οΟἸηρ ἴο ἴΠΕῚΓ 
ΟὟ το) α!οθα γ1614 πειηβεῖνος ἴο ἴἢ6 
ΡΘ6Π|5 οὗὨ δῖα] εποσ (ν}}}. 21 ΗΕ ποθ). 1 
{ΠΕ6ῚΓ 264] ἰοῦ ἴῇες 1,4'ν ἴμεν νου]άὰ δἱ 
οὔος βίοηβ (γχβί (ν}}}. 59, χ. 31); δῃηὰ 
ἴο ποτ σϑηοσγαν ἴ[Π6 Οτμοιβχίοη 15 δίττ- 
Ὀυϊεὰ (ΧΥν"}. 2, 14, 31, 26, 48, χίχ. 7, 
12, 14). ὙΥεῖ ἀνεβῆ [ἢ 656 76 βίσιιο κΚ ] ἢ 
ἙΟΠΟΕΘΥ (Υ]]. 15) δηὰ ἀουδὲ (ν]}. 25, νἱ1}, 
22); ἴδεΥ ἃτἵὲ αἰϊνιάθδα (χ. 19), Δη4 δ8κ 
ῬΟΙΘΙΏΡΙΟΠΙΥ ἰοὼσ ἃ οἰθασ δηππηοϊδθοῃ οὗ 
ΟΠ 55 οἰαίτα (Χ. 24); δπὰ ἴμ6 ἀείδεϊίοη 
οὗ ὭΏΔΩΥ ἴτοπι διηοηρ [πε ἴο Η!πὶ 
ΤΑΙ ἴΠ6 ᾿αϑὶ οὔ5]5 1ῃ ἰῃ6 ΠιΙβίοτυ (ΧΙ!. 
1ο ἢ; σοΙΏΡ. χὶ, 45, 48, ᾿χ. 40, χὶ!. 42). 

ἴ ΤΉΘ τογπὶ ὁσουγβ ΓΆΓΕΙΥ ἴῃ τῆς ἀἰϊξοουτδοβ οὗ 
τῆς Ιωοτὰ : ἰν. 12, χἰὶϊὶ. 33, χυἹι[ἕὲ. 20, 26. 866 
Ὡοῖς οἡ ἴδῃς ᾿Δδῖ ραϑβᾶρο. 

“ΦΤῃε 765" τ Ρῥτεβθηϊεα ἴὸ ἃ 
ΤΟΥ ἢο Ἰοοκεά Ὀδοκ ἔτοπι ἃ (τ ϑι ἰδ 
Ροίηϊ οὗ 5ρῃτ' ὑροη [ἢ ὄνθηῖβ ΜῃΙΟἢ Π6 
ἀεβοπδεα τ6 ἀρρτεραῖθ οὗ τῃ6 Ρβορὶα 
ἍΜ ΠΟ56. ΟΡ ΠΙΟΠ5 ΜΈΓ ΟΡΡροββϑα ἴῃ βριηϊξ 
ἴο ἴῃ6 ψοῦκ οὗ (ηγιϑ, ὙΠΕΥ ψοτα ποῖ, 
85 [ΠΟΥ ταὶρϊ ἤᾶνα Ὀδθη, “ἴτὰς [51Γ26]-᾿" 
1165 (1. 47; σορ. Ψ. 21).. Βιυῖ δὲ τῆ8 
ΒΔ Γ16 [ἰπ|6 ἢς ἀο65 ποὶ 41] ἴο ποῖϊοα τἴῃδὲ 
ἴηετα ΘΙ διηοηρ ἴδῃ ἴνὸ ἀϊδιιηοῖ 
ΤΟ ΠάΘΠΟ165, ΏΙΟἢ ἐουηα ΓΠΕΙΓ ΘΧρσεβϑίοῃ 
ἴῃ τ[ῃ6 ῬΠδηβεο5 δἀηα ϑαάδάυοδοβ σοϑρθο- 
Ὄνεϊγ. ΤῊς ἰδιῖεσ ἀγα ἢοΐ τηθηιὶοπαα ὉΥ͂ 
ΠδὴΘ ἴῃ ἴἢ6 ἐουτί Οοβροὶ, Ὀυῖ [ἢδ 
ὙΠ ΕΓ ἀδβουθεβ ἰπεῖὰ τῇοτα οδαγδοῖοι- 
ἸΒΈΟΔΙΪΥ, πὰ ἢ ἃ τότε αἴτγοοῖ Κηον- 
Ἰεάσε, ΌΥ 1ΠΘΙΓ δοοῖαὶ ροβι(ίοη αἱ {Π6 
ἴθ. ΤΠοΥ ψεγα ἴῃς ὨΙρΡἢ-Ῥυ ο5ι5," [ἢ 8 
[λοϊίοη οὗ Απηδ8 δῃηά (δίδρῇδβ (Αςίβ ν. 
17}ν ἴῃ 6 ΤΟ Κ 655 ΠΙογασοῆγ, ν᾿ οβ6 ΡΟ] ΟΥ͂ 
15 ΒἤΔΤΡΙΥ ἀἰϊσιϊηρυ δηθὰ ἴῃ Ομδ ΟΥ ἴνο 
{6 Ἰ1Κ6 {τγαὶῖ5 ἴσο {μᾶῖ οὗ [δ τε]ϊρίους 
Ζεοδὶοῖβθ, [ῇῆςΞ ῬὨδγβθοθ. Θόνοσαὶ [1ΠῚ68 
Ἰπἀεοά τπ6 ὕνο ρδυγίίθβ ρρθαῦ 85 δοίίῃρ 
τορεῖμοσ ἴῃ ἴῃ6 ρτθαῖ (ουηο]) (ν]]. 32, 45, 
ΧΙ. 47, 57, ΧΝἾ]. 2; σοΙΡ. Υνἱῖ. 26, 48, 
ΧΙ, 42 226 γα 75), γεῖ Ἔνθ ἴῃ [Πἢ656 σᾶ568 
[ἴη6 ὕνἴῸὺ 416 ΟἿΪΥ Οὔς6 50 ρτουρεᾶ ἃ5 ἴο 
ἔοστη ἃ δἰηρίε Ὀοάν (νἱϊ. 45 πρὸς τοὺς ἀρχ. 
καὶ Φαρ.), ἀηὰ “τῆ6 οἢϊεῖ ρτιδϑῖβ " δἰνγαγβ5 
βδίδηδ ἤσγβδι 845 ἰακίηρ ἴῃς ᾿ἰεδὰ ἴῃ τῆς 
ἄαδιρτια οὐ νίοϊεπμοθ. ΤΠ} 15 Ὀγουρῆξ 
Οὔ νΕΤῪ ΥἹν ἱγ ἴῃ [6 [414] βοθῆς ἴῃ ἴΠ6 
ΘΔΠΠΘαΠΠ δἷϊοσ [ῃ6 σαϊϑίηρ οἱ 1,ΔΖᾶτυβ 
(5εε χὶ. 47 ποίξ). 

Ιη οἴποῦ ρίδοθοβ. ψῆθη ἰῃ6 ἴπἼὸῸὺἷ ῥΔΙΙ65 
816 ΤὩΘΏΠΟΠΟΩ δεορδγαίεϊγ ἴῃς σοηίταβί 
Ὀεϊνθοι ποῖ [Α΄ ἴο [ἢ6 Πἰδιοτίδῃ 
ὉΠ 6165 {πη6 τεοοσά. Ὅη6 ῬΠΑγβΕ 65 ἃτῸ 
τήονοα ὉΥ τς ϑγιωρίομιμβ οἵ τε] ρίοιβ 
ἀϊβοσάογ : ἴῃ6 Πρ ῥηποβϑὶβ (ϑδαάιιςς65) 
ὈΥ ἴῃ6 Ῥγοβρεοῖ οὗ δοοϊ δϑιδϑίοδὶ ἀδηροσ. 
ΤἼΘ ῬΠδγθεας ἂῖα ἴπ6 {ππ|6 ταργοβθηίδ- 
ἔἰνε58 οὗ “τῆς Τεν5" (1. το {1. 24, 1χ. 1.3} 
Ἶχ. 18, Ιχ. 22} ΧΙ. 42. ΤὮΘΥ 5Ξεπά ἴο 
ΑΚ ἸΠΔ4Όγ|65 ἀρουΐζ ἴἢ6 πιϊβϑίοη οὗ 
7Τομη (1. 24); ἴεν ἤθασ, δνι θη} 845 οὗ 
Βοῃθἢηρ Π] ἢ ἀδαΡῚΥ σοποδτηθά [ἢ 6 ΠῚ, 
οὗ Ῥαρϑηγ διηοηρ ἴῃ 6 [Ὁ] Ονε 5. οὗ ἴῃ 6 
Ιοτὰ (ἰν. 1); 1Π6Υ Βοοση ] ν ταὐθοὶ τῃ6 
ΟρΙηίοη οὗ πες ΠΠΠς|Θγαῖς τυἹταάς (νἹῖ, 
47); ἴδεν αυοροη τἴῆ6 δυϊποῦγ οὗ 
Οἢχγθὲ (ν}}}. 12); ἴδ σοπάειηη ΗἹΚ5 
ΤΑ οἾ65 ἃ5 στοῦρῃϊ οἡ ἴΠ6 ϑαθθδίῃ (ΙΧ, 

Δ Τῆς ρῆγαβε “τῆς Ῥαββονυοῦ οὗ ἴῃς 7ενν8᾽ 
ΟΥΤἀΘΏΓΙΥ ἸΏ Ρ 165 ἃ (Δι Πἶᾶγ (γί βιϊδη Ῥδϑβονεῖ» 
11. 13 Ὡοῖς. (ουΡ. ἰϊ. ό, ν- 1, Υἱῖ. 2, χῖχ. 42. 
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13 6.); τλδγ Ἔχοοιησοιηϊοδῖα Η|]5 ΤΟ] οσγοῖς 
(ΧΙ, 42; σοΙῃΡ. ἰχ. 22); Ὀὰΐ δἱ ἰαϑὲ ἴδ Ὺ 
Ἰοοῖκ νι ἰγγεβοϊυῖα ἢ αΙρ] βϑηθ85. ὉΡΟΙ 
16 δρραζθηΐ διττὰ οὗ {ΠΕΣ Ορροβιοηῃ 
(χ:1. 19). Ἐτοτὴ [ἢ]5 ροϊῃηΐ ΠΟΥ ΔΡΡΘΑΓ 
ὯῸ πΊοῖα ὈΥ τποιηβεῖνεβ. “Τῆς οδιοΐ 
ῬΓΙοσῖ5 ἴὰκε τε ἀϊτεοίίοη οὗ ἴπ6 επά 
ἰἸηῖο {πεῖς ον πδηάβ. ΕἾνε {{π|65 [Π6Ὺ 
Δ16 πιοητοηδα δίοηθ, δπα οἡ δϑδοῇ οὐὺ- 
ΟἈΞΙΟῺ 845 Ὀδηΐ οὐ σαυτγὶηρ ουΐ ἃ ρυΓΡΟΒ6 
οὗ ἀδαῖῃ δηᾶά ἰγθάβοη ἴο ἴῃς ἰαϊἢ οὗ 
1546]. ὙΏΘΥ ρἱοϊϊεα τῇς τηυγάοσ οὗ 
1,λζαῦυβ Ὀδοδιδε 2142} 707. ἀϊς φαΐ ὀε- 
ἤευεα ον έσως (Χχι}. 11). ῬΙ]αΐα 5665 1η 
ἴποτὰ [6 τὰς ρεγβθουῖοιβ οἱ (τιϑῖ: 71» 
μπαΐΐον αμα {ἦε εὐϊο 2γίοείς ἀεἰυεγεα 7 2ές 
μῤ ο γιὲ (Χν}}}. 45). ὙΏΕΘΙΓ νοὶοα5. ἢγϑὶ 
Ταῖβα ἴῃ6 οὐγ, Ομ, Ομ Αἶσι (ΧΙΧ, 
6. Τπεν τπᾶκα τἴῃ6 ὑῃθε]δθνηρ οοη- 
(εϑϑίοη, ἢ ἀατε πὸ ἀζρρ ὀμέ Οξϑαν (ΧΙΧ, 
15), ἀπά υ[{6Γ ἃ νδίῃ ργοίοδὶ δρδαϊηϑδὶ (ἢ 6 
(π|6 ἴῺ ΏΙΟἢ ΤΠΘΙΣ σοηάἀεπγχηδίίοη νγἃ5 
τ ς6ἢ (ΧΙΧ, 2ι, ἦς οὐ ε 2γισείς οὗ {ἦέ 

ἐτὐ5). 
ΤῊΙ5 πιοβῖ δἰρηϊδποδηΐ ἔαςοϊ οὗ ἴῃς ἀ6- 

αἰδῖίνα δοϊίοη οὗ [ῃ6 ϑαδαιιοϑβδῃ ΠΙΕΓΆΓΟΌΥ 
1 σοϊῃραβϑδίηρ ἴῃς ἀφδαίῃ οὗ ἴμε 1 οτά, 
ΜΝ ὨΙΟἢ 15 5{ΓΠΚΙΏΡῚΥῪ ᾿Π]υκίταῖεα Ὁ τῆς 
τεϊδῖῖνα δἰεπᾶς οὗ ῬΠαγβθοβ δηα 8δ6- 
ἀυοθοβ ἴο [6 δαυγ ΟΠυγοῖ ἃς ἀδδου θεά 
ἴῃ τς Αοίβ, Ἔἐχρίδιηϑ ἴῃ6 ργοπληθηΐζ ροϑὶ- 
[ἰοἢ δϑϑίρηθα ἴο Αηπαβ ἴῃ πε ἰουπἢ 
Οσο5Ρ6] (χν}}}. 13)» Αῃηδᾶβ νὰ5 ἴῃ6 πεδά 
οὗ [η6 ρατίυ. Τμουρῇ ἢς ἢδά σεδβοά ἴο 
6 ΠΙρῃ-Ρτεϑέ [ῸΓ ΤΏΔΩΥ γεαγθ, ἢ6 ϑναγεά 
[ὴ6 Ρο]ΙοΥ οὗ ἢ]5 συισσοϑϑοῦῖβ. 81 [Κεὲ ἴῃ 
15 Οοβραὶ 5 ρηιβοδ ΠΥ 5εῖβ πὶ ΜΠ 
Οδίδρῆδβ 85 “ ὨΙρῃ-ρυοϑὶ " (ἐπ᾽ ἀρχιερέως 
Ὡοϊ ἐπ᾽ ἀρχιερέων, 111. 2), ἃ5 ἰξ Ὀοϊῃ ψΕΓΕ 
υηϊῖϊεὰ ἴῃ ΟἿδ ΡδΊβοη ; δηά 1 τῃς Αςῖβ 
Ὦδ, δῃὰ ποῖ (δίδρῃδβ (ϊν. 6), 15 δἱοῃδ 
ολ]1εὰ “Ιρῃ ῥγιοϑὶ." ὙΤῆδ οοἸϊποϊάδησα 
15 υ5ῖ ος οὗ ἴῇοβα ψΏΟἢ τονε αὶ [6 
δοίυδ] 45 αἰ ριυ 5ῃη6α ἔτοῖλ ἴῃ6 οἢῆςϊ4] 
βίδῖε οὗ 1] ηρ5. 
Ομ ἤιποσ σϑιηδιῖς τιθὲ Ὀ6 τηδάθ. 

ΤῊΘ ρεῆοχαὶ υ86 οὗ τῃ6 ἴοπτὴ “τῆ [ενν5 ἢ 
ἴου ἴπε ορροπεηΐῖβ οὗ (ῃτϑὲ ποῖ ΟἿΪγΥ 
ΒΘΙοηρ 8 ὨΘΟΘΒΒΔΓ]Υ ἴο ἴπ6 ροϑίτίοη οὗ δὴ 
ἀΡοβῖ]α αἵ [η6 οἷοβα οὗ ἴῃ6 ἢγβε σθηζυγυ, 
Ῥυΐϊ ᾿ἴ 15 Ἔνθ ροββϑίθ]ε ἴο ἴγδοβ ἴὴ {Π6 
θοοΚΞΚ οὗ [δε Νοὸν Τεβίδιηθηϊ ἴῃ6 στδάιια] 
σμδηρα ΌΥ ΠΟ 1 ἀϑϑυπιδα [ἢ15 βρεοὶῆα 
ἴοτοβ. [ἡ (ἢ6 ϑγηῃορίς (οβρεῖβ 1ἴ ΟΟΟῸΓ5 
ΟὨΪΥ ἔουτ {{π|65 ὄἜχοθρί ἰῃ 186 61]6 “Κις 
οὔ τῃη6 76 νν5 :᾿ Μαῖϊ. χχν[ὁ}θ 15; Μασζκ υἹ!. 
4; ἴλκκ υἱῖ. 3, ΧΧΙΣ, σι; δηά ἴῃ (ἢς 

δτοῖ οὗ ἴμεβε, ψ Ὡς 15 ῥγοῦδθὶν τῆς 
Ιαϊεϑί ἴῃ ἀδίβ, {πὸ ψοσγὰ τωδυκβ ἃ ροϑιτοῃ 
οὗ δηϊαροηϊδϑῆῆ. [Ι͂πἢ τῇ6 Αςοἴβ (6 {π|6 
Οϑ0}4ῖ65 Ὀεΐνεθη [ἢ6 ΠΟΙΟῚ 5. οὗὨ ρχὶν!- 
Ἰερε δπά οἵ ορροβίϊίοη, θὰὶ τῆ6 οουϊβα 
οὗ τῃ6 Πιβίογυ ρΌ65 ἴ8. ἴο ἢχ ἰἴ8 δάνογβε 
Τηθδηϊηρν. ὙΠῸ ψογὰ 15 σοΙΏρΑΥΔΕΥΟΙΥ 
ΤΑΥ͂Θ ἰὴ [ἢ ΕῬΙ51165 οὗ ϑὲ Ῥαι). 11 ὁσουγβ 
Ιλοδί σου ην (ἴνεῖνα {ἰπ|65 ουὖἱ οὗ 
τνθηϊγ-ΟὙ) ἴῃ σοηϊζαϑὲ ΜῈ “Οτεεκ," 
Ὀοΐῃ 4|1κ6 οἰδαπάϊηρ ἰῇ δαυλὶ σοηίταϑβῖ 
ΜΠ τΠ6 Ιάθα οἵ (ἈΠ δηΥ ; δηὰ ἴογ 
οὲ Ρδὰὺ], “δ Ἡδρδρτον οἱ Ηδῦτγον 5," ἢ]18 
σοιηιγγηθη, “[ὸνν5 ΟΥ̓ πδίιγε "ἢ (0 ἱ. 
ἱ. 15), ἃΓ6 δἰγεδαῦ βεραγαίϊθἃ ἴτοπὶ 
ὨπΠΏ56 1}. ὙΠῸ ἤδη οὗ ἃ στᾶσα ἢδ5 ὃ6- 
ΟΟμῇθ ὈΓΔΟΙΊΟΔΙΥ (τ(ἢ6 δῖα οὗ ἃ ββοῖ 
(Εοπι. 1}}. 9; 1 Οου. 1. 22 Ηἢ,, ἰχ. 20, χ. 
242; οορ. Ἕὑ8]. 11. 13,1. 123 ἢ). ΤῈΘἊΘ 
γγοΟΓὰ ἰ5. ποῖ ἰουηά ἴῃ τς (διῃοὶῖὶς δρὶ- 
51165, Ὀὰϊ 1ὴ ἴῃ6 ΑΡοσΆ]γρ56 ἰἴ 15 πιδοὰ 
ὕΜΊο6. (11. 9, 111. 9), ΘΟνΙἀθητΥ τὸ ἀδβοῦ θα 
ἴῃοβε ψῇο ᾿η5]5[6α οἡ {πε ὶγ ̓ οτγὰ] ἀοϑοθηΐ 
Δα ΠσΟΙΘΙΊΟΠ18] Ροβιίίοη, δηα οἰαϊπηρά 
ἴη6 ῥγεγοραίίνεβ οἵ ϑγὰθὶ ουϊδιάθ (Π6 
ΟὨυγοῆ. ὅδϑυςοὴ [4]56-βίγιεὰ [τὲ ΕΓ 
[ηὴ6 ννογβί δῇ οὗ ἴἢ6 (ὐοβρεὶ ; δῃὰά ἃ 
ΟὨχιϑιδη τσὶ τηρ ἂδἵ τἴῆ6 οἷοβο οὗ [6 σθη- 
[ὈΓΥ οουἹὰ ποῖ Ὀμὰΐ Ξρθαῖκ οὗ τῆς. ΡῬδθορὶα 
ΘΘΏΘΓΙΔΙΥ ὉΥ [Π6 1τ|6 ψν]οἢ οπαγδοίθηζοά 
{Ποῖ ἴο ἢ]5 σΟΠΙΘΙΏΡΟΓΑΓΙ65. 

(ὁ) 7.4 Αμίλον οὗ {ἠὲ ρμγὰ Οοερεὶ 
τας α τῷ οὐ δαῤεεζηε, ΤῊ δος ψ ῃ ἢ 
ἢὮανα ᾿υ8ῖ Ὀδδη ῃοί δα ΟΑΙΤῪ ὺ5 Ὀογοπά 
[ῃ6 σοποΙυβίοη ΜΘ ΓΠΘΥ ψεσα αἱϊεροὰ 
ἴο Θϑίδ] ἢ. ΤὭσΥ 5ὴον [δῖ [6 ᾿σιοῦ οὗ 
1Ππ6 ἰουγῖῃ οβρε] ψγ45 ποῖ ΟἿΪγ ἃ [ονν, Ὀὰ 
ἃ Ῥαἰδβιηδιὶ [εν οὗ [ἢ6 ἤτϑί σδηΐυσγ. 1 
15 ᾿ῃησοησαῖνδ 0] ταὶ 4 (θηι]α, Πντηρ᾽ αἱ 
ἃ ἀϊδίδησες ἴτοτῃ ἴῃ6 βδοθῆδ οἵ σεϊρίουβ 
ΔὨΑ ΡΟ] Δ] σΟΠΓΟνΟΥΘΥ ΜΏΙΟΝ ἢδ ραϊηΐϑ, 
σοὐυἱά πᾶνε γϑδ] δα, 4Ἃ5 ἴῃς Ἐνδηρο] βὶ 
ἢα5 ἀοῃα, νι ἢ νἱν ἃ δηὰ Ὀπουτηρ 80- 
ΟἼΓΔΟΥ [ῖἢ6 τχαϊατοὴβ οὗ ρατίῖθ5 δηὰ 
ἰπογοϑίβ ΨὨΙΟἢ σξαβεα το οχιδὶ δῇου ἴῃ 6 
[4}} οὗ 7 ε6ππιβαϊθτ ; ἴπαὶ ἢ οου]Ἱά ἢᾶνα 
τηλικοὰ ἀϊδιηογ τ[π6 ραστὶ ψῃϊοἢ τΠ6 
ΠΙΘΓΔΙΟΏΙΟΔΙ οΪ455---ἰῇ6 υπηδπγχοα δαάάιυ- 
ο665---ἰοοῖκς ἴῃ [6 οΥἹ515 οὗ ἴὴ6 Ῥδϑβϑβίοῃ : 
ται ἢδ6 οουὐἱὰ δᾶνθ οδιρῃϊς ἴπ6 τϑδὶ 
ΡοΪηΐϊα δὲ ἰβδδ6 Ὀοΐνθθη ἔτ δηὰ ἔ8]56 
Τυάαῖθπι, νῃοῇ ἴῃ (Ποὶγ ἢγϑι ἴοστῃ δὰ 
Ῥδϑβε ἀνᾶὺ ἤθη ἴῃ6 ΟΠ βΕΙΔῃ 5ΟΟΙΟΙΥ͂ 
85 ΓΠῚΪΥ ΘΒ] ]5η6α : [αὶ ἢ οουϊὰ 
ἤανε ροτγίγαγεὰ τῃ6 στον δπὰ σοπῆϊοϊ 
οὗ ορ᾿ηίοη ἃ5 ἴο ἴῃ6 ῃδίϊομδὶ ΠΟρΘ5 οὗ 



ΤΗΕ ΟΌΘΡΕΙ, 

[6 Μαεϑβδῆ 46 ὉΥ βἰάβ στῆ [ἢ 6 ῥχσο- 
δτεβς οὗ ἴῃ6 οὐ 5 τ] η]ϑῖγ. ΑἹ] (Π 6868 
Ῥμαβοβ. οὔ (πουρῆς δηὰ δοΐίοη, ψῃϊοῆ 
νου] Ὀ6 ΣΠΘΠΔΟΘΔΌΪΝ ᾿πρτοϑβθα ρου ἴἢ6 
ΠΠΘΙΠΊΟΙΥ Οὗ οπ6 ΠΟ ἢδά ᾿νε (τοι ρἢ 
ἴῃε ἐνθηῖ ΠΟ. [π6 ΒΙΒΙΟΥΥ τεοοσάϑ, 
Ὀεϊοηρεοα ἴο ἃ 5ἴαϊα οὗ {πηρβ ἰοσεῖρτι ἴο 
[ἢ6 Ἔχροσθῆςα οὗ 82η ΑἸθχδησσηθ, ΟΥἨ Δῃ 
Αϑίδίϊο, ἴῃ [Π6 βθσοηά οσδηζγ. 

ΕῸΣ ἴῃ δβατηδίηρς τπὰ νάὶπα οὗ ἴῃε56 
ΠΟΠοΟΙ βίος ΨΏ]Οἢ ψῈ ἢανα ραϊηδά, 1 
ταδὶ Ὀ6 σοι θι Ὀεγαα τῃδὲ ἴΠ6 οἹα ᾿αηά- 
ΤΏΔΙΚΒ, ΓηΔίοσια] δηᾶὰ τόσα], ψοῈ ἀο- 
βογεαὰ ὉῪ ἴῃἢ6 Κοιηδῃ ψᾶῦ: ἰῃαΐ [6 
ἀεδισυςοηῃ οὗ τῆ6 ΗΟ Γ(ἰἰγ---ἃ ἴπιὰ 
σοτηΐϊηρ᾽ οὗ (γίβι--- τονε θα [ἢς δβϑϑθηίαὶ 
ἀϊετγεηςοα οὗ [υἀδίθτη δηὰ ΟὨ τε δην, 
ΔΑ ταϊβθα ἃ Ὀδιτίοσ Ὀδίνθοη τῆδτὰ: δαὶ 
δ [6 Ὀεριπηΐηρ οὗ τῆς βεσο πα σΕΠΓΙΓΥ͂ 
τὴ6 ἰηἤπδηος οὗ ΑἸεχαηάγια νγᾶἃ5 5. 05[- 
τυϊεα ἕογ (πδὲ οὗ τῆς [615 ΒΟΠΟΟΪ5 ἴῃ 
1ὴ6 στονιης ΟὨ ΓΟ. 

(α) Απάᾶ {ῃεβ86 Ἴοοηβιἀθγδίίοης συ Ὡς ἢ 
ΔΡΡΪΥ ἴο ἴῃ6 διριθηῖβ ἀγάγῃ ἴσοι ἴῃ 6 
Το] ρου δηα ρος 4] ἰγαϊῖ5 οὗ [ἢ6 ἢ]15- 
ΟΤΥ, ΔΡΡΙΥ 450 ἰῇ σοσσοβροηάϊηρ ἀδρτεαϑβ 
ἴο ἴπ6 ποσε β5ρ6οῖδὶ ἱπάιοδοης ἴῃαὶ [Π6 
δυῖποσ οὗ ἴῃ6 ΕΒΟυτῃ Οοβρεὶ ννὰ5 ἃ εν οὗ 
Ῥα]θϑηθ. Ατηοηρ ἴμ656, [Π6 τηοβί οοη- 
ΥἹΠΟΙΏρΡ ΡΟΙΠΔΡ5 15 ἴο ὃς ἰουπά ἰη ἢ]5 Ιοςδὶ 
Κπονίεάρο. Ηδ βρεᾶκϑ οὗ ρἴδοθϑβ ψ ἢ δ 
πηδῆπξοϊεα ρῥγθοϊβίοη, 85 [ΔΓ] 1ΔΓ ΠΏ ΘΥΘΙΥ 
οᾶ86 ἢ 116 5οθὴθ ὙΒΙΟἢ 6 Μ]5Π65 ἴο 
ΤΟΟΔ]}}. ΤΠ ΟΙΟ 15 ηο οβοτῖ, ο Θἰδθοσαίθῃθϑβ 
οὗ ἀδϑοπρίοῃ ἴῃ δ15 Ὠδιγδίνθϑ: ἣδ ΤΟΝ 65 
δοουζ ἴῃ ἃ σου ἢ ἢ ἢς Κηον5. Ηἰ8 
ΤΩΘΠΏΟΩ οὗ 51165 15. ῃοΐ Ἰτηϊοα ἴο ἴῃο56 
ὙΠΙΟἢ τα ἰουπά ο6ἰβονοσα ἴῃ ϑοπρίυτγα, 
ΘΠ. ἴῃ ἴῃ6 οβρεὶβ οσ ἰῃ ἴμε ΟἹὰ Ταβίδ- 
τηθηῖ. “(δηᾶ οὗ (δ|1|6δε" (Κανὰ τῆς Γαλι- 
λαίας, 11. 1,11, ἵν. 46, χχὶ, 2), [5 ἜΧΔΟΙΪΥ 
ἀἸβιιηρι 5 ῃεα, 15 ποῖ πΠοιςΘα ὈΥ ΔΩΥ ΘΑΠ]16Γ 
ΠΟΙ. “ΒεΕΙΔΩΥ Ὀεγοηά Τογάδη" (,. 
28), ἃ οΪδος δἰτεδαγ ἰοτροϊζθη ἴῃ ἴῃς {{π|6 
οἔ Οτίρεη, 15 ΟοὈυἹοιβὶν ἀἰϑΠ ηρι 56 α [ΤΌΤ] 
16 (ἈΠ 1ὰΓ ΒΟΙΏΔΩΥ “ΠΘᾶσ [654 6π|,᾿ 
{πε 5ἰτυδίίοη οὗ ΨΠΙΟΝ 15 Ργδο 56}. ἄχοά 
85 “δὐουΐ δίξδεη δι] οηρδ᾽" ἴτομι [Π6 ΟἿ 
(χι. 18). ἘΡὨγδίπη, ραϊῃ, βτυδίοα “ΠΕ ΑΓ 
[6 ψΠ]άθγη 655" (ΧΙ. 54) τὺ 6 Ιἀεπιοδὶ 
ἢ Οργδῃ (1 ὅϑδγη. χὶλ. 17), Ὀυ 1 15 
ποῖ οἴ ογνν 56 πδιηδά ἴῃ ϑοπρίυσο. Οπσδ 
Τηοχο, ΖἜποη (111. 23) 15 ποῖ Κπονῃ ἴγοιῃ 
οἴεσ βούγοθϑ, Ὀυϊ [δ ἔοτγτῃ οἵ [6 πδιηθ᾽ 

Δ ΤΗϊς 15 ἴσια Ποῖον ἴ[Π6 τψογά Ὀς ἰοῦ ἃς ΔΏ 
δάϊεςτίναὶ ἔοσττα ““δρουπάϊηρ ἴῃ δρυηρβ᾽" (᾿οπρ- 
Ἐς. χὶνιὶ. 17); ΟΥ 85 ἃ οογγυρίίοη οἷᾶ ἀκα] ίοτα 

ΟΕ ὅτ:τ. ἸΟΗΝ. χὶ 

ῖ5. ἃ 50Χ6 5ῖσῃι οὗ ἴΠ6 ρεπυϊηθηθε5 οὗ (ἢ6 
Τείεγεηςο, δηᾶ [η6 ἀσδηϊηρ οἶδιι56, ““ΠΘΑΥ 
ἴο 5411τ᾿,᾿ ἄνθη 1τὖ [6 θη βοδίϊοη ΘΓΟ 
ἃ5 αἸΠσυς πον 85 1 πᾶ Ὀδθη ΤΟΡ,Θ- 
᾿Βεῃϊθα ἴο Ὀ6, 5ῆεννβ ἴῃδί [Π6 ῥΙασα νγᾶϑ 
ΟἸθαυῖν ῥγοβϑοηΐ ἴο {86 τυυυϊϊογ᾽, Νοιίπίης 
Ἰπάδεα Ῥυϊ ἀϊτεςῖ δοαυδιπίδησα ψ τῆ [ἢ 6 
Ἰοσδ 165 οδῃ δοσουηῖ ἔοΥ ἴῃ ἀδϑοπρίίοη 
δαάεά ἴῃ δαςῇ οὗ [2656 οβϑ865. Α ΤΟΣ 
ἴοσ ποῦ ἴμ656 5βροῖβ σεσα Ἰἀδημῆρά νὴ ἢ 
ΠΟΙ ΟΥ̓Δ Ὁ]Ὲ ἱποϊάθηῖβ ὩΟἢ 6 ΓῈ ἴῸσ ἢ τὴ 
ἘΟΣΤΠΙρ-ΡοΙϊηἴ8. οὗἨ (αἴ, σψουϊὰ παῖσαι νῦν 
8δ4ἃ τ16 ἀεία:]5 ψῃϊο ἢ σγϑοδ]]θα τδιὴ ἴο 
ἢϊ5 ΟὟ ΠλΙΠ: [ῸΓ δηοίῃεσ τἢ6 δχδοῖ 
ἀεβδηϊοη σου] Βᾶνα πο ἱηΐοσεβῖ, ΟἿΠΕΣ 
᾿π ας ἤοηξς οὗ ϊηυΐε Κπον]θᾶρα ΔΥῸ ρίνθη 
ἴῃ [ὴ6 ᾿πρ]16 ἃ ποῖος οὗ ἴῃ ἀπ Π5]ΟΠ 5 
οὗ [ῃ6 ἰακε οὗ ΤΊθεσαβ (νι. το; σοΏΡ. 
Μαῖκ νἱ. 47), δῃὰ οὗ [ἢς τεϊαίίνε ροϑὶ- 
ἰἰοηβ οὗ δπὰ δηὰ (δρεοσηδιπλ (11. 12, 
τυοι ρευ»). 

Οηδ Πδιλθ, ἤονον συ, 5 οδυβαά τῸῸ} 
ἀπποιυϊγ. 724 οἱἱν οὗ ϑαγιαγία παρισῖ 
,δγολαν (ϊν. 5) Βᾶ5 Ὀδδὴ σοϊηηοη)γ ᾿ἀδητ- 
δΠεὰ νι 5ῃθοποπῃ (Θγοδετα, Αςῖϑ ν]]. 16), 
δηὰ [6 ομδηρθα ἔοστῃ ἢδς Ὀεθὴ οοηῇ- 
ἀεηςγ δἰπρυϊοα ΟΥ͂ Ξααρίο8] σΠο5 τὸ 
ἴῃς Ιρῃοζᾶποα οὗ ἴῃ6 Ενδηρο σι. ΤῆΘ 
᾿πηροτίδηςε οὗ Θῃεσἤ θη, ἃ ΟἿ ἢ ψ ΠΙΟἢ 
ὯΟ Οἣδ οουἹἱά ἢάνα θδθὴ ππδςαιαϊηϊοά 
ΟὮΟ Ροβϑβαϑβϑα ἴῃ6 Κηονίθαρε οἵ Ῥα]65- 
πα ψῃϊοἢ ἴῃς ττίῖετ οὗ [ἢ ἑουτῃ αοβρεὶ 
οαγίδιη]ν δα, ταὶ ϊ ΓρΑΘΟΏΔΌΪΥ αἀἸβροβα οὗ 
ΒΌΟΝ ἃ οῆατρθο. Απηά το ἴῃδῃ (ἢ 15: [ἢ 6 
Ὀἰοίαγα ψ ἢ ΠΟ. [6 Πδπλ6 ἰς σοηπεοςῖθά 
15. Ἔν: θη ον ἀγανγῃ ΠΟΙ 116. ὍΤῆδ ῥτοσ- 
Ρδςοὶ οὗ ἴῃ σογη-ἢ 6] 45 (ν. 35), δῃὰ οὗ ἴῃς 
Ποῖρηϊ5 οἵ ΟεγΖίτι (:. 20), τὲ ἀείδι]8 
ΜΟΙ Ὀεϊοηρ ἴο 186 Κηονίεάρο οὗ δὴ 
ΘΥγ6- 655. ὙΠῈ ποῖος οὗ ἴ[ῃ6 ἀερίῃ 
οὔ τῇ6. ΜῈ 1} (νυν. 11ὴ Ὀθδῖβ δαυλὶ ἴἢ6 
βίδιῃρ οὗ δυϊῃθηπςιν. [1 τἤδη {[Πογ6 
ΨΟΓΟ ΠῸ οἷὰς ἴο [ες 5οϊυξίοη οὗ [πΠ6 ῥσοῦ- 
Ἰεηλ οἥετεα Ὀγ 16 5βἰτδηρα ὨΔπΊ6, 1 νου]ὰ 
6 τρῶς ἴο δοαυϊθθοα ἴῃ ἴῃς Βε]ϊεῖ τηδὲ 
ΘΥΟὮΔΓ τηϊρῆϊ 6 ἃ ρορυΪδῦ ἀϊδιοσγιοη οὗ 
ΘΠ ΘΟἤΘΩ, ΟΣ ἴῃ 6 Ὡδιὴς οὗ 50η16 ΚΗΘ 

“(ἢς ἵνο βρσγίηρβ," Ὀαΐϊ 1 ἰ6α ἀουδίι!] ἩΠεῖδοτ ἰξ 
ΠΟΔῃ Ὁ6 850 τΤοπάοχοα, [{ἰ5 Ξαἱὰ (δὶ Αἰπδῃ δπὰ 
Αἰπαίτι, “ἴθ ἴνγο βργίηρβ," δῖς ἴῃς πᾶπιεβ οὗ 
ΒΈΛΕΑ] οἷδοθς ἰῃ Αταῦῖαὰ. ὍΤῇς ϑγγίδο νευβ οῃς 
τα τῆς πᾶπια ἃ5 ἵἴψο ψογάβ, “ἴῃς βδργίηρ οὗ 
(ἢ ἀονε.᾽ 

1 1Τἴεαϊ. Οοπάογ ἴῃ ἴῃς Ομαγίεγζν διίαίενεο οὗ 
ἴῃς Ῥαϊεβιίπε Ἐχρίογαίίοη Εὐπά ({π|γ, 1874» ΡΡ. 
τοι {.) ἰἀεπεῖ ες τ ἢ ᾿Αγηύπ πϑᾶσγ ἴο 54]1π|, 
ἄιϊιοε εαϑὶ οἵ ΝΔΌ]υ5. ΤὨΟ υδ6 οὗ ἴα ρῆγαβα ὀέ- 
γοπα ργάαν (ἰϊϊ. 26) ἱτηρ]ϊε5. ἔδας ἴῃς οὐ 7 
ννᾶϑ ου ἴδε Ν'ύ εδὶ οὔ ἴδε τἰνεσ. 



χιΐ ΙΝΤΚΟΌΌΚΓΤΙΟΝ ΤΟ 

Ὑ]]ασο. Βυϊ [ἢ6 ολ56 ἄοθ8 ποῖ βἰδηά 50 
ΔΌΞΟΙ 6] γ νι πουΐϊ ΠΕΡ ἰοναγάβ ἃ ἀ6- 
οἰϑίοη. ὙΠὲ δδη!οϑδὲ δηοίθηΐ δυςΠ Υ 165 
(41 οεηῖ.) ἀϊδεησυ ϑηῃ Θῃθομοπλ πὰ 
Θγοῆασ, ϑῃθοῆθηι οοι]ὰ ΑγαΪγ πᾶνα 
Ὀδοη ἀοβοηθοα δ5 μέγ 19 16ε φἐοὲ οὗ 
ἐγοωρα τουλίολ 7αοοῦ γαὺε ἰο 7ρεοῤἧ (υ. 5). 
ὙΠΟ ΔΓΘ, ΠΊΟΓΘΟΥΘΥ, σον σα] σοίογοησθϑ 
ἴο δυξγα, δυξζαγ, αἱρπ- ϑμξα (ἼΌ, ΝΕ Π910 
Ὁ 10) ἴῃ τῃε Ταϊπιυὰ ; 'Δηἃ ἃ νΠαρα 
᾿Α:ξα» 51}}} τϑπγδῖηδ, ΜΠ οἢ ΔΏΒΝΟΙΒ ἴο 
ἴ[Π6 οοηπάϊτίοης οὗ ἴῃ 6 Ὡδιγαῖῖνε. ϑοῖὴθ 
ἀἰθησυ!ν Ππᾶ5 Ὀδοη ἔδυ ἴῃ Ἰἀεπ  ]ηρ 
ἌἌΞΚασ ψιτῆ ϑγοῆδσ, βίησθ ἰἴ 15 νυ τθη 
δὶ ῥγοδεηΐ στῇ δῃ ᾿π|{|4] ᾿κ442:π, Ὀὰϊ ἴῃ ἃ 
ϑαιηδυιδη (ΠτοΏΪοΪ6 οὗ 186 τ 21 σεηῖΌΓγΥ, 
[ὴ6 ΠπᾶΠῚ6 ΔΡΡΘδΥΒ ἴῃ ἃ {ΥΔΏ5Ι ΠΟΏΔ] [ΌΤΤΩ 
ὙἸ ἢ δὴ [0114] Υοα (30), αηὰ ἴῃ 6 Ατδῦϊς 
τταηϑίδῦοη οὗ ἴπΠ6 (ῃσγοηῖοῖας ρῖνεβ ᾿ἸΑβκασ 
85 ἴπε δαυϊνα!εηῖ. Τῆς ἀεβοτίριίοη [οἵ 
5. Τομη], ἱεας, σοπάον τ τιῖε5, “15 Ππησϑβῖ 
ΔΟΟΌΓΑΙΘΙΥ ΔΡΡΙΙΟΔΌ]6 ἴο ᾿Αβκαγ. ... 11 15 
ΤΏΘΓΟΪΥ ἃ τηοάδγῃ ται ν]]αρα, ἘΠΕ ὯΟ 
δτεαὶ ἱπαϊοδίίοηβ οὗ δηθαυϊν, Ὀὰϊ [Π6τὰ 
ΔΙΘ ΤΟΙ δίηβ οὗ δποίθηϊ ἰουη 5 ἤθαῦ [ἢ6 
τοδά θεηθδῖῃ 11." (ΑΚ εῤογὲ οΥ 1Δς  αίκειης 
αἰ ἀνα Τμραὶ, 1877. ὈΡ. 1491., 1876, 

Ῥ. 107.) ᾿ 
ΤΠ ποῖϊσοϑ οὗ ἴΠ6 [ΟΡΟρΡΤΔΡὮΥ οὗ 6- 

Γυβαϊοηλ σοῃίδιποα ἴῃ ἴἢ6 ἑοιτίῃ (οβρεὶ 
ΔΙΘ 5[}}} ΤΏΟΥΘ σοΠο]δῖνα 85 ἴο 115 Δι {Ποῦ- 
ΒΡ τῇδη [ἢ6 ποίϊςθβ οἵ ἰϑοϊαίθα ρ]Δο 65 
πη Ῥαᾳϊοβίίηθ. Τῃε ἀδϑοϊδίίοη οὗ [ετὺ- 
5416Ππ| Δία 115 σαρίυγα 5 ΤΠοΟΠΊΡΪεῖα. 
Νο ογεδῖϊνε ρθη σὴ (8}} ἰηἴο ὈεοΙηΡ 
ἃ ἰοβί 5ἰῖθβ, Απά 16 νυῖεσ οὗ ἴδε ἰουτγίῃ 
Οοβροὶ 15 εν] θη Εγ δὲ ἤοπης ἴῃ ἴἢ6 ΟΠ 
85 ἰἴ νγὰ5 Ὀδίοσε 115 [4]. Ης Κπονδ πη ἢ 
{παι νὰ ἰθασῃ ἴοσῃ ἱπάεροηάθης [6ϑι- 
ΤΏΟΩΥ, δηὰ ἢ6 Κῆονβ Ψψῇῃδϊ 5. ποῖ ἴο ὃ6 
ἰουπα εἰβεννῆοσο Βιυῖ Βοῖθογ ἢδ πηθη- 
Ὀοης 5ροῖβ Κπόονῃ ἔτοιῃ οἴεὺ ΘΟΌΓΟΘΒ, ΟΥ 
ὩΔΠΊΘα ΟἿ]Υ ὈΥ Πἰπλ56]ζ, ἢ Θρθδῖκβ 5: ΠΊΡΙῪ 
δηα οογίδίηϊγ. Αϑ5 ἢθ γϑοδ]α ἃ (ἈΠΊ1ΑΓ 
806 Π6 ἢξ ᾿ἰνεβ δρδίῃ ἰῇ ἴῃς ραϑί, δηὰ ἴοσγ- 
εῖβ ἴῃς ἀεϑβοϊδιίοη ἢ ἢ μαα Δ] δὴ ἀροη 
ἴῃς ῥἷίδοβα νῃϊοῖ τίβοα Ὀδίοστα ἢ15 δγεβ. 
“7ἤεγε ἐς," ὯῈ νηΐε5, “αὐ πιγμεσίζη α΄ 
20οὐ εαὐα Βεεέραα" (ν. 2), ἀπά ὈΥ ἰῃς 
ἔοττῃ οὗ ἴπΠ6 βδῃίδεησα σδυύτῖθ5 τ15 ὈδῸΚ ἴο 
τη6 {ἰπ|6 ἤδη [ἢ6 ἱποϊάεης ἢγϑὶ θθσδηδ 
Ὠιβίοσ᾽Υ. ““Βειῃοβδάα ΟΥ̓ ἴῃς βἤῆδερ-ραῖθ," 
“τὴς Ροο] οἵ ϑ:]ο δηλ" (ἰχ. 7), “τῆς Ὀτοοκ 
ΚΙιάτοη " (Χχν}. χ), Ὑ ὨΙΟἢ ἀγα ποῖ παιηθά 
ΌΥ ἴπ6 οἴπεῦ δνδηρο δῖ (γεῖ 566 1υΚ6 
ΧΗΣ, 4), δίιαπα οὐἱΐ παῖυγα!Υ ἴῃ ἢϊ5 Παῖταᾶ- 
ἔνε. δαί ἱτηδριπδίίοη οουἹὰ ἢανα ἰῃ- 

νξϑηϊεἃ 4 Βειδμεβάδ (οσ Βει ἢ Ζει ) Ὑὑ7 ἢ 
115 ἢνα Ροσοῇῃδβ, δηᾶ ὄχδοῖ Ἰουδὶν (ν. 2)} 
Ὑγηαῖ ἐχοορὶ Ὠδθιῖυ4] ὑϑαρα ψου]ὰ ἤανὸ 
σδυβοά τἢς ΚΙάτοη ἴο 6 ἀεβοηθεά 88 
“16 ψΊΏΪΟΙ τοιτοητ Ηον Ἰοηρ τηιϑδῖ 
[ῃ6 πδῃὴα 5] οᾶπὰ ἤανα Ὀδθ Ῥοηάετεά 
ΟΥ̓ΣΥ Ὀείογε ἴῃ6 ρϑτ ον δα π}:5510]6 σεθῃ- 
ἀεπηρ “ϑεηῖ" νᾶϑ 566 ἴο σδστυ Μ] ἢ ἢ 
ἃ ὮΡΙΟΔΙ σρηϊποδηοο Τῆς ιχίον 7 
δῃὰ Οσοζσοίλα τα ταβηϊ]οηθα ΌΥ ἴῃς ΟἸΠΕΙ 
Θνδηρο ] 5ῖ5: Ὀυϊ ἀνθ ἤεγα ἴῃ6 του οὗ 
πὸ ἐουτ (σοβρεὶ 5665 (Π6 Ἰοσδ 65, ἰΐ 
1 ΤΏΔΥ 50 5Ρ06ακ, ψι ἢ τῃ6 ν]ν] ἀη655 οὗ δῇ 
δοῖι4] βρεοίαῖοτυ. ΤῊΘ [ἣν οσοννά τουηὰ 
ἴπε Ῥτρίοπαμι π᾿ ὨΙΟὮ [ΠΟΥ Μ1}} ηοΐ δὨΐεσ, 
δηᾶ Ρι]αῖα ροαβ 1 δηά ου Ὀείογε τῇδ τὰ 
(χν}}}. 28 6). Οὐοἰἱροῖδα 15 ““πέρὰ ο ἐδέε 
Ων," ψΠΘΓΘ ΡΘΟΡΙῈ Ρ858 ἴο δπά ἔἴτο, δπὰ 
“λεγε τύᾶς α ραγήάίφι “ἦεν ̓" (ΧΙΧ. 17, 20, 
41). Απά (τἢς ἰουπ Ενδηρο δὶ Δ] 6 
ποίϊςο5 ἴῃς Ῥανεπηεηῖ, ἴπῸ ταὶβθα ρ]δῖ- 
ἰοστπὶ οὗ ᾿πάρτλεηῖ, ἢ 115 ΗἩ τον {{||6, 
ἀδοθδίμα (χῖχ. 13). Τα ρῥΐαςεβ Βειμεβάδ 
δηἋ (δῦραϊδδ ᾶζὰ ποῖ, ἴῃ ἔδοϊ, πχοηποηθα 
ΔΩΥΜ ΘΙ ὄχοθρὶ ἴῃ ἴῃς Του Οοβρεὶ, 
δηα τἢ6 ρεγίεοϊ δι ρ] ΟΠ Ὑ νὰ ἩΠΙΟἢ 
ΠΕΥ ἀγα ἱηϊτοαυοδα ἴῃ τἢ6 παττδίνθ, ἢῸ 
1655 ἴδῃ [6 δοσυγαδου οὗ ἰοσπὶ ἰῃ 1ῃ6 
Ατδιηδὶσ {{|65 (νῃαΐθνοεσ Ὀ6 16 ἴπι6 
τοδαϊπρ οὗ Βείμεβαδ), πλᾶυκα τἢ6 ψοτῖκ 
οὗ ἃ Ῥαϊθϑδιηϊδη εν, νῆο πδά Κπονῃ 
7οτυβαϊθλ Ὀείοτα 115 [2]]. 

ΓΠΘ 4]]υ5]0ὴ5 ἴο ἴπ6 ΤΕΠΊΡ]6 ΞΘ ὯΟ 
1655 σουίδιην [6 (Δ ΑΓ οὗ τὴ 6 ΠΙΘΥ 
ψΊΠ 16 Ἰοσα 165 1η Ἡ ]οἢ ἢ γαργθϑθηῖβ 
ΟὨγιϑὲ 45 ἰϑδοῃϊησ. ὍΤδα ἢγδί βοθηθ, τῆ 6 
οἰεδηβίηρ οὗ {πὸ Τερ]α, 15. ἴῃ βανογαὶ 
ἀεῖα!]ὶς πλοῦ {6 }|κ6 ἴδῃ [ἢ6 5: ΠΉΠΔΓ 
Ῥάββαρεβ ἴῃ [ῃ6 ϑυῃορι5ῖ5 (11. 12---τ6)}.ὕ 
115 ἀδβου δά }ι5ῖ 85 1ἴ γου]α ἀρρξᾶσ ἴο 
ΔῊ ΘΥ̓Θ6- Μ]ΓΠ655 ἰη 115 βαεραγαῖθ ρατῖβ, δηά 
Ὠοῖ ἃ5 [6 5:Π|1 187 ᾿ποϊάθηΐ ἰ5 βυτητηεὰ 
ὉΡ ὈτγεΗγ ἴῃ [Π6 ΟΥΠΕΙ Ὠδιταῖνθβ. Εδοῆ 
ΒτοῦΡρ δηραροα 5ἰδηάϑ ουἱ ἀπε ηςΕγ, τΠ6 
561 1615 οὗ οχθῇ ἂπά βἤβορ, [ῆ6 τῃοηδυ- 
ΟΠ ΔΏΡΕΙΒ 5: {Πρ ἂδἱ {Ποῖ γ οσκ, ἴἢ6 56}16 5 

, Οὗ ἄονεβ ; δηᾶ εἽδοῇ ῥτοὶρ 15 ἀθδὶῖ ἢ 
Ἰηἀϊνάυ4}}γ. ΤΏΘη (Ο]]ον5, ἴπ ἴῃ6 σουγδα 
οὔ τὴς ἀϊαϊορσιθ ψῃ]οἢ δἤϑιαϑ, ἴῃ 6 βἰηριι- 
ἸΔΙΪγ δχαοῖ ογοποϊορίοαὶ ποίῖρ, “γὴν 
αμα τεἐχ γεαγς τας “λὲς 7 ηῤῥίς ἐμ διε έη" 
(11. 20). 

Τῆς ἱποϊάθηϊβ οὗ ἴῃς Εδαβὶ οἵ Τρεγ- ᾿ 

Δ Ἐὸν ἴῃς ἀϊξουβοίοη οὗ ἴῃς τεδάϊηρ 566 ποῖς 
ΟἹ χνὶϊ!. :Σ. [ΠῚ (Πὰδ τεδαΐϊηρ “τῆς ἰοττεηὶ οὐ 2 έ 
Οαΐανε" Ὅὲ δάἀορίεα, ἴδε δρυπιεηὶ ἰ5 δοῖ 
αῇεοιοά, 



ΤΗΕ ΘΔΟΘΡΕῚ, 

8065 (ΥἸ]οἢ ἀ’Ὲ σίνεη ἴῃ Τἢδρίογϑ νἹ]. 
δηᾶ ν1}}.) σδηποῖ ὈῈὲ υηδεγβίοοα, ἃ5 [ᾶ5 
Ὀδοη δἰγοδαυν ποῖσε, ψιτῆουϊ 8η ἃςοὺ- 
τδῖο δουδιηἴδησὸ ψ της Ταρ]6 τυ]. 
ΤΠΘ ὕνο ϑυῃῦο!ς ΠΘΓΕΙΊΟΠ 65 --- ΠΟΙ- 
τηοτηοσδῖηρ ἴμ6 ἰγρίςδὶ ταῖσδ. 165 οὗ ἴῃ 6 
τ] γη 655---ἰἢ6 ΟὐΡουτηρ οὗ ᾿ναῖευ Οἢ 

ἴδε δἱϊαγ οὗ βδογῆςς, δῃηά ἴῃς Κιηά)ην 
[(ἢ6 φοϊάξηῃ Ἰατὴρβ δὲ πὶρῃϊ, γῇ [6 
δτεαῖ ἴορὶςβ οἵ ἀἴβοουσβαθ. Τῆς Ενδηρο- 
Ἰ1ςῖ 15 (Δ }}}}1ὺ ἢ ἴδ Δοῖ5, θὰϊ 6 ἄοα5 
Ὡοῖ ράδι56 ἴο ἀνεὶ] υροη ἴῃεπ. ΟἿΪΥ ἴῃ 
ΟἿΘ 5ῃοτῖ βεηΐθηςβ ἀοδθ ἢδ ἄρρθᾶσ ἴο 
ΟΔ}} αἰϊεπίίοη ἴο ἴΠς εἰρηίδοδηςς οἵἁ [6 
ενθηῖβ. “7Ζἅειε ἀέπρε," Ἦδ 54γ5, “δ 
“ῥαζε ἐπ ἐδε ἴσασι}, ας ἀξ ἰαπρήΐ ἐμ {δέ 
7ενρέκ᾽" (ν1}}. 20). ΤῊΕ τηεπιίοη οἵ ἴῃς 
Ἔδχδοὶ βροί οδιτι θα ὑχ1} [ἴ ἴο τηϊπα 5 (ἃ- 
ΓΑΙ αν ἢ [6 Ηδτοάϊδη Τετρ]6 ἃ οἰθαγ 
τονοϊδίίοη οὗ νῃδαῖ νὰβ 1ῇῷ ἴἢς ΑΡροϑβί!ε 5 
τη, ΕῸτ ἴδε ἰΥΘασΌΤΥ νγᾶ5 ἴῃ ἴῃ6 σουτῖ 
οὔ τε νουλεη ψΏογε ἴῃς ρτοδῖ οδη θα ῦγα 
ΨΕΙΟ ροἰδοςά, Ἰοοκίηρ ἴο ΨὨΙΟἢ ΟΠ γβῖ 5414, 
“7 α»ηιἝἜἠε ἄσλι"---ποῖ οὗ οὴς ΡΘΟΡΙδ6, ΟΣ 
οὗ οὔδ οἰζγ, Ὀυῖ---“ογ 2τἀε τοογί4." Αηὰ 
ἴποτγα 15 511} δῃοίμοσ ᾿πουρῆϊ κυρρερίεά 
Ὁγ ἴδ τηδητίοη οὗ ἴῃς ρίαςς. Τῆς τγοεῖ- 
1ηρ-}.4}} οὗ {πΠ6 ϑδῃῃεαγιη νγὰβ ἴῃ ἃ Ἵἤδιῃη- 
ες δάϊαδεθης τὸ τ. γε σδὴ υμιαογϑίδηά. 
{πετγοίοτε ἴῃ6 ΑΒ αἰϊζειηρίβ οὗ ἴῃς σεῦ 
ῬΓοϑῖβ δηα ῬΠδτγβεαβ ἴο βεἶζε (ἢγϑῖ, δὰ 
ἰῆς οτος οὗ [Πὸ νογάς ψῃ]οἢ ατὸ δα θά, 
ἴΠδὶ Ἔνθ {Πεγὰ, ὉηὰΘΣ ἴῃς ΝΕΓΥ Ἔγ65 οὗ 
ἴῃς Ρορυϊαγ ἰεδάθιβ, “πο νιαη ἐσέ λαπῆς 
οπ ὐ»." 

Τῆς ποχί γυἱϑδιὶ ἴο εγυβαΐθπ, δ ἴῃ 6 
Ἐεδϑὶ οἵ ᾿εαϊοδίίζοῃ, Ὀτηρβ ἃ ΘΝ ὈΪδος 
Ὀεοίοτο 085. “7 τος τοίμίε,,") νὰ τεδα, 
“αμπὰὦ ρῶς τοᾶς τυαίξίηρ ἐμ ϑοίονιορ᾽ς 
ον" (χ. 22), ἃ ρατί οἵ [πε στεδῖὶ δδϑίθπλ 
αΟἰο βίου δ ΠἸΏΡ ἴῃ ἜΥΟΙΥ ΨΑΥ ἴῃ6 56 θὴδ 
ἢ ὙΠ ΙΟἢ 1ἴ 15 σοπηεοῖοά. 

Οποα αζϑῖῃ, 849 1 δε]ενα, γα να ἃ 
δ σηΙδοδπῖ δ ̓ υϑίοη ἴο (ῃς ἀδοοτγαίίοη οὗ 
1ῆε Τεπιρὶθ. Οη (ἢ6 ἐνε οἔ ἴῃ Ῥαβϑβίοῃ, 
δὶ τῆς εἰοβε οἵ ἴῃς αἰδοοιῖιϑαβ ἴῃ [ἢ 6 ὈΡΡΟΙ 
ομδιθεῦ, ἰῃς Τοτὰ καἱα, “γέρε, ἐξέ μ᾿ σὸ 
ἀσπίδ" (χὶν. 31). ϑοπὴα ἘΠπ|6 ΔΙΕΥ ΜῈ 
τεδὰ ἴῃ γε ΗἨδ παὰ βηϊβδῃεά ἢϊ5 
Ηρ ἢ-ῥ τι εβῈ} Υ Ῥγάγετ, εξ σεηῖ ἔοστῃ ψΊ ἢ 
ἩἨ!5 ἀϊϑοῖρ]ε5 ονεῦ (ἢς Ὀτοοῖς ΚΙάτοη. Ιἰ 
ΒΟΟΙΏ5 ἴο Ὀ6 "ΡΟΞΒΙθ]6 ἴο τεραγὰ 1ἢ]ς 
Ὠοῖϊοα 845 ἴῃς (Ἰδίτηθης οὗ [ἢ 9 [ΟἿΟΣ 
ςοιητηδηῆ. Τῆς ἢοιιδθ, ἐπογείοσο, τουϑὶ 
ἢανς Ὀδοη ἰεῖς Ὀείοε, 85 ἰ8 οἰ θδιν ἱπὰ- 
Ρἱεὰ ἴῃ ἴπ6 παιταῖϊνο, δηὰ ἴῃς νδὶκ ἴἰο 
ἴδε Μουηΐϊ οὗ ΟΙτνε5 σηϊρσῆς τὰ }} ̓ ς ς 

ΟΕ 81. ΙΟΗΝ. χε 

ἃ νἱβὶῖ ἰο ἴῃ 6 ΤΕΙΡΪο ; δηα ονὸσῦ ἴῃ γραῖα 
οὗ ἴῃ6 Τεπρ]ε ψᾶ5 βργοδαὰ (ἢ6 στοδῖ νὴ 6 
οὗ ροϊά, ψῃ]οἢ νγὰ5 σθοκοηθα διηοηρ ἰΐϑ 
ΠΟΪΘβὶ οτηδιηθηΐῖθ. [5 1 1ῇ6η ἃ ΤΊΘΓΟ 
ἴΆΠΟΥ ἴο βϑῦρροβε ἰῃδὶ τἴῃ6 ᾿τᾶρε οὗ ἴΠ6 
νίη6 δηᾶ 115 Ὀγδῆοἢο5 85 βυρρεβίθα ὈῪ 
1Πε 5ἰρις οὐ 1815 βυτθο]!ς ἴσϑοοῖγ, ᾿ρμιοά 
ὃγ τῃς Ῥάαϑοῆδὶ τηοοῃ, δηὰ (δὶ {μ6 Η]ρἢ- 
ὈΓΟΒΕΪΥ ΡΓΑΥΟΙ νὰ οἴογεα ὑπάοσ ἢ 6 
βῆδάον οἵ ἴῃς ΤΕΙΏρ]6 νν41}5 ἡ 

Ηοννανοὺ Ἴἢ15 τηᾶὺ Ὁ6, ἴἴ 15 Ἰησοηςεῖν- 
ΔΌΪες ἰῃδϊ ΔΥ ΟὨΕ, 5111} τῆοσο ἃ Οσεοκ οσ 
ἃ ἨεΙΙεηϊϑὶ, τὴς ἤδη τῃ6 ΤΟΙρΙ6 
ψὰ5 Ταβεὰ ἴο ἴῃῆε ρτουηά, οουὰ ἢᾶνο 
Βροίκθῃ οὗ [ἃ ψἢ τε υπαβεοϊεα οοτίδι ΠΕ 
ὙΠ ἢ ἀρροᾶτβ ἰπ ἴῃ ἑουσῃ οβροὶ, Ιἰ 
5 Ἰῃοηϑίσουβ ἴο ἰτδηϑβέεσ ἴο τῆς βεοοηά 
οδηΐυτΥ 1ἢ6 δοσιυγαου οὗ: Διο μδθο]ορίοδὶ 
Ταβθδῦοῦ ΨΠΙΟΏ 15 οπα οὗ ἴῃς Ἰαίοθϑίὶ δο- 
αυϊγετηθηῖβ οὗ τηοάετῃ τὶ. Τῇ Ενδη- 
δε] 5ῖ, 1 την Ὀκ 54(εἰγ βαϊὰ, βρθᾶκϑ οὗ 
ψῆδὶ ἢς δά 56θῆ. 

(β) Τα ἀτρυτηθηῖς ψ ῃϊοἢ ἢάνα ὈδΘῺ 
ΔΙτοδαγν ἀγανῃ ἔσο ἴθ ρο] ποδὶ, 5οοίαὶ, 
Τα] σίουβ, δηὰ ἰοςὰὶ Κπονϊοᾶρε οἵ ἴῃ6 
δαῖμοσ οὗ ἴῃΠ6 ἰουτῃ Οοϑρεὶ, βμενν Ὀσγοηά 
4}1 ἀουνῖ, ἃ5 1 ἀρῦδδιβ, ἰμαὶ ἣδ ν»ὰβ ἃ 
Ῥαϊεβιηϊδη [εν. Α ργεβυγηρτίοῃ ἰῃ ἔανουῦ 
οὗ [86 βδῃγηα σοπο]υβίοη τὺ ὃς ἀοτινοα 
ἔτουλ (Π6 χυοίδιοῃϑβ ἔτοτῃ ἴῃς ΟἹ Ταβὰ- 
τηθδηΐ ψν]Οἢ ἀγα σοῃϊδιηδα ἴῃ τ[ῃ6 Οοβροὶ. 
ΤΏσθ6 56} δἱ ἰεδδὶ 50 τπηυοῇ τῆαῖ τῇ 6 
ὙΓΠΟΙ γὰ5 ποῖ ἀεροηάθηϊ οἡ 6 ΕΧΧ.; 
δηᾶ {ΠῸῪ βυρρεϑῖ [Παὶ ἢ ννᾶ5 δοᾳιαδιηϊθα 
ΜΠ (ἢ οτρίπδὶ Ηοῦτεν. 

Α τρί ἃ βυγπαμλδυ οὗ ἴῃς δλοῖβ ν1}} δ- 
80]ς (Π6 βίπάεης ἴο ἐβετηδία [ἢ 6 τνγεῖρδξ 
οὗ [Π15 δα! ΠΟ 4] ἐν θηςα. 

(1) υοίαϊοης ὃν 1λε Ξυσηπρείέρξ, 

Ἰ. 17. ...γεγραμμένον ἐστίν Ὁ ζῆλος 
τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με. 

Ῥ5, Ἰχίχ. ([χν}}}.} 9. κατέφαγε (ϑγταπι. 
κατηνάλωσε). 850 ΗδΡτ. .....ἐννννννννν (1) 

ΧΙ, 14, 15. καθώς ἐστιν γεγραμμένον 
Μῇ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών: ἰδοὺ ὁ βασι- 
λεύς σον ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον 
ὄνον. 

Ζϑοΐ. ἴχ, 9. Χαῖρε σφόδρα, θύγατ 
Σιών͵.... ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς σον Ἅτρς ἀῤηθια 
βεβηκὼς ἐπὶ... πῶλον νέον. (ΑΙ] τῃς 
Οτεεὶς νεγϑίοηβ ἢᾶνα ἐπιβεβηκώς. ΤὮδο- 
ἀοϊίΐοῃ μαϑ5 ἐπὶ ὄνον καὶ πώλον υἱὸν ὄνου.) 

Ἡεῦτ. ΠΌΠΙΓΊΣ ὙΡυῚ ΟΠ Ὁ». 



χὶν 

ὃν εἶπεν Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ 
ἡμῶν; ; καὶ ὁ βραχίων κυρίον τίνι ἀπεκα- 

15. Ἢ Ι (ΕΈΠΕΟ. Πές (3) 
ΧΙΊ, 40. ... ὅτι εἶπεν Ἡσαΐας Τετύ- 

φλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώ- 
ρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵ ἵνα μὴ ἴδωσιν 
τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ γνοήσωσιν τῇ καρδίᾳ 
καὶ στραφῶσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 

13. ν1. 10. ἐπαχύνθη ἡ ἢ καρδία τοῦ λαοῦ 
τούτου... καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκάμμνσαν, 
μή ποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς... καὶ τῇ 
καρδίᾳ συνῶσι καὶ ἐπιστρέψωσι καὶ 
ἰάσομαι αὐτούς. (ΤῊΣ νετβίοη οὗ ϑύ πηι. 
0.865 ἴΠε 38126 γογὰ8 βΘΏΘΓΑΙΪΥ 85 0ΧΧ.) 
Οομρ. Μαίι. χιὶ!. 1.2 Ε-.; Μαζκ ἵν. 12. 

ὌΝ ΟΣ ΕΝ 4) 
ΧΙΧ. 24. ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ Διεμε- 

ρίσαντο τὰ ἱμάτια μον ἑαντοῖς καὶ ἐπὶ τὸν 
ἱματισμόν μουν ἔβαλον κλῆρον. 

Ῥᾳ. χχὶ!. (χχὶ.) ι8 (εχαςῖ). δ 
ΧΙχ, 26. ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ᾿Οστοῦν 

οὗ συντριβ ἥσεται. αὐτοῦ. 
Εχ, χὶ!. 46. ὀστοῦν οὗ συντρίψετε ἀπ᾽ 

αὐτοῦ (1. συντρίψεται). ΝΠ,. ΙΧ, 12. ὁ 
οὐ συντρίψουσιν ἀ. αὖ. (4]. συντρίψεται). 
(ἢ Ρ5. χχχὶν. (ΧΧχἹ}].) 20. ....0ὁννονον (6) 

ΧΙΧ. 37. ἑτέρα γραφὴ λέγει "Ὄψονται εἰς 
ὃν ἐξεκέντησαν. Ἡδθτ. ὙΦ. 

ΖΔΟΝ. ΧΙ, 10. ἐπιβλέψονται πρός με 
ἀνθ᾽ ὧν κατωρχήσαντο (ἸἩΠεοάοῖ. εἰς ὃν 
ἐξεκέντησαν. Αα. ϑυπιπ). ἐξεκέντησαν, 
ἐπεξεκέντησαν). 

ΟΟΠΙΡ. Ἀδνον ε ὡρυ ολο λον εν οι (7) 

(2) Οιυοίαζέονις ἐμ ἐλε Ζονα᾽» αἰΐγεομγεές. 

ν]. 45. ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προ- 
φήταις Καὶ ἔ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ. 

15. 1ἴν. 12. καὶ (θήσω) πάντας τοὺρ υἱούς 
σον διδακτοὺς θεοῦ. 

Τῆς ψνογὰβ δῖ ποῖ Ἴσοηπεοίοὰ ἃ5 ἰῃ 
1ΧΧ. νὰ σν. 12, Ὀυΐ ἰτραϊθα ἂς ἴῃ τῆς 
Ηεῦτεν, ἱπάερεπάεημγ. αὐθον οὐ τὴοίοῶνα (8) 

νἱ]. 28. καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ποταμοὶ 
ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος 
ζώντος. 

ΤΠΘΓα 18 Π0 δχδοῖ ρδγα]]οὶ. 
ἔεγοησα 15 ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ ἔθη ΕΓ͵ΔΙ. 

Χ. 34. οὖκ ἔστιν γεγραμμένον... 
εἶπα Θεοί ἐστε: 

Ρ5. Ἰχχχίϊ. (Ιχχχὶ.) 6 (εχαςῦ). νούοοῖν υν 
ΧΙ, 18. ἵνα ἡ γραφὴ ΡΝ) Ὁ 

ΤΠ το- 

γῶν μον τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπὶ ἐμὲ κϑ 
πτέρναν αὐτοῦ. 

Ρ5, Χ]Ἱ, (χ].) 9 (10). -- ὁ ἐσθίων ἅ ἄρτους 
μον ἐμεγάλυνεν ἐπ᾽ ἐμὲ ατόῤνίσμόν. (Αᾳ. 

ἹΝΤΚΟΘΌΓΤΙΟΝ ΤΟ 

συ. Ὑποοάοί. κατεμεγαλύνθη μου), 
Ηξεῦθτ. ΔΡΡ Ὅν ΟΥἼΣΠ. ««υ νννονονννν νον (11) 

χν. 25. ἵνα πλ. ὁ λόγος... Ἐμίσησάν με 

ῬΒ ̓χχχίν. (χχχν.) 19. οὗ μισοῦντές με 
δωρεάν. Ῥβ. ᾿ΙχΥ]]}. (ἸΧΙΧ.}) ς. ......... (12) 

(3) Οὐδεν φωοίαϊέονις. 

Βγ 7ομη ἴῃς Βαριίϑι. 

1. 23. ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 
Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίον. 

15. χὶ. 2. ἑτοιμάσατε... «εὐθείας ποιεῖτε 
τὰς τρίβους τοῦ θεοῦ ἡμῶν (Αα. ΤὭδοάοί, 
ἀποσκενάσατε. ϑγτηπ,. εὐτρεπίσατε)....(13) 

ΒΥ (Δ}}|6βδῃ8. 
νἹ. 31. καθώς ἐστιν γεγραμμένον Αρτον 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 
Ῥ5, ̓Ιχχν]]!. (Ιχχν]}.) 24... (μάννα φαγεῖν) 

καὶ ἄρτον τύβενον ἔδωκεν αὐτοῖς. Ἐχ, χνὶ. 
4, 15... «ἄρτους ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 
οὗτος ὁ ΕἾρας ἂν ἔδωκε Κύριος ὑμῖν φάγε. 

ὠὐφ υλοὸ (14) 

ΤῊΘ ὈΠῸΓΤΊΡἢΔ] ΟΥΥ ἘΠ 13; Ἀ5. ΟΧΥἹ]. 
25) ἙςδΔῃ μαγάϊγ Ὀὲ ἱγεαϊεά 85 ἃ αυοίδιίοῃ. 
Ιη ρῥγεβϑογνίηρς ἴῃ Ἡδεῦτεν ἔοστα ρεαμπα 
σὲ ] οἤη ἄρτος ἢ ἴμ6 ϑγηορίς Ενδη- 
δε 1515 δηὰ ἀϊβετβ τοῦ ἴῃ ΠΧΧ, 
ἈΠ δχδιηϊηδίίϊοη οὗ ἴ(ἢ656 ἰουτίθθη οἰϊα- 
Ἐοη5 (1---Ἴ ΌὉΥ ἴῃς Ενδηρεὶιβι; 8---12 ὈΥ 
ἴῃς Τοτὰ; 13, 14 ὈΥ ΟΠ ΕΓ5) Ξῆδνβ Παΐ 
ἴΠογ (4}} Ἰηΐο ἴῃ [ο]] οηρ στουρϑ : 

1. ϑοηδ ἄρτθοὸ ἢ τῆς Ηρῦτεν δηὰ 
ΧΧ,, νἤστε ἴἢ656 Ὀοῖῇ ἄρτϑθο,; 

(3), (5), (10), (12). 

2. ΟΙδοῖβ στε ἢ τῇς Ηδοῦτον 
δραϊηϑὶ (ἢ ΓΧΧ.; 

(7), (8), (11). 
4. ΟἸδοῖθ αἰ Πεσ ἔτοπὶ [6 Ηοῦτον δηὰ 

ΙΧΧ. ψἤεσα ἴπ 6568 πὰ Ἄρτοθ; 
1). 

4. Οἰδεοῖ αἰβοσ το ἴῃ6 Ηοῦτον δηὰ 
ΙΧΧ, νἤοτο ἴΠογ ἀο ποῖ ἄρτεα; 

(2), (4). 
5. Ετθο δαάδρίδιοῃβ ; 

(6), (9), (α3), (14). 

Βυῖ (Ποῖα 15 ΠῸ οἂβεὲ ψἤετες ἃ αμαῖδ- 
ΠΟ ἄρτεαβ ὙΠῸ ἰἢ6 ΙΧΧ, δραϊηδὶ τῃ6 
ἩδρΡτον,. 

(γ) ΤΏτα 15 γαῖ δηοῖποῦ διρυτηθηῖ ἴο 
6 ποιϊςεὰ ἴῃ βυρροτῖ οἵ ἴπε Ῥα]δϑβεϊπίδη 
ΔΌΣ οὗ τπς ἑουτῖῆ Οοβρεὶ, ψῃϊς ἢ 
ΔΡΡεδῖβ ἴο θῈ οὗ στοαὶ ψοῖρῃΐϊ, ἰπουρὰ ἱξ 



ΤΗΕ ΘΟΘΡΕΙ, 

.:ϑ ΘΟΙΏΠΟΏΪΥ ῬΘΘη ΕἸ ΠΕΙ ρᾶ556α Ονοσ, 
οΟΥὁ ἀνθ τοραγάθα 45 ἃ αἀἰβῆουγ. Τῆς 
ἀοείης οὗ (ἢ6 Νοτά, 85 11 ἰ5 ργεβθεηῖϊθοα 
ἴῃ ἴῃς Ρτοίοριο, ν ἤδη ἴα θη ἴῃ σΟΏΠΟΧΊΟΙ 
σὰ τε σοϊε Οοβρεῖὶ, βοὴ ἴο 5Π6}Ὲ 
οἰθδυγ τπ4ι ἴῃς τεῦ 85 οἵ Ῥδ᾽εβεϊηϊδη 
δῃὰ ποῖ οὗ Ηε]]θη]βιὶς ἰσαϊηϊηρ. 

Ιῃ οοπδἀεπηρ 81 ΤΠ 5 ἰεδομίηρ οἡ 
τῆς Τοροβ, “πε νογά," [1 15. ουνίους ἴο 
τειηδσῖς, [πΠουρῃ ἐπα τπῖῃ 15 νεῖν οἴεῃ 
πορϊεοῖοὰ ὦ ἴῃ Ῥτγδςοῖϊςς, {πδξ ἴξ 15 Ῥτορ ΤΥ 
ἃ αυεδιίοη οὗ ἀοοῖπηο δὰ ποῖ οὗ ποπιθῆ- 
οἰδῖυσαθ. [Ιξ σοηβίδπ! Υ ὨάρΡΘ5 ἢ ἴδῈ 
᾿ἰβίουυ οἵ τπουρῆς ἰμδὲ ἴῃς βαπὶα ἴθσηλ5 
δη ρῆγαθεβ ἂἴὰὲ υϑεὰ ὈΥ 5οῇοοϊβ νῃϊοὶ 
δανε Ὧο ἀϊτεοῖ Δ ΠΏ, 1 σε 568 ΜΠ]Οἢ 
ΔΙῸ 6556 Π{14}}γ αἰδεϊηςῖ, ψΏ116 [ΠΟΥ Πᾶνα ἃ 
ΒρΡογῆςα] ᾿Κοηθ55. ϑύοῇ [ςΘΓΠῚ5᾽ (4 Κ. 
ἐΖ2α) Ὀεϊοπα ἴο ἴπε σοιηπιοη ἀἰϊα]εοὶ οὗ 
Βρεουϊδιίοι ; δηὰ ἰξ 15 Ἰηἀεεά Όγ ἴῃς ρεου- 
Ἰίδι ἕοτοαε ψηϊοῇ ἰβ ἀϑϑϊρηῃεά το ἴδηι ἴῃδῖ 
ΒΟἤΟΟΙ5 τα ἰῇ ΠΊΔΏΥ ΟΔ4565 ποδὶ ΓΟΔΕΟΙΠΙΥ͂ 
ἀϊπιησι 5 ηθ ἃ. Α πε τοᾶσοΓ ἤδοΘϑ- 
ΒΑΓΙΪΥ υ5865 ἴῃς Πεηίαρο ΨΏΙΟΒ ἢδ ἢᾶ5 
τοοοῖνοα ἔἴτοτι ἴῃ6 ρδϑῖ ἴῃ ογάδὺ ἴο τῇδκα 
Ὧ5 τηδϑβᾶσα σοδ γ υπάετγοίοοα. 

Ι. τῶδυ {ποθὴ δὲ δϑβϑιπιδα τπᾶϊ δὲ 
Τοῦ, ἤδη ἢδ6 ϑρεδὶτς οὗ “τς Ὑγοτα," 
“τῆς Οηϊγ-Ὀεροιίοη," δηά οἵ Η]5 τεϊδί!οῃ5 
ἴο Οοὰ δηᾷ ἴο ἴπε νοσ], δηᾶ ἴο ἤηδῃ, 
ΘΙΏΡΙΟΥΒ 4 νοσδθυ ϊατΥ δηὰ τσεΐοτθ ἴο 
τηοῦθ5 οὗ τπουρῆς ψῃϊοἢ ψγετα δἰτεδὰν 
οὐττοηῖ ὙΠδη Ὧ6 ντοῖθ.Ό Ἡ]5 τϑδομιην 
ψου]Ἱὰ ποῖ ἤανα θδδη ἱηῖε! 10 }]6 Ὁ0]655 
[6 σοῆογαὶ 5οορῈ οὗ ἴῃς ἰδηρσυᾶρσο ψὨοἢ 
δα οδιηρὶογεά, ψιδοι ἜΧρ δηδίΙΟἢ ΟΥ ῥχο- 
Ῥασγδίίοη, μβαὰ Ὀδθ Δ ΠΊ1}ΔΣ ἴο ἢ 18 τθδάοτβ. 
νΏδη πα ἀδοΐαγος ἢ ΔΟτγιρί δἸα ρἢ 4515 
ἴμαι “τῆ ογὰ νᾶβ 1 ἴῃς Ὀοριηηϊηρ,; 
δηά ταὶ “τ. νΥογά Ὀδοδίηθ β6ϑἢ," Χἴ 
156 ονϊάεηϊ τῃδὲ ἢς 18 βρεακίῃρ οὗ “8 
Ὑνοτα " αἰτόδαγ Κπονῇ ἰῇ βδοῖης ἄἀδζτεα 
ὉγΥ ἴῃς 1]|6, Ἰπουσὰ 6 ἰὰγ5 ἀονῃ ΠΟ 
{πῃ 5 45 ἴο Ηἰβ Ὀεϊηγ. Ηεδ ἀοαδβ οϊ 
ΒΡΘΑΚ, 45 ἴῃ [ῃ6 ΑΡροσδῖίγρβε (χίχ. 13; 
οσρ. ΗδΡρ. ἵν. 12) οὗὐ “τὰς γοσὰ οὗ 
σοῦ," Ὀυϊ οὗ “τς Ὑνοτὰ " δ 50} υζεὶγ. 
Τῆοδα ὑοπὶ 6 δααγοθοοὰ κηον οὗ 
Ὑῆοτ π6 νῶβ βρϑδικίηρ, δηὰ σοῦ 40}]}6 
ἴο υηάεοτβίδηα (πδὲ ψν ϊοἢ 11 ννᾶ5 ἢ]5 ΟΠΟα 
ἴο τῶᾶκε Κηονῃ ῦουϊ ΗΪπ). [Ιη [ἢ 15 
(836, 48 ἰῃ ἜΥΟΤΥ ΟἸΠΟΥ 5:Π1}14Γ οα86, [ἢ 6 
τπουσηϊβ οὗ πιθῆ, τηονίηρ ἰῃ ἀϊδεγοηῖ 
ἀϊγοοὔοηβ υηάογ τς δοιίοη οὗ ἴῃοβε ᾿ανν5 
οἵ πδῖυγαὶ στον οἢ ἀγα (ἢ6 ΟΧΡΓΟ8- 
δίοη οἵ τῆς αϊνίπα Ρυτροβα, ρτεραγεὰ (ἢ 6 
τοράϊυα δηὰ ργονιἀθὰ ἴῃς δρρτοργίδι 

ΟΕ 51. ΪΟΗΝ, Χν 

ΤΩ ΔΠ}5 (οσ ἴῃ τανοϊδιίίοη νηοῦ 85 ἴὸ θδ 
σοηνογοά ἴῃ [Π6 δι] 655 οὗ {{π|6. 

ΤῺ (Π15 τεβρϑοῖ [Π6 τηδηϊο]ὰ ἔουτ8 οὗ 
δρεουϊδλίίοη, Ῥεβίεσῃηῃ δηὰ Ἐδϑβίθσῃ, ἅι]- 
δΙΙοἀ 4 διποϊίοη ἴῃ τεβρθοὶ ἴο Ὁῃπϑύδη 
ῬὨΠΟΒΟΡὮΥ 5: πλ}}]ὰΥ ἴο τὶ ψΏ]Οἢ ψγ»88 
{]6]1εἀ ἴπ ΟἾΠΘΙ Γορίοης οὗ τε] ρίουβ 6χ- 
Ρεπθηοα Ὁγ ἴδε ΓΧΧ, ; δηά πὲ τϑβαὶῖς 
ὮΝ πεῖ ραϊηεαὰ ψοῦα δ δοαϊδὰ [ἢ 
Οτθοὶς τηοάδβ οὗ βρεϑοῦ, ὑῇϊο ἢ ψοτδ 
ΓΕΔΑΥ δἱ ἰαϑὶ (ΟΥ̓ τῆ ᾿ἀεφοϊασγαίοη οἱ [ἢ 6 
ἀἰϊνίηδ [6 55ᾶρα. 

11 Ὀδοομγεβ (ἤδῃ 4 αυσδίίοη οἵ ρεοὺυ- 
ἰἰὰτ ἀπά γεῖ οὗ βυροσζαϊπαῖα ἰηΐθγοθι ἴὸ 
ἀειοττηίης ἴτοπὶ ψηδῖ βδουσοα δῖ Ιοδη 
ἀεηνεα ἢϊ5 ἰδλησιιᾶρσο. [115 δά πλτοαἃ οὐ 
41} πδηάς ἴτας ἢϊ8 σδηίγαὶ δῇισγιηδίϊοη, 
““ἢ6 ΝΥοτὰ Ὀδοδλης Ποϑῆ," νοῦ ὑπάοτ- 
1165 4}} ἢδ ντοΐβ, ἰ5 δΌϑοϊ ἴεν πον δηὰ 
υηᾳαθθ. Α Οτεοκ, 83η Αἰεχδηάσιηθ, ἃ 
7ενϑἢ ἀοοῖοτ, νου] πᾶνε δαυ}}γ Τα- 
[υβοαὰ το δαπηῖ θοῇ ἃ κἰδϊειηθηῖ 45 ἃ 
Ἰεσιπγχαῖς ἀδαποιίοη ἔγοηλ Ὦ15 ΡΓΙΏΟ1Ρ168, 
ΟΥ̓ 85 ΓΘΟΟΠΟἸ 640 ]6 ἢ τΠο. ΤἼδ πΊ68- 
βᾶρσξ ζΠοιῃρ εἴθβ8 δηὰ οσονῃ8 “16 ἢορε οὗ 
ἴ5γδϑ]," Ὀυϊ ῃοΐ 85 “τῆς [ἐν " ἐχρεοῖρά. 
1 σίνεος 5. ΔΌΠ ΠΥ ἴο ἴΠ6 δϑρίσαιίοηβ οὗ 
ὨυΙΔΗΠ Υ δἴοῦ (6 οσβρ σι Οοὰ, 
Ὀυϊ ποῖ ἃ5 ρἢΠΟΒΟΡἤΕΙβ ἢδαὰ βυρροβοά, 
ὉΥ “Ὑπο]οιῃησ ἢ [Π6 δου]. δὅ1 Τ]οϑη μαὰ 
Ὀδοη Θηδυϊεὰ ἴο 566 ψῇῃαῖ [6515 οἱ Ναζᾶα- 
τοί ννᾶβ, “τῇς (γίϑὶ "Ὁ δηὰ “τὴς ὅοῃ 
οἵ Θοἄ : ἴξ τοπηδίηθα ον Ἠΐπὶ ἴο Ὀπης 
ἤοτηα ἢἰ5 σομνιο!οη5 ἴο ΟΠΕΙΚ (Χχ. 31). 
Τῆς Τπιῖῇ νγὰ5 οἶθασ ἴο Ὠιτηβοὶ: ἢν 
οουὰ δ 50 ῥγθβϑηΐῖ ᾿ ἃ5 ἴο 8η6} τδὲ ἰΐ 
θανε τεα] τὺ ἴο τῃ6 τΠουρῃϊα νι ψΒΙΟΝ 
Ὦ]5 σΟΠΙΕΙΊΡΟΣΔΑΓΙΟ5 Ψεῖα Ὀυβιοὰ ὃ ΤῊς 
ΔΏΞΨΟΙ 15 ὈΥ τιϑἷηρ ὙΠῸ ὨδΟΘβσΑΥΥ τηράϊ- 
δοδιίουβ [6 οὐσγοηΐ ἰδηρυαρε οὗ [δὲ 
ὨΙσηοϑῖ σε ρους βρεου]αίίοη ἴο ᾿ηϊογρτεῖ 
ἃ ἰαςϊ, ἴο Τονθ8] ἃ Ῥϑύβοῃ, ἴο 1ΠἸππ]ηδῖα 
ἴῃς Πι]π6595 οὗ δοῖυδ] 16. Αςςοοσαϊρ}ῦ 
Ὧθ τταηδίειτθα ἴο ἴπε τερίο οἵ ὨΙΟΥ͂ 
ἴῃς Ρρἤγαβεβ ἴὴ ψῃϊοἢ τθη Ὀδεοίογα ἢϊηὶ 
δὰ ϑροΐκοεὴ οὐ ““ἴἢς Τορος"-- ἴδ 
γγοσα," “τῆς Βδδβθου "---ἰη της τϑρίοη οὗ 
ΤΟ Δρἤγϑιοβ. δῖ Ρδὺὶ πδὰ ὕὉσουρῃξ ποπηδ 
ἴο δο]ονοῖβ ἴῃς αἰνίης τηδ᾽θδῖυ οὐ τῆς 
εἰοπδεά (Ππβὶ : 81 [μη Ἰδϊὰ ὀρεὴ τῆς 
ὈΠΟΠδηρθα πλΔ) ϑῖν οὐ “7685 σοῃηα ἰῃ 
[Π6 Π65}." 

Βυῖϊ νηδη [Πὶ5 5 ἰαϊὰ ἄονπ 1 511} 
ΤρΙηΔῃ9 ἴο αεἴοσπιηθ ἴῃ ΠΙΟἢ αἰτδον 
ἤοηῃ ψὸ δῖα ἴο ἰοοῖκ ἔογ ἴπ6 ἱτηπηράϊαϊα 
ΒοΟΊ ΣΟ α ἔσο ὙΠΟ ἢ 51 Το πη Ὀοιτονδα ἴδ6 
οΔσαϊη8ὶ ἰοπὴ Ζορος, ἃ ἴοσὰ ΜὨΙΟὮ 6Π- 



ΧΥῚ 

ΒΏΣΙΠ65 ἴῃ ᾿Ι56 ΙΓ ἰαγρα ἰγεᾶϑυσγοβ οὗ [πθο- 
Ἰορίςδὶ ϑβρθουϊατίοη. 

᾿ς ΤΠ βοδῃῖηδβθβ οὗ σΟὨ ΟΠΊΡΟΥΔΙΥ ΤοΪ]- 
δίουϑ ᾿ἰογΑΌγΘ πα Κα5 ἴΠ6 ΔΏΒΜΕΙ ΤΏΟΓΟ 
ἀπιουϊο τἤδη 1ἴ τηὶρξς ἤᾶνα Ὀδθῶ 1 {Π6 
δίεαϊ ον 5 ἰδαρῆσιβ δα ποῖ ϑἤσιηϊ 
ἔγοτῃ σοπλ της ΤΠ ΟΙΓ ἰΘ550Π5 ἴ0 τη. 
Απά, ἴὴ οὔβ 586η86, ἴῆ6 αἰ ΟυΥ ἰ5. Ἰη- 
ογεαςθά ὈΥ ἴδε ας ἴπαὶ ἃ 5: ΠκΚίηρ ἀβρθοῖ 
οὗ [ ἐσ! τπουρῃϊ ἢΔ5᾽ ὈδΘὴ ῥγδβεγνθα [ἢ 
ἴῃς οορίους ψιτπηρ5 οὗ ΡΗΙΠΟ οὗ ΑἸόχ- 
δηάτία (Ὀοτῃ ο. Β. Ὁ. 20), ΠΟ 15. Πδίυτγα!]ν 
Τεραταεβα 85 ἴῃς ογεαΐοσ οὗ τεδομίηρ, οὗ 
ὙῸΙΓὮ Π6 15 1ἴὴ ρδῖΐ ΟἿΪῪ ἴπ6 ταργοβοηίδ- 
ἔνε. Ηονενοσ (ῶγ 11}}8 ΥἹΟῚ ΤῊΔΥ Ὀδ 
ἔτοσῃ ἴπ6 τὰ, [Π6 ψοῦκβ οὗ ῬΏο ἔωτ- 
ὨϊΞῃ αἱ ἰϑοαϑί ἃ βίδσιρ- ΡΟΪηΐ ἰοσ ΟἿἿΓ ἰη- 
αυϊτγ. ΤΠΗΒ ἰγρίοδὶ Αἰοχαπαάσίπε ὲν 
ΒΡ Δ κ5 σοηϑβίδηι οὗ “ (ἢς ἀϊν!ηε Τοροβ᾽" 
(ὁ θεῖος λόγος) ἴῃ ἰάδηρυᾶαρα ψὨΟἢ οἰ θ᾽ 
δἰ ΠΚίηρσ, 1 γμάγῖαὶ, ρδᾶγα}}6 15 ψ ἢ (Π6 
Θρίϑιϊα ἴο 16 Ηερτενβ δηά. δὲ. Ῥαυὶ]. 
ΤῆΘ ἀϊνῖπα Τοροβ 15 ““ϑοὴ οἵ Οσοά;" 
“Βγβίθοτηῃ ϑοη" (πρωτόγονος, 1. 414), 
“ηᾶσε οὗὐ Οοάᾶ᾽" (εἰκὼν θεοῦ, 1, 6), 
“(οά᾽ (1. 655), “ ΒΙρῃ-Ῥτίεϑὶ "ἢ (άρχιε- 
ρεύς, 1. 6:3), “τηλη οὗ οὐ," ““Δτοεῖγραὶ 
ΤΩΔῊ " (ἄνθρωπος θεοῦ, 1. 411, ὁ κατ᾽ 
εἰκόνα ἄνθρωπος, 1. 427), “1ὰ6 Πεδά οὗ 
ἀῆθ Ὀοᾶγ" (1. 640; οομρ. 1. 121) 
“τῆτουρἢ ἡ Ποπὶ ἴὴ6 νοι] ψγ85 ογοαϊαα ἢ 
(11. 225). 

Αἱ ἤγβε βἰρῃς ἴ τοῖρῃϊ βθαῖὶ ἴΠδῖ ψὰ 
μάνα ἢεσα δεγοηὰ 4]1 ἀουδὲ [6 βοιισοα οὗ 
81 Το ἰδῆσυδρθ. Βυῖ 116 δι ρ Ὁ 
οὗ ἴῃς Οτρεῖς ἰοτ Ζορος,  ὨΙΟἢ τηθδῃ5 
ῬοΙἢ ἴεαςομ απὰ ἢ ργά, τηαῖΐθα ἴἴ ἤδοθ5- 
ΒΑΙῪΥ͂ ἴο ρᾶι56 Ὀείογε δάορίηρ [15 σοη- 
οἸυδκίθη. ΠΘη ῬὮΏΠΟ βρθᾶκβ οὐ “ἴδ 
ἀϊνίηα [ορος᾽ ἢϊ5 (Πουρῃϊ 15 Ὀγθάοπι- 
ΠΔΏΚΥ οἵ ἴῃ6 ἀΐϊνιπε Ἐδαβθοη δηα ηοΐ οὗ 
τῆς ἀϊνίηςε Υοτά. ΤῊϊΚ δςξ ἰ5. οὗ ἀξεὶ- 
δῖνα ἱπιροτΐδηςθ. Τῇ σοῃςορίίοη οὗ ἃ 
αἰνίηπα Ῥοτά, τμδὶ 15, οὗ ἃ ἀϊνίης Ὑ}} 
δΕΏΒΙΟΪΥ τηδηϊεϑι Ἔα 1Π ῬεΙβοδὶ δοιίοη, 15 
ποῖ παῖυτα! [ιν ἀεγινεα ἔχοι ἴπᾶῖ οὗ ἃ 
ἀϊνίπεα Εδαβοη, Ὀυϊ 15 ΓΑΙΠΕΣΥ σοΙΏΡΪ6- 
ΤΩΘΠΙΔΤΥ ἴο ἱἴῖ, ἀηα οδαγδοϊογϑῖς οὗ ἃ 
ἀϊθεγεηϊ βοῆοοὶ οὗ ἰπουρῆς. [5 ἰξ ἴδῃ 
ῬοβϑθΪὶῈς ἴὼ δηὰ ΔΗΥ οἶθαγ ἴγδοθβ οὗ ἃ 
ἀοοίτίπε οὗ ἃ αἀϊνίηε Ιορὸβ οἰβανν οτο 
ἴπδΔη δὲ ΑἸοχδηάτσια ἡ 
Τμς Ταγριυτὴβ ἔσῃ δῆ δῃ ἰπϑίπιςῖνε 

ΔΉΏΒΕΙ ἰο 6 αιοδῦοη. Ὑῆθδε ῥδγᾶ- 
Ῥῶγαβεβ οὗ τῆς Ηδοῦτενν ϑογρίυτεοβ πᾶν 
Ῥτεβοσνϑα, 45 1 ἀρρεδτζϑβ, ἴΠ6 5:10 }65ῖ δηὰ 
ΘΑΙ ἰοσὶ ἕοσῶ ἰὴ ὙΠΟ ἴμ6 τε “τῆς 

ΙἹΝΤΕΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ῥγοτγὰ "ἢ νβ εωηρὶ ογϑά ἴῃ οοηποχίοη σιτῇ 
οὐ. ΤΠ ΠΟΥ ψγοῖα τοδὶ ῬγΟΌΔΟΌΙΥ ποῖ 
σοτητη ἰο ἃ ἴο νιηρ ἰπ [ῃ6 5ῃδρα ἰῇ 
ΨὨΙΟἢ 6 πον πᾶν ἴθι, [}}1 δοηλο {{πὴλῸ 
δἴϊεσ ἴῃς (ΟΠ γχιβιίδη σα; Ὀυϊΐ 41} ον! άθηςθ 
ὅοςϑβ ἴο 56» (Πδΐ [ΠΟῪ δ οαν {πὸ ἰη- 
τεγργείδτοη5 Ψ ΏΙΟἢ δα Ὀδοη ΟΥΔΙΪΥ οὐτ- 
Τοηϊ ἔγοπὶ ἃ ΤὩΠΟἢ ΘΓ ΘΓ ττ6. [Ι͂ἢ τῃ6 
Ταρυ οὗ ΟὨΚαΪος οἡ ἴπ6 Ῥεηϊαϊευςῇ, 
ὙὨΙΟἢ 15 ἴῃ6 οἹδϑδὶ ἴῃ ἀδῖο, [6 δοίίοῃ οὗ 
Οοά 5 Τσοῃβίδηςυ τπουρἢ ποῖ σοῃδἰ5- 
ἸΘΏΓΥ τείοιτεά τὸ “ Ηἰ5 Ῥνογὰ " (Ἧἥεριγα, 
ἼΘ᾽, 5). ΤὨιϑβ 1ἴ 15 βαἱὰ ἰῃδὶ “16 
Ι,οτὰ ργοϊεοϊεα Νοδὴ Ὀγ Ηἰβ νοτγὰ, νἤθη 
ἢθ οηϊοτεα ἴῃ6 δικ" (ἕξη. νἱῖ. 16): 
τὶ Ης ““πηδάβ. ἃ Ἴονθηδηΐ Ὀεΐνθοηῃ 

ἈΑΡτδῆδιὰ δηά Η!5 νοζὰ " (ξεη. χν!]. 2) ; 
{πα τ1ῃ6 ψοτά οὗ ἴμεῈ Ἰιοτὰ νὰβ ψῇ 
Ι5ὮγηΔ6] ἴῃ [6 σι] ἀἜγη 55 (χχὶ. 20). Αἱ 
Βεῖ6] ]δοοῦ τάδ ἃ οονθηδῃϊ τῃδὶ “τῇ 6 
γνοτά οἵ ἴθ 1, οσγὰ βῃουϊὰ θ6 Ηἰς σοά" 
((δηῃ. χχνιῖ, 21). Μοβ65 αἵ 5:π8] “Ὀτουρῆς 
ἰοσῖ ἢ τ6 Ρρδορὶς ἴο τηϑεῖ ἴῃ Ῥογσά οὗ 
σοά᾽ (Εχοά. χίχ, 17). Απά ἰῇ Ὠδαυΐογο- 
ΠΟΙ ἴῃς Ῥοτὰ οὗ [π6 1,οτὰ ἈρρθδΙβ 85 
ἃ Ποηϑυμηηρ ἦγε ἰαϊκίηρ ἴο Ηἰ5 ρθορὶε, 
δηὰ ἤρῃίηρ ἴον [6 πὶ δραϊηϑὶ ΤΟΙΣ 6η6- 
τηῖ65 (Ὠ δι. 111. 2, ἦν. 24). 

ϑυσἢ ΘΧΔΙΏΡΙ65 τοῖρῃς Ὀ6 τυ] ρ] 16 ἃ 
ἱπαεβηϊζεῖγ ; δηά ἰἴ τὴλῪ δα ποιιοσὰ ἰῃδὲ 
[Π6 ἴοτὴ Ζ-εδωγα ("2 ) Οὐσοιιγβ ἴῃ [ἢ]8 
86η86 ἃ5 Ν6]] 245 έγιγα. Τῆις [ἰ ἰ5 βαϊά 
ἴῃ τῆς [εππιβαίθεα Ταγρυ οὐ Νυμπηῦ. νἱ]. 
89, “ἦε τυογά (ἸΣ Δ) τύας ἐαἐξέηρ τοῖΐλ 
ἀΐρι; δῃὰ ρα ὅδ. ΧΧΥ. το, 2{έ 
τοογα (“ἢ ἀεειγεά ἐο ἑα ἐξ τοὴὰ ἀΐσι. 

Ιῃ οοπποχίοη 1 [815 υϑᾶρα ἰζ τηιβῖ 
αἶσο Ὀ6 οὐϑδοσνοά ἰῃδῖ “8 τηδη᾽5 ψογα " 15 
υϑεα ἃ5 ἃ ΡΕΠΡΉΓΑ515 ἕοσ “ Ὠἰη561" 850 
γὰ τεαὰ απ 1, 8 (Ταῖρ. 7οη.), 
“Βεύνεεη ᾿ς ψοτγὰ (2. 5. δ᾽ π15610) δηὰ 
ΜΟΙ] " (Βυχίοτ δπὰ [μονυ, 5. ν.). Τῆς 
“γνογσα ἦ 15 1 ἔδοϊ τῆς δοῖϊνα ὀχργθϑϑιοῃ 
οὗ τῆς. ταῖϊοηδὶ οἤαγαςῖοσ, δηα 50 ΤΩΔΥ͂ 
ψν 6 }} οἰδηὰ ἴοστ ἴῃς ρεΐβοῃ ἔτοηὶ ἤοῦ 1ἷ 
1551:65. Α5 δρριιεὰ ἰο Οοά, ἴῃς ἰεπῇ 
ΜΔ5 ἴτχτθρ ἔτοῃλ ΔΩΥ τάδ δηϊῃτοροπιοι- 
Ῥδίβπι, ψ ὮΠ1|6 11 ργοϑογνθα [6 τρα γ οὗ ἃ 
ἀϊνίπα ἔε! ον ΘΠ ἔογ τηδῆ. 

Οης 5ιπκίηρ ἀϊβετγεπος Ὀεΐνεθη ἴα 
Αγσδιῆδῖς δηὰ το τουπ5 Μ}}} πᾶν Ὀδθη 
Τοιηαῖκοα, Ζορῦς, ἃ5 ἯῈ Ὦᾶνθ 566ῃ, 19 
διρδίσυοιυβ, Δ ΤῊΔῪ 5 ΣΙ Υ ΘΠ ΟΓ γος 
ΟΓΙ τὐογά, Ὀυϊ φοηγα (.2δεύμγα) ταθϑῃ8 
τύογαἶ ΟΥἿΪΥγ. Ἰΐ πον ψὰ τεϊυσῃ ἴο ῬΏ]]Ο, 
(ῃ6 ᾿πηροτίδηςς οὗὨ [ἢ15 δεῖ Ὀδοογηθ8 οὔ- 
νίουΒβ. ἢ ῬΏΠΟ ἴῃς Ῥαὶθϑι ἰδ 86η86 



ΤΗΕ ΔΘΟΘΡΕΙῚ, 

οΥἁὨ τυσγα 31ηκ5 ΘΩΌΓΤΟΪΥ ἱπίο ἴμ6 Ὀδοῖς- 
δτουπά, 1 1 ἀοεβ ποῖ ὙΠΟ αἰβαρροδσ. 
Ης πᾶς Ὀοιτονεα 4 ἴεγχ ψὩΙΟὮ ψνᾶ5 δἱ]- 
ΤΟΔΟῪ αὐττοηῖς ἴῃ ἴῃ6 Οτεοὶς ϑογρίυγεθ, 
δηα ΠἸ]εὰ ἰδ ψ ἢ ἃ ΠΟῪ τη Δ] ησ. 

Τῆτοο οὐτοηῖβ οὗ τπουρῃϊς ἴῃ ἕαςΐϊ 
τηθοῖ ἴῃ ῬΏ]οἾ5 ἀοοίγηε οὗ “τῆς ΤΙ οροΚ," 
[Π6 ὅϑίοις, ἴῃς Ρ]αίοηϊο, αηά τῇς Ηφῦταϊο.. 
Ης νᾶβ ποίῃπιηρ 655 ἴδῃ 84 οτοδίινα 
Βεηϊι5. Ηδς ἔεϊι πρηον τμαὶ ἴῃς τανε- 
Ἰδίίοη οὗ ς ΟΙἹὰ Τεβίδτηθης σοηίδϊηδα 
ΠΡ οἾΥ τῃἢ6 Ὠδιτηοὴν οὗ ἴἢς6 πηδηϊ- 
ἰο]ὰ βρεου]δίοηβ οἵ τηεῃ, δηᾶ ἢδ {ἢ ογὸ- 
ἔοτεὸ δᾶάορίθβαὰ δο]άϊν τῇς τπουρηϊς οὗ 
Οτθεκ ρΡῥΠΙΟΘΟΡΩΥ ἔοσγ {πε Ἰηϊογργείδιοη 
οὗ [5 ἰδῆσυαγρε. Ηε ἰουηά ἃ “1Ἰορο5" 
ἷη ἴῃς Οτρεκ ΒΙ0]6Ὲ ψῃϊο μα δοσοερίεά 
ἃ5 (με τϑοογά οὗ σενοϊδίίοη, δηὰ δ ἂρ- 
ῬΙΙοα το [μ4ὲ ψῃᾶὶ σεεῖκ νηβίοτβ ἢδα 5α]ὰ 
οὗ ἴῃ6 “1ρο5,᾿ ψτῆουΐ {πη Κίηρ ἴα Πε6- 
ΟΘΘΒΑΓΥ ἴο πη] γα Ἰηἴο ἴῃ6 Ἰά ΘΠ ΠΥ οἵ [ἢ 6 
ἴογπ58. Αἱ οὔθ {{π|ὸ ἢ6 ὈοΙΤΟν5. ΠΤ ῸΠῚ 
Ρίαῖο ἤθη πα δρθακβ οὗ ἴῃς. [οροὸβ 85 
“1ἢς ἀτομεῖγραὶ 1άἀθ4" (' ἄς βρθο. Ἰδρ. 
26, 11. Ρ. 333 [), ΟΥ 845 Ὀοαγηρ “τῆς 1668 
οὔ 645 ᾿ ("ἀκ ταῖρτ. Αὐτ. 18,1. Ὀ. 452 Π1.). 
Μοτδ σοτω ΠΟ ῊΪΥ ἢ6 ι.ι565 ἴῃς ϑίοϊος ᾿οη- 
σορΡὕοῃ οὔ [με ]Ορο5, 85 ἴἢ6 ὑΠΏΟΙΡΪς οὗ 
τοάβϑοῦ, Μηϊοἢ πυϊοκοὴβ δηᾶὰ ἱηΐοστης 
τηδίζεσ. 

Αἱ τ6 βᾶτηθ {ἰπ6, ΨΠ116 1 ΔΡΡΘΔΙΚ 
την ΡΏ1]ο Ὀοττονοα ὈῬοίὴ τῃ6 116 οὗ ἴῃς 
Ζορος 85 εαφοη, ατιὰ ἴῃ6 πγοβῖ ρσχγοϊηϊηθηΐ 
ἰραῖυτος οὗ Ηἰς οἷϊ!οο, πο ΗΘ] Ϊθηὶς 
ΒΟΊΓΟΘΒ5, ἢς βουρῃΐ τἢ6 σοπῆιπηδίοη οὗ 
ἢ]5 ν]ο5 ἰῃ ἴῃ6 ΟἸἹὰ Τεβίατηθηΐ ; δηὰ ἴῃ 
ἀοίϊηρ [{π||5 ἢ6 5ῆεννβ ἴἢδϊ 6 νὰ5 ῃοΐ τῃ- 
δοαυδιηϊοα νι [εν ]5} ϑροου]ϊδίίοηβ οἡ 
[6 ογά, Βαΐ ἴῃ βρίίε οὗ ([ἢ6 υμπάνοι- 
ἱῃρ (Δ ἢ ψ οἢ ἢς ἰουπᾶ ἴῃ {δε 
Ἰοῖοτ οὗ τῃ6 αν [ἢ6 ρεὰ δῃηα [ἢ ὑτγοοῖ 
οὗ 16 τοδοῆιηρ Ὠοἢ ἢ θοττονδα ἰτοιὴ 
Οτοοοο, μ6 δραηδοηθδα (6 αἰνιῃς Ροϑβὶ- 
ἄοη οὗ ἴ[ῃἢ6 εν. ΤΏς ψΠ0]6 βοορὲ οὗ 
ἴῃς ντιΐεῖβ οὐ ἴῃ6 ΟἹ Τεβίδιυγθηϊ 15 τα ]}- 
δἰουβ. ὙΠΕΥ τῆονα ἴῃ ἃ τερίοη οὗ ᾿ς δηά 
ὨικίοιγΥ. ΤΠ εὶγ τάδ οὗ Οοά 15 τῃμαΐ οὗ (ἢ 6 
Ιοτὰ ψῆο τὰ]65 ἴῃς ψοτ]α δηᾶ Η]5 σῃοβθῃ 
ῬΘΟΡΙΘ, ποῖ 5 ΠἸΡῚΥ 45 ἴῃ 6 Αὐϊποῦ οὗ εχ- 
Ἰσίθηςο, Ὀκῖ 485 Ὅπ6 ψῆο 5ἰδησβε ἴῃ ἃ τηοσδὶ 
τοϊαϊίοη ἴο τθη, “βρϑακίηρ" ἴο [Πα], 
ΤῊΣ ψἤο]α βοορε οὗ ΡἢΣο οὐ [Π6 οἴδεσ 
μαπὰ 15 τῃθιδρῃγϑιοδὶ. Ηδ πιονεβ ἴῃ ἃ 
τορίοῃ οὗ δυϑίγδοιίου δηὰ τπουρῃϊ. Ηἰ5 
ἰάεα οὗ ἀοά ἰ5 Ρυγα θείην. ΥΙ ὮΙ τὰ 
τῆς βρεουϊδῦνε δϑρεοίΐ οὗ ἴῃς [οροβ-ἀοο- 
αἷῃς ονεΊροε 5 ἴῃς τόσα]. Ηδ ἀοε5 μοὶ 

ΟΕ 81. ΙΟΗΝ. χνίϊ 

Ῥἶίδοα τἴῃ6 Τοροβ ἴῃ σοηηδχίου ὙΠ τῆς 
Μεβϑίδἢ, ΠΟΥ Ἔνθ 506 δ γ ἢ ΤΠ ]58 
Ὠϊδίοτγ. [{|15 Ῥευῃδρ5 οἵ ἰε85 βρη βοδῆςα 
[παῖ ἢδ σρθδῖκϑξ οὗ 1 ΠΟῪ 8ἃ5 1 1ἴ ψοΙΟ 
ῬΕΙΒΟΠΔΙ, δηα δρϑῖη 845 1ὖ ἰξ ψοτα ἱπηροῖ- 
508] : ΠΟΥ͂ ἃ5 8ῇ Δ[{ΠΡυῖ6, Δη ὩΟΝ 898 
“ἃ Ξεοοῃπά ροα.᾽ 

ΙΓ ον νὰ δ στ πῃ ἢ οὗ ἴ[ἢ656 ὕτο 
σΟὨΟΘΡΕΟΗΒ οὗ ἴῃς ],οϑο5, οὐττοηΐ σεβρθο- 
νον ἴῃ Ῥαϊεδηθ δηὰ ΑἸοχαπάτσγα, [ἢ 6 
[δοῃΐηρ οὗ δῖ ἤοῇῃ 15 Ογρϑῃο δ} οοη- 
Ὡδοϊοα, [ῃἢ6 δῆϑνγοῦ σδηηοί Ὀ6 ὑποογίδϊπ, , 

ῬΏΙΟ οσουριοα Βιπλ56 1} ἢ 1Π6 δὸ- 
βίγαοξζ οοποδρίοῃ οὗ ἴΠ6 αϊνίηθ Ιπ|6}}Ὲ 
ὅξῃςο, δηά 50 ἰαϊὰ (ἢς ἐουηάαίοης οὗ ἃ 
ΡῬὨΠΟΘΟΡῆγ. Τῆς Ῥα]θϑι πὴ ἰηβίϊηςξ 
56 ]Ζϑὶ Ὁρο ἴδ σοποτείε ἰάθα οὗ “16 
γνοτάὰ οἵ Οοά," 45 τεργεβθηϊηρς Ηἰς 
ῬεΙβοηδὶ δοίϊοη, δῃα ᾿ποοΏ ΒΟ ΟΟ ΒΥ Ρῥσθ- 
Ραῖθὰ τῆς ΨΑΥῪ ἴοσ ἃ Οοϑβρεὶ οὗ [6 [η- 
οΑγηδίίοη. ὃὲῖ Ϊοόῇη βἰατῖθα ἴοπὶ [Π6 
οοποορίίοη οὗ “ἴῃς οτα ;" δηά ὉΥ τἢ)]ς 
ΤΩΘΔΏ5 ἰὴ ἴῃς δηα ἢδ ρανὰ τα] γ ἴο ἴῃ 6 
σοπῃορρίϊοη οὗ “τς Εδαβοη." 

Τῆς ἀεκνοϊοριηεδηΐϊ οὗ [ἢ6 δείζοη οὗ [Π6 
Τοροβ, ἴῃς νοτγά, ἴῃ τῆς Ῥτγοίοριε ἴο {π6 
ἰουπτῇ (Οοβσροὶ ρῥΐδοες. ἴπε Ἴσοηίτγαδὶ ὃδ6- 
ἴνθθὴ ῬΏΠΪΟ δηᾶά 1ῃ6 Ἐνδηρο δὲ ἴῃ (16 
Ὀτοδάσβι ρῃς. Ἡόονανεῦ ψανετηρ δηὰ 
σουρ]οχ ΡΏ1]ο᾽5 ἀδβογρεοη οὗ (ἢ Ιορος 
ΤΩΔΥ ὃ6, 1ἴἴ 15 πη ροϑϑιῦ]α ποῖ ἴο [66] τῃδξ 
ἢδ6 Πᾶ5 ἢ ΘΥΘΙΥ 6456 τηονϑα (ΔΓ ΑΥΑΥ ἴγοτη 
ἴῃ6 Ιάφα οὗ δῃ ᾿ποδγηδίίοη. Νὸο οὔθ, ἐξ 
5. ηοΐ ἴοο τηυςἢ ἴο 580, ῆΟ δα δοοοριοά 
ἢ15 τοδοδιηρ σουἱὰ ψιουΐϊ ἃ σομῃρ]οῖα 
τανοϊυοη οὗ τπουρῃξ δοοορὶ (ἢς 5ἰδίθ- 
τῆθηῖ “16 Τορος Ὀδοδλπια ἤθςη." Τῆς 
ἀοςείτπε οὗ [6 Ρειβοηδ νυ οὗ ἴΠ6 1,ορΌ58, 
δνθὴ ἴ ῬΏΠΟ δὰ σοῃϑιβίθ ΠΥ πηδίη- 
ἰαϊη6α ἴτ, ου] ἃ ηοῖ μᾶνὰ θη 1ῃ γθδὶἶγ ἃ 
ϑῖδρ τοὐναβ δυςῃ ἃ δεῖ. Οἡ 1ῆξς οΟΥΠΕΣ 
Ὠδηά, πὰ τὴς Ῥτοϊορῃς ἴῃς ἀδβοπ ρου οὗ 
[ῃὴ6 Τοροβ 15 Ῥειβοπδὶ πόσα ἴῃε ἤγϑί (ἦν 
πρὸς τ. θ.), αῃαὰ Η!5 ογδαῖϊνε ΘΠΕΙΡῪ ἰ5 δὲ 
οὔσα σοηποοῖοα ἢ ἤδη. κὍδε [1,16 
ψ5 {πε Ἰρῃϊ οὗ τηϑη." “ΤΊιῈ Τρῃϊ νὰ 58 
οοπηηρ ἰηῖο ἴμ6 ποιὰ (ἦν.. ἐρχ.)." Απά 
ἴῃ. ἀπε {1π|6 “τῆς Ιορος Ὀδοδῖης ε5ῃ." 
ΤΠουρῃι ἰο]]ον5 τπουρῆς πδίυγα!γ, δηά 
της ἰαδῖ Ἔνθηῖ 15 β6θὴ ἴο Ἵσόνῃ δηά ἽἿοπὶ- 
ὈΪεῖα 1Πε ΠΙβίΟΥΥ ψΠΙΟΝ οδα 8 υρ ἴο 11. 

ῬΉΠΟ ἂπά 8: [ἙὉἢη, ἰῃ 5ῃοτῖ, ἰουπὰ τἢ6 
5816 [ΕἸ ἸῺ οὐττοηΐῖ, Δηα υ5εᾳ 1ξ Δοςσοτγαϊηρ 
ἴο {ΠΕΙΓ τοβρθοοῖῦνα δρργεθμεηβίοηβ οὗ ἴ86- 
τὰ. ῬΏΉΙΟ, ἐΟ]]οσηρ, οἰοβαὶν ἢ (δα: 
ττοῖκ οὗ Οτϑοὶς ῬὨΠ]ΟΘΟΡὮΥ, 547 'ῃ ἴἢ6 
Ιοδοβ ἴῃς ἀϊνίης Τηἰε]]Πσεηςς τη τεϊδίίοῃ 



χν ὶ[} 

ἴο ἴὴ6 υαηΐνεῖθα : ἴῃς Ἐνδηρε] κι, {τιιϑτὶης 
ὮττηΪΐδγ ἴο [ἢ6 αἴης α] Ῥαϑὶ5 οἵ [πα δΊβτη, 
86ῖ5. ἔοτίῇ ἴῃς Τοροβ ΤΔΙΠΪΥ 45 ἴἢ6 σοὸ- 
νοδῖὶοσ οὗ ἀοά ἴο πηδῃ, [ῃγουρῇ ογθαϊίοῃ, 
τ[τουρ ἰποορἤδη]65, ᾿πσγουρῇ Ρῥτορῃεῖβ, 
τ[Ὠτουρῇ ἴλ 6 Ιποτηδίίοη. ΤὭς ῬΗΠοηθδη 
Ιορο5, ἴο Ἔχργθϑα [ἢ βάῖὴθ τπουρῆὶϊ ἋἸΕ 
ΘΥΘ ΠΥ, 15 ἃ ἰδίοσ βίαρε οἵ ἃ αἀϊνεγρεηῖ 
Ἰηςογργοίδιο οὗ τΠ6 ἴδγπὶ σοϊηπιοη ἴο 
Ἡδερτον δπὰ Ηδε δ η]ϑ5ῖ. 

1 56 ΠΟΜΟΝΟΥ ΝΟΥ ῬγΟῦΔ]6 {παῖ ἴῃς 
τοδοδμίηρ οὗ ΡΏΣΟ ρανε ἃ ἰγθϑῇ τ ρυ]56 ἴο 
ἴῃς κἴυάν οὗ ἴῃ σοτηΡ] ΘΠ] ΘΠἾΔΤΥ σΟησΘΡ- 
(ἴοη οὗ ἴπ6 Τορμος 85 ἴπ6 ἀϊνης Ἐδδβοῃ, 
ψὮΙΟΝ ψὰ5 ϑηδήονοα ἔογῃ ἰη τ 6 ΒΙΡΙΣοΔ] 
ἀοςοίπης οὗ ΠἼβάοτῃ (σοφία). ΝῸΓ ἰ5 ἴῇθτς 
ΔῺΥ αἰ Πσ Ὑ ἴῃ δυρροβίηρ παῖ (δα 
Δροβίοὶῖς ϑυοῖβ Ὀοιτονοα ἔγοιη Ὦϊπὰ 
ΕἸΠΟΥ ἀϊγεοῖῦν ΟΥἨῺἹΠαΙγδΟΙΪν ἰοσηθ οὗ 
Ἰδηριᾶρα σΠΙΟ. (ΠΕ δααρίεα ἴο ἴῃ6 
ΘΘ5ΘΘΠΌΔΙΪΥ ΠΟῪ δΔηηουποθηγθηΐ οὗ δὴ [η- 
οδτηδία ὅοη οὗ Οοα. 80 ἰΐ  νὰβ ἴῃδί ἴῃς 
ἴτδάϑυσος οὗ ατθεοθ ψογα τηδᾶὰθ σοηῖγ- 
Βυίοιγ ἴο 1Π6 {1} πηίο] ἀϊηρ οὗ [Π6 σοβρεὶ. 
Βυῖ τπ6 δββθῆςα οὗ ἴῃεῖγ ἀοοῖ πη ἢᾶ5 ὯὨῸ 
ΔΙΊ ὙΠ Ὧ15. ΤῊδ βρεουϊδίίοηβ οὗ 
ΑἸεκδηάγια Οὐ ΕΡΠθδυβ τᾶν Ὦᾶνα αὐςοκ- 
δηθὰ δηὰ ἀδνυβθὶορεα εἸεπιοηῖϊβ ψῃ]οἢ 
οἴμογν 56 που] ἤδνε τοιηδὶ πο Ἰαίθης ἰη 
7υἀαῖσῃ. Βιυῖ ἴῃ6 δἰεπηθηῖβ νεσα {Π6Γ ; 
Δη4 ἴῃ [15 τεϑρεςῖ [ἢ6 δνδῆρο!!ς πλδϑϑαρα 
4 (6 ΝήΥοτά Ὀδοδληθ βθϑἢ," 15 ἴῆ6 σοι- 
Ῥὶεῖς (ΙΒ τηεηϊ οὗ ἔτος αἰσθησίς 11η65 οὗ 
ῬΓΘρΡΑγδίοσΥ ταν], ΒΟ ψψετα 56- 
ψ ΟΥΑΙ σοηπηθροῖεα ἢ “16 Αηρεὶ οὗ 
ἴῃς Ῥτέβεηςε " (Ὁεη, χχχῖϊ. 24 ἢϊ. ; Εχοά. 
ΧΧΧΙΪ. 12 ἢ, ΧΧΊΙΪ, 2οἵ, ; Ηος. Χίϊ!. 41. 
1541. νι []οΒὴ ΧΙ. 417], ἱχ!ϊ. 9; ΜΔὶΙ. 1}. 
1); ΕΠ “τῆς οτα" (ὅσεη. 1. σ᾿; Ἐξ. 
ΧΧΧΙΪΙ, 6, ΟΧΙΝΊΣ, 15; [54]. 'ν. 11 ; ΠΟΙΏΡ. 
νι. χυἹ!. 15); δηὰ ἢ “ ὙΒάοτῃ " 
(Ῥτον. νἱ!]. 22 -, Π]. το; ΕσοΙα5. 1. 1-- 
10, χχίν. 9 (4); Βαῖ. 111. 47, ἵν. τ; 
σοι. 154, νἱ}. 7---- 11). 

ΙῺ διοτί, [η6 τοδοῆίης οὗ ὅ8ὲ 7]ομη 5 
Πδυδοογβῖ Δ} γ ἩεΌταϊς δηᾶ ποῖ ΑἸοχ- 
δηάτιηθ. [τ 15 ἱπ|6]}1ρ10}]6 δἋ5 τῆς δηδὶ] 
εοογάμηδίοη τπτουρῇ ἰδεῖς οὗ ἀϊετγοηΐ 
Ταοάδϑ οἵ τπουρῇϊ 45 ἴο {πῸ ἀϊνίηα Βεϊηρ 
δηὰ πὸ αἰνηα δοῦοῃ, ΨὨΙοἢ ἃῖὸ οοη- 
ἰαϊποα ἴῃ ἴῃ6 ΟἹά Τεβίδιημθη. Απὰ οἡ 
1Π6 οἴπας Παηᾷ ἐξ 15 ποῖ 1ηἴ6]}1010]6 ἃ5 δὴ 
ΔΡΡΙΠΙςΔὕαΣ οὐ σοπίπηυδίοη οὗ ἴῃς τεδοῆ- 
ἴηρ οἵ ῬΠΙΟ. 

Τῆς ἀοοσίτίης οὗ 6 Τορος ἢ845 Ὀδθη 
ΨΕΙΥ (δα θη Υ ἀἰϊθουδοεά. Αἡ οχοεϊϊθης 
δοοοιηῖ οὗ (δες ᾿ἰτοταῖασγα ῸΡ ἴο 1870 18 

ἹΝΤΕΟΌΚΓΤΙΟΝ ΤΟ 

δἰνεη ὉγΥ Ὧγ ΑὉδοῖ ἴῃ ἢ5 δρρϑηάϊχ ἴο 
1Π6 ἀυῖῖοϊα οα “τὴς οτγά " ἴῃ ἴῃ Ατῃβδη- 
οδῃ δαϊιοη οὗ 16 “ ὨΙΟΠΟΠΔΙΥ οὐ 1ῃ6 
ΒΙΌ16.᾽ ϑενεσαὶ ἰαῖοσ νοσκϑβ ἀγὸ ποιά δά 
ἴῃ τε ᾿Ιδῖ ρίνεῃ ὈΥ ϑοι τεσ, 1.4 Ποςίσιηα 
ἂυ Ιορος οἢεΖ Ῥῃιοη ἀ᾽’ ΑἸἰεχαηάτχις," 
Τυΐη, 18η6. ΤΠ ψοῦκβ οὗ ΟἸἴοσσοσ, 
ῬΏΪΟ ᾿. ἀ. Τ7υ4.-ΑἸοχ. ΤὨΘοβορῆϊς;᾽ 
1825, ζδοῃηθ, “πα.-ΑἸοχ. ἘδΙρΊοη5- 
ῬΠΠΠΟΘΟΡ 6, 1854; Βοσηοσ, ΤΏ Ῥοβου 
οὗ (ησιϑι᾽ (Εηρ. Ττδηβ.); Ἰονεῖι, “ 8 
Ῥαὰ] δῃὰ ῬὮ)ο᾽ (ΕΡΊ51165 οὗ 8: Ῥδυ), 1. 
263 1); ἩεΐηζΖε, “θιῈ 1 δῆτε νυν. Τορος 
ἴῃ πες. ῬΠΠ]οΞορΡρἢΪς,᾽ 1872 ; ϑιερίπεά, 
ΡΏΙΪΟ ν. ΑἸοχ., 1875, πᾶν 6 5ρΘοΙΑΠγ 
τηθητΠοηθα. Οτοβθιθδηη ἢδ5 φίνεη ἃ 
σοιηρ εἴς βυπηήδῖγυ οἵ ἴπ6 ψογὰ “1 οροϑ᾽" 
ἴῃ ΡΏ1ο, ἴῃ ἢ15 “Οὐυξφδθομδα Ῥμιοηθϑ, 
1829. 
ὡ 71. Αἀμίλογ οὐ ἐὰε γ»»ωγίλ Οοεῤρεῖ 

τᾶς ἄμ ἐγέ-τυΐέσιε55 Οὗ τυλαΐ ἦέ ἐἰφεεγεδές. 
ΤῊΣ ρσχιουϊδγιν οὗ ἢΪ5 Κηον]εάρο, νης ἢ 
ἢδ5 Ὀδθὴ αἰγθδαῦ ποίισθαὰ βγη ΠΥ, 
Ἰεδὰς δὲ οὔοβ ἴο [6 Ὡδχί ροϊηϊ ἰῇ ΟἿΓ 
Ἰλαυγγ. ὙΤῇδ τεσ οὗ ἴῃς (οθρε6] γγαβ5 
Δὴ ογε- τ] Π655 οὗ [ἴῃ6 δνθηῖβ ψΏΟΝ 6 
ἀδβοσιῦεθ. Ηἰ παιταῖῖνα 15 πηαγκοα ὈΥ͂ 
Ταϊπαῖο ἀδία!!}5 οὗ ροσβοῇβ, δηα {Ἰπι6, δηὰ 
ὨΠΠΊΡΟΙ, δηα ρ͵δοα δηα τδηηθΥ, ὙΠΟ 
σδηηοῖ Ὀυΐ πᾶνε σοτὴδ ἔγοϊῃ ἃ αἰγοοῖ 6χ- 
Ῥεπθηοθ. Αηά ἴο ἴΠε56 τιδὶ θῈ δα ἀεὰ 
ΥΔΙΙΟΙ5 ποίο5 οὗ ἰδεῖ, 80 ἴο βρεακ, ὙΠΙΟἢ 
5866 Π)] ἴο πᾶνε ΠῸ ϑρθοῖϊδὶ ἰρῃηιβοδησα 
Πετα {ΠΕ δίδηα, ᾿πουρἢ {ΠΕΡ ὈΘΟΟΙΏ6 
16 }}16}0}]6 ἤθη τείειτεα ἴο ἴπε ̓πηργα5- 
50 ΟΥΙΡΊΠΑΙΥ τηδάβ ἀροῃ ἴΠῃ6 ΤΠΘΠΊΟΙΥ 
οἵ τἴπε Ἐνδηρε τί. 

(α) έγεορις. ΤῊ ροτγίταίζυτε οὔ [Π6 οἢϊεῖ 
Ἑἤαγδοίοσϑ ἴῃ ἴῃ6 οβροὶ ν}}} 6 ποιϊοδὰ 
ἀἤεσνασάβ. [Ι͂ἢ 115 σοπηδχίοῃ ἰΐ 15 βυΕἔῖ- 
οἰδηΐ ἴο οὔϑβοσνε ἴῃς αἰϊἸβι!ηοῖηθθ5 ὙΠῸ 
ὙΠ οἢ τμῈ αἸβέγεης δοίουβ 1 [Π6 ἈΙ ΒΟΥ 
ΤΙδῈ Ῥείοσγα [ἢ ψύυίεσ. ὙΠΕΙΘ 15 ὯῸ 
ῬΌΓΡΟΒΘ, ὯΟ 5υπ 1951 ἴὸ Ἰηβιθῆςα ἢ]15 
Γοσοτή. Τὴδ ἤδίηθδ δυἀθητγ Ὀεϊοηρ ἴο 
[ηὴ6 Πἰνϊηρ τεςο!]δοϊίοη οὗ της ἱηοϊάοηῖβ. 
ΤΠε βγβῖ οπαρῖογ 15 σον ἀθα ψ ἢ ἤρυγοϑβ 
ΨΉΙΟΙ ᾿νε απὰ πονα : Ιοη ψὶϊῇ Ὦ15 
ἀἸβοῖρ]65, Απάσεν, ϑιποη Ῥεΐεσ, ῬΏΠΣΡ, 
Ναδίδδηδοὶ. ΜΜοιηθδηΐοιιβ αἰ θϑ[! ἢ 5. ἅΓ6 
ςσοῃηοοίϊδα σι ἀδβθηϊῖθ Ρϑβοῦβ. 4422 
σαϊὰ μηπίο δε, Ἡσλόπῶς «ἡαΐ τῶς δεν 
δγεσί, ἐλαΐίλεςε »ιαγεαί)... λ αποτουεγεαῖ 
ἀέρι... (ν]. 5, 7) Ἄσορ. Μαῖί. χὶν. 14 ἢ 
δΔηα Ράτγ8]}]6 15). (Οεγίδιη Οτεεκϑ βαϊὰ ἴο 
ῬΏΠΙΡ, «5,7, τῦό τυομἑ 56 εδώ. λέ 
ο»ποίλ απ {εἰειλ Απάγεισ. «πάγειν 



ΤΗΕ ΘΟΘΡΕΙῚ, 

οὐνιολ αμᾶὦ Σλι ἀμ ἐλεν ἐεἰϊ ες 
(χὶ!. 21: ἔ). Ζάογνιας ταῦὰ τὠπίο 7 έσι, 
1υογά, τῦε Ζποῖν ποί τὐλίΐλεγ σις ροέεί;, 
ἄστυ ἀο τος ἔμοτυ {ἀε τυαγ7 (χῖν. 5). τ 
σαϊἦ, 2ογά, «ἄσιν ως ἐδε δ αΐδλεγ, απ εἶ 
σιἥπωίλ πὸ (χὶν. 8). ͵μάας φταὐζἔ, ποῖ 
7 .«ἀγιοΐ, Ζογά, ἀοῖσ ἐς εὖ λα ἑάοι τοι 
ιακίεεί ἐλγεοίζ 0 πὸ, απμα πού ὠμίο {λέ 
τοογί 7} (χῖν. 22). 7.26 ἀἠαῤίε τυάονι 
σι Ἰουεά.. αἰ δἔκρ ὀαεξ ἐῤον ἶ ς δγεαςί, 
“αὐά, Ζογά, τοῆσ ἐς 423 (Χ1}}. 25; σοΙΏΡ. 
Χχὶ. 20). Νιοοάσγηυβ (11. «Β,, ν)ῖ. 50, 
ΧΙΧ. 29), 1,ΔΖατιβ (χὶ. τ Εἴ, χὶὶ. τ 86), 

᾿ς δοη δα (Δῖον οὗ [υἀὰ5 Ι5οατίος᾽ (νὶ. 
71, ΧΙ. 4, ΧΙ. 2, 26), ἀπά Μαϊεῃυβ 
(χν!ϊ!. 10), ἅτ τῃηϑητοηδα ΟἿΪΥ ἰῃ ἴμς 
ἔουτἢ αο5ρεὶ. ΤῊΣ νυ τοῦ οὗ [ἢ 15 σοβρεὶ 
δίομθ πγεητοηβ ἴῃ 6 το]. ΟΠ 5Π1Ρ οὗ ΑῃηδΔ5 
ἴο (διαρῆδϑ (χν]. 13), δηα ἰάδπβεβ οὴς 
οὗ ἴῃοβε σψῆο ροϊηϊεα ἴο Ῥεῖεσ 85 τῃ 6 
Κιηδηδη οὗ πὶ ψῆοβε εἂγ Ῥεῖεσγ ουϊ οἵ 
(χν!:!. 26). 

(β)ὺ Ζ7Ζῖνισ. ὙΠῸ ἀεῖα!]ς οὗ της Ὁε- 
Ἰοηςξ ΡῬουθᾶρβ τῦογα οὈυ]οιϑΥ ἴο ἴῃ 6 Ρ]δῃ 
οὗ τῇς παιταῖῖνε πὴ ἴῃς ἀεῖδ!]ς οἵ 
ῬοΙβοῦβ. Τῆς ρτϑδίεῦ ϑϑᾶϑοῇβ, δνϑῇ 
τῃουρἢ [ΠΥ ἀγα ποΐὶ ποϊθά ἴῃ {πε ϑυηορ- 
εἰΞῖ5, την δ6 Ξιρροβθεά ἴο αν Ὀεθῆ 
ῬΙοβετνεα ἴῃ ἰγδα!ῇοη, ἃ5 ἴἢ6 ἤτοι Ῥδβ85- 
ΟΥΟΙ (11. 12, 22), ἴῃς Ἐεαβὶ οὗ ἴῃς. Νεν 
Υεατ (ν. 1). ἴὴ6ς ϑεοοπά Ῥάβϑβονεγ (νἹ. 4), 
τῆς Εεαβὲ οὐ Ταῦθγηδοῖεβ (ν]}. 2), 186 
Ἐραϑὶ οὐ [)εαἀϊοδῦοῃ (χ. 22); Ὀιῖ οἴποῦ 
βρεςϊβοδίοηβ οὗ ἀδἴα σά ΟὨΪῪ Ὀς τείεγσγοὰ 
ἴο 16 Κηπον]εάρε οἵ δοῖιι4] δχρθγθηςθ. 
Θυς ἢ ἀγα ἴμ6 ᾿ἰπαϊοδίίοηθ οὗ ἴῃς ἴνο 
τηλυκοα ννϑοκβ δῖ [ῃ6 Ῥερίηηηρ δηά εηά 
οὗ Ομ γϑῦ 5. ΤᾺΪ ΙΒ (1. 29, 35, 43, 11.Ζ. 
ΧΙ 1,12 (ΧΕ. 1), ΧΙ͂Χ. 31, ΧΧ. 1), οὗ ἴῃ 6 
ΘΟ Κ δἴτου ἴῃς Ἐδϑυτγθοϊὶοη (χχ. 26), {Π6 
δηυτιογαϊίοη οὗ ἴῃς ἀαγβ Ὀεΐοτε [6 ΓΑ15- 
ἱῃρ οὗ [,ζασυβ (χὶ. 6, 17, 39), ἴ[ῃ6 ποῖε οὗ 
ἴῃς ἀυταῖίοη οὗ (τσ 5 5ίαυ ἴῃ ϑαϊηδγίδ 
(1ν. 40, 43; σοτηρᾶσα 50 νὶ. 22, ΥἹ]. 
14, 37). 950}}1 τπῆοσα στϑιηδσκδῦ]α 15 [ἢ 6 
τηθητίοη οὗ ἴῃ6 ποὺ οἵ οὗ [Π6 ἔἰπ)ς οὗ 
ἀδΥ ψὨϊοἢ οσουτβ υηάεσ ΟἸΓΟΙΠΊϑίδη 65 
ἸΚοΙ͂Υ ἴο πᾶνε ἱπηρτεϑϑεὰ ἱξ ὕροὴ [ῃς 
τηϊηὰ οὗ ἴῃς υυϊζοσ, ἂἃ5 2 ἑεθμέλ λομγ (Ἰ. 
40), “ἦε εἰχέλ ἀσμγ (ἱν. 6), ἐλε «ευοπί 
λοι (ἷν. 52), αδομέ ἦε εἰχέλ ἀοω (ΧΙΧ. 
14), ἐΐ τοας πίσἀξ (ΧΙ. 30), ἐπ “δε εαγίν 

Δ Τὴ τϊς σοπποχίοη ἰΐ 15 ἰηϊογεβίϊησ ἴο ποίϊος 
παι τῃς ννυτίϊετ οἵ τῆς ἑουτίῃ ἀοβρεὶ ἵκηεν [ἢαϊ 
ἴδε (ἰἰ1ς δοδγίοῖ νγὰβ ἃ ἰοοδὶ οἵ ἈΠ Πδπια. 
Ηςε δρρίϊες ἰὶ Ῥοΐὰ ἴο υἀᾶς δπὰ (ο δὶ (αῖθεσ 
δίσωοη: νἱ. 71, χἰὶδὶ. 2, 26, χὶϊ, 4, χῖν. 22 

ΟΕ 51. ἸΟΙΝ. ΧΙΧ 

»ΟΙΡ (ΧΥ. 28, ΧΧ, 1, χχὶ, 4), 2Ὺ4 
εὐερἤμρ (γι. 16, χχ, 19), ὃν πέρλξ (ἰϊϊ. 2). 

(γ)ὴ «ΔΔρμόσγ. “ΓῊς ἀφῖα}}5 οὐ ὩυτηΌοΥ, 
τπουρἢ ἔδννεγ, ἀγα Πδγαὶγ 1655 βἰρῃϊβοδηῖ. 
τ 15 υπηδίυγαὶ ἴο τείεσ ἴο δηγτῃϊηρ 6χ- 
σορί ὀχροῦθησα δύσῃ ἀεῆηϊία δηά, 85 ἴξ 
ΔΡΡΘΑΓΒ, ᾿πητηδίθτὶαὶ βἰδίθηθηῖβ 85 ἴῃοβο 
ἵπ ψΒΙσἢ τῃ6 πτῖεῦ οὗ ἴῃς ἑουτῃ Οοβροὶ 
ΤΟ Οη5 (ἢ6 ὅσσ ἀ5ο 0165 οὗἨ τῇς Βαρ- 
δὲ (1. 35), τὴς φοἦς ψαϊδγροῖς (11. 6), τῆς 
,υε Ἰοᾶνεβ δῃηὰ ζσσ 5τη4}} ἤϑῃθϑβ (νἱ. 9), 
[16 "υε-αμα- ἐτυεμέν ἰατὶοηρδ (ν]. 19), [Ππ6 
)ρμν βοϊάϊετβ (χῖχ. 22. ὍὉρ. Αοῖϑβ χι". 4), 
τῆς πὸ ἀωμπάγε :᾿οὐδ]15 (χχὶ. 8), τῃ 6 
λωπάγεα απα γῆν σπά ἐάγεε βϑῖεϑ (Χχί. στ). 

ΤῊΣ ἡὐτδοΓ οὗ ἴπ6 ἰοᾶνεβ δηὰ ἤβ 65 15 
ῬΓαδοσνοά ἴῃ τῃς ϑυπορίὶς παγταίϊνο, θυϊ 
115 βἰηρίθ ρδγα]]δὶ ἀοεβ ποῖ ἰῇ ΔΗΥ ΨΑΥ 
Ιεββϑθη τῇς νά] οἵ τἴ86 ψῇο0}]6 στοὺρ οὗ 
ΘΧΔΙΏΡ]65 85 ἃ 5!ρῃ οἵἉ ἱπητη θα ϊαία οὔϑογνα- 
Ἰοη ἴῃ ἴῃς Ενδηροὶδι. ΟἿΠΟΓ τοοοσάς 
οὗ πυγθογ 5ΠῈν [6 οἸδάγηθϑ5 1 ἢοΐ ἴῃ 6 
ἀϊγθοίηθβ5 οὗ τῇς ντίῖοῦ 5. Ἰη οσγπιδίίοη, 85 
[6 νε Ὠυβθαηα5 (ἰν. 18), [6 φφἐἐγέν απᾶ 
ἐἰρἠδ γε δγ5 51: Κη 685 (ν. 5), ἴῃς δϑιϊπηδῖθ 
οἵ μάγεε ἀμμαγεα Ῥεμλος (χὶϊ. 5; σΟΙΏΡ. 
Ματῖκ χὶν. 5), ἴπΠ6 ψεῖρῃϊ οὗ ἃ ἀωμάγεα 
Ῥοιυπάς (χίχ. 20). 

(ὃ ΦΖἴαω. ΜΜδῃγ οἵ (δε Ἰοοδὶ ἀεῖαὶ]ς 
σμαγδοίοτιξιὶς οὗ ἴῃς ἐου ο5ρΡ6] μανα 
Ὀεθη δἰγεδαν ποι. Ηδετζε 1 15. ΟἿΪΥ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο Οὔβοῖνο ἴπδῖ {ΠῸ ΤΊΔΠΠΟΓ ἰῃ 
ΜΏΙΟΒ [ῃς6 δοθῆθβ οὗ βρϑοῖδὶ δοῖίβ δπὰ 
Οἱ ησα5. ἃ: ἱπίτοάποοα οἤθννβ (δαῖ 
{Πὸγ Ὀεϊοηρ ἴο ἴΠ6 Ἰπηπγεάϊαϊς Κηον]εάρε 
οὗ ἴπε ψτιεσ. Ὗν6 σδηποῖ ἡδίυγα!ν δο- 
οουηῖ (οΥ ἴῃ 6 ῬδγΓ συ] ΑΓ ἐχοθρί οἡ τἢ6 
ΒρΡροϑβιτιοῃ ἴμαὶ (πε ρίασα νγνᾶ5 δῃ ἱπίδρταὶ 
Ῥατὶ οὗ με τϑοο]!δοίοη οὗ τῃ6 ἱποϊάἀ οηΐϑ. 
Τῆυβ ἴΠ6 βοθηθβ οὗ Τομη5β Ὀδριϊ5π) ἃγὸ 
δίνθῃ αἱ δαίλαμν πὰ “ποη (. 28, 11}. 
23; (ΟΡ. Χ. 40). ΤἼΘ 5ο0η οὗ ἴῃ6 ποῦ ]6- 
ΙΔ νὰ5 51. Κ σύ Οαῤώπιαμηε ἩὨ116 [6511 
5 αἵ (πᾶ (ϊν. 46 [.), 6505 ἐουηὰ (Π6 
Ῥαγαίγιις ψῇοπΣ Ηδ πδὰ μεαϊθά 25: 2ἠέ 
Ζεριῤίς (ν. 14). Ἧς ραϊηεὰ τὴν δά- 
Πεγθηῖβ ἤθη Ηδ ψϑηῖ τοναγάβ ἴῃ6 οἷο56 
οἵ Ηἰ5 Τα ΠΙΒΌΥ δεγορα 7ογάατι ἐο ἐδέ ῥέαεέ 
«ὐἦεγε οΐπ τας αὐ Μγεΐ δαῤῥίϊχίηιρ (Χ. 
4ο ἢ). Ὑηδη Μδϑῖγ οδηϊε ἴο Ηϊ Ηβ 
Παὰ ποῖ γεῖ οοπῆα ἴο ἴῆ6 υἱ]]ᾶσο, Ὀὺὶ 
τυᾶς 15 1Δε ῥίαες τὐλεγε αγίλα ν»ιεΐ Ηρ 
(ΧΙ. 30). Ηε βρϑθηῖΐϊ [86 Ἰηΐεγναὶ Ὀδΐννεῃ 
ἴῃ ταϊϑίηρ οὗ 1,4Ζατιβ δηὰ Ηἰβ τοϊυγη ἴο 
ΒεΕΙΔΩΥ οἡ ἴῃς ενε οἵ ἴῃ Ῥαββίοῃ ἐφ 
ἐλε εὐμμ17}) πέαῦρ ἐδε τουϊάξγηιδες, ἐπ ὦ ἦν 
«αἰεί Ξῤάνγαέηι (χὶ. 54). ΤΣ Ρεορὶδ 88 



ΧΧ 

{ΠΥ σἠροά ἐπ “ἦε 7Ζορίς βρεουϊαϊεἃ οα 
ΗΙ5 τϑαρρδάγαποδ (χὶ. 56). 

50 δραῖη (ἢπβ ΒΡοΟΚα σεγῖδὶῃ τ ΠλοΥ- 
8Δ0]6 νψοτάβς ἐπ ὦ τοἱρηη γαΐλογίηρ (ἐν 
συναγωγῇ) αἱ (αῤεγηιαμηι (νι. 59. ΠΟΙδ6), 
ἴῃ ἦς Τγέασω7 (ν1}}}. 20), ἴῃ «δοίοηογς 
2ογελ (χ. 23), Ὀείογα ογοβϑίηρ [ἃς (βάσοῃ 
(χν:}. 1). 

() “3αμπεγ. Μοτε ἱπηργοθϑῖνα 511} 
816 [Π6 σου! 1655 5114}} {τα]ῖ5 ἴῃ τἰἢς ἀ6- 
ΒΟ ρΡΟἢ5. ΙΟἢ δνίποα οἰεγ (6 511}} 
οὗ ἃ σοηϑιυτητηδία αγίϊϑδὶ ογ ἴῃ6 τϑοο ἶθο- 
οη οὗ δὴ οὔβεγνοσ. ὉΤὴδ ἰοῦ δἱ(οσ- 
Ὠδῖϊνα 5 Ἔχοϊ θα Αἶκα Ὁ τπ6 ᾿Σ ΟΓΑΙΥ 
ΒΌΪΓΙ οὗ τῇς ἢτιϑὶ δηᾶ βεοοηά Ἵθηϊυγ65 
δηα Ὀγ 1ἢ6 ψνῇο]6 σμασδςῖοσ οὗ ἴῃς σοβρεὶ. 
Τῆς γιοῦ ον θη τεῆεοῖβ ν παῖ ἢῈ δά 
β566ῆη. ΤῊϊβ 1] ἀΡΡΘΔΣ τηοϑὶ οἰ δ ΪΎ ἴο 
ΔΩΥ ΟἿΘ ΜὮΟ ἴδϊκο5 ἴπῈ τϑοοσά οἵ ἃ βρεοΐδὶ 
8066 Δηἀ τΔΙΚ5 ἴῃ 6 βενϑσαὶ ροϊηῖβ ψῃ]Οἢ 
Β6θῖ ἴο τγτονθδαὶ ἴἢ6 ἱπιργεβϑίοηβ οἱ δῇ 
ἜΥΘ- ΝΠ ΠΏ 655, ἃ5 (Ὁ ἜΧατΊΡ]6) ἴΠ 6 οΔ]} την 
οὗ τῆς ἢτϑὶ αἸ5010165 (1. 25--5 1), οὐ 186 
ἴοοῖ- ΜΒ Πρ (ΧΙ. 1-- 20}, ΟΥ 1ὴ6 50 θὴ6 
ἴῃ τ[ῆ6 ΠΙρῃ-ΡρΠοδῦ 5 σουτί (ΧΥΠ. 15.---27), 
ΟΥ̓ ἴῃ6 ἀτδιρῆῃϊ οἵ ἤ5Π65 (χχὶ. 1---14). [ἴῃ 
ΘΟ οἠδ οὗ ἴεθε παιταῖϊνεβ, δηα {ΠΟῪ 
ΑΙΘ 5ΙΓΊΡΙΥ 58Π10]65 οὗ ἴΠ6 ἡδίυγε οὗ [ῃς 
γΠ0]6 παγγαῖῖνα, ἰἴ 5 δἰπγχοβὲ ᾿ρΟβ5 10] 6 
ἴο ονθυῖοοκ τῃ6 νιν] τους δ 5 ἡνὨ] ἢ σΟΥ- 
ΤΟΒΡΟΠΩα ὙΠ τὴς δοίι4] Ὄχρεγίεπος οὗ 
οὔθ Ψῆο δα Ἰοοκεά προὴ νῇδῖ ἢς ἀ6- 
50Π 065. ΤὮμ5, ἴο ἰᾶΚα ἃ 5ἰπρὶε 1] υ5ῖτα- 
το τοῦ τῃ6 ἤχϑι (1. 25---5 1), γε οδη- 
ποῖ Ρυϊ ἔξεϊ ἴπ6 πὶ (50 ἴο 5ρ681) οἵ τῇς 
ορεδηΐϊηρ ρἰοΐατα. Π Π 15 βῆθ νη βἰδηάϊηρ, 
Ιη ραῖίεηϊ ὀχρεοίδιοῃ οἵ [ἢ ἰββιι6, ἃ5 ἴῃ 6 
ἴδη86. ᾿ΏΡ]165 Κ(εΐϊστήκει, σΟΙΡ. νἱῖ. 27, 
ΧΝΠ. 5, 16, 18, χὶχ. 25, ΧΧ. 11), ΜΠ ἴνο 
οἵ ἢΪ5 ἀἸβοὶρίββιυ Ας (ῃηβῖ πλονεβ ΔΥΔΥ, 
ΠΟΥ βεραγαῖθα ἔγοιη δίτη, ἢ6 ἤχθϑ ἢΪ5 δΥ65 
ὉΡΟου Ηΐμὰ (ἐμβλέψας, σοτηρ. ν. 4.3), 50 
85 ἴο ρῖνα ἴῃς {1]] τρεδηϊηρ ἴο ἴπ6 ρῆγαβε 
ὙΠΟ ἢ ταροδίβ, ἰη ογάδσ [δὲ ἢϊ5 15. 
Οἶρ] 65 ΠΊΔΥ ΠΟΥ, 1 (ΠΟῪ Ψ0}1, τα Κα τΠ6 
Ἰοϑϑοὴ ἴο 1ποπηβοῖνθ5. Εδοῇ νψοτζὰ [6]]5 : 
ΘΔ Οἢ ΡΘΓΘΟΏ ΟΟΟΡ165 Ἔχϑοίϊυ ἴη6 ροϑιίοη 
ΜΉΘ σοΙτεβροπαᾶς ἴο ἴπ6 οτὶϑῖθ. Απά 
της ἀδβοριοη ὈΘΟΟΓΊ65 ΠΟΥ βρη δοδηῖ 
ἤδη σοηϊγαβίοα ἢ τῃ6 ποίϊος οὗ [δ 6 
σοττοϑροπαϊηρ ἱποιάθης οὐ ἴὴ6 ἰὈγΠΊΟΓ 
ἄδγ (Ι. 29 81). 

Νοῖ ἴο ἄνεὶ] δἵ ᾿Ἰδηρίῃ οἡ ἴΠπ656 βεθῆθβ, 
ΟἿΘ ΟΥ ἴπο ἀείαομοα ρῆγσαβθος πᾶν δ6 
υοῖεα ψὨΟἢ ψ1}} βεῦνα ἴο ϑδμδνν {πε Κιπὰ 
οἵ ρῥδυ οι ]ασγ οὐ ΜΏΙΟΙ 5γ6 55 15 ἰαϊά. 
Τῆς ἰοανεβ 86α δὲ (ἢς ἐδεάϊηρ οὗ τὰς 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἢνε τποιδαηὰ ἃ δαγίζγ ἴοανοβ τῇς ἢ 
ἃ ὈΟΥ͂ ἢΔ5 (ν]. 9; σοιῃρ. ψ. 13); ΨΠΘη 
ΜΔΑΙῪ οἂπις ἴο 7εβϑὺ5 586 μὴ σέ Ηἴἶ ,εεΐ 
(ΧΙ. 32; σοηίταβδὶ σύ. 20 {); αἴϊεογ ἴῃ6 
οἰηϊπηθηΐ Νᾶ5 Ῥοιγεα οὐἱ ἠζς ἦσμδό τϑας 
γΜμἔεῖ ον τς γγαργαμῶς (χὶϊ. 4); τῇς 
Ὀγδ 65 βίγαῃ ἴῃ [6 ΨΑΥ οὗ [651}5 ΘΓ 
ἴἌΚϑὴ ἔσοσῃ ἐάς ῥαΐρι- ἔγεές ΜὮὨΟἢ ὑγ γα ὈΥ 
τῃ6 τοδά-5146 (ΧΙ!. 13); ἐ; τᾶς περὴ ΝΏΘΗ 
7υἀα5 ψεπὶ ἕο (ΧΙ, 30); [αἀδ5 ὈΠηρϑ 
ἃ Ὀαηά οὗ Ἐοπίδῃ 50 (165 δ5 Ὑγ6}} ἃ5 
οἴδοεῖβ οὗ [η6 ῥγιθϑίβ ἴο Δρργεῃεηα [6515 
(χυ]. 2); ΟΠ Π505 τὰς ννὰ5 τούλοι σέαη, 
τυουέρ ,ρογε ἦς ἰοῤ ἑἀγομρλσμέ (ΧΙΧ. 23); 
[Π6 Παρ ν ὨΙΟἢ δα ὕὈδδὴ δου Η!5 μεδὰ 
νὰ5 τυγαῤῥέεη ἰορείλον ἐμ α ῥίαζε ὧγ το 
(χχ. 7); Ῥεῖδσ τύᾶς ργίξυεαί Ὀξοδαβ6 [6515 
8814 ἴο πὶ [86 τπϊγὰ πη, Πονοϑὶ του 
πγοῦ (Χχὶ. 17). 

ΟΟΠΊΡΑΓΕ 4150 ΧἹ]. 245) ΧΙ], 6, ΧΙχ. δ, 
ΧΧΙ. 2ο. Εδςοΐ ρῆγαβα ἰ5 ἃ γεββοϊίοη οὗ 
ἀεἤηϊῖα δχίεγηδὶ ἐπηργοϑϑίοη. ΤΉΘΥ ὉΠης 
[πὸ 50θεμθ5 85 νἱνι]γ ᾿είογε [Π6 τϑδάθσ 
ἃ5 ἴΠ6Υ τηυϑί πᾶνε ργοϑεηϊθα {Ππδπγβοῖὶνε8 
ἴο {π6 ψτίῖοσ. 

{τᾷ Ὀὲ 5αια τπαῖ γα σδῃ σοησεῖνα (παῖ 
{Ππ656. ἴγαῖῖβ τι ϊρῃϊ να θδδη σεδ δα Ὀγ 
τῆς ἱπγαρ!ηδίίοη οὗ ἃ Ὠεΐῖοε οἵ ἃ 518 Κ65- 
ῬΘΑΓΘ, 1 ΠΠΔΥ Ὀς Θποιρῇ ἴο τορὶν ἴῃαῖ 
πε παισγαῖϊνα 156 ΠΟΥ τοηονθὰ ἔτοπι 
115 τηοάφσῃ σὑϑδὶϊσηὴ; δυΐϊ Ὀοβιἀθ5 [ἢ 15, 
{ΠΕ δῖθ οἴπεσ ἐγαρῃηθηΐασυ ποῖθβ ἴο 
ΜΠΙΟΙ ΠΟ δ οἢ ἘΧΡΙ ΔΏΔιΙΟη σδἢ ΔΡΡΪΥ. 
ϑοηγείηε ψὰ δηά Πἰκίοτιοδὶ ἀξείδι]ς 
δίνεη θεαπηρ ἴῃς 5ἰδηρ οὗ δυςῃθηι ον, 
ΜΏΙΟΙ ταργοβθηΐ τηϊηθΐα ἰδοῖβ ΠΚΕΙΥ ἴο 
οἸηρ ἴο [6 ΠΊΘΠΊΟΥΥ οἱ ομδ αἰτγθοιγ οοη- 
σετηδα (1. 40), ᾿πουρῇ τ 15 'π [δος αἰΠἔ- 
ΟὟ ΓῸΣ 058 ΟΝ ἴο ρσύδϑρ ἴπε6 οὐ]εοῖ οὗ 
[η6 νοῦ ἴῃ ῥγεδογνιησ τε. [1 [5 
ΘΑ 4}}Υ ᾿πιροϑβὶὉ]6 ἴο ΒΌΡΡοβα ἴπδῖ δυο ῇ 
ἀεῖδ:}5 ΓΘ ὑγθϑεσνθα ἴῃ σοχηπηοη ἰΓΔ6]- 
[ΟΠ ΟΥ 5ΌΡΡΙΙΘἃ Ὀγ ἴπῸ ἱπλαρ᾽παιίοη οὗ 
6 νυῦϊῖεσ, ΕἸΧΔΙΏΡ]65 ἀγὸ ἰοιιηά 1π ἴῃ 6 
Θδχαοῖ δοοοιηΐ οὗ Απάγεν δηαϊηρ “γε 
Δὶς οἵη ὀγοίλεγ ϑιτηοη (1. 41), οὗ τς 
ραϑβϑίηρ νἱϑδιὶ ἴο Γαρεγηδυπ (11. 12), οὗ 
]ομ μη 5 Ὀδρτϑπι (111. 23), οὗ ἴῃς Ὀοδῖβ 
ἴτοιῃ Τιθοτῖα5 (νι. 22 [), οὗ ἴῃς ταεῖγο- 
τηθηΐ ἴο ΕΡὨταϊ τη (ΧΙ. 54). 

ΘΟΠΊΘΓ Πη65 ἴῃς ἀοῖδι}- ἀνθ ρΡΡΘδΓβ ἴο 
Ὀ6 ἴῃ ςσοπῆϊος ψ ἢ τἴῃ6 οοπίοχὶ οὐ ἢ 
[Π6 ουττεηΐ (ϑυπορί!ο) δοοουηῖς, ἰπουρῇ 
[Π6 αἰἸΞΟΓΘΡΔΏΟΥ νδηϊ]θῆθ5 ΟἹ ἃ ΠΙ]ΪοΣ 
ΓΟΔΙἰϑαῖοη οὗ ἴῃς ἰδοῖβ, ἃ5 ἤθη ἰδ6 
ΜΟΙΑ5 “4γῖςέ, δέ μ ρὸ ἀόμε (χὶν. 31) τηλτῖς 
[6 ϑϑραζδίίου θεΐνγεθη ἴἢ6 ἀϊδοουζβου ἴῃ 



ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, 

1π6 ὈΡΡΘΟΙ σΠδΔΙΏΡΟΓ δηὰ ἴἤοθα οἡ (ἢς 
ΨΆΑΥ ἴο ἴῃ6 ραγάδη (ζσοιραῦα 1. 21 ΜΠ 
Μαῖϊς. χὶ. 14; 11. 24 ψ ἢ Μαῖῖ. ἵν. 12). 

ΕἸΞΟ ΠΟΓῈ ἃ ταγβίοτοια ϑαυηρ 15 ἰεῖ 
ΜΠΟἾΥ υποχρίαϊπθα. [Ιἢ βοῦς οδβ65 ἴΠ6 
ΟὈΒουΠΙΥ 165 1ῃ ἃ γαίεγθοησε ἴο ἃ ὑσενῖοι5 
Ῥυϊ πητοοογάθα σοηνογβαίίοη, ἃ5. Ψ ΏΘη 
ἴηε Βαρτδίὶ βᾶγϑβ ἴο [ἢ ἀἸβορ]65 ψῃο Πδὰ 
[ο]οννεα ἢϊμι, “ελοία᾽ {ἦε Ζανιὸ φῇ Οοά 
(.. 29; ςοιαρ. νἱ. 36, χὶϊ, 34), οἵ, ρεῖ- 
ὮαΡρβ, ἴο ὑρκηόνῃ Ἰοσαὶ οἰγοιη)βῖδης 65 
(.. 46. ἴῃ οἴδεῖβ ἴξ 1165 ἰῇ ἃ ρευβοηδὶ 
Ὀιις ὑποχργοοβοα σχανεϊδίίοη, ἃ5 ἴῃ ἴῃ6 
νοι τ ΠΟ σδι δα διά άδη οσοην]οίίοη 
ἴο Ναίμαηδοὶ, 8 ,ογε λυ ἐαἰεά {ἦεε, 
“σλερ ἑδοι τυαεί μάν 16 Μρ-γεε, 7 ταῖν 
λέε (1. 48). Αρραζεηΐ σοηιγδαϊοϊ! ἢ 5 
81 ἰεῖϊ ψπουῖ ΔῊ σοιαπιοηΐ, 85 ν. 31 
σοΙηρασοα ἢ νι}, 14; ΧΙ, 26 οσοτη- 
Ρατεὰ σι χνὶ. κα; χῖὶν, τῷ Τοῃῃ)ρατθα 
ΜΠ χν]. 19 ; δηά, οἡ ἴῃ6 οἴεῦ παπὰ, δὴ 

᾿Θχρίδηδίίοη 15 ρίνεῃ ψοἢ, ΤΠπουρἢ ιἴ 
ΓΑΙ ἈρΡΡΘΑΓΙ Ξυροτῆμοιι5 δἱ ἃ Ἰδίθγ {1Π16, 
Ὀδοοηθβ δὲ οὔσθ ῃδίυτγαὶ ἴῃ οὔδ ΠΟ 1ῃ 
τῆ6 ῥσόσθβα οὗ πδιγδίίοη 15 οαιτι θα Ὀδοκ 
ἴο ἴλ 6 5σθῆδ ἰἴβο  Γ ἢ 411} [5 ἀουδίϑ δπὰ 
ΡΕΓΡ  ἐχίτ65, 85 ΨΏΘη 1ἴ 5 ϑαϊα 1 ἰηΐοῖ- 
Ῥτείδιοη οὗ {πὸ νογάς, γέ γέ εἰδαρ, διΐ 
ποΐ αἰΐ, “ἴον δ Κπὸν ἢϊτῃ ἴῃδἱ Ὀοιταγοά 

᾿(νᾶ5 Ὀδισαγιηρ) ΗΠ πὶ; ἔοσ [15 τεάβοη Ης 
βαϊ(, Υε ἂζα ηοΐ }} Ἅεἰεδῃ" (ΧΙ). 11). 

(4) 77 “μέλον οΥΓ 1216 γομγίλ Οοςρεί 
τύας απ 44οες. ϑἢ τουσῆοβ ἃ5 ἴῆοϑα 
ΜΌΘΟΝ πᾶν Ὀθθὴ ΠΟΝ Θηϊππγογαῖθα, ἀπά 
ΕΥΟΙΓΥ ρᾶρε οὗ ἴῃἢς Οοβραὶ Ψ}}}} ΘΌΡΡΙΥ 
ΘΧΔΙΏΡΪΘ5, δῃεν {παῖ [ὴ6 ΨΓΠΙῸΓ ψὰ5 Δῃ 
Ἔγα-  Π 655 Οὗ ἸΏΔΗΥ δἷ ἰδαϑὶ οἵ ἴπΠ6 βῆ θ68 
ὙὨΙΟἢ 6 ἀεβοπθθ5. ΤἼδ ἂρο οὗ πιηυῖα 
Ὠισϊοτιοδὶ στοϊθᾶποθ δα τοὶ γεῖ σοπῆς 
ΨΠΘη ἴἢ6 ἔουπ (οθροὶ μὰ ντξη, 
Ἔν θη ἰΐ βδυιοῇ ἃ τεοογά οουἹά ροββιῦὶν Ὀς 
Ῥτοιρῆς ψΠη [Π6 σαῖθροῖγ. Α ἔα ΠῸΓ 
Θχδιῃπαίίοη οὗ [ἢ6 παγγαῖϊνε 5ῆθνΒ [δι 
ἴῃς εγο- ΜΠ] ὴ6585 ψγὰς 450 δὴ δροϑβίϊδ. 
ΤΠ15 [Ο]]ον5 δἰπηοδῖ ὨΘΟΘβϑαΓΪΎ ἔγοσῃ [ἢ 6 
σμδιδοῖοσ οἵ ἴῃ6 βοθῆες ψῇϊοῇ Πα ἀε- 
50 Π065, νυν] ἀθηι]γ 45 ἢ45 ὈΕΘ ἤθη ἔγοιῃ 
Ὧἣϊ]ι5 ον Κηονίδάρε, [ῃ6 ο4}} οὗ ἴῃς ἢγϑοὶ 
ἀπο 1 ρ}65 (1. 19----34), [86 Ἰουγηου [Ὠγοιρῇ 
ϑαιηδγα (ἰν.), ἴῃς ἰδεάϊηρ οἵ ἴδε ἄνες 
τπουβξαηα (ν].), [π6 5ιισοεϑθῖνα ν]βιῖ5. ἴο 
7ογυβαίθπ (11. ἴχ. χὶἹ), τῆς Ῥαϑβϑβίοῃ, ἴῃς 
Δρρδάγδησαθ δῆεσ ἴπ6 Ἐδϑυττοοίοη. Βαϊ 
ἴῃς ἔλεος 5 ᾿υσποσ ᾿ημάϊ!οδίεα Ὀγ ἴῃς ἰηὉ- 
τηλῖα δοαυδίηΐϊδηςθ ψῃϊοῆ ἢδ δχῇθ]ῖ5 
σῇ (ἢς ἔδο! ηρ5 οὗἨ “ τῆς ἀἸ5ο 1 0165." Ης 
Κηονβ {μεῖς ᾿πουρῇϊβ δ οπσα] τχοτηδηΐϊβ 

Νεὺυ Το ῖ.--ν οἵ. 1]. 

ΟΕ 51. ]ΪΟΗΝ. Χχί 

(11. 11, 17, 22, ἷν. 27, νἱ. 19, ὅο ἔ, χὶϊ. 
1ό, ΧΙ. 22, 28, ΧχΧὶ. 12; οορ. [Κ6 
χχίν. 8; Μαῖς. χχνὶ. 75). Ητδ τοδὶ ]ϑ 
1ΠῸῚῚ Ψοτάβ βροκθὴ διηοηρ τποπηβοῖνοβ 
(ἰν. 33, ΧΥΪ. 17, ΧΧ. 25, ΧΧῚ, 3, 5) 8ἃ5 ἴο 
{Ποῦ Ποσά (ἰν. 21,1Χ. 2, ΧΙ. 8, 12, Χν!. 20). 

Ἦδ ἰ5 ἰδπ αν ἢ ΓΠ6Ιγ ρἰδοθβ οὗ τὸ- 
βοσί (Χχὶ. 54, ΧνἹ]. 2, ΧΧ, 10). 

Ης ἰς5 δουδιηϊθαὰ ψ πηρογίδοϊ ΟΣ 
ΘΙΤΟΠΘΟΙΙ5 ᾿ΠΊΡΓΘ 55: 0η5 ταςοῖνοα ΟΥ̓ ΤΠΈΙΩ 
δῖ οὔθ πιο, δηὰ δἴοεογνασζας οοτϊτοοιοα 
(11. 2: ἔ, ΧΙ]. 12, ΧΙ, τό, ΧΙ]. 28, χχ, 9, 
ΧΧΙ. 4). 

Απηὰά γεῖ πλοστο [ἤδη [ἢ]15, [ἢ 6 ὙΤΙΟΥ οὗ 
[ἢ6 ἐουγ (ἀοβροὶ εν! θην οἰοοὰ νοΥῪ 
ὭΘΑΥ ἴο ἴπΠ6 Ιοτά. Ἐᾷΐς νᾶβ οοηβοίουβ οὗ 
Η!5 εἰμοιοηβ (χῖ. 23, ΧΙ]. 21). Ηε ννδ8 
ἴῃ ἃ ροβι!οη ἴο 6 Μ6]] δοχιδιηϊεᾶ τψιτἢ 
ἴδ6 στοιηάᾶς οὗ ΗΙ5 δοίίοη (11. 24 ἔ,, ἵν. υ, 
ν. 6, νἱ. 1-ς, ν]}. 1, ΧΥ]. 190). ΝΟΥ͂ ἰ5 [ἢ15 
811; ἢ6 5ρθαῖκϑβ 8ἃ5 ὁη6 ἴο οι ἴπ6 τηϊηά 
οὗ (ῃ6 Τιοτὰ νὰϑβ ἰδ]ϊὰ ὀρθῇ. Βείοτστε (ἢ8 
ἰδεαϊηρ οὗ [6 ἔνε τῃοιυβαηα ἢδ ντιῖθ5, 
Ζάϊ 471 (6505) σα! ἐγγίηρ ἀἕριγ) 9 γ ἴς 
ἩΠ ἐριδοί πεῖν τυὐαί ἶς τὐας αδομέ 10 0 
(ν!. 6. μος ἄμε ἐπὶ Αἰ ῤηδεζ {16 τηυτ- 
ΙΓ ηρθ οὗ [6 αἰἸ5ο 0165 (ν]. ὅ1); 4172 
ὥπειν ,ορι {δε δερίργιῖρρ το 124} τύέρέ 
ἐλαΐ δοξσυοα ποΐ, απαᾶ τυῆο 12 τυας λαΐ 
τυομέα' δείγαγ Φὔέρι (νι. 64); 174 ἔμειν “δέ 
λον οΓ Πρ δ αρείορι (ΧΙ. τ, 3), ἀηὰ ψῆο 
βῃοιυ ]α Ὀεοῖταν Η]τ (ΧΙ. 11); .171ὲ ἔμεν 
Ἱπάροὰ σὠ ζς τλζισε ἐλαΐ τύερε ερνιῖρρ 
μοῦ έν (χν}}}. 4); Ηδ ἔμειν ἤθη αὐ 
ζἀϊηρε τοεγό σεονηρέϊεἠεα (χῖχ. 28). 

() 7ὰε Ατἦογ οΥ 11ε γχ»ωγίά Οοεῤοί 
τύας 126 “42οεἱέε 7οάπ. ϑυςῇ ϑἰδίειηεηῖβ 
Μ ΏΘη [ΠΟΥ ἀΥ6 ἴάΚϑὴ ἰἢ σοΠηθχοὴ ΜῈ 
(ἢ6 αὐϑοϊυθ βαρ ΟΠ Ὑ οὗ [6 παιτδῖνα 
ΠΟΟΘΘΒΑΤΙΪΥ ἰεανα [ἢ 6 ἸΠΠρΡΓΟσΒΙοὴ τΠαΐ [Π6 
Ἐνδηρο] δι ννὰ5 σοηβοϊουβ οὗ πανιηρ πδά 
[86 ΤΟρροσγίπηϊυ οὗ εηϊουηρ, Τοτα ἀθορὶῪ 
δνθῃ ἴθδη οἴδμετβ, ἱπίο ἴῃ 6 σοπαϊοης οὗ 
τῆς Τοτάϊς 6. Απά 1ἢϊ]5 σε βεοῖοη ὈΓΠρ5 
15 ἴο ἴῃς ἰαδῖ ροίηῖ. 1{{ὴ6 ψ το οὗ (ἢς 
ἰουσ ἢ οβροὶ νὰ δὴ ἂροϑῖϊθ, ἄοϑθς {π6 
Ἀδιταῖϊνα ἱπαϊοδῖθ ΠΥ 5ρθοὶαὶ ἀροβίὶο 5 
τῆ6 στο [πη τῃ6 Ἐρίίορυε (Χχὶ. 24) 
[π6 Δ Πουβῃὶρ οὗ τῃςῈ Ὀοοΐς 18 δϑϑιρῃβα, 
85 ΜῈ 5Π4}} 566 δϊεγνασζας, ἴὸ “ἦε δἐδωρέε 
τυλογη ἤάεμς ἐρυεά (ὃν ἠγάπα ὁ ᾿Ιησοῦ). 
ΤὮΙ5 ἀἸ5ΟΙΡ]6 ἄρΡΡεδΙβ ὑπο ἴῃ6 5δ1ὴ6 
(116 ὑνῖοα ἴῃ [6 ἠδγγαῖνα οὗ ἴῃς Ῥαββϑίοη 
(ΧΙ11. 23, Χὶχ. 26), ἃ5 ψῈ}1] ἃ5 ἵψίοα δἰζοσ- 
ψαγβ (Χχὶ. 7, 20), ἀπ οὔςθ ἰῇ Ἷοπηθχ- 
ἴοὴ ψῆ 81 Ῥείοσ ὉηᾺῈΥ ἃ {1{|6 οἰοβοὶν 
Τοβο ]ηρ ἰἰ (ΧΧ. 2, ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς). 

ξ 



χΧΧΙΐ 

Ἡς ἰ5 Κηονῃ ἴο [6 ὨΙρἢ-Ῥτοσὲ (χνυ]]. 
15), Δπἀ βίδπαβ ἴῃ νετῪ οἷοβα γο δι! Ο ΒΠ]Ρ 
ψ] 1 51 Ρεῖοσ (ΧΙ. 24, ΧΧ. 2, ΧΧΙ. 7; ΠΟΙΏΡ. 
ΧΥΪΣ. 1ς; Αοἴβ 1.) ὙΠουΡἢ ἢ15 ΠδὨΘ 
5. ποῖ τηρητοηξά, [ποτὰ 15 ὨΟΙΠΙῚΡ ΠΊγ5- 
[οτου 5 οὐ ἰάθαὶ δῦουϊ ἢ. Ηδδ τονοϑβ. 
δῦουϊ διηοης ἴδε ΟἴΠΕΙ Δροβῖϊεθ αὐϊῖε 
ὨδίιΓΑΪΪγ, δηὰ ἰτοπὶ᾿ ἴ[ῃ6 δηυτηδγαίίοῃ 
(χχὶ. 2; σοιῃΡ. 1. 35 ἢ.) οὗ ἴμοβε ργεβθηῖ 
δὲ [Π6 βοθῆς ἀεβοσ θὰ ἰὴ [Π6 ἰαϑὲ Ἵῃδρίου, 
1 ο!]ονν5 τμᾶὶ ἣἢδ6 τηυδὶ αν ὈΘΘη ΟἸΓΠΟΥ 
οπθ οὗ “ἦε “οης οὗ Ζεῤειδε, οσ οὔς οὗ (6 
ἔσο οἵδεγ δήαῖρίες τοὶ ἀδβο θεά τοΓα 
Ῥαγισυϊαγίγ. 

ΠῚ ποὺ νὰ ἴυση ἴο ἴΠ6 Θυῃορίο Παῖτᾶ- 
ἄνο να δηά ἴῆτϑα αἰβοὶρ᾽ε5 βἰδηάίηρ ἴῃ ἃ 
ΒΌΘΟΙΔ] 56η86 ὭΘΔΙ ἴο [6511.5, Ρεῖεσ δηά 
[ἢ6 βοὴβ οὗ Ζεῦυεάδεα, [ᾶπλ65 δηὰ Τοἤη. 
ΤΟΙ 15 [ἤθη ἃ βίσοηρ ργδϑυτηρίίοη [παῖ 
(ἢς6 Ενδηρε δῖ ννὰ5 οὔθ οὗ [Π656. 51 Ῥεῖΐεσ 
15 ουΐ οὗ 16 αυφοῦοη. ΟΥ̓ ἴῃε ἴνο 850ῃ5 
οἵ Ζερεάβε, [απὸ Ψψᾶ5 τηδιίγγοα ν ΕΓ 
Θαυὶν (Αοἰϑ χίϊ. 2), 580 [πὶ ἢδ σουἹὰ ποῖ 
αν Ὀδθη ἴἢ6 δυῖμοσ οὗ [6 Οοθβρϑεῖὶ. 
7οἤη τπογοίοσο δἰοηθ σϑιηδίηβ; δῃὰ ἢς 
σοι] ἴον βδίϑῆθβ [ἢ 6 σοπαϊ τ οη5 τ ΠΙΟἢ 
ΔΙ Τοαιγοα ἴο Ὀ6 5αἰϊ5ῆφα ὈΥ ἴῃς Ὑτίτοσ, 
τηαὶ ἢ6 5ῃου]ὰ Ὀ6 ἴῃ οἷοϑα σοηποχίοῃ 
ψΠῊ 8ὲ Ῥεῖου, δα δἷϑοὸ οἣς δατμηίοαά ἴο 
ῬΘΟυ ΑΓ Ἰπτδον νὰ τῃ6 Γοτά. 

Ὅσοες τπ6η [15 ἀσδηϊῖα ΘΌρΡοΟΒΊΟη 
ἴ(δδὶ 81 [ οἤηῃ ννὰβ ἴῃ 6 ἈΠΟΏΥΤΆΟΙΙΒ5 αἴ 5. 1016 
ὙὙὴ0 ντοῖς ἴῃς ἰουτγί (οϑροὶ ἥηὰ δὴν 
8.051 ἸΑΤῪ Βα ρροτῖ ἔγοπλ ἴῃς σοηϊοηῖβ οὗ 
(ῃ6 ιδίουγῥ Τῇδε ΔΏΒΜΘΙ σδηηοῖ Ὀ6 
ἀοιδθιῖμι!. 81 Τοἢη 15 ον θοσα τωθητοησδά 
ὈΥ παπηα ἴῃ τἢ6 Οοβραὶ; δῃηὰ ψῃ1]6 ἵἰ 
ΔΡΡΘδῖς ᾿πσγΘ10]6 ἴπαὶ 8Δῃ ἀροϑῖ]Ὲ Ψνῆο 
βίδηἀβ ἴῃ ἴῃς ϑγποριβῖδβ, ἴῃ ἴπε Αοῖβ (ἰ]. 
Ι, ἵν. 12, ὅζο.), δηά ἴῃ 81 Ραμ] (Ὁ !. 1". 9), 
8ἃ5 ἃ σρηΐῖταὶ ἤρυτε διηοηρ ἴῃς ἴνεϊνα, 
βῃῆοι ἃ δηάὰ ἢο ῥΐδεθ ἴῃ ἴῃ ῃδιγδῖϊνθ, 
[Π6 ΠΔΠῚ6]655 αἸ5ΟΙΡ]6 ἢ} |5 τη 6 ρατί ΠΟ ἢ 
ψΟΙ]α παίμγα γ Ὀ6 δϑβϑιρηςα ἴο δῖ [οῇη. 
γε ποτ, ἰὴ ἴῃς ἢτβι ο4}} οὗ τῇς ἀϊ5- 
ΟἾρ]65. οπμα οὗ ἴπθ ἴἔνο 190] ονγοῖβ οὗ ἴῃς 
Βαριδὶ 15 δχρυδϑϑὶν ἠδιηθα 8ἃ5 Απάσεν 
(.. 40); [6 οἵἴδιοσ ἰ5 Ἰεῖϊ υπηδιηθᾶ, Αἢ- 
ἄτεν, ἰξ 15 βαϊά, ἰοιηὰ 4γε} Δὲ οτυκ 
ὀγοίλεγ ϑδέγνιορ (1. 41). Τὴδ Ὠδίυγαὶ ἰη- 
ἰεγρτγείδϊοη οὗ ἴπῈ ννοτὰὰβ βυζρεϑῖβ [δῖ 
πΠ6 Ὁτοῖμοσ οὗ βοπηθ οἴμοι ρϑίβοῃ, δηὰ 
1 50, οὗ τῆ βεοοηά ἄϊβοῖρὶθ, ψὰ5 αἷ5ο 
ἰουη. Α τείδγεηςε ἴο ἴῃ6 ἰαϑῖ βοθῆς δ 
ἴῃς 564 οὗ (411}|6δ6 (χχὶ. 2) Ἰοδάς ἴο [ῆς 
σοτίδίη ᾿ηΐεγοηςα τῃδῖ {Π656 ἴνγο Ὀσοίῃο 5 
ὝΟΓΕ ἴἢ6 50η5 οὗ Ζερδδάοςο, ἂἀβὰ 50 ἴῃαῖ. 

ἹΝΤΚΟΘΌΓΤΙΟΝ ΤΟ 

ἴῃς βθοοηά ἀϊβοῖρ]ς νὰ 81 ]οῆη. Αποίδογ 
δου ΑΓ οὗ [6 Οοβραὶ σομῆσῃβ ἴῃ 6 
᾿Ιηέργθηςο. 

ΤῊΣ Ἐνδηροὶιδῖ 15 [0γ ἴῃς τηοϑβί ραζῖ 
ΒΙ ΠΡΌ ΪΑΥΙΥ ὄχδςῖ ἴῃ ἀεδδηϊηρ ἴῃ 6 ὨδΔη165 ἰῃ 
ἢϊ]5 σοβρεὶ. Ηδς ἤδνοσ ΤΠ ΓΠΟῊ5 ΘΙ ΠΊΟη 
Δῇοσ ἢ]5 0Δ]] (1. 42 ἢ.) Ὀγ ἴῃ 5: ΠΡ] 6 ΠδΙλ6, 
8ἃ5 15 ἀοηξ ἰῇ [ἢ6 ΟἸΠΟΙ σοθρεῖβ, Ὀαϊ 8]- 
ΜΆγ5 ὈΥ ἴῃς {]}1] παὴς ϑιηοη Ῥαεΐθγ, οὐ 
ΌὉΥ [Π6 δὴν Ὡδιὴθ Ῥεῖθοσ. ΤῃοπΊαβ 15 
ἴγεθ Ἐπι65 οὖἱ οὗ ἔουν ἔιΠοΥ τηασκεὰ 
Ὀγ τἢς σοττγοίδεινας ατεοῖκ δῆλα Ὠιάγηι5 
(χι. τό, χχ. 24, Χχχὶ. 2), Ψῃ]Οἢ 15 ποῖ ἑουηὰ 
ἴη ἴῃς ϑγηορί5ῖ5. [πἀδ5 Ιβοδγοῖ 15 ἀ6- 
ΒΟΓ ΘΑ 45 ἴῃ βοὴ οὗ ἃ ϑιηοῃ ῃοῖ εἾ56- 
ΜΏΘΙΟ ποιοςα (νὶ. 71) ΧΙΪ. 4, ΧΙ]. 2, 26). 
Τῆς βεοοπμὰ [7845 15. ΘΧρΓΟσΘΙνῪ αἰ 511η- 
δυϊμοα ἔτοιὰ ἰβοάτίοὶ ὄνθὴ δ ἤεη [ἢ6 
Ἰδῖίεν μαὰ Ἰοΐς τῆς εἰδενεὴ (χὶν. 22). ΝΊοο- 
ἄδην 18 ἰάθημῇῆεα 45 ἦς “καί ἐαριθ 19 
ες ὃν πίρἀΐ (χιχ. 30. [ν]]. 50}). (ὑδια- 
Ῥἢδϑ5 οἡ δδοὴ οὗ ἴῃε ἴνο βεραγαῖβ οσοᾶ- 
ΒΟ 5 ΨΏΘΓΘ ἢδ 15 ᾿Ιηἰτοἀυσσα 15 υα! ῆεά 
ὈΥ τΠ6 {π|6 οὗ Ὠ15 οἥϊος 45 “ἦς ἀϊρά- γιοεί 
φῇ ἐλαΐ γεαν (χὶ. 40, ΧΝῚ]]. 13). 

Βυΐϊ ἰῃ 5ριῖ6 οἵ [815 Παθιῖι4] ράσίϊσι- 
ἰατιν ἴῃ6 Ενδηρο δὶ πον σ Θρθακβ οὗ [ἢ 6 
Βαρίῖδῖ, Κα τῆς ἴγθα οἵδε Ενδηρδ 515, 
85 “]οἤῇη (πῈ Βαρι5ι,᾽" Ὀυϊ αἰννὰγβ 5ΠΏΡΙΥ͂ 
85 “7 οῃη." [15 ἢο ἀουδί ἴο Ὀ6 πο- 
τἰοδα τῃαῖ ἴἢ τηοβὶ ρἷίδοθς ἴῃ6 δαάάιπίοη 
οὔ ἴῃς {π||6 ψου]ὰ να Ὀδοη ἀν κυνναγα ΟΣ 
ἸΠΊΡΟΒ510]6 ; δὰ ΘἸβανοτα βοῇ δὴ Ἰάθη- 
πδοδίίοη τρῃϊ ἤᾶνα Ὀδεη ἐχρθοϊεα ([(. 
Ις δηᾶ ν. 232, 26; σορ. “Μαῖϊ. 111. σ, 
ΧΙ 11 1). [1 πονθνοῦ ἴἢ6 νυ οΓ οὗ {Π6 
(σοβροὶ νόγα Ὠϊπιβ6} Γ τ[ἢ6 οἵδε [μη οὗ 
ἴῃς (οϑρ6] διβίοσγγ, 1ἴ 15 ρογίεοι Υ ἡδίυσαὶ 
[παῖ Π6 5ῃου]ά {πηκ οὗ ἴῃ6 Βαρικῖ, αραγὶ 
ἔτοτῃ Ἀϊπγ56] , ἃ5 Τοῆη οπη]γ᾿. 

Βυϊ 1ἰ 15 5α!ἃ [ἢδι 1( 11 15 αἀτηϊςἃ τΠαὲ 
[Ὡ6 Αροβιίὶε ]οῃη 15 ἴο Ὀ6 Ἰἀδηπ ρα ψ ἢ 
ἴῃὴ6 Πδηγ6 1655 αἰἸβοῖρ]ὶα οὗὐ (ἢ6 ἔουτῃ 
οϑρεϊὶ, ἴῆε βεοοῃὰ οὗ με ἴννο ἀϊβοῖρ]ε5 
οὗ τῆς Βαρίϊϑῖ, [ὴ6 σοτηρδηΐοη οὐ ϑ8ι 
Ῥείοσ, (6 αἰδοῖρία ψῇοπιὶ [6515 Ἰἰονθὰ :; 
1ἴ 15. 5111} 1 ρ Ο551016, ἴῃ βδριῖς οὗ τῆς δἷ- 
ἰοϑίδεοη οἱ ἴ1ηὴ6 Ἐριὰοριε, τἢδτ ἢς σουϊά 
ἢανες ψητίθη ἴῃς ἀοβρεὶ. Τῆε ὅοβρεῖ, 
ΒΌΟἢ 18 ἴπΠ6 σοηϊοηςτοη, πιυδί ἤν Ὀθεη 
τ τΘη ὈΥ 5016 ΟἿ Εἶ56, (οΥ 1ἴ ἰ5 ἀγσποά 
μαι [6 δυΐῃοσ σου οὶ πᾶνε βροίκθη 

Δ Τὸ ἰ5 αἷβο ἰο Ὀ6 οὈϑβεγνοὰ [πὶ (τς τεσ οὗ 
[6 ἰουτί! Οοβρεὶ ἀοες ποὶ ρῖίνο τῇς πδιης οἵ 
ϑδίοιης, ἴῃς νἱίε οὗ Ζεῦεάεε (χὶχ. 25. (οπιρ. 
Μαῖι. χχνὶΐ. 56), οὐ οὗ ἴαχμεβ (χχὶ. 2), οὐ οἵ ἰῃς 
Μοῖδον οὗ ἰῃς [οτὰ. 



ΤΗΕ ΘΟΘΡΕΙῚΙ, 

οὗ δἰπιβεὶῦ 48 δες σίωῤίς τυλογε ἤδως 
ἐρυεά, οἰαϊτηὶησ ἴῃ [15 ὙΦΑΥ ΤῸ ὨϊπΊ5 6], 
δηὰ ποῖ 8ἃ5 ἢδ6 τρῆϊ τΟΑΘΟΉΔΌΪΥ ἤᾶνα 
ἄοπε ἔοσ δῃοῖμεσ ψῆοπι ἢς ἴοοῖὶς 85 ΠΪ5 
οῖο, ἃ Ῥιδ- ἤθποθ ΟΥΟΣ 5 ἐδ] ϊον- 
ΔΡΟΞ[Ϊ65 ; δηὰ (11 15 Δι ΠΟΥ υτρεα ἴῃ ρδΐ- 
του ]αγ) ἴμαὲ δὲ Ποῆη ψουἹὰ ποῖ μάνα 
““ Β[Π 6] ΟἸ 5} Υ εἰοναῖϊοαὰ ἢ π5 6] Γ ἴῃ ΘνΟΙΥ 
ὙΑΥ αῦονα {πε Αροβίὶς Ῥείεγ᾽" 85 1ῃ15 
ἩΤΙΕΙ ἀο068. 
ΤῊ ἰαϑί οὐδ] εςίοη πιὰ ὃς ἀϊΞροκεά οὗ 

πτϑῖ. Τῆρ ποιίίοη {παῖ ἰῃ6 δυῖμοῦ οἵ [6 
ἰουπῖ Οοβρεὶ νυ ῖϑῆθα ἴο ὑσγαβθηῖ δὲ [οἤη 
8ἃ5 ἴδε νιοίοτίοιις τῖναὶ οὗ δὲ Ρεΐοσ, ἰ5 
θαβεὰ ΔΙ Υ ὑροη ἴμ6 ἱποίάδηϊ δὲ (ῃ6 
1,,ϑ ϑυρρεσ, νῆετα 8: Ῥοίεσ Ὀθοκοηδά 
ἴο 581 ]οῇῃ ἴοὸ δϑκ ἃ αυδϑίϊοη ψῃϊοἢ ἢὰ 
ἀϊά ποῖ ρυῖ Βἰμηβο  ἔ(χ ῖ. 24 81); δῃηὰ ἰἰ 15 
αϑϑεγίοᾳ [δὶ (ἢ6 βαὴς ἰἄδα 15 ξυρροτίβα 
γ ἴΠ6 8.Ὲπδβ 1 ἴῃ6 οουτὶ οὗ ἴῃ6 Ηἰρὴ 
Ῥγιοδῖ, ἀηὰ Ὁγ 1ῃ6 Ογοββ. [ἰ νου]ὰ ὃς 
5 ΠΠοἸθηΐ ἴο τορὶν {παῖ 4}} [ἢ656 ἱποϊἀθηῖβ 
Ὀεϊοπρ ἴο ἀείδι]5 οὗ ρϑῦβοῃδὶ σϑ δι ΟΠ 5 ἢ Ρ, 
δηὰ ποῖ ἴο οἢῆοϊα] ροβιτοη, ἀπά 8ι [οδῃ 
5 (45 1 ἄἀρρε815) [Π6 50η οὗ [6 51516 7 
οὗ [πὸ Μοίδεσ οὗ ἴἰε [οτὰ. Βυϊΐ ἰΓ νε 
ξο ἱπῖο ἀείαδιἰϊς 84η δχδιηϊηδίίοη οὐ τῃ6 
ὨΔΙΤΑΙνΘ ἃ5 ἃ ΨΏοΪς βἤενβ [δὶ ᾿ἴ Ἰοηάς 
ὯΟ Βυρροτὶ ψδίονοσ ἴὸ ἴῃς {ἤδοτυ οὗ 
ΔῺΥ ἰπουρῃϊ οὗ Τἰνδῖὶσυ ΟΥ σΟΙρΔΙΊ5Οη 
Ὀεοῖνεει δὲ Ῥεῖεσ δῃὰ 81 7οδη οχιϑηρ 
Ἰὴ ἴῃ6 νυτιτοῦβ ταϊη. 81: ]ομη βἰδηάϑ, 
}υ5ῖ δ5 ἢὰ βίδηᾶς ἴῃ [6 Αςίβ, βι]θηΐ ὉΥ͂ 
[6 5146 οὗ ἴτε Αροβίὶς ἴο ψβοῖῃ ἴῃ6 
οἴῆος οὗ ἐοιπάϊηρ ἴμῈ ΟΠυτοῦ νγὰ5. 85- 
βἰρῃεὰ (οἴ χχὶ. 21; Αοῖβ 11. 1). Απὰ 
85 ἴοτ ἴπε ἱποίάθηϊ δὲ ἴῃς 1,39ῖ ΘΌΡΡΟΙ, 
ἴῃς Ῥεΐβοὴ σψῆο οσοσυριεὰ τῃς τΠἰτὰ δηὰ 
Ὠοῖ ἴῃς βεοοηᾷ ρἷδος σου θὲ ἴῃ ἃ Ροϑβὶ- 
το ἴο δοῖ ἴῃ6 ραᾶτιῖ δϑεοίρῃεα ἴο 51 Ἰοῇη 
(7 ὁδῃ χιὶϊ!. 23, ἢοῖ6). Ηδτγα ἤθη 81 Ρεῖεσ 
ἴλκος ἴη6 ὑσθοθδάδθῃοσε ; δηὰ εἰβονῆοσε ἢς 
ΟΟΟυΡΙῖΘ5 Θχαοῖγν ἴἢ6 584π|6 ρἷδοες σἱτῇ 
Γερατὰ ἴο τῆς ΟΠ βιδη ϑοοιεῖν ἰη τῃ6 
ἰουγ Οοβρεὶ 85 ἰη ἴῃς οἴμου ἴἢσεα. Ηξ 
Τοοοῖνοβ ἴῃ6 ρῥιοϊηϊδε οὗ ἢ]5 ϑρῃϊποδηῖ 
ΒΙΓΠΔΠΊ6 (1. 42); 6 ρίνεβ υἱΐοτδησα ἴο 
16 οΥς 4] σοηίοβϑίοη οἵ ἢ 505 πη) 6 
(ν:. 68); ἢδ 15 ρῥἰδοβα ἢγβί (45 11 5665) 
ἂῖ τῆς ἰοοῖ- ψαϑῃϊηρ ἀυτηρ {πΠῸ6 1,251 ϑυρ- 
ΡῬΟΙ (ΧΙ, 6); 6 15 σοηβϑρίουους δὲ ἴπ6 
βεῦαγαὶ ἴῃ ἀσίδηςε οὗ ἢ15 1,οτὰ (χν. 
10); ἢ6 5ἰἴδηάβ ραίθην νιπουϊ ἴῃ6 Ὠιρἢ 
Ρτιθϑῦβ ἀοοσ 11}} ἢς 15 Δ0]6 ἴο οδῖδίη δά- 
ΠΛ 55] 0 ῃ (χν}, 16) ; 1ἴῃ6 τπροϑβδᾶσα οἵ [ἢ 6 
Ἐδβυγγοοῖοη 185 Ὀτουρῃς ἴο πὶ δηὰ ἴο 
“186 οἴει ἀἰβοιρὶα " ΟὨΪΥ 88 βεοοηὰ ἴο 

ΟΕ 51. ΤΟΗΝ. 

ἢϊπλ (χχ. 2); ἢὰς ἢτγβὶ 8665 ἴῃ σοτγίδίη 
δ'ρη5 ἴπαὶ (ηγίβὲ δὰ τίβεη (χχ. 7) ; ἢδ 
ἀϊγεςοῖβ ἴῃς δοίίοη οἵ [6 στοὺρ οἵ ἀροβί]δβ 
ἀυτίηρ {ΠΕΙΓ τἰπη6 οὗ βυβρεπβα (χχί. 3); 
ἣε 15 ἴῃς ἤγβί ἴο ᾽οϊη ἴῃ6 Τνοσὰ ἀροη τῇδ 
βεᾶβϑῆοσγε, δηὰ ἴῃς οθῦ ἱῃ οδιτγιης οαΐ 
Ηἰβ σοϊημηδηά (χχὶ. 7, 11); ἢ6 σϑοθῖνθϑ 
ἂἃῖ ἰαδὲ ἴῃ6Ὲ Οτεαῖ (οι ϑϑίοη (χχίὶ. 
15 ἢ). 

ΤἼΘ τεργεβεοηΐδιννε οβοῖαὶ ρσοοθάθηοθ: 
οὗ 8ὲ. Ῥεῖδσ ἴῆιι5 σαὶ ὑπ θη! 5 τῃ6 
ΠΟΪ6 παγγαῖϊνα οὗ ἴῃς ἰουτίἢ Οοβρεὶ. 
ΤῊς Πρδιηθ55 οὗ δὲ ]οῇη ἴο ἴδ 1, οτά ἰ5 
ἃ τεϊδίοη οὗ ϑυτραῖῃυ, 50 ἴο βρθᾶκ, 
ἀϊδετγεης ἴῃ Κιηά. 

Βαυῖΐ {115 Δϑοσ ροη οὗ ἃ βρβϑοΐδὶ σοἱδ- 
ἴοη οὗ {86 υῃμπδιηθά ἀἰβοῖρὶα ἴο ἴδ6 
Ἰοτὰ δ5 τε ἀἱεῆβίς τὐλονε γέσμς ἐρνεάώ, 
Ψ ἢ ἃ ἔδο]ηρ αἱ οπσα βϑῆεσαὶ (ἠγάπα) 
Δηα Ρεῖβοηδὶ (ἐφίλει, χχ. 2), τθαυΐϊγοβ ἴῃ 
11561{ σατο! σοηβίἀοτζαϊίοη, Απά ι ἰξ 
ὝΘΓΘ {Π1|6, 85 15 ἰΓδαΌΘΏΓΙΥ δϑϑυτηθα, τΠδὲ 
δι ]ομῃ βοιρῃς ἴο σοηςθδὶ Ὠἰηβοὶ Ὁγ 
ἴῃς 056 οὗ [16 νάγου 5 ΡΟ  ργαβοϑ ὉΠ οσ 
ὙΠΙΟΝ Ὦ15 ΠδΙη6 15 γε ]δα, [Π6γὰ τῖρῃϊ Ὀ6 
Β01ὴ6 αἰ βΊσ Υ ἴῃ σθοοποίηρ ἴῃ 6 ι156 οὗ 
[Π15 Ἔδχδοὶ [16 ἢ (6 τηοάδϑὶ νυ ]ϑἢ ἴο 
δὲ υπποιϊοοα. Βαῖ ἴῃ ροϊπῖ οὗ ἔδεϊ ἴῃ 6 
ὙΠΟ οὗ ἰῃ6 ουσ (ὐοβροὶ εν θην 
Ἰη51515 ΟἹ [6 Ῥεου τὶν οὗὁἨ ἢΪ5 πδγγαῦνε 
85 Ὀδίηρ ἴΠαϊ οἵ ἃ ρεσβοῃδὶ ψὶῖηθ55.. Ηδ 
ΒρΘαΚ5 ΜΙ δὴ Δυϊ ΠΟΥ ὙΟἢ [5 ἃ 
Πρῃϊ ἴο Ὀὲ τεοορηϊδοα, [Ιἰ 15 ΚΕ [Ὸσ 
διδῃϊεα (πὶ ἴῃοϑα ψῃοπὶ ἢς δάάγοϑϑαβ 
Ψ}}} Κπονν γῆο ἢξ 15, δηὰ δοκηον)εάρβ 
(αὶ ἢ οὐρῆϊ ἴο Ὅς πεοατὰ. [1ῃ ἰἢϊ8 
τεϑρθοῖ ἴῃς ἰουπ Οοβρεὶ αἰβοῖθ Ἔββθη- 
ὈΔΙγ ἴσο ἴπ6 οἴπεσ ἴἢτγεαε. ΤΉΘΥ δγὰ 
ΘΟΙΏΡΙΘΙΘΙΥ ἹΩρεσβοηδὶ, ἢ (ἢ6 ὄχοερ- 
ἴομ οὗ ἴἢ6 βῇοτί ρὑγείδοα οὗ δὲ [μ|Κ6. 
8 οδῃ [δῇ ἱπγαρίης {μὲ 81 [οἤη 85 δῇ 
ΟΥ̓Θ- ὙΠ 655 τ ]ρῆϊ ἜΠΟΣ ἤανα πτιτθη ἢΪ5 
ὨδΙταῖνα ἴῃ (ἢ6 ἢγδι ρείβοῃ [Ὡτουρῃοαυῖ, 

χΧΙΙ 

ὉΓ δ τιρῃϊ αᾶνε σοτῃηροβοα δὴ ἱπηροῖ- 
80η8] τϑοοχζά, δά ἀϊηρ 8οπιὲ ἱηιτοάποίοιγ 
ΒΘῃϊθΏΠ065 ἴο Οχρίδιη ἴἢ6 πδίυσο οὗ [6 
ὈοΟΚ, οὐ ἢῈ τρὶς πᾶνε ἱηάϊοαϊθὰ ἢ15 
ΟΥ̓ Ὀγδθθῆσα ΟὈ]ΙΔΌΘΙΥ ἂἵ βοῖηθ ΟἿδ ΟΥἩ 
οἴμοσ οὗ [ἢ6 βοθῆδβ ψῃϊοἢ δα ἀδβουῦ68. 
ΤΏΘΓΕ 15 Ὧ0 4υεδβίοη οἵ 56] σομοθαϊπηθηξ 
ἴῃ ἴῃ6 οσοίςς Ὀεῦγχθθῃ ἴμ656 δἰἰογηδίϊνος ; 
Δηα [Π6Γ6 οδὴ 6 4150 Π0 αιδϑίίοη 85 ἴο 
ἴῃς τιϑιμοα νὩϊοἢ ψοι]ὰ Ὀ6 πηοβὲ παίυγαὶ 
ἴο δῇ δΔροϑβίϊα ᾿νϊηρ ἀρδίη, 85 ἰξ ἼἜΊα, ἴἢ 
16 ἀϊνιης βίου οὗ ἢϊ8 γουῖῃ. Τῇδ 
ἀϊτοοῖ Ῥϑύβοηδὶ διταῖϊνες δηὰ ἴῃ 511} 
ΤΆΟΓΘ οὶ] ρδίβομδὶ ῥγείδος ἴο δὴ ἱπ|- 

ς Δ 



χχῖν 

ῬΟΙβοηδὶ πδυσγαῖϊνα 56 ἴο Ὀδ Δ]16ἢ ΤῸ πὶ 
ἴῃς οἰτουμπηδίδησεβ οὐ ἴἢ6 σοϊῃροϑίτοη. 
Οη ἴπε οἴμεγ πδηά, ἴῃ οΟὈ]αμς 4] 5] 0 
οοττοβροηάς ἢ ἴῃς ἀδνοιΐ σοηϊειηρΪδ- 
οη ἔἴτοπὶ ἃ ἀἰδίδηςθ οὗ δνθηῖβ 566 ΟἿΪΥ 
δίζοσ ἃ ἰοηρ ᾿ῃΐογνδὶ ἴῃ τοῖν (}]] 5ιρπιᾶ- 
σᾶηοα. Τῆς ἰδοῖϊβ δηὰ [ἢ δοΐουβ δὶιὶα 
ΔΙῸ 8}} βεραγαῖϊθα το ἴῃ6 Ενδηρα δῖ ἃ5 
ἢδ τϑοδ}}]5 ἴθ οὔσα ποτα ἴῃ 186 σθηςγα 
οἔα (μγβιίδη ϑοοϊείγ', 

Βαυῖ "τὸ Ὀς δαμητοα τπαὶ [Π6 ΟὈΠ 6 
ἔογῃ οἵ τεΐδσγσθησθ ἴο ἴῃς ἕδος ἴῃαϊ [ἢς 
Ὑτιῖοῦ οὗ τῆ6 ἰουἢ (ἀοβρ6ὶ ψὰς 8Δῃ δγο- 
ὙΠη655 οὗ ψῃδὶ ἢ ἀθβοσ 65 ννὰ5 σεηδ- 
ΤΑΪΥ τῆς τηοϑὲ παίυγαὶ, ἀοθβ 1 ἀρρθᾶγ 
ἴΠαἴ 115 ΡΑγ συ ]αγ ἔοτγτῃ οἵ ΟὈ] αι τείοσ- 
δῆςε, ἴο ΜΠΙΓἢ οὐ]εοίίοη 15 πηαήθ, ννὰ8 
156} παίυγα! ὃ ὙΤὨδ ΔΏΒΝΟΓ τησδί Ὀ6 
Ἰοοκεά ἔογ ἴὴ [ἢ αἸΓοιπιθίδησθθ ὉΠΟΘΓ 
Μ ἬΠΙΟΝ 1 ἰ5 υϑοά, Αἴοσ της ἀϊδάηςσις Ὀυΐ 
Ράϑϑίηρ οἰαίμη ἴο Ὅ6 δὴ δγϑ- 1 Π 655. (1. 
14), ἴῃς Ενδηρο δῖ ἀοο5 οὶ ΔΡΡΘΔΓ ροῖ- 
ΒΟΠΔΠΪΥ τῇ ἴῃ (σοβραὶ {Π] {1πῈ βοθῆξϑ οὗ 
16 Ῥαβϑίοῃ. ΗὄἊδ πιᾶὺ ὃς ἀϊδοονοτοά τῇ 
[6 ς4}} οὗ 16 αἰδοῖρ]65 (1. 41), θὰϊ ΟὨΥ 
ὉΥ ἃ πιεϊῃοά οὗ ἐχῃδιιβίίοη 80 δυ ποτα 
γνγὰ5 ΠΟΙΠΙηρ ἴο ΓΕΑΌΓΘ Ὦ15 ΘΧΡΙΙΟΙ δἴῖ65- 
τδῖϊῖοη. Βιιῖ ἴῃ [6 τενιον οὗ [6 556 οὗ 
ΟἸὨγιβῦθ. ψγοῦκ ἰτ τ]ρῆϊ ψ6}1 Ὀ6 δεκρὰ 
ἩΒΕΙΠΟΥ τἢὴ6 ἰΥσδοῆοιγυ οὗ [65 νὰ5 ἰῃ- 
ἀδεά ογθβθεη Ὀγ (ηχιϑί. δὲ ] οῇη 5868 
ον ἀδορὶν ἢ6 (εἰς [ῃς ᾿πηροτίδηςς οὗ [Π6 
ιδβίίοη (ν}. 70, 71, ΧΙ. ΙΙ; σΟΙΏΡ. ΧΙ]. 
18 ἢ). [τ νὰβ δ δββθηῖα] ἴῖἴὸ ἢϊς 
Ῥίδη [ῃδὲ 6 5ῃου]ὰ ρίαδος οἡ στεςοοχά ἴῃ 6 
ἀϊτεςϊ 5βἰαϊθπγχοηΐ οὗ ἴπ6 1ιοτάβ ἔοσεκηον- 
Ἰεάσε οὐ ἴῃς δυῖμοῦν οὗ Ὠϊπὶ ἴο  ἤοΙΩ 
1 νὰ5 ηδάβ, Τηδῖ σοτηπλ πῃ] Δ ΙΊΟῊ ννᾶ8 
ἃ ΞΡ60|4] 5ῖρῃ οὗ αδἤδοϊίίοη. (ἴδῃ ψὰ ἴῃ6 ἢ 
Ὀκ βυγρτίβεα ῃδῖ, ἰῃ τεοδι! ηρ ἴῃς τλοπΊοτ- 
ΔῸΪΘ ἔδεϊ {αὶ ᾿ἴἪὖ ψὰ5 πιδὰθ ἴο Ὠ]π,56], 
ἣδ 5ῃοιυ]α βρδαϊς οὗ Π]πι561[ ἂς 4{ε ἀπωρίς 
τιον! ἤέσές ἐουεα (ἡγάπα) Τῆς πογάβ 
ΘΟΧΡΓΕ55 ἴἢ6 ρταῖεί δηάὰ ἄσδνοιυς δοκηον- 
Ἰεάρτημεπι οὗ ϑβοιηείῃϊης τοοεῖνεα, δηὰ 

Δ ΤῊ {Πυπιγαϊίοη οὗἉ [Πἰ5 νίδνν, τείθγοηος ΤΊΔΥ 
Ὅε τηδάς ἴο Μι Βγονπίηρ᾽β ΠοὺΪς σεα ἰβαϊΐίοῃ οὗ 
τῆς 5ἰτυδιίοη ἴῃ ἢἰ5 “Πεδι ἴῃ τς Ὠεβετγί, 

“ ουςσἢ [Παΐ αἵ ἴἢ6 ἤτγοῖ, 'ἰῃ ἀοοὰ δμὰ τνοτχὰ, 
ΓᾺΥ 5ΞἰΠΙΡΙΥ δηὰ βυβιοϊςη}γ ἐχροβςεά, 
ἩΗδὰ στον (οὔ εἶδε πὶγ 80ι:1} ννὰβ ὅτόῦγῃ ἴο 

πιαίςἢ, 
Ἐεὰ τΠγουρἢ βυς γδᾶτβ, ἔδυ ἶαγ ἢ δυς ἢ 

ἰσῆιϊ, 
Ουατάεά ἀπά ρυϊάεά 5{}}} ἴο 5ες δηὰ βρεακ) 
Οἱ πον 5ἰρηϊβοδηςς δπὰ ἔγεβῃ γαβα]ῦ; 
ναι βοΐ Ὑγεγα δυεββεά 85 ροϊηϊβ 1 ποῦν πεῖν 

δία σα, 

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ςσοπίδιη 0 δβϑυτηρίίοη οὗ ἃ ας! ποίίοη 
ἀΌονε οἴμοι. Οἢγιϑὶ ἰονεα 4}} (ΧΙ. 
44, χν. 9); 81 ]οῆῇη ἔεϊτ, δηῃὰ Ἵοηΐθϑβθϑ, 
ἴῃαι Οἢγχιβὲ ἰονοα ἢϊαι, ἀπά βῃθινεα ΗἰἸἰς 
Ιονα ἴῃ {ἢ]15 βδίρῃδὶ τδῆηθσ. Τῆς 586 
τὨουρῆὶ αὐ άογ 65 16 ϑεσοηα ρᾶϑϑᾶρθ 
ΜΏΘΤΟ [ἢ6 ρῆζαϑθα οσοι5 (ΧΙχ. 26). Τῆα 
σμαγρα ἴο τεοεῖνα ἴ6ὲ Μοίμει οὗ ἴῃ6 
Ιοτὰ αἰπηοβῖ ΘΟ βϑαΓ Υ οδ]5 ουὐἱ (6 
5ΔΠΊ6 σοηΐξεβϑίοη. [Ι͂ἢ ἴθ ἰαϑὶ σπαρίογ 
(χχὶ. 7, 20) [ῃ6 [Ὲ|6 βϑεηβ ἴο 6 τερϑαϊθα 
ΜΊΓἢ 4 ἀἸἰδίίηος τοίογσθησα ἴο ἴῃς ἰοΥΠΊΕΥ 
Ῥᾶϑβαρθδ, δῃ ηοὸ αἰ βίου  σδῃ Ὀὲ ἔεἰΐ δἱ 
τῆς τερθιποη. 

Τῆς τοπγδίηϊηρ ρᾶβδβδᾶρθ (χΧχ, 2) 18 
ἀϊδοτοηῖ, δηά ουσῆϊ ποῖ ἴο αν ὈδΘῺ 
οοηίουπάεα ψΈΠ ἴῇοσα δἰγοδαγ Ὠοτςθά, 
ΤΠοΓα οδὴ 6 πο ἀουδιὲ δαῖ ι( [ὴ6 νγνογα5 
ἦς εὐγνισίά 10 δίγιοη ο167 απα {ἦε οἱλξγ 
σὐίεῥίε τοάογ σῶς ὠρνεά, αὰ 5᾽ῖϊοοά 
δίοῃμθ, ἴπ6 τραάφσ νψουἹὰ ἤδανθ ἱποϊυάοὰ 
δῖ Ρεῖδσ υπμάδγ (Π6 ἀεβοτρίοη ; [ῖἢς 
ψοτα “ΟἴΠοΓ "ἢ ἢδ5 ΠΟ Ιη6Δηϊην Ἔχοθρῖ οὔ 
1815 Ἰητογργείδθοη (ςοηίγαϑί χχὶ. 7). Βιιῖ 
1 ἢᾶ5. Ὀδδη δϑϑιπηθα ἰδὲ [ῃ6 ΘὨΓΙΓΟΙΥ 
ἀϊδεγθης ρῆγαθβε υδ6ὰ ἤετε (ὅν ἐφίλει) 
τηδὲ ὃς Ιἀδητο 41] ἢ ἴπαὶ υδοὰ εἰς6- 
ΜΏΘΓΟ οὗ 81 Ποῇη δἷοηθ (ὅν ἡγάπα), ἀπά 
1ηὴ6 ραβθβᾶρθ ἢδ5 Ὀδθθὴ δοσοσαιηρ}] [115- 
υπηαἀετοίοοά. ΥὙδῖὶ ἴῃ6 σοηίγαϑὶ θεοῖο θη 
τῆς ἴνο ψοσάβ 64] 4}}ν ἰταηϑ]αιθα “ Ἰονς,᾽" 
βσῖνεβ ἴῃ6 οἷπα ἴο {πε πρῃΐ τρϑδηϊηρ. 8. 
Ῥρῖοσ δηά 81 [οὔηῃ ϑςῃαγεά δὶῖκα ἴῃ [ῃδῖ 
ῬΘΟυ ΑΓ Ὡδάσηθ 65 οὗ ρϑυβοηδὶ ἔτ πα βῃὶρ 
ἴο ΓΟ γῖβὲ ( ννα ΠΊΔΥ 50 5064 Κ) ψῇ] ἢ 18 
ΘΧΡΓΘΘΘΘα ὈΥ ἴπ6 ἰουηεῦ νοσζὰ (φιλεῖν, 
566 ΧΙ. 2, 26), ΜΏΠ6 81 ]οῆη δοκηον- 
Ιεάρος ἔοσ Ιπηβοὶ τῆς ρος οὗ ἰονε ψ ῃ]οἢ 
5 ἸΠΡ]ΙΘα ἴῃ τῆς Ἰδίίοσ ; ἴῃ6 ἤγϑι ψοσζὰ 
ἄδβοῦ θα ἴῃ οὗ ψ οἢ οἴμοῖβ οου]ὰ 
υάρε ουϊναγαϊγ ; ἴῃ6 βοοοηᾷ τῃδΐ οὗ 
ΜΠΙΟἢ τἢ6 Ἰπαϊνάυ4] 508} δἱοῆθ 15 σοη- 
βοίοιιβ. Τῆς ρϑηθγαὶ σοῃο] βίο 15 οὔ- 
νίοιι5. {παι ρῆγαβε (ὄν ἐφίλει ὁ ̓ Ιησοῦς) 
δά Ὀδθὴ ι5εἀ σμδγδοζογιϑ! δ} οὗ 81 
Τομη ψὨΙΟΝ 5. ἴῃ ἰδοῖ τἰιδεὰ ἴῃ τεϊατίοη ἴο 
δὲ Ρεῖοσ δπὰ 8ι ]οἤη, ἴμεγὸ τῖρῆϊ μαναὰ 
Ὀδοη βοῆς ρτοιιηα ἔοσ ἴπ6 σμάγρε οὗ δῃ 
ΔΡρΡαζθηῖ δϑβυτῃρίοη οὗ ργθ- οι πθηος Οἡ 
τῆς ρατὶ οὗ [ἴῃς Ἐνδηρο δὶ; δ5 ἰΐ 15, ἴῃ 6 
Ῥῆτγαβθα ΨΏΊΟ 15 υϑ6α 15 ἢ0 δῇεοϊδίίοη οὗ 
Ποηοῦγ ; ἰΐ 15 ἃ Ρδβοηδὶ {πη κϑριν!ηρ 
ἴοσ ἃ Ὀ]θϑϑίηρς Π ἢ τς Ἐνδηρε δὶ δά 
δχρεσίοποθά, ψΏ]Οἢ ψὰϑ γεῖ 1 ὯῸ ΨΑΥ͂ 
δου] ΑΣ ἴο ΠΙΠη56 1, 

Α5 ίαγ τμογοίοσε 8ἃ5 ᾿ηάϊγοοϊ ᾿ητεσηδὶ 
δνϊάφηςς 15 σοηοσογηδά, ἴῃ6 σοποὶ] 5:0 ἢ 



ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕΙῚ, 

τονασάὰς ψΒΟὮ 411] [Π6 11π65 οὗ ἰὩΠΌΪΓΥ 
σΟΏΥΘΙΘ τϑΙ Δ ]η5 ὈΠΘΠΆΚοη, ἴῃ [Π6 
ἰουτἢ ΟΟδρῈὶ νὰ8 τσ ῖεη ὈΥ ἃ Ρα]65- 
τ[ἰη8ὴ [6νν, ΟΥ̓ Δ8ὴ ογθ- ἸΠ655, ὈὉῪ “δέ 
ἄρας τοάορε ἤδως ἑουεά, ὉΥ Ἰοῃπ [Π6 
50η οὗ Ζερεάθθ. Ὗνὰε βᾶνῈ πον ἴο οοη- 
Β:6γ τπ6 αϊγεοῖ δνιάθηοα σῇ [ἢ6 
Οο5ρεὶ οὔξιβ ὕροη ἴῃς αιεδβίοηῃ. 

. Ζ7Άε δένει ευΐάερες οὕ ἐὰς Οοερεὶ ας 10 
ἐς σωΐλογελίῤ. 

ΤὭτεο ραϑϑαροθ οὗ ἴῃ6 (σοβρεὶ ἄρρθδγ 
ἴο ροϊηϊ ἀἰγεοῦγν ἴο ἴμ6 ροβιοῃ δηά ροσ- 
800 οὔτΠ6 δυῖμου: 1. 14, ΧΙΧ. 30, ΧΧΙ. 24. 
Ἑδοὴ ρᾶββᾶρα ἱποϊυάδβ βοῖηθ αἰ βῆ 6 5 
δΔηα ὑποοτίδιη65 οὗ Ἰπτεγρτγοίδεοη σῇ ἢ 
ταιϑὶ Ὀ6 ποις6α βοιηθνῆδί δὲ ἰδηρίῃ. 

. (4) (ἢ. 1. 14. 24: Ἡνογα ὀείαγπό ἤσλ 
απο ἀἰτυείξ ((αὐεγπαείρ) αγπορρ τς, αμά 
τε ὀελείά πὸ “(07}}.. «(ὁ λόγος σὰρξ ἐγέ- 
γετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα 
τὴν δόξαν αὐτοῦ...). ΤΠδ τηδίη αιεϑβίίοη 
δῖα ἰθ 85 ἴο 1Π6 56η56 ἴῃ ΜΏΙΘΗ [ῃ6 
νοσαὰς τῦόφ ὀελεία ατα ἴο Ὀ6 ἴδκεῆῃ. ΑτῈ 
ἯῈ ἴο Ὀπαειβίδηα [ἢ15 “ ὈεΠο] ἀϊηρ" οὗ 
[πε ΠΙϑίοτι δὶ εἰρῃι οὐ (τί, 50 (Πδΐ [86 
ὙΤΊΙΕΙ ο]41Ππ|5 ἴοὸ ἤανα ὈΘΘἢ δῇ εὐδ- ΠΏ 655 
οὗ ἰῃδὶ ὙὨΙΟἢ Π6 τϑοογαϑβ ἢ ΟΥὁ σδῃ ἰΐ Ὀ6 
τείειτεα ἴο ἃ βρι τ [8] ν]ϑίοη, σοι πο ἴὸ 
411 6] ΙΘν 5 δἱ 411} {1Π165 Ὁ 

ΟυΓ ΤΕΡῚΥ σδπποῖ Ὀυϊ δὲ αβεοιϊοα ὈΥ 
ἴδ σοποιαἀδγαίίοη οὗ ἴΠ6 ραγβὶ]6] ραβϑϑαρα 
ἴῃ τῆ6 Ὀερίπηϊηρ οὗ ἴῃς ἤτγϑι Ερίβι]α οὗ 
δῖ. [οἤπ, τσ η] ἢ ψγὰ5 στη, 1Ὁ ΤΊΔΥ σοτ- 
[ΔΙΠΪΥ Ὀ6 Δϑϑυπηθα, ὈΥ [6 βϑδῖὴβ δυΐποτῦ 
ἃ5 ἴῃῆ6. (ο8ρ6]: 7Ζαΐ τολίολ τας ζγοσι ἐἠξ 
ὀερίμμῖηρ, τολέορλ τῦς ἀαυε ἀεαγά, τυλιολ 
τὐῦέ ἀαῦέ φεε τοῖξά οἷ ἐγές, τολίοᾷ τὖέ 
ὀελείά, απα οἱ λαμπάς λαμάζ, λει ἡ 
“ἦε Ἡρογά ο΄ ἐζέε.. ( ]ομη 1.1, ὃ ἦν ἀπ᾽ 
ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ὅ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφ- 
θαλμοῖς, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν 
ἐψηλαφησαν, περὶ τοῦ λόγον τῆς ζωῆς...). 
Νον ἴῆεγα σδηηοῖ Ὀ6 ΔὴΥ ἀοιδῖ τΠαῖ [ἢ 6 
“ ΒΕΠοϊαϊηρ " Πετο, ἔσοπὶ ἴῃ 6 σοηηθχίοῃ 
ἴῃ ΨὨΙΟΝ Ιἴ δἰδπᾶς (τος ἤστνε τεόρ τοῦϊά οΩ 
ἐγες, ο"» λαμπάς λαμαϊξ(α), ταυβὶ Ὀ6 ππάοτ- 
βίοοά [ἰἰἴογαγ. [Ιδηριᾶσρο σδπηοῖ Ὀδ 
Ῥἰδίηθσ. Τῇδ σἤδηρεα οὗ ἴδθηβα Τ]ΟΓΘΟΥΘΓ 
ΘΙΏΡΔ51Ζ65 ἴπδ βρεοϊῆς ἢιβίοσοδὶ τείδ- 
Ιοῆςς (τό δελείά, ἀνὰ Ὡοΐ δ5 οὗ {παῖ 
ὙΠ ἢ ΙάΘΆ}}γ δ ΐᾶες, τῦσε ἀσυε ὀελείά [τ 
]ομη ἵν. 14; Τ᾿ μη 1. 32, η.]). ΤῊΙ5 Ὀεΐηρ 
850, ἴη6 541|6 ψοτχζα τῇ ἴῃ6 βδῖὴδ ἴθῆβα δπὰ 
ἴῃ ἴῃς 54π|6Ὲ ρεηδσαὶ σοπποχίοη οδηηοῖ 
ΤΟΔΒΟΠΔΌΪΝ δὲ ιἱηἀοτβίοοα ΟἴΠΟσ 56. ἴῃ 

ΟΕ 8τ. ΙΟΗΝ. 

ἴῃῆ6 (σοθρεὶ. [1ἴ τῇᾶῪ αἷσο Ὀ6 δά ἀδὰ ἢιτ- 
(θ΄, τπδῖ [η6 οτὶρίηδὶ ψογὰ (θεᾶσθαι) ἰ5 
ΠΟΥ ι5εα ἰῃ ἴῇ6 Νεν Τεβίδιηθηῖ οὗ 
ΤΛΘΏΪΔ] νἱβϑίοη (45 θεωρεῖν). ΤὴΘ6 ὙΓ|ῸΥ 
16 η ,(5 ἢ τὴιδὲ Ὀ6 ΟὟΓ ΠσΟπΠΟΙΙ5]0Π) 
οἰαῖπια ἴο μᾶνθ ὀεηφίά τῆδι φἰογ» ΜὨϊοἢ 
ἢ15 τεοοσζὰ υπηΐο]άϑ. 

Βυϊ [ἴ 15 541ὰ τῃαΐῖ [6 ρῆγαβθε ὥηγιυληρ 
“: ςαηποῖ 06 σοηβηρα ἴο [6 Δροβίϊθ5 ΟΥ 
Ἰηπγθαϊαῖα ἀ]5010165 οἵ (γβῖ Ἔχο] υϑίν ]γ, 
δηά [Πδῖ 1ἴ τηιιδὲ θ6 ἴάκϑη ἴο ἱππείας αὐ 
Ομπβδης (ΚΕ 1. 1), ΟΥὁΎ Ἔνθ 811 σγθῃ. 
ΠῚ Ποννουοσ [ἢ15 Ἰηϊεγργείδίοη οὐ χηιθηιρ᾽ 
“5 Δαάτηῖ5 [Π6 ψ]άοσ ἰηϊογρτεϊδύοη οὗ ἴῃ 6 
ΡῬΙοηοῦη, 1[ἴ ἀο65 ποῖ Ἔχοϊυἀθ [ἢ6 Δροβιίῖ65, 
ὙΏΟ δῖα ἰῇ [15 σοῃηποχίοη {Π6 ΤΕρσθ- 
βεηϊδίιναβ οὗ [6 ΟἸΒΌτΟἢ δηά οὗ Πυσηδη τ, 
δΔηά 1 ἄοεβ ποῖ ἰπογείοτε ἴουοἢ [6 
τηδδηίηρ οὗ [ἢς (Ο]] ον της οἰδιι56, ᾿ῃ ΜΠ] Οἢ 
ἴῃ6 56η56 οὗ ὀεῤεία' 15 χε ᾿Ἰηπἀθρεηάδηῖγ. 
Τῆς ψΠΟ0]6 ροϊηϊ οὗ [Π6 ραϑϑᾶρθ 15 [ῃδῖ 
[ἢῆ6 Ιπολυηδίίοη ψγὰ5 Ὠιβίοσιοδὶ, δηα τπῃαῖ 
[6 5ρῃξζ οὗ ἴῃ6 Ἱποᾶγηδαίς οτα νγᾶβ 
Ὠϊδίογίςαι. ΤῊ ψογάς οδπηοῖ ψιτθῃουΐ 
ν]οΪ πσα 6 τδάς ἴο ρῖνα δὴν Οἵμοτ [651}- 
ἸΏΟΩΥ. ΤὨΘ οὐ]δοίίοη 15 ἴΠ15, Οὔ ἃ νἱ Ὁ 
οὗ ἴῃς σοηϊοχῖ, ΠΟΙ ἰηνδ)α ; δηὰ τ 6 
Πδίισαὶ ᾿πογρσείδιοη οὗ ἴῃς ρῆγαβε ἴῃ 
αυδϑῦοη, ΨΠΟἢ ἢᾶ5 ὈΘΘΠ Δἰγοδαν ρίνθῃ, 
ΓΕΠ.ΔΙΠ5 ΠΏΒΠΑΚοη. Τῆδ ντ ῖοῚ ᾿τοίθϑϑοϑ 
ἴο ἢᾶνθ Ὀδθη δὴ δγϑ- Μη 655 οἱ (τ 518 
ὨΛ] ΠΙ ΞΕ ὅ. 

(ὁ) (Ὦ. χίχ, 235ζ. ὙὍηῖβ βθοοῃᾶ ρ858- 
ϑᾶσο, ΜΏΙΟ,, Κα [6 ἰΟΥΠΊΘΓ ΟἿΘ, σΟΙη 65 
Ιηἴο ἴῃ6 Παῖγδίνα ρδγθης εις δ} γ, 15. ἴῃ 
ΒΟΙ6 ΓΟΘρΡΘΟοῖβ ΠΊΟΥΘ Το καθ, ΑΠΘΓ 
βρεακίὴρ οὗ [πε ρῥἱθγοίηρ οὗ ἴδ 1,οτα 5 
5146, [η6 ψΠῖοσ δάάς, 414 χογέλτοιἪ ας 
ἐἦεγε ομΐ ὀίοοάδ ἀγα τυαΐεγ. Απά ἦε 1λαξ 
λαίά :.εηι δαΐᾷ δο7η1:6 τυϊζηόδς, απα ἀπτἔς τοῦ- 
655 ἴς ἔγωό. αμπαὶ ἦς ποισείλ ἑλαΐ ἦε εαὐά 
ἤγμε, ἐλαΐ γε αἶδο »ια» δοέίεῦυε. ον ἐλεδό 
ζλίμρε και ζ0 265: ζλαί.. . (καὶ ὃ ἑωρακὼς 
μεμαρτύρηκεν καὶ ἀλυϑινὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἡ 
μαρτυρία, καὶ ἐκεῖνος οἷδεν ὅτι ἀληθῆ ὐὐλὰ 
ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύητε.. ἐγένετο γάρ.. 

]ομη χίχ, 35 ἢ). Οπὲε ρΡοϊηῖ ἴῃ (ἢ15 Ρ85- 
βαᾶρθ, ἴῃς οσοηίταβὶ θεΐναθη [ἢ6 ἵψοὸ νογάβ 
τοηάοτρα ἡγμέ, σδπποῖ Ὀ6 ρίνεη δ(6- 
ἀιδίου ἴῃ δὴ ἘΠ Ω] 15} νευϑίοη. Τῆδ πῖῖ- 

χχν 

Δ Τῆς ψογὰ οσσυτβ ἴῃ Ιοῆπ ἱ. 32, 38, ἷν. 35, 
Υἱ. 5, χὶ. 45; 1 ]Ϊοῇῃ 1. 1, ἷν. 12, 14. 

5 Τα βἰρῃίβοδηὶ νατϊαιίοη οἵ ἰδησυᾶρε ἴῃ ψ. τό 
ΒΌρΡΡρογί5 ἴῃ6 νἱενν ΠΟ ἢ Πᾶ5 Ὀδεη ρίνεη. ΤῊ 
Αροβίοϊ!ς τὸς ἰ5 ἀϊβι συ πῃ εα ἔτοτῃ ἴῃς (Ὠτίϑτδη 
τὸ αἰ. Τῆς υϑ6 οἵ ἴδε ἀἰτεςσὶ οιπῃ ἴῃ ἴπεϑα ἵννο 
᾿ςΑ565 (τέ ὈΘΠοΪά, τὸς τεςοεῖνοα) 5 σουλδυκαῦῖς, 
(οηίταβὶ χχ. 30 (ἐνώπ. τῶν μαθ.). 



χχνὶ 

Ὧ655 15 ἀοβου θα ἃ5. “ ΠΙ]ΙΔΠ]Πηρ ἴῃς ἴπις 
σοηῃοοθρίίοη οἵ ψιη 655" (ἀληθινός), δηᾶά 
ποῖ 5ΙΠΡΙΥ 845 Ὀεὶπρ οοττεςῖ (ἀληθής); 1 
5 (τὰ ἴο (Π6 1464 οὗ ψνῃαῖ ψἹΠ655 βΒῃηου]α 
6, ἃἀηὰ ποῖ ΟΠΪΥ ἵπ|6 ἴο ἴῃς ἔδοϊ ἴῃ [ἢ 15 
5Ρ06οἴ41 ἰῃηβίδηςδ (σοταρ. ν]}1. 16, ποῖθ6) 50 
(Δ᾽ ἃ5 ἴῃς σἰδιοηθηΐ 15 ἴτὰ6. ΤΏὭΡΘΙΘ 15 
τΠπογοίοτα πὸ σορϑι το ἴῃ ἴΠ6 ΟΥΡΊ ΠΑ] ἴῃ 
1ὴ6 ἴννο οἰδιι565, ἃ5 [616 ἈρΡθδῖβ ἴο Ὀ6 
ἴῃ ἴῃ6 Επρ]5ἢ νεγϑίοη, ΤῊΝ ἀθῖδι} 15 
ποῖ σἱμουΐ ϑρηιβοδηοθ ἔογ {πὸ τρῆϊ 
υηἀειβίδηάϊηρ οὗ ἴῃ6 ψῇο]86 σομπητηθηΐ. 
1 πῆρε οὐὖἵἱ οἰοαγὶν ἴῃς ἴννο σοῃα! ΠΟ ἢ 5 
ΜΠΙΟἢ τΟϑ ΓΙ ΠΟῺΥ Οὐρῆϊ ἴο 5διϑίν, [ἢ ἢγϑί 
[Πδἴ ἢ6 Ν}Ο ρῖνεβ 11 5ῃου]α ὃς σοιηρεΐεηϊ 
ἴο 5Βρθαὰκ ψΠΠ δυϊῃοτγ, δηὰ τἴῃ6 βθοοηά 
τῃδι της δοσοιηῖΐ οὗ Π]5 Θχρϑύϊθηςα 5ῃου]ά 
ὈῈ ὀχαοῖ. Βυῖ [ἢδ6 τηδίη αιδϑίίοη ἴο Ὀ6 
ἀεοϊάρα 15 ψῃϑῖθοσ ἴ[ἢ6 ἔοτῃῃ οὗ ἴῃς 56η- 
ἴδπος ΟἸἴΠΟΥ βιιρροϑίβ οὐ Δα τ115 [6 δα] οὗ 
ἴ[Πδΐ ἴΠ6 δγϑ- νη 655 ἴο ἤΟβα ᾿ΘΘΌΊΟΩΥ 
ΔΡΡΘΔ] 15 τιδάδ ἰ5 ἴο Ὀε Ἰάδητπεὰ σι ἢ 
ἴῃς ψπῖεσ οὗ [πῃ 6 Οοβρεὶ. 

ΤῊςδ δῆβνγοῦ ἴο [15 συσβίίοη ἢδ5 Ὀδθη 
ΠΟΠΜΙΠΟΠΙΥ τηΔ46 ἴο ἴπτῃ ὩΡΟῚ ἃ [4156 
δ. 11 ἢᾶς Ὀδοη διριδά, νι ἃ ῥτοὸ- 
[υϑίοη οἵ Ἰεαγηίηρ, {παῖ ἴπΠ6 α86 ἴῃ (Π6 
Β6οοηά οἴἶδυδε οὗ ἴῃς ρτοποῦη ψ]Οἢ 6χ- 
ῬΓΘ5565 ἃ ΣαοπΊοΐθ, ΟΥ̓ ΤΑΙ ΟΣ δὴ ἰϑοϊδιθα 
ῬΘΙΒΟΠΔΠ ΠΥ (ἐκεῖνος), 15 τἰιηΐανουγαῦϊα ἴο 
(6 Ιἀεητποδίίοη οὗ ἴῃς Ἐνδηρε δὶ δπά 
ἴῃς ἀγε- ΜΙ] Π655, ΟΥΓ, δἵ ἰϑαϑί, ἰοηᾶβ ὯῸ 
ΒΙρΡροτῖ ἴο ἴπ6 Ιἀδηβοδίίοη. [{ 85 4150 
Ὀδθη δϑβοτίεα, 85 τηϊὶρῃϊ ἤᾶνα Ὀδθη οχ- 
ΡῬΘοϊρα, ὈΥ 655 οδυϊουβ ϑ5οῃοϊαῦβ, τῃδῖ 
[ἢ6 586 οὗ [Π15 ᾿γοηοιῃ 15 (αῖαὶ ἴο ἴδ 6 
Ἰἀοπεδοδίίοη. Οἡ ἴῃ οἴμοσ ῃδηᾷ, 1ἴ ἢδ5 
Ὀδδη βἤσδγῃ ὈΥ ΘΧΑΠΊΡἾ65 ἔγοτῃ οἱ βϑίςδὶ 
δΔυῖδοῖς δηᾶ αἷθο ἴτοπὶ δὲ [ οἢπη᾽5 σοϑροὶ 
((χ. 47) ἰμαὶ ἃ βρϑᾶκοὺ οδῇ ι.56 1ῃϊ5 ῥτο- 
Ὠοὰη οὗ ΠΙπλ56] Ὁ, Βυΐ ἴῃ στρα] γ [86 
ῬΓΟΌΪΘπΊ σοηίδιηδα ἴῃ ἴῃ6 ράβϑαρα τηιιβῖ 
Ὅς 5ο]νθαά δ δὴ θδυίδθῦ εἴδρε. [1 τῇς 
δυῖηογ οὗὐ [ῃ6 οβρεὶ οουἹὰ 86 ἴῃ6 
ἢτϑὶ εἶαιδα (ἀξ ἠάαί δα φεέρι, ὅχο.) οὗ 
ὨΙπλ56 1. το σὴ Ὅ6 Ὧο ΓΟΑϑΟΏΔΌΪ6 
ἀουδι (Πδῖ ἢ6 σου]ά 4]50 υ8ε οἵ διτηβεὶ 
[Π6 ραγίϊσυ δῦ Ὁσομθουη ΜΏΙΟΝ Οσουγβ Ἰῃ 
τ[ῇ6 βεςοοπα οἶδιιβδε ; δηά ἴο ρὸ δὄνθη 
ἔστῆθτ, [Π γα σδῃ 6 ΠΟ Γοδϑοηδὺϊο ἀουδὶ 
ἴῃ δοοοσαΐηρ ἴο ἴῃ σοπηηοη 5858 
οὗ ὅῖ ]οῇηῃ μὲ νουϊὰ υ86 1ἢ15 ραγίιου ΑΓ 
ΡΙο οι ἴο σϑϑιπ)6 δηα δ ρἢ451ΖῈ [6 

1 ΤὨς πιοβὶ οοπιρΙείς ἀϊδουκεοίοη οἵ (ἢΐ5 ρατί οἵ 
ῃς Ῥτοῦ]ομ, ἰ5 ἴο ἷκε ἰουηὰ ἴῃ ἃ 5εῖ οἵ ρβϑρεῦῖβ ἴῃ 
τῆς "ϑιυάίϊεη υ. Κα κοη,᾿ 1850, 186ο, ὮὉγ 56:2 οἡ 
ἴῃς ομς 5ἰάς, ἀπ Ὁγ ΡὮ. Βυϊϊτοαπη οἱ ἰδ οἴδες. 

ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 
Γείδσθησα (1. 18, ν. 309, 2)). Νο οπδ, ἴῃ 
Οἰδοτ ψνογάβ, ἢ δὴν Καον]εάρε οὗ δῖ 
7]ο πη’ 5 5ῖγ]6 σῇ 56 ΠΟΌΒΙΥ ἀϊβρυῖ ἴῃς ἔδοὶ 
τμαἴ τἴῃ6 “6 οἱ [Π6 βεοοπα οἴδιι56 15 
(η6 54π|6 85 ἴἢ6 ““Ψ|Π655 οἱ ἴῃ6 ἢγοὶ 
οἰδυθ. 

ΤῊΙ5 Ὀοίηρ 50, ΟὨΪΥ ἴνο 1 τοΥργ Δ ΟὮ5 
οὗ ἴδ ραβϑᾶρε δὰ Ῥοβϑβϑῖθ]θ. Τῆς Ἐνδη- 
δε  15ῖ ΕἸ ΠΟΥ ΤΆ ΚΟ5 δῇ ΔρΡθδ] ἴο δῇ δγθὸ- 
ΜΠ η655 βαραγαῖθ τοτῃ Ὠ}ηγ561{, δι ἠοῖ 
ποτα ἀσἤβηϊεἶνγ ἀεβου θα, ΠΟ 15 βαϊὰ ἴο 
θῈ οοπδοίουβ οὗ τῆς ττὰἢ οὗ ἢϊς. ονῇ 
[ἜΘ ΌΠΊΟΩΥ ; ΟΥ δ6 τηᾶῖκο8 80 ἃρρεδὶ ἴο 
ἢ]5 ΟΥ̓ δοῖι4] ΘΧΡο ΕΠ 6, ΠΟΥ͂ 50] 6 ΠΊΏΪΥ͂ 
τεοοσάθα ἴοσ ἴπ6 ἱἰηϑίσιοϊίοη οἱ ἢΪ8 
ΤΟΔάογ5. 
γα δἵὲ ἴῇυ8 Ὀτοιρῃς ἴο ἴῃς πρῆς 

55:16. [5 ἴἴ τῇ6 δος τῃδὲ ἴπ6 βεςοοπᾶ 
Δἰτογηδῖῖνο 158, ἃ5 85 Ὀδθη σοΟηΠαΘΏΓΥ 
Αἰπττηςα, ἐχοϊα θὰ ΌΥ τη6 ἡδίυγε οἵ ἴῃ 6 
᾿αϑοῦ [5 1 ἴτῃε ἰδοὶ ἴῃ ψ οδηηοῖ 
ΒΌΡΡοΘα ἴμαὶ 81 [ομπ, ᾿Γ ἢς σε [ἢ 8 
τιῖοτ, νου ἤανο τοίοισοα ἴο ἢϊ5 τῇ 
δχρουίθηοα ΟὈἸ Ια οἰγ Οη {Π6 ΟΟΠΙΓΔΆΓΙΥ, 
1 πὸ τϑα 56 16 σοηα! ΠΟῚ5 ὉΠ 6Γ Μ᾿ ὨΙΟἢ 
1ὴ6 πατγαῖϊνα νὰ8 ἀταννῃ ὑρ, 1 Μ1] 6 
566η ἰδαῖ ἴ[π6 Ιηἰτοἀυσοη οὗ ἴῃς ἢγϑθὶ 
Ῥοβοη ἴῃ {Π15 βίηρὶε ρίδοθς σου ἤἢδνο 
Ὀδθη τηοτα βίσαηραε. ὙὍῃθ Ενδηρε]δί ἢδ5 
Ὀδδη δἰγεδαυν ργθϑεηϊθα 85 ἃ δἸβίουοδὶ 
ἤρυτα ἰῃ [ῃ6 5εθηβ (υν. 26, 27) ; 8πᾶ ἴἴ 
5. 4υῖ6 1η16}Πρῖ0] 6 ταὶ δὴ Αροϑβῖϊα ψῇο 
Παὰ ροηάετοα δραϊη δηά ἀρδίῃ, 85 1ΐ ΤΏΔΥ 
ΜῈ} ανα Ὀδδη, ναὶ ἢ6 δα γστδάυδ!]ν 
ϑῃαροά, 5ῃουϊά ρᾶυβθαὲ δὲ 1Π]5 οἽτ τοδὶ 
Ροϊηϊ, δῃηά, ἀνθ! !ης ὕροη ἴδδὶ ψὮϊ1ο] ἢδ 
ἴεϊ: ἴο Ὀ6 ἃ οἤιοῖϊδὶ ἱποιϊιάθηϊ, 5ῃουϊά 
βεραγδῖθ ἢ σηβ οὶ δἃ5 [86 ψ]η655 ἴΤῸΠῚ 15 
᾿Ἰτητηραϊαῖα ροϑβιϊοη 45 ἃ ᾿υϊῖοσ. [Ι͂Ἃἢ [Π|8 
τηεηΐδὶ διτυάθ ἢδ Ἰοοῖκς ἔἴτοπὶ πους 
ὍΡΟΙ Πἰπηβο] (ἐκεῖνος) 45 δθδοϊβα δἱ τῃδῖ 
ΤΑΘΙΊΟΤΔΌΪῈ τηοϊηθηΐ ὈγΥ ἴῃς ἔδοϊ σῇ] ἢ 
ἢδ τϑοοσάβ, ἰὴ ογάδσ τῃδϊ ᾿ξ πᾶν οἴοαῖα 
ἴη οἴδοῖβ [6 ῥγϑϑοηΐῖ (δ ἢ (πιστεύητε) 
ΜΉΘ ἰτ Παά οτοαῖϊθα ἴῃ ἢ5 οὐῇ 5001}. 
ΤῆΘ οοτητηθηΐ ἴτοτῃ [ἢ]5 ΡοΙηϊ 15 {Π6γ6- 
ἴοτε Ῥϑυίθοιγ σοιαρδίθ]ε πῆ της 1ἄθη»- 
τἰποδίοη οὗ [6 ᾿1Π655 δηα ἴῃ δυςῃοτ. 

ὟΝε τὺ ἤοΐνθνεσ ρὸ ἔπει. ΤΠΘ 
σοπηηθηζΐ ἰ5 Ποῖ ΟὨΪΥ σοι ρδῖ 0 ]6 ἢ [Π6 
Ἰἀοπιδβοαίοη ; 1ἃ δνουγβ [ἢ6 Ἰἀδπεβοδ- 
οπ, ποῖ ἱπάθδθα Ὀγ [6 υ6 οὗ (ἢ6 ῥμᾶτγ- 
τιουϊαγ Ῥσοηοῖῃ, ΙΟἢ [6115 ΠΕΙ ΠΟΥ ΟἿ 6 
ΨΑΥ ΠΟΥ [6 οἴδοτ, υἐ Ὀγ ἴΠ 6 ψἢΟ]6 σοη- 
Β: ΓΙ ΟῚ οὗ ἴῃ6 ραβθαραε. Τῆδ ν]η655 18 
ΒΡΟΚΘη οὗ 845 βοπηδῖπίηρ ὙΠ]Οἢ ΔὉ164685 
ΑἴΟΣ ᾿ξ μᾶ5 Ὀδδὴ γίνε; ἦξς λαζά δογις 



ΤΗΕ ΟΟΘΡΕΙῚ, 

«υἱδιδος; δα, τλοτα (ἤδη (ἢ 15, [ἢ 6 ψΠΏ655 
15 ζίνθῃ 51}}}; ἀξ ξηοινείλ λα ἀξ ταΐᾷ 
ἥγμδ; δῃηᾶ, γεὶ δραίη, ἴῃς ρῖνεσ οἵ ἴῃῈ 
γὶ 655 5615 ὨἰπΊ86] ἰὴ σοηϊταϑὶ 11} ἢ! 5 
Τοδάοβ ; ἀξ λαέά φσίυορι δὲς τοίρ655...ἐλαξ 
γὲ »νιαν δεέϊξυςσ. Ιὶ 5 ποῖ Ῥοβϑιῦ]α 6 ἢ 
ἴο ἀουδὲ τπᾶὶ (Π6 ποτγὰβ ἴδϊκζθῃ ἴῃ {ΠΕ 
σομῖοχί αϑβοτῖ ἴἢδς ([ῃ6 δγθ- ]Π6855 γ85 
511} ΠΙνηρ ἤδη [6 τοοοσῇ ψγ85 ψτιςδη  ; 
δηα [ἴ 50, ᾿ὲ 15 τοδί Ὡδίισαὶ ἴο ΒΌΡΡΟΒ6 
τῃδὲ ἢΪ5 ῥγεβθηΐ υἱΐογδησθ, ἴο ΜὨΙΟἢ ΔΡ- 
Ρ6Δ] 15 τηδάβ, ἰ5 ταὶ σοηίαίηδα ἴῃ τῃ6 
Οοβρεϊ 1156] [118 ἀΠΠἤο]ς το ἀρργϑοϊδῖα 
[86 δυνά θητ 14] ἔοτοθ οὗ δὴ δρρεδὶ ἴο ἴῃ 6 
ΠΟΙ ΒΟΙΟΙ 55.655 οὗ 8η ὑπάεβηξα νη 655. 

Ι͂Ὼ [ῃ15 σοπηθχίοη Δηοῖ ογ ροϊηϊ πιιϑῖ 
06 οὐβοσνεά. Ι{τμ6 δυῖπου χεγα Δρραδ]- 
ἵηρ ἴο [ῃ6 [ΟΕ ΟΩΥ οὗ ἃ {Π|γὰ Ῥδύβοη ἢ6 
νοῦ ἃ δἰπηοδῖ πα Θββαγν ἤᾶνα υϑεὰ δη 
δογῖϑῖ δηα ποῖ ἃ ρογίεςϊ, ἀξ ἐἠαΐ σατὺ δογέ 
τὐἱΐπξες, ἀπὰ ηοῖ ἦς ἐφαΐζ λαΐά τέο ἦα 
δογγιό τίγρις. ΕῸΤ ἴῇ6 ΙΏΘΙΘ ὨΔΙΓΑΙΟΥ 
[Πε τΕΘΌΤΔΟΏΥ σοηςΓ65 ἴῃ ἴἢ6 τηοπιδηΐ δ 
ὙΠΙΟΝ ἢ νὰβ τοηἀογεά ἕο [ῃ6 ᾿]Π6585 
ΠΙΠΊ56 ΙΓ 1 15 ἃ σοπτ που ρατί οὗ ἢἰὶ5 οὐ 
16. 

ἼΤΠδ σοπο]υβίοη ἴο ΏΙΟἢ [ἢ 656 ΓΟ. ΑΙ 5 
σοηνογρα Μ1}} ΔΡΡΘΑΓ 511}} τηοσγα οογίδιη 1 
[η6 σοπηηεηΐ Ὀκ τεἀμορα ἴο ἰΐἴ5 5 ρ]οϑῖ 
οἸοηθηίβ. [Γιὰ Πδὰ εἰοοά, 2472 ἐλαΐ Ζαίά 
σε ἀαίὰ ὀογνις τυΐζψισος, ἐλαΐ γε σέδο γᾶν 
ὀεέϊευε, ὯΟ ΟΤΪΠΔΙΎ τοδῦεσ σπου ᾶνὸ 
ἀουδιεα ταὶ τῃ6 ΤΟΥ 85 ἀρρεα]ηρ ἴο 
ἢ15 Τῇ Θχρογίθηςθ, τεοοσγάθα ἴῃ {π6 ἢ15- 
ΟΤΥ, δῆς 0 ΟἾΠΟΙ [Θϑ Ἰ ΠΟΩΥ 15 αυοῖδά. 
Βυὶ [λ)6 ἱπίογοδίαϊθα οἶδιιδθ ἀο ηοΐ 1ἴἢ 
ΔΏΥ ΨΑΥ ᾿πιογίοσα ἢ [ἢ]15 Ἰ οΥργοι Δ Οη. 
ὙΠΟΥ 5. ΠΊΡῚΥ Ροϊηΐ ουΐϊ, ἃ5 ἢδ45 θδδη δΔ]- 
ΤΕΔΑΥῪ ποιοοά, [ἢ6 τοϊδιοἢ ἴῃ ΒΊΟΝ [ἢ]5 
5ΡΘΟΪΔ] βἰδίθηηθηΐ βίδηα5 ἴο 115 δἰἰδϑίδι.οη. 
ΤΏΘΥ 506} ἴῃαῖ (Π15 [ΘϑΕ ΟΩΥ 58 15865 
ἴη6 ἴνγο σοπήϊοηβ, Π]οΟἢ τηυδῖ Ὀδ6 τδῦ- 
Βεα ογ ἴῃς δϑιδὈ βηταθηξ οἵ 115 ΔῈ ΪΠΟΓΙΥ, 
ἴπαϊ ἃ 15 δάἀδαιδίθ ἴῃ ταϊδίίοη ἴο ἰἴβ 
ΒΟΌΓ͵ΓΟΘ, δηά ταὶ 11 15 οοττεοΐ ἰὴ 115 δοίι δὶ 
ἀειαιῖ9. ΕῸΣ ἃ νυ π685 ΠΊΔΥ ρῖνα ἴπ|6 
δνίάδησς δηά γεῖ τῇ 155 {Π6 6556η1[14] ἴδα- 
ἴυγα5 οὗ [ῃαἴ οἵὁἨ ψῃΙΟἢ ἢ 5ρθᾶκβ. Ηδησα 
[6 Ὑῖοῦ δἢησηβ τἰἢ6 σομροίθηου οὗ 
ἴῃ 6 νἱΐηθ55, 16 ἢ ΔΠΊΓΙΏ5 4ἷ5ο τῇδ 
[Π6 ΟΞ ΤΊΟΩΥ 1156] τννᾶ5 Ἔχδοῖ, 

Ου ἴῃς σοὶς πεσείοσα (ἢ εἰδϊοειηθηξ 
ὙΠΟ Μὰ ἤανα σοῃδιἀεγοα 15 Ὡοΐ ΟΠΪΥ 
σοι ρδι]6ε ψ ἢ 16 Ιἀεητγ οἵ τΠ6 ογο- 
ψΙΠ)655 δηα τῆς ντίῖοσ οὐ ἴῃ6 Οοβρεὶ, 

1 ΤῊϊς ςοποϊυκξίοη Πο]ὰβ σοοὰ ἴο ὙΠοχηβοουεῦ 
[πε σοπιεηϊ Ὀ6 τοίεττεα, 

ΟΕ 51. ΪΟΗ͂Ν. χχν]ϊ 

δυΐ ἰξ αἷἶβο βυρρεϑίβ, ὄἄνθῇ ἱγ τἰ ἀο65 ἠοΐ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰηνοῖνα, ἴῃς Ἰἀεηεδοδίοη οὗ 
[η6 ἴσο. Οπη ἴῃς οἴδμεσ μδηά, [π6 ΟὨΪΥ 
ΟἿΠΘΙ ΡΟΒΘ1016 ᾿ηἰετργεϊδιὶοη οὗ της ρ85- 
58 ρ8 5 Ὑ ΏΟΙΥ ΡΟΪη11655. 1ἴ ΘΙ ΡΡΟΒ65 1Πδῖ 
Δ ΔΡΡΘΔ] 5 τδάδ νυ δ᾽ ροΪαΓ ΘΠ ρἢ 8515 
ἴο 8ηὴ υρκπονῃ ΜΠΠ655, ΨὯΟ 15 5814 ἴο 6 
ςσοηβοϊουβ οὗ ἴῃς τυ] 655 οὗ ἢϊ5 ονῃ 
τεβ!ποην. ϑυςῇ ἃ σοιητηθηΐῖ οουἱὰ ππὰ 
ὯΟῸ ΡΪΐδος ἰῇ ἴῃς σοπηθχίοῃ ἴῃ ΨὨῆϊςοἢ 
[6 ψοτάϑβ βἰδηά. 

(ὃ (Ἰ. χχί. 24. Τῆς {πἰτὰ ρᾶβϑαρα 
ΨΠΙΟΝ Οσσυγβ ἴῃ ἴπ6 Δρροπάϊχ ἴο ἴδ 
Οοϑρεὶ (ςἢ. χχὶ.) 15 ἀιθδγθηϊ ἴῃ σμαγδοῖοσ 
ἔτοιῃ ἴῃς οἴμεσ ἴνο. Αἴἶοσ [Π6 πδιταῖνα 
οὗ [πΠ6 1,οτά 5 βαγίηρ ΜΙ τοραγά ἴο “ἢ 6 
ἀἰβοῖρὶα ότῃ ἢδ Ἰονεά," ἴῃς τεοογά οοη- 
Ὠπυδ5 : δ ἐς τὴς αἰδείῤῥίς τοὴο τουϊγιοςεείλ 
εὐμεδγηιηρ δες ἐλήηρε, αμα τοῖο τυγοΐδ 
ἐἦέϑε Κἀέπρε : αρα τὸς ἄποτον ἐδαΐ Δὶς τοιΐριξος 
ἧς ἵγμέ (ουτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν 
περὶ τούτων καὶ ὁ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν 
ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν). ΤΊΘΓΙΕ 
σδῃ Ὀ6 πο ἀουδί 85 ἴο ἴδε τηϑδηϊηρ οὗ 
1πη6 ψογάβ. ΤὴΘ τι ηρ οὗ [Π6 (οβρ6] 15 
ἀἰϑεϊμοῦγ δϑϑιρηθα ὈΥ μοὶ ἴο “τῆς Ὀ6- 
Ἰονεά αἰΞοῖρ]6 ᾽ (νυν. 21). Βαϊ 1ξ 15. ποῖ δ 
οὔσα ΟὈνϊουβ ἴο ψῃοπὶ ἴῃ6 ᾿νοσὰὰβ ᾶγὲ ἴὸ 
Ὀε ἀϑϑοιρῃθα, [5 ἴῃς διιΐμοσ οὗ (π6 (σοβρεὶ 
ΠΙ56] Γ τ[ὴ6 ϑρθακεγὺ ΟΥ̓ Τηθδῖ [ῃῆ6 ποῖ 
δ6 τοίοισεα ἴἰο οἴπεὺβ μ᾽ ρα] 5 ῃ θα ἢϊ5 
Οοβρεϊ, 85, ἕο ὄἌὄχδίῃρίθ, ἴο ἴ[π6 Ερἢμεϑβίδη 
οἰάοτβ ὶ Βοίοσγε να αδἰϊοιηρῖ ἴο δῆβνεσ 
115 φιεδίίοη ἴξ τηυδῖ Ὀ6 οὐβεγνεὰ {παῖ 
ὙΠΙΟΏΟΥΟΙ νἱοὸνν 6 ἴακϑη, ἴῃ6 βοηΐθηοδ 
σοηΐδίηβ ἃ ἀεοϊδγαίοη 85 ἴο [6 δυῖῃοσ- 
Βῆ]0 οὐ ἴῃς (Οσοθρεὶ σοῃϊεοιηρογδηθοι 8 
ΜΠ 115 ΡΟ] ὕοη, ἔοτ [ΠθγῈ 15 ἢοΐ ἴΠ6 
Ἰοδϑδὲ ονϊάθησθ (δὶ [ὴῆ6 (σοβρεὶ ννᾶβ ὄνὸσ 
οἰσου]αῖοα πὰ τἴ6 μυχοῦ πους [Π6 
δριοσαα (ςἢ. χχὶ.). Αηά γοῖ ἐγίῃετ, (ἢ 6 
ἀφοϊατδῦομι οχίθηβ Ὀοΐῃ ἴο ἴῃς 5ιῦ- 
βίδηταὶ δι τ Πουϑδὶρ (ἦς “λαΐ εὐϊζγιοεεοί ἐρ»- 
ἐδγγηηρ ἦστε ἐἀΐηρο) δὰ αἷδο ἴο [ἢ6 
᾿ϊῖογαὶ δυϊῃουβρ οὗ (ἢ6 τϑοογὰ (ἦε ζλαξ 
τυγοίς ἐλερε ἐλίμρε). 8.0. τηυςοῇ 15 οΟἰθαγ; 
Ὀυΐϊ ροΟΙΏΔΡ5 1ἴ 15 Ἰτρο551016 ἴο ρῦθβ55 ἴῃ 6 
ΡτΓοβθηῖ ἴεηβα (ἦε λα: τυϊἼη65:611) 8ἃ5. ἃ 
ςοτίδίη ργοοῦ ἴπαὶ ἴῃ6 δυῖμποσ ννὰ5 511} 
αἰϊναο ψῆθῃ τἴἢ6 σψοῦκ ψὰϑ βϑηΐϊ ἰογίῇ. 
ΤΟ ἴογπῃμ 85 ἰἴζ δἰδηάς ἤφύθ ὈΥ [56] 
ΤῊΔῪ 5: ΤῊΡῚΥ ἱπαϊοαία ἴῃ6 νι] σοπεϊ ΠΥ οὗ 
ἢϊ5. ἰαϑιποηγ. ΗΜ ΕΘ [(Π15 ΤΑΥ͂ ὉΘ, 
[6 ποῖα δἷ ἰθαϑβῖ δι ρ ἢ 451ΖῈ5 γῃδῖ 185 [εἰς 
ἴο Ὀ6 ἃ τθᾶ] ργόβθῃςε οὗ [ἢ ντζοσ ἴῃ (ἢ 6 
Βοο οἰ ὺ ἰο ψῃιοῆ 6 Ὀεϊοηρεά. 
1 ν͵ὰ ον ῥτοςεδά ἴο ἢχ ἴμ6 διῖμοσ- 



ΧΧΝἾ 

ΒΡ οὗ [6 ποῖδ, 1 Ψ1}} δ οῇὔσθ ρρῬθᾶγ 
[παῖ [Π6 ραβϑαρα (ΧΙΧ. 35) ΨΏΙΟἢ 45 ὈδΘη 
ΔΙγοδαν σοηϑβιαογεαὰ ργδοῖοδ!}ν ἀδοϊά 65 
[ὴ6 ᾳιδδίίοη. Τῇα σοηιγαβὶ Ὀεΐνθθη ἴῃ 6 
ἴνο ποίθϑ 15 σοτῃρ]εῖθ. [1η τπαῖ ἴδ ηοῖθ 
15 ρίνθη ἴῃ [ἢ βιηρυΐαῦ ἀπ ἴῃ τῆς {πιγά 
ῬΕΙ5ΟΗ ; ἴῃ [Π]5 1{ 5 ρίνεη ἴη ἴπε ρίυταὶ πὰ 
ἴῃ ἴῃ6 ἢἤγϑὶ ροῖθοη. ἴ[π [παῖ [ῃ6 νη 6 55 
15 τοράγάθα 8ἃ5 ἰβδοϊαϊεα δηᾶ τετηοῖς (ἠέ 
ἐλαί...“»α ἀξε...)}; ἴᾷὰ (15 τῃ6 ΜΠ 655 15 
τεραγάεα 845 ργθϑθηΐῖ (ῥλς 25...). ΤΠ νὲ 
ὈΘΙΙονο ἴπᾶῖ ἴΠ6 ἰΟΥΠΊΘΥ 15, 85 πᾶς Ὀθθη 
βῆθνη, ἃ ΡῬΡεῦβοηδὶ δῇιγτηδίίοη οὗ τς 
ΨΓΠΕΙ ΠΙΠ156 10, 1 566 η15 δἰ πιοϑῖ ἱτηροϑ8- 
δ: 0]6 τὸ Ὀδίονα {παῖ [Π]5 15 ἃ Ρϑιϑοηδὶ 
Δίπτηηδιίοη 4Αἰδο. Νὸ υβῆοϊθης τϑαάβοη 
οδη Ὁ6 φίνοη ἕο ἴ[ἢ6 σομηρίεῖθ σἤδηρο οὗ 
Ῥοβι[οὴ ΜΠΙΟἢ ἢ6 Δ551Ππ|6ὲ5 ἰονναγαβ. ἢ]5 
ον ψοῦΚ. ΤΠδ ρῥίυγαὶ (εξ ξποτὺ) ὉΥ ἴ{- 
56] Γ ψόοι]α Ὀ6 σαραῦϊς οὗ Ἔἀχραπαῦοῃ, Ὀαὶ 
[Π6 τταηϑιοη ἔτοι [6 Ὠἰδιοτιοαὶ βιηρ ΑΓ 
(ἐδ 15...) τὸ τς ἀϊτγεοῖ ρα] (τό ἤγιοιν...) 
15 80 Βαῖβῃ δηά βυάάξη 5 ἴο 6 Δ]] Ὀπῖ 
Ἰη8Δ 4 Π115510]6 ; δηά ἴπε αἰ ΠΟΥ 15 ἀρρτὰ- 
ναϊεαὰ ὈΥ τῆ οσουστοῆσθ οὐ τς ἢγϑίϊ 
ῬΟΙΒΟΩ 5ἰηρυίαγ (7 σβῥοςε)ὺ ἴῃ ἴῃ6 ποχί 
βοηίθηοθ. Οἡ ἴἋῖἢ6 οἵἴποσ παηα, τῇ ννα 
ῬδαΓ 1ῃ πηϊπὰ [παῖ ἴΠ6 Οὐοβρεὶ 45 οτὶρὶ- 
ὯΔ4}}γ σοπιροβοα επάδα νη ΧΧ. 21, ἴο 
ΠΟ ΧΧΙ. 25 ΙΏζΔΥ ἤανα Ὀδθη αἰϊδοῃαοα, 
8δηἀ {μαᾶὶ [ῃ6 πδίγαῖϊνοβ ἰῇ ΧΧΙ. 1---22 

- ἭΘΓΘ ἀγα ὉΡ Ὀγ 1ῃ6 ϑα1πὴ6 δι ΠΟΥ δὲ ἃ 
Ἰδῖθῦ τἰπδ ὉΠΟΥ͂ αἰτουτηβδίαησες ψΠΟἢ 
Ο4]16ἀ ἔογ βοιὴς δυϊπογιαϊζινα Ἰητογρτγεῖδ- 
τ[ἰΙοη οὗ 4 τηϊϑίακοη γα! το, 6 οδῇ 
ΤΟΔΟΪγ υπάογβοίαηα ἤονν {πῈὸ ποῖθ ψὰβ 
δαἀάξρα ἴο [Π6 τοοοσᾷ Ὀγ ἴποϑο ῆο δά 
ΒΟΌΡὮΣ [ογ (15 δα ἀϊοηδὶ ἐχρίαπδίίοη οὗ 
πε Ποτά ψογάβ, ἀπᾶ ργεϑεγνοα ν ἤθη 
(ἢς οσοτηρ!εἰε (σοβροὶ ννᾶ5 ἰϑϑυε ἴο τῃ6 
Ομυτοῆ. Αἱ τῆς β8δπὶ6 ἰἰπλ6, ᾿Γ τ. 25 
ἰοστπιεα [ἢ6 ᾿ἰαϑὲ οἴαυβε οἵ τῃ6 οτιρίηαὶ 
ἀοϑρεϊ, ἴ ννου]ὰ παίαγα! γ Ὀὸ τταηβέογγθα 
ἴο (ἢ6 ἐπα οὗ {πε6 δη]αγρεα σγεοοζα. 

ΤῊὴσδ ροηθγαὶ γοϑυϊς οὗ ἴῃ 6 ἐχδιμ!ηδίοη 
οὗ ἴῃε86 ραββᾶρεβ ἰ5. [ἢ115 ΤΟ] ΕΓ Ὁ] α15- 
τἰπςῖ. ΤΠε ἐουγῆ Οοβρεὶ οἰαὶπηβ ἴο Ὀ6 
τιτ6ἢ ὈΥ δὴ ἐγθ- 1 Πε85, δηα [ἢ15 ο]Δ ΠῚ 
15 αἰτεϑίεα Ὀγ ἴβοβα ψῆο ρυΐ ἴῃ νψγοῦκ ἴῃ 
αἰτου]διοη. 

2. χίγημαὶ ευϊζερα ας 19 {ἦε αμίλογ- 
“ἀΐῥ. 

[ῃ σοηϑβιάοσίηρ ἴῃ6 δχίεσηδὶ ονϊἀθησςε 

1 Τῆς οδαγδοῖοσ οὗ ἴῃς ρῥτγεβοηὶ [ηἰγοάἀυςοιίοη 
ὨΘΟΟΒΒΆΤΙΪΥ εἐχοϊμ ες ἀείαι!]εα οτγτἰςἰση οὐὗἨ [ἢς 

ΙΝΤΚΟΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἴογ ἴῃ δυιῖδουβῃρ οὗ ἴῃς Εουσίῃ Οοβροῖ, 
1 15 ὨΘΟΘΘΘΑΤΥ ἴο ὈΘΑΓ ἰῃ τη ἴπ6 σοη- 
ἀἸτοη5. ὈΠΟΘΥ ὙΠ Ισἢ ἰτ τησδῖ ὃς 5οιρῆϊ. 
᾿ς δρτεϑὰ οἡ 4]} μαπάϑ ῃδῖ ἴῃ (οβρεὶ 
νγὰ5 ΓΘ δὲ ἃ ἰαία ἀδῖθ, τονγαγή8 ἴῃ 6 
οἷοϑα οἵ [6 ἢτιβδῖ σοπίυσγ, ἤδη τῃ6 
Ἐνδηροῖις ἰγδα!οη, Ῥγαβοσνθα ἴῃ οοτ- 
Ῥ]Επλ πτΑΤΥ [Ογπη5 ἢ [ἢ ϑυπορίὶς (ο5Ρ6]5, 
Δα ραϊηεα φσοηθγαὶ ΟὐττθηοΥ, δηὰ ΟΠ 
5 ψιὰθ βδρτεδαὰ παὰ ργδοίιςδ!ν ἀεῖογ- 
τηϊηθα τῃ6 ρορυϊαῦ νον οὗ τΠ6 [πὸ δηά 
ἰοδοῃίηρ οὗ ἴῃς Ἰιοτὰ. Απαὰ δτίμεσγ, [ἢ 6 
Βϑίδηςε οὗ [πε τροοσὰ ἀθαΐβ ψ τῆ ῥγοῦ- 
Ιθπ5 ψΠοῇ Ὀεϊοηρ ἴο τῆς 16 οὗ τΠ6 
ΟΠυτοῇ δπα ἴο ἃ τῆοτὰ ἔμ} }γ ἀενεϊορεά 
ίαῃ. Οἡ Ὀοῖῃ ρτοιιπὰβ τϑίθγθηςθϑ ἴὸ 
ἴῃς σοηίξηΐβ οὗ [ἢ15 σοβρεὶ νου ἠδίυ- 
ταῖν 6 ΤΆΓΟΥ 1η ΟΓΪΠΔΤῪ ᾿Ποτγαΐαγα [ἤδη 
Τοίδγθησαβ ἴο ἴπ6 σοηϊξηῖβ οὗ [Π6 οΟΙΠΘΓ 
Οσοβροὶθ. Ἐχργοος οἱϊδτ!οη5 ἃ τηδάθ 
ἴτοτη 4}1] ἀῦοιῖ [ἢ6 988 η16 {{π|6. 

ΓΟ τι βϑιίαη τπδοϊορίςδὶ ἰἰτογαΐασγο ὑτᾶσ- 
ἘΟΔΙγ ὈΘρΊη5 ἔοσ, υ5 ὙΠῸ Ιτϑηρου5, (]6- 
τηθηΐῖ οὗ ΑἸοχδαηάσια, δηᾶ Του] ]!]4η, δηὰ 
ἴΠ656 ντιίεῖβ ι56 ἴῃ6 ἴοισγ οβρεῖς 85 
[1] δηα ἀεςο ϑίνεῖν 45 ΔΠΥ πποά τη ὙΤΙΟΓ. 
ΤΠ ἔον Ἰεϊίοτς δηὰ δροϑβίο]ὶς ἴγθδί565 
Δηα {ταρηηθηῖβ νΒΊΟἢ σεργοβθηῖ [ἢ 6 ΘΑΥΠ ΟΣ 
[πτεγαῖαστα οὐ ἴπΠ6 βϑϑθοοηα σδηζιγν ρῖνθ 
νΘΓΥ 11{Π|6 Θοορε ἔοσ ἢ ἀϊγεςῖ ιι56 οὗ [6 
Νεν Τοβίαηθηῖ. Βιυῖ 1 15 πγοβί βἰρηϊῆς 
οδηΐ ἴῃαὶ ΕἼ ΞΘΌΙ5, ῆο ἢδὰ δοοθϑ5 ἴο 
ΤἸΏΔΗΥ γοῦκα γῃ]οἢ τὸ πον ἰοβῖ, 5ρεα κϑ 
νου τόβεσνα οὗ ἴπ6 ΕουΠἢ οβρεὶ 858 
[Π6 υπαισοιοηθα νοτκ οἵ 81 ]οἤπ, πὸ 
1655 ἵδη ἴῃοϑε ἴἤγοα στοδῖ γαργοβαηϊδινα 
ἘΔΙΠΘΥΘ ΠΟ 5 πῈ 0 6 ἰοδοῆίηρ οὗ ἴΠ6 
σοηΐυγγ. {πὸ Πδα Κηονη οὗ δὴν ἀουδίβ 
ἃ5 ἴο 115 ΔΙ ΠΟΥΒΠΙΡ ἀπιοηρ Θοςἰ6βιαϑιϊοδὶ 
ΓΙ τβ, ἢ νου ψιτμουϊ χυδϑίίοη ἤᾶνα 
Τηδητοηδα ἴΠ656, ἃ5 ἢ6 Πᾶ5 αιοῖρα [6 
οας]5πῚ οὗ Ὠιοηγδῖυ5 οὗ ΑἸἰεχδηάγια οἡ 
[η6 ΑΡοοσδίγυρβα. 

νε 5ἴασι τῃθη στ (ῃ6 υηἀεηῖδῦ]6 ἔδοϊ 
ἴπδῖ δῦουϊ [ἢ ἰα5ῖ αιαγίοσ οἵ ἴ[ῃ6 βεσοηά 
σοηΐυσΥ, ἤδη το ἴῃς παίυτε οὗ ἴῃς 
οᾶ56 οἰδαῦ δνϊάθηςο οδῃ ἢγϑθι Ὀ6 οὐδιδιηρά, 
ἴῃς ἀοβρεὶ ννὰ5 δοσερίθα δ5 δυϊῃουγ δίνα 
Ὁγ Πεγεῖοαὶ νυ ῖουβ Κα Ῥιο]θηδοιι5 δηὰ 

δυϊποττῖε5 ψηϊο τα αυοϊεά. Βυῖ ἰἴ τῇδυ ὃς 
βαϊὰ, οὔςο ἔοτγ ἃ]}, ἴῃδϊ [Ὡς ρᾶββαρσεβ ΠΟ ἢ ἃτε δεῖ 
ἀονῃ τὸ υδοὰ δῆεσ ἃ Ἵσασγεία! ἌἼχατηϊπαίίοη οἵ 4]] 
πδῖ πᾶς Ὀδεη ὑγρεὰ ἀσαίϊησὶ {πεῖν να! !ἀϊῖγ. ΤΠα 
οΥσίηδὶ ἴεχίβ μάνα Ὀεεη ἀϊδουβδεὰ ἴῃ ἀεϊαὶ! Ὁ 
τ ϑαπάαυ (ΤΊ ε σσοορεϊς ἰῃ ἴἢς ϑεοοπά ( οηίυγγ,᾽ 
1876) δπὰ ὃγ τ [ἱρῃιίοοι ἴῃ της “(οῃΐδπι ἀν 
Ἐδνιενν,᾽ 1875, ἢ, ψῆο δᾶνε ποίϊοςα «αἵ ἰεηρσὶ 
ἴδς πιοοῖ σεςθηῖΐ ᾿ἰεσγαίυγο οἱ ἴΠμ6 50) ες, 



πα 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕΙῚ, 

Ἡδογδοΐξςοη, δηά υϑεα ΌΥ ἴῃ6 ορροῃρηῖβ 
οἵ Ομηβῖ |κὲ (εἰβιιβ, δηα δεϑϊρηςεα ἴο 
δ: ]οὔπ ὈΥ Εδίῃειβ ἴῃ δι}, Αἰεχδηάτγια, 
δηὰ Νούί! Αἴπςοα, ψο οἰαϊπιοα ἴο το- 
ΡῬτοάμυος τῃὴ6 δποίθης (τα!!! οὗ {ΠΕ6ῚΓ 
σἤυχοῃβ, δηα [15 ἢ ρεπίδοϊ πδίυγαὶ- 
655, ἴπετα Ὀεὶηρ δυάθη!γ πὸ ἴταοα 
ψἢ (δεῖς Κηονϊεᾶρε οὐ ἃ σΟὨΙΓΑΙΥ 
οΡ᾿πίοη. [15 ἴτας ὑπαὶ [ῆς Οσοβρεὶϊ νγὰξ 
ποῖ τεοοινεὰ Ὁ Μαζοίοῃ, Ὀυϊ ἴ[Π6τα 15 πὸ 
ον άδηςθδ ἴο 5ιεν ἴδ ἢ6 νὰβ ᾿Πυδηςοα 
ΌὈΥ δηγιπίηρς δυῖϊ 5ιυδ)]οοίνε σοηῃδβιάδθγα- 
[ΟῺ5 ἴῃ ἴῃς ἔοττηδίοη οὗ ἢ15 Το] δοιο 
οὗ ϑεηρίυγεβ. Ισγϑῆδθοιι5 4150 τη ΘηΓἸΟΠ5 Δἢ 
ΘΆΓΙΟΙ βθοῖ, οὗ ἀουδίβμι! δπηϊυ, νυ Ὠςἢ, 
αοἰαϊγηςρ ἴοτ ᾿ἴ56] Γ τη 6 ροβϑϑϑβίοη οὗ ρτο- 
Ῥἤδες ρηδ, τοὐ]εοῖεα τη6 Οοθρεὶ οἵ 81 
Τοδη δῃὰ 115 σμαγδοϊογιϑιῖς ὑσόγη 8565 οὗ 
τῆς Ῥαγδοϊεῖα (Ιστϑη. “ς. Ηφσ. 111. 11. 9, 
“ΑΙ αὐ ἀοηυ ϑριπίυ5 ἔπιβίγεηταγ 
αυοα [ἢ ΠΟΝ]551}115 [ΕΠ ΡΟΣ Ό15 ΒΘσ  Π]Πυ1ὴ 
Ρἰδοιατη Ῥαὶτβ εθυβιπ) δσῖ ἴῃ ὨυΓ,ΔΠΙΠΊ 
δοηυβ, ἰδ βρεοίθα ἤοὴ δαπλτίιης 
415 65ῖ βεσιπηάμπ) Δ Π 15 Ἔνδηρ ! 1], 
ἴῃ 4αυ8 Ῥαγδοϊδίιτλ 56 ΤὨἸΒΘΌΣΌΓΩ ΠΟΓΏΪΏ115 
ΡτΟ 5; 5εα δἰ πλ] εἴ Ἔνδηρο]ατ εἴ ρτο- 
ῬΒεεοιμ ταρεϊ]υηῖ ϑριγια τ ἢ). Βυῖ [ἢ ς 
ἰδῆρυδρε οὗ [τεηφῦβ ἰδ ηα5 ἢ βυρροτί ἴο 
πε Ξυρροϑιτοη παῖ ἴἢ15 5εοῖ αμδϑιοηδα 
ἴπΠ6 δυϊμοῦ οὗ ἴῃς Οοϑρεὶ οὐ οπτοδὶ 
δτουπάβ. Αἱ [6 βδῆηα τὴς ἰἴ τηιβὶ Ὀ6 
ποιϊϊορὰ τπᾶὶ Ἐριρμδηϊι5 (΄ Ηφτ. 1. 3) 
δηὰ Ῥῃ)αϑίσιιι5 (ς ΗΘ. 69) δϑβετὶ {παῖ 
ἃ Ὀοάγ οὗ τηδϑὴ ὑπο ἴπον οδὶ] “ρὲ 
ἀδϑισιθα [ῃ6 διυῖπουβῃ!ρ οἵ ἴῃ6 Οοβρεὶ 
απάὰ οὐ ἴῃ6 Αροοδίγρβε ἴο (ἰδυηῖῃ8. 
ΤῊΣ πίἰδιίθιηθηΐ 85 ἰΐ δίδηπαάβ 15 5οδύς ον 
Ἰη 16} 1] ῖῦ]ε ; δηὰ 1ἴ βεοη5 ἴο Ὦδανε ΔΓ 56 ἢ 
ἴτοὰ ἴῃ6 πηϑία θη οχίθηϑίοη ἴο ἴδε 
ΔΌΓΠΟΥΒΗΙΡ οἵ τῃ6 Οοβρεὶ, Ὀγ νγὰὺ οἵ 6χ- 
ν]αἰπίης [15 τοὐοςίοη, οὗ ἃ ἰαῖα σοπ͵]εοίαγα 
85 ἴο ἴῃς δυϊπουβῃ οὗ (6 ΑΡοοσδίυρϑ6. 

ϑύοῇῃ 8ῃ Ὄχοθρίοη σδῃ ἢᾶνα ἢ0 ψεϊρῃϊ 
ἀφαϊηβὲ ἴῃ6. υαηϊΐογηὶ Θοο δι ϑίοδὶ {γδα!- 
το ἢ ΠΟ 11 15 σοηϊταϑίθα. ὙΤῊΪ5 
ττδα το οδῃ Ὀς οαττ δα 51}}} Πισῖμοσ θαοκ 
[ἤδη Ιγϑηδθιι5, ῆΟ 15 [5 ]16ςῖ Ἐχροηθηῖ. 
Τῆς ἤχει αυοίϊδιοη οὗ ἴῃς (οβροὶ ὈΥ 
ΠὨΑΠῚΘ 15 τηδάὰβ ΌΥ ΤΗΕΟΡΗΙῦΒ οὗ Αη- 
ἴἰοςἢ (ς. 181 Α.}.}): “..«6 ἢο]γ 5. Πρ- 
ἴυγο5 ἴθδοῦ ι.5, δηά 411 [ὴ6 ᾿ὨΘΡΙΓΕα πΊθη 
(οἱ πνευματοφόροι), οης οὗ ψῇοι Τοη 
βΔ ἢ : 251 τε ὀφρίριρμίηρ τας 26 ογά, 
ἀπά {ἦε Ῥογα τυας Οοά...Αἰϊτεγιναταβ ἢς 
581: σμα ἐἀε  ογαά τυας σοά.: αὐ {ἀζηγε 
τ0676 "παάέ ζἀγοωγὰ 4“ἴρε, ἀγα τοίϊλοι 
Ηρα τοας ποί ευει ομέ ἐλέη ια΄ (' δὰ 

ΟΕ ὅτ. ΙΟΉΝ. 

Αὐυἷἴο].᾽ 11. 22. ΑΤΗΕΝΑΟΘΟΚΑΒ (ς. 176 
Α. Ὁ.) ρᾶγρῆγαβθα Δπα σου] 65 ἴῃς ἰδη- 
συαρε οὗ ἴῃς Οοθροὶ ἴῃ βοῇ ἃ ΨΔΑΥ 88 
ἴο 8π6ὺνν ἴπαὶ 1 νγὰβ8 Ὀοΐῃ ΑΓ ΠΥ δηὰ 
δΔυϊηοτγιδῖῖνα, δὰ μαὰ Ὀδεὴ σΑγο Ὁ 
νεῖ ρῃοα Ὀγ Ὠῖπι: “ἼὮε ὅοη οἵ σοὰ [5 ἠέ 
ρογά οἵ ἴῃς Εδίποσ ἴῃ ᾿άθὰ δηὰ δοΐυδ!ν 
(ἐν ἰδέᾳ καὶ ἐνεργείᾳ). Ἐθτ αὐ ἐλέρισε τυέγ 6 
πη αάέ ἴῃ ἀδρεηάδησε οἡ Ηἰπὶ δηᾶ ἑάγοωρα 
Αὔένι (πρὸς αὐτοῦ [Αςίβ χχνί!. 34] καὶ δι 
αὐτοῦ), “δε δα δον ἀπά ἦε δον»: δείγιρ ΟΖ. 
Βιιΐζ 5δἴποθ ψ[ἔωο δοη ἐς τη 116  αήφ απά 
ἦε }αλεν ἐμ δε 5091, ὈΥ ὉΠΠΥ͂ πα ΡΟνΟΓ 
οὗ τῆε ϑριηῖ (ἑνότητι καὶ δυνάμει πνεύμα- 
τος), ἴῃῇς ϑοὴ οἵ οὰ ἰ5 ἴῃς Μιπά δηά 
Λνοτγὰ οὗ ἴῃς Ἐδιίμογ᾽ (Ἴμ6ρ.᾿ το; σοΙΡ. 
]ομη ἱ. 3, χ. 30, χνυ]. 21). Αδουΐϊ τῃ6 
βΒ8 6 ἴ6 Ο(μαυριῦθ ΑΡΟΙ ΙΝΑΚΙΒ, 
Ὀιϑῆορ οὗ Ηϊεγαροὶβ, βρεακίηρ οὗ ἰδ6 
ἀἰδεσγεηϊ ΟΡ ΟΩ5 85 ἴο ἴῃ6 ἀδΥ οὗ [ἢ6 
1,ϑῖ ΘΌρροσ, δνιάθηιγ ἰτεαῖβ “τῆς ἀ15- 
δρτθοιηξηΐ οὗ ἴῃ6 (σοβρε]5᾽" (1.4. [ῃ6 ὅὃγ- 
Πορ(ϊϑῖὶα δηὰ 81: ᾿οἢη) 85 ϑβοῃηβίῃίην 
ΤΟΔΠῪ ουἱ οὗ [6 αυδδίίοη (Κουτῃ, “Ε6]}.᾿ 
Ι. τόγ Π. ; σουΡ. " ΗΙϊβι. οὗ Ν. Τ᾿ (δηοη;,; 
Ρ. 224); δῃηᾷ ἢξ ρῖνεβ δὴ δχρἰδηδ- 
το οὗ Το η χὶχ. 34 (566 ποῖθ), ἡ ὩΙΟἢ 
βῆδν5 τῃδι τῆς ἱποίάδης δά Ὀδοοπια ἃ 
500] 6ςοῖ οὗ ἀξδδρ βρθουϊαϊίίοη. 9111} βαυ! οτ 
ΤΑΤΙΑΝ, [ἢ6 βοῃοίασ οὗ Τυβίίη (ς. τόο 
Α. Ὠ.), αυοῖε5 ψογάβ οὗ [ῃ6 (οβρεὶ 85 ψῈ]} 
Κηον : “ ΤῊΙ5 15 ἴὴ ἔδοϊ," ἢ6 βᾶγβ, “παῖ 
νΠΙοἢ 4 Ὀεδη 5414 : Ζΐς ἀαγάριες αρ- 
2γελεπάεία πού ἐς δράξζ" (ςΟτδῖ.᾿ 12, 
τοῦτο ἔστιν ἄρα τὸ εἰρημένον Ἰ κά, 1. 16] 
ἢ σκοτία τὸ φώς οὐ καταλαμβάνει, ΟΠ 
'. 5; ΠΟΠΊΡ. [ὉΠ 1. 3 ΜΠ “Οτδιῖ. 10); 
δηα [ἢ6 Ἰαϊοϑῖ οὐ οϊδλ σοπῆσμηβ ἴῃς οἷά 
Ὀ6]εῖ τθᾶΐ ἢϊ5 “ Πιαϊθβδβδδασοη ̓  νὰ8 σοῆ- 
βίπιοῖοα ἔγοτῃ ἴῃ 6 τοχίβ οὗ ἰῃς ίουσ (Δποη- 
οὶ] Οοβρεὶβ (ἸἸρμοοίῖ, “ (ΟΠ ΘΙ ΡΟΥΑΣΥ͂ 
Ἀδνιον, Μαγν, 187}). 

50 ἴαγ ἴῃς ᾿ἴη6 οὗ τεϑΕ ΠΔΟΩΥ ΔΡΡὸΔΓΘ 
ἴο Ὀ6 Δρϑο τοῖν Ὀογοπα ἄουδί. ΤΠ 
ἴτδοο5 οὗ ἴῃ6 '56 οὗ τπ6 ἰουτίῃ Οοβρεοὶ 
ἴῃ τῃς6 Ιηΐογνδὶ] Ὀεΐννεθη 1οο---τἰόο Α.Ὁ. 
ΔΙΘ ΠΟΟΟΘΒΑΙΠΥ 1655 Οἶθδσ; Ὀυϊ 85 [ᾺΓ 88 
{ΠῸ6Ὺ σἂπ θὰ οὐϑβεσνβα [ΠῸῪ ἃγα ποΐ ΟἿΪ 
ἴῃ ρεγίδοϊ μδστῆοην 1} [ῃ6 ὈΕ]ἸοΓ ἰπ 118 
δροϑίοϊ!ς οὔρίῃ, Ὀυῖ πλδίθσι !]}ν 5ιγθ ρθη 
115 Ὀε εξ 

ΤῊΣ ΕΡΙΒΤΙῈ ΟΕ ΟἸΕΜΕΝΤ ἴο [δ 
ΟοΥπιδη5 Μὰ ὑσγΟΌΔΟΪΥ ψυττ6 ἢ Ὀεΐοτα 
[ῆ6 Οοβρεὶ οὗ ϑ8ι [οἱη, Ὀὺὶ αἰγεδάγυ [18 
ὙΠΠῊΡ 565 ἴΓΑΠΟ65 οἱ [6 ἰογπηβ οὗ 
(πουρῆς πΉΙΓἢ ἅτε σδπαγδοϊογϑις οὗ ἴῃ 6 
ὈοοΟΚ (ος. νι. ΧΧχνῖ. " ΗΙβῖ. οἵ (δῃοη οὗ 

ΧΧΙΧ 



ΧΧΧ 

Ν. Τ.᾿ ΡΡ. 25 ἢ). ὙΤῇε ἘΡΙΞΤΙΈ ΟΡ 
ΒΑΒΝΑΒΑΒ ἃρδίη ΟΠΘΓΘ 506 ΟΟΙΓΕΒΡΟΠΟ- 
Θἤς65 δηα τηοτα σοηίγαςίβ ψΊ ἴῃ 6 τοδοἢ- 
ἰὴ οὗ δὲ ] οη ἴῃ τῃ6 σοπιπΊοη τορίοη οὗ 
““ Τηγ51108] " ταὶ ρίουβ τπουρσῆς. [ἢ τῃς 
ΤΈΤΤΕΒΒ ΟΝ Ιονατιῦβ, Μηϊοῆ ἀνθ ἰἢ 
ἴΠεγ ἃγτθὸ ποῖ ϑδυϊζῃθηιὶς σογίδι εἶν [Δ]} 
ΜΠ τ[ῃ6 ἤτοι δαὶ] οὔ ἰδ σδηίυσυ, 
τὴς ἰηἤυδηςς οὗ [ἢ τοδοδίηρ, Γ ποῖ ἀ6- 
ΤΩΟΠΒΈΔΟΌΪΥ οὗ (ἢ ντιτηρθ, οὗ 81 οῃη 
)}5 τῇοτα ἄϊγοοι. Τῆς {πι6 τηϑδῖ οὗ [26 
ΓΟ γιβίίδη, ἴὺσ δχαιρὶθ, 15 δδ1:ἃ ἴο ὑὲ 
τῆς ““Ὀτοδά οἵ Οσοά, “ἀε δγεαά οὕ ἀεαύυον, 
2ἠε ὀγεαά οὐ ἐξ, ψ-Ὀϊο ἢ 15 ἐάε ἥεελ οὐ έδως 
Ολγιρί," δῃὰ ἢἰ5 ἀπηῖ 15 “ Ολγίρέ᾽ ς ὀέροί, 
ὙΠΟ 5 ἰονα Ἱποουγυρ]6 "ἢ (΄ δά Εοπι." 
νΙ. ; ΠΟΠΊΡ. Ϊοῆη νὶ. 232, 51, 53). Απά 
ἀραὶπ: “ὍΘ ϑριηῖὶ ἰ5 μοί δα δϑίσγαυ, ἃ5 
Ῥεϊηρ τοὶ σοά. Ἐὸογ τὲ ἀνοισείά τυλόμῶ 
17 ο»νιοέλ απά τυλίίλενγ 11 φοοίλ, αὐτιὰ Ζεείοί 
(ἐλέγχει) ταὶ σψῆηϊοῦ 15 πιά ἤθη" (( δά 
ΡῃπΠαά. νι. ; σοπρ. ]οἢ 11]. 8, χν!. 8). 

11 15 πονόνεσ ἢ ΡΟΙΥΘΑῈΡ δηά 
Ῥαριαβ' ἴτῃδλϊ ἴὴ6 ἀδοϊδῖνα τοβΕἸ ΠΠΟΩΥ ἴο 
186 δυϊπεητοι! ν οὗ 81 Τοῦ πη τ πρβ 
ΤΕΔ]ν Ὀορηῆ5. Ἐδοθηϊ ἱηναβι δι ΟΏ 8, 
ἱπάεροπάρδηϊ οὗ 4]1] {πεοϊοριςδὶ ᾿ηϊογαβῖβ, 
Ὧανε ἤχεα τῃ6 τηδτγίγγάοιῃ οὗ Ῥοϊγοδγρ 
Ϊὴ 155--Ὃ ΑΙὉ. (866 Πιρμεοοίῖ, " (οη- 
[ΟΠ ΡΟΣ Βονιον, 1875, Ρ. 838.) Αἱ 
{06 τς οὗ ἢἰ5 ἀεαίῃ ἣἢς δὰ Ὀδδθὴ ἃ 
ΟΠ τ βδη ἴοσγ εἰρῃϊγ-5χ γοαῖθ (Ἢ Μαζί. 
Ροϊγς. ς. 1Χ.). Ηδ τουβῖ τ[π6η πᾶν Ὀ6θη 
αἶῖνε ἀυπηρ [6 ρτοαῖοσ ρατί οὗ 51 Τ᾿ οἤη 5 
Τοϑ ἀθῆσα ἴῃ Αϑία, δηα [676 15 ἢῸ γᾶβοῇ 
ἴογ αυδδίοηϊηρ ἴΠ6 {τὰς οὗ [ἢδ 5ιαϊο- 
τηθηῖβ ταὶ 6 “δββοοίαίϊε ἃ σι [ῃ6 
ΑΡροβιίϊοβ ἰῇ Αβια (4... ]Ἰοῆη, Απάζγεν, 
ῬΠΠΡ; οομρ. Πἰρμιίοοῦ 5 “ (]οββίδηβ, 
ῬΡ. 45 {), δπάὰ νὰβ δηϊικίοα πἢ τς 
ονοσείρῃς οὗ ἴτΠ6 Οδυτγοῦ ἴῃ ϑάγτηδ ὉΥ 
το 6 ψο ΜῈ δὐε- Μ Π655685 δηή 
τηϊηϊβίοσς οἵ ἴῃς Τὰ " (Ευ56ῦ. “Η. ΒΕ, 
11. 26; ΠσοΙΡ. ἴτϑῃ. ἐς, Ηφσ. 11. 3. 4). 
Τῆυ5, {Κα 81 ]οῆη Ἀἰμηβοὶ, ἢς ᾿νε ἴο 
αη6 ἴψὸ ἀρθ5. ῬΏθη δἰγτοδαν οἷά 6 
δε ἴο β8ρθᾶὰκ ἴο 5 βοῃοϊαγβ οὗ “ἢϊ5 
Ἰηϊογοοῦτβα Ὑιὶ ΟΠ δηὰ ἴπ6 τοϑῖ οὗ 
ἴποβ86 ψῆο δὰ βθθῃ τῆς 1 οτὰ " (Ιτϑῃ. 
“ἘᾧΡ. δὰ ΕἸον. 8. 2); δπὰ ᾿γϑῆδθι15, ἰῇ ἢῚ5 
ἰδλῖογ γεϑᾶῖβ, νἱ νι αἷγ τες} } εα τῆς τεδοῆίηρ 
ΜὨΙΟΩ Πα μδά Πραγά ἔγοστῃ ἢϊπὰ 85 ἃ ὈΟΥ͂ 

1 Ἐὸὼρτ ἃ εοοτμρϊείς ἀϊΞδοιείοη οὗ πὰ ἰδίους 
Ῥοβιτοη οἵ ἰπεθς ἵνοὸ Εδίῃεῖβ 'ῃ γερσαγὰ ἴο δα 
ΓΟ τ βιίδη ἰεδο ίηρ δηὰ ᾿ἰϊτογδίυσε, δος ἴῃς τίς] 65 
οἵ Ὧν [ἡρῃκίοοι ἰῃ τἢς “Οοπίεπηρογαιγ Ἐδνίεν 
ἔοι Μαγ, Αὐγυκὶ ἀπὰ Οςοἴονεῖ, 1875. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

({τεὴ Δ Ἂ; Ἵορ. “ς. Ηξτ. π|. 2. 4). 
ΤἬΘΓΕ 15 ΠΟ τοοιῇ ἴῃ [Π15 Ὀτιοῖ ϑυσοΘ 55] ἢ 
ἴοσ ἴῇ6 ἱπιίτοάἀποίοη οὗὐἠ πο ᾿τηρΒ 
ὉΠῸΘΓ ἴἢ6 παπὶα οὗ δῖ Ϊ]οβη. [σϑηδὶ5 
σδηηοῖ ΜΙ ΔΏΥ ΓΟάΒΟη Ὀ6 5ρΡοβοα ἴο 
ἤανα δϑϑίρπθα ἴο ἴῃς ἰουπῇ (οβρεὶ τῃ6 
Ρίδοθ ψνῃοἢ ἢς ρἶνα5 ἴο 1 χ]685 ἢ δδά 
τεσοϊνοα ᾿ἴ ψιῃ τς βαποιίοη οἵ Ῥοϊγοδτρ. 
ΤΣ ρείβοῃ οἵ Ῥοϊγοδγρ, ἴῃς ᾿ντηρ δρῃ 
οὗ {π6 υπιῖγν οἵ ἴῃ ἰδ οὗὁὨ {πὸ ἢγϑί δηά 
Β6οοηα σδηζαΓίεβ, 15 1η 1056] ἃ δυγα ρτοοῦ 
οὗ τς δροβίο) ον οὗ ἴ[η6 οβρεὶ. [5 1ἴ 
σοΟησοΊνὈ]6 τηδῖ 1ῃ ἢϊ5 ΠΕ τηῈ σας ἢ ἃ 
τονοϊατοὴ ννᾶὰ8 δοσουρ 5η64 ἴπαΐ ἢΙ5 
αἸβΟΙΡ]Ὲ ᾿γεηδοὺβ 5 ηοΐ ΟἿΪΥ ἀδοεϊναα 
ἃ8 ἴο ἴῃ6 δυϊῃουβῃρ οὗ ἴῃς ὑοοκ, δυῖ 
νγὰ5 ΔΌΒΟΪ ΘΙ ὑηάναῖα τ[ἢδὶ ἴῃς σοη- 
τὺ οὐ τῆς ταάἀϊῦοπ ἰῇ σῇ] ἢ ἢΘ 
Ὀοδβῖθα δὰ Ὀδδθη σομῃρ] θα Ὀγόκθῃ 
Οηε 5ῃοτὶ Ἰεϊζογ οἵ Ῥοϊγοδγρ, ἢ Ὡς ἢ 
Ισϑῆϑουβ νγὰ5 δοαυδιηϊοα ([τϑη. ὦ 2), [85 
Ὀδδη ῥγεβεσνοα. [ἢ [ἢ]15 [ΠΏ 676 15 ἃ βίγικ- 
Ἰῃῷ οοϊποίάδηοα νι τἢ6 ἰδησιαρα οὗ 
1 Ἰοῆῃ: “Ενεῖῦ ος," δ ψτὶῖοβ, “σῇο 
ἀοῖῃ ποῖ σοηπἕοβ5 ἴμαὶ [6515 (γιδὲ δίῃ 
σόα ἰῃ ἴῃς βεϑῃ, 15 δῃιοηγιϑι " (. δ) 
ῬῊΠ].᾿ ν.; σοΡ. 1 οῇη ἵν. 2, 3). Τῆς 
Β6ηΐθηος ἰ5 ποῖ ἃ τη6γ6 αιοϊδιίοη, Ὀὺΐ ἃ 
Τορτοάυοσίίοη οὗ 81 [οΠη᾿5 πουρῃϊ ἴῃ 
ςοτηργοβεαα ἰαησυᾶρε ΜΠΙοἢ 5 4}1 Ὀοτ- 
τονε ἰτγοπι Ἀϊὰ (πᾶς, ὃς ἄν, ὁμολογεῖν 
Ἶ. Χ. ἐν σαρκὶ ἐληλυθέναι, ἀντίχριστος). 
ΤῊΣ νοζγάς οὗ 81 [οῆη ἤδνϑ, 50 ἴο βρεδκ, 
Ὀδοη βῃμαρεὰ 'ηἴο ἃ ρορυΐδσ ἰοσγηϊδ. 
Απηάὰ ΙΓ τὶ Ὀ6 5α]ὰ (παῖ 186 τείεγεηςσθ ἴο 
1ῃῆ6 ΕΡΙ5116 βενβ. ποϊμιηρ 85 ἴο [ἢ6 
Οσοοβρεὶ, ἴῃ 6 ΤΟΡΙΥῪ 15 ἴῃαϊ [ἢ6 δυϊποιθῃ!ρ 
οὗ τὴ6 ἔψο οσδηηοῖ σεδϑοηδῦϊν Ὀ6 56ρᾶ- 
ταῖθὰ. Α ταβυ ΠΟΥ ἴο ΟἿ 15 ΠΘΟΘΘΘΑΤΙΥ 
ὈΥ ᾿πέδγθῃοδ ἃ 1οϑΕΊΟΩΥ ἴο ἴῃ6 ΟΙΠΘΓ. 

ΤῊΣ ἰοϑτοηγ οὗ ΡΑΡΙΑΒ ἴο ἴῃς οθρεὶ 
οὗ δῖ 7ομπ, 15, πκ ἰῃαῖ οἵ ῬοΪγΟΔΓΙΡ, 
ΘΘΟΟΠΟΔΓΥ δηα ᾿πίθγθηϊτδὶ. Ρδρὶδ5, δο- 
οοτάϊηρ ἴο ΕΠ 5ΘΌΙϊ15, “864 ἰ65(ἸΠ]ΟΠ165 
ἔτγουῃ ἴῃ6 [ΟΓΠΊΘΙ ΘΡΊ 5116 οἵ ]οῃ " (ΕἸ 560. 
“Ἡ. Ἐδλ’ 1Ππ. 39). Τῆς πιρηϊοη οὗ (ἢϊς5 
λοϊ, ἃ5 ἴῃ6 ΘρΡΙ5116 νγὰβ ὈΠΙνΘΓΘΑΙΪΥ σα- 
οοἰνοά, 15 τοιηδγκαῦὶο ; Ὀὰϊ τῆ6 (δίῃο]ὶς 
ἘΊ51:165 ουτηθα 8ῃ ἜἼχοδρίομδὶ στοῦρ οὗ 
τι ηρ5, Δη( 1ἴ 15 Ῥεγῆδρϑ οἡ [ἢ 5 δοσουηῖ 
τμαὶ ΕὐδοῦΌϊι5 ροα5 Ὀογοηα ἢΪ5 ργοϑοπϑά 
Τα ]α ἴῃ ποςοίηρ [Π6 056 ψηΪΟἢ ψν85 πιδάδ 
δνθῇ οἵ ἴζοβα δπιοὴρ (πεῖ τΠΙΟΝ ΘΓ 
“ δοκηον]δάρεα." Αἱ δὴν ταῖθ ἴἰῃ6 υ86 
οὗ τἴῃ6 Ἐρίβιϊο ΌΥ Ῥαρὶαβ ροϊηϊβ ἴο ἢ15 
δοαυαδϊηΐδησε ἢ τῃ6 Οοβροὶ. ϑενοσαδὶ 
ταϊπαῖς ἀεῖδι]8 ἴῃ (ῃ6 ἐγαρτηθηΐς οὗ 186 



ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕΙ, 

Ρτείδος ἴο ἢϊ5 “" Ἐχροβιτοη οὗ Οὔδοὶθβ οὗ 
(86 Τιοτα "ἢ τοηα ἴῃ [Π6 βαπὶς αἰτγθοϊίοῃ. 
Απά τδετε 5 ἃ σειδυκδῦ]ε ἰτδαϊθοη Τουηὰ 
ΪῺ ἃ ῥιείδοα ἴο 4 [1,ἴῇ Μϑ. οἵ ἴδε 
(σοβρεὶ νοῦ αβϑίρτις ἴο Ῥαρίδϑ δὴ δο- 
οοὐπὶ οὗ [πΠ6 οοπηροβίοῃ οὗ ἴῃς Οοβρεὶ 
ΒΙΠ]ΔΥ ἴο ἴπδὶ ρσίνθη ἴῃ ἴῃ6 Μυτγαίοσίδῃ 
ἔταρτηθηῖ (566 "σδηου οὗ Ν. Τ᾿ Ρ. γ6, η.). 

Βυΐζ τὰ 15 βιὰ τῃδὶ 1 Ῥαρίδβ δὰ υβεὰ 
ἴῇε Οοβροὶ Εὐβοῦιυ5 σου] ποῖ ἢᾶνα 
πορὶεςῖδα ἴο ποίϊος ἴἢ6 ίαεοῖ.Ό Τα 5ἴαϊοθ- 
τηθηϊ τοϑῖβ οἢ ἃ Ἷοϊηρίεῖα τϊδυηαογβίδηά- 
ἱρ οὗ νῇδὶ ΕἸβοθι5 ῥγοίεβϑεα ἴο ἀο. 
Ης ἀϊὰ ποῖ ιπάοσγίακε ἴο ςο]]οοϊ τοίεσ- 
δῆςο5 ἴο “ἴῇς δοκηονεάρεά Ὀοοκϑ,᾽; 
διηοηρ ΜὨΙΟΝ Πα ρῥ]αςδα τἢε ἔουγ σο5ρ6]8, 
50 1παἴ Πονενοῦ οὐϊθη Ῥαρίδϑ τηϊρῃϊ ἤᾶνα 
αυοιεά ὅϑὲ [ομπ᾽β αοβρεὶ, Ευβου5 νου]Ἱὰ 
ποῖ δοςοοσάϊηρ ἴο ἢἰβδ ρἷδῃ ἢᾶνε ποῖ οθα 
ἴῃς ἰδοῖ, υη]655 βδοιηεῖπηρ οἱ 5ρβοϊδὶ 
Ιηἴογοϑὲ δὰ Ὀδθη δαάβα ἴο ἴῃς γείδγεησς 
(οοιωρ. “ ΗἸξι. οἵ Ν. Τ. (δηοῃ, Ρῃ. 229 
; Ἰλρμιίοοι, “ ΟΟμἰεηροσδυ Βενίεν, 

187ς, ΡΡ. τόρ ἢ... 
ΤὨῆς οδ]εοὶ οἱ Ραρὶα5 ννᾶ5, ἃ5 ἢ85 Ὀθθῇ 

Βἤσνῃ οἰδονθογο, ἴο ]υϑίταῖς (ἢ6 ονδη- 
ξεϊὶς τεοογάβ. ὈΥ δυο ᾿ηἰουτη δι! ἢ 85 ἢδ 
οοι]Ἱὰ ρσαὶῃ ἴτοτη ἴῃ δδγίεδῖ (5010 [68 : 
Δηά ᾿ἴ 15 ὈΥ ΠΟ πηϑδῃβ υη]}κεῖγ (δι (6 
“ ΠΙΞΙΟΥΥ οὗ ἴῃ6 ψΟΠΔὴ ἰακεη 1η δαυ]- 
ἴεγυ," το δᾶ5 ἰουηὰ ἃ ρῥΐδεθ 1 ἴῃς 
Οοθρεὶ οὗ 81 ]οἤῃ, νὰ5 γτεσοοσγά δα ὈΥ ἢϊΪπΊ 
1η ᾿]Πυδίγαϊοη οὗ [ἢ ν]}}. 15 (566 ποῖς 
αὐ ρ.). 

Ιῃ οἷοβδα οοπηδχίοη ψῇ ἢ ΡΑρίδ5 βἰδηά 
“1ἢ6 6] άογϑ " χιοῖοα Ὁγ ἰγϑηδβ, Δ ΟηΡ' 
ὙΏοΘῈ Μοτάβ 15 ΟἿΘ ΟἾδδσ τσείεγθησς ἴο 
δὲ Τόομη (τη. ν. 46. 2): “" ἰογ [Π15 γβᾶβοῇ 
[εν τυρλι] ἴῃς Ἰοτὰ 5αά, δάεγε ἂγέ 
»α}}} »ιαρδίοης ἐμὶν δ αΐλεγς ἀσνις (ἐν 
τοῖς τοῦ πατρός μου μονὰς εἶναι πολλάς. 
Τοδη χὶν. 2ὥ. Οοιρ. [8 11. 490). Τῆς 
αυοίδιίοῃ 15 ΔηοΏγτηοι5, Ὀπὶ 1ἰ 15 ἴδ κθῃ 
το ἃ ντιτηρ δηα ποῖ οση τγδα ΠΟ ῇ ; 
δῃὰ [η6 οοπίοχὶ τδῖκοβ ᾿ἴ δἱ ἰϑαϑί ΠΙρΗΪΥ 
Ῥτοῦδθ]ε ἴπαὶ ἴῃ6 ρᾶβϑαρε νψὰ8 αυοϊεα 
ἔτοτα Ῥαρίδϑ᾽ " Εχροβίτοη. 

Ὑνμδίθνυθυ ΔΚ ὈῈ τπουρῆϊ οὗ ἴῃ6 Ρᾶ55- 
ἴηρ τείδγθηςθϑ οὗ Ῥοϊγοδῦρ δηὰ Ῥδρίδβ ἴο 
τὴς ψπιηρβ οὗ 81 [οἤη, ἴῃ6 πιδίῃ νδῖτια 
οἵ τΠεὶσ τοϑ ΠΟΥ [165 ἴῃ πε ίδοϊ ἰῃδὶ 
ΠΟΥ ταργεβϑεης παῖ σδη 11|51]γ Ὅς οΔ] Θὰ 
ἃ β6ἢοο] οὗ 81 ]Ϊοῆπ. Ῥαρίας κε Ροὶγ- 
ΟΔΙΡ ΠΙΔΥ Ὠϊ56} ἢᾶνα πεατά [86 Αροβί!ε 
(Ι͂σερ. ν. 232. 4). Αἵ ᾿εαϑδὶ ἢς κἰυαϊθα 
πἰῖῃ ῬοΪγολτρ (Ϊτϑη. ὁ ω). Δπὰ δὲ δὰ 
8[}1 ἀποίποσ ροϊηϊ οὗ οοῃῃθχίοη Ὑ11} 

ΟΕ 5:1... ΙΟΗΝ. ΧΧχὶί 

ἴπΠ6 δροβίοϊις Ὀοάγ. Ηδ οσοηνοιβοά δἱ 
Η]ΘΓΑΡΟΙΙ5 στ ἵνο ἀδυρῃίετα οὗ (Π6 
ΑΡροϑβῖὶς ΡὮΠΙῈΡ (Ευ5θρ. “Η. Ἐ᾿᾽ πὶ. 39; 
Τλαμιίοοῖ, “ (ΟὐΟ]οδββίδηβ, 45 8). Νοτῖ 
ΜΟΓΟ [656 ἴν0 Τη6 δ'ίοηθβ.0 Τῇογα 6ΓΟ 
ΤΩΔΗΥ δῦοιυϊ [ἢ 6 π, Κα (ἢς οἰ άδτβ αυοῖοα 
ΌΥ Ιτϑῆξουϑ5, ὯΟῸ 5ῃδγεὰ ἴῃ 1ῃ6 8416 116. 
ΤΠ ϑυςσοσοββίοη νγ85 δίτοσννασας σοηξημπρά 
δαὶ ϑδζαάϊ5 [ἢσουρῇ Μεὶῖῖο, δὲ Ερῃδϑιϑβ 
τσγουρῇ Ῥοϊγοτγαῖθβ (οομρ. Εὐ5θὉ. Η. Ἐ'᾽ 
ν. 22), αἴ Η!εγΑρΟΙ 5 τῃστουρσῇ ΟἸδμα]5 
ΑΡΟο]Π]μδγὶβ, αἱ Γγσῃβ τὨγουρῇ Ροϊμίηι5 
Δα ΙΤΘξ25 05 (σοπηραγα 4]5ο ἴῃς " ἘΡ 5116 
οὗ τ[ὴ6 Ομυτομο5 οὗ νίδηηε δηά 1, γοη5;᾽ 
ς. 4, 177 Α.Ὁ.); δηά ἴῃ6 σοηῃοοτάδηϊ ἴδ51- 
ΤΠΟΣΥ οὗ ἴῃς ἰαΐεϑί υἹϊῆθββθ8 ἰὴ ἴπ656 
αἰἤδγθηῖς Οπμυγοῆεβ 15 ἃ δυγα ῥτοοῦ [Παῖ 
[ΠΘΥ Ργαβεγνεα τῆς Ὀεἰεῖ νῃϊοῆ Βαὰ Ὀδθθη 
Ὠ6]α ἔτγοπλ [ἴῃς ἤτθδὲ ὈΥῚ ἴῃ6 βοῆοοὶ ἴο 
ὙΠΟ ἴον θεϊοηρεά (σορ. 1 ἱρμιίοοῖ, 
“Γ(Οπἰδροσαῖν Ερνιον, Αὐρυβί, 1876). 
ΤῊ τςϑ ον ἴο [ἢ6 Οὐοβρεὶ οἵ 8ι 

Ἰοδῃ 15, 85 τῆῖρῃϊ ἤᾶνε Ὀδθη δχροοίεά 
ΟὨ ἴῃ6 δϑϑιυπρίίοη οὗ [15 δυο ς γ, 
Ιηοϑὲ Οἰθδγ δηηοηρ ἴἢ6 Ὑγθ 8 ὙΠῸ βοἰοοὰ 
ἴῃ 16 οἰοθεϑδὶ σοηποχίοη ὙΣῸΠ ἢ]5 ἰθδοῆ- 
ἴὴρ. Βυῖ ἰἴ 15 ποῖ οσοηβηδα ἴο {ῃειὰ. 
ΤΌΒΤΙΝ ΜΑΒΤΥΕ σογίδίι ΠΥ ἀρροᾶῖθ ἴο 
ἤδνα Ὀδδη δοαυδιηῖθὰ μι τἢ6 Ῥοοκ. 
ΗΙ5 ονιάθηοθ 15 βοιηθνῃαῖ ΟὔΒΟΌΓΘ. 
ΑΙΙ ἢ158 τεΐθσγθρησεβ ἴο ἴῃ6 οβροὶβ ἃγα 
ΔΏΟΠΥΓΙΊΟΙΙ5; Ὀυὲ δ ἴῃ6 βᾶσῃθ {1Ππ|6 ἢΪ5 
ἀεβοπρῦοη οἵ “ἴῆε ΜειηΟΙΓ5 ᾿ 5 τὶ τἴθη 
“Ὁγ ἴῃ6 “4420: ἀπὰ ἴῃοβε νῆο {ο]] ον 
τ ετ " (( )]14].᾿ 103}, ἜΧΔΟΙΥ Δησ ΕΓ. ἴοὸ 
ΟὟΤΓ ρῥζϑϑθηΐ οἼο]δοῖίοη οὗ ἴουτ. Απὰ 
[ουρῃ [6 οσοϊηοϊάδηςε5 οὗ ᾿ἰδηρυᾶρα 
Ὀεϊνεθη [υϑῖ δηὰ δῖ Τοῆη δἂἵὸ τοὶ 
ΒΌΓΟ, 85 ἴο δϑίδ Ὁ] σῇ Ὀογοηά σπαοϑίίοῃ 
7 βτ1π᾿85 ἀδεροηάθηοας οἡ ἴῃς Ἐνδηρο]ϑβῖ, 
(115 δὲ Ἰεαϑὶ 15 ἴπ6 τηοβῖ παῖισαὶ Ἔχρ δπδ- 
[ΟῚ οὗ ἴῃ6 51}}}|ΑτὙ (΄ ΗἸβι. οὗ Ν. Τ. 
Οδποη, Ρ. ιόό, π.). Απά πόσο ἴμδη 
[η15, ἢ15 δοσυδιηίΐδησα νι ἢ (6 ΜΝ ]οη- 
{᾿πη|4Π5 (“ [)}141.᾽ 4ς ; σοιῃρ. ἴσϑῇ. 11. 11. 
7, “41 ἃ γα]θητίηο βυηΐ ἐο [Ενδηρε]]ο] 
αυοα εδἴ βεοουπάμπ)ι) Ιοἤδπηθ Ὀ]Θηΐ5- 
56 υἱδηἴθ65...)) 5ῆσν ἴῃδὲ [Π6 ἰουτἢ 
Οο8ρ6] οσουϊὰ ηοΐ ἢανε Ὀδοη ὑΚηόνῃ ἴο 
ΒΙπι. 

Τυδε1π᾿5 τοδοπηρ οἡ ἴῃε δοτά 15 ροτ- 
ὯΔΡ5 8 511}} πχοῦα ᾿τηροτίδης ᾿πἀἸοδίοη οὗ 
{η6 ᾿πἤπεησε οὗ δὲ ]Ϊοῆη. ὙΤῊ]5 ᾿οαοῆ]ης 
ῬΓΟΘΌΡΡΟΘΟ5 ἴῃ6 τοδοῆϊηρ οὗ ὅ8ὲ 7οδη, 
Δα ἢ ΙΔΗΥ ἀεῖλ!]ς ρσοθς δεγοηά [ἰ. 
ΤΗουρηῖϊα σοῦ ἅτ Τἢαγδοιοσ 5Έ108}}Ὁ 
ΑἸοχαηάπηρ, 845 αἰβιϊησυ δηθὰ το Ηδ- 



ΧΧΧΙΐ 

Ὀταῖς, πᾶ δ ρἷίδος ἴῃ 7υβίη; δηὰ ἢε 
δῆθεν ποῖ ΟἿΪΥ ΠΟῪ [{||6 ΡΟ ΕΓ ἴΠ6 γα 
ΜᾺ5 ἴῃ [ῃ6 5δοοηά σδηΐζυυ ἴο [λϑῃῆϊοῃ 
ΒΌΠΟΏ ἃ ἀοσίτίηπε 85 ἴῃδιὶ οἱ ἴῃς ἰουτί 
Οο5Ρ61, Ὀυῖϊ αἷἰθο ον [6 (τ βδη 
ϑρεου αῖίοη γὰ5 40]6 ἰο Κααρ ψηῃη τ 6 
Ἰϊπλ115 ἰαϊἃ ἀονῃ Ὀγ ἴπ6 ΔΑΡοϑβ[|65. 

ΤῊΘ ΘΗΕΡΗΕΚΌ ΟΕ ΗΕΒΜΑΒ ΟἤδσΓβ δ 
Ἰηδίγαστινα ὄχαιῆρὶς οὗ [6 ρῥτγεοδγίοιβ- 
655 οὗ {Π6 ἀτρυτηξηΐ [ΤῸΠῚ 51:16ης6. Τῆς 
ὈοΟΚ οοηίδϊηβ η0 ἀεβηϊζα αυοίας! 5 ἔτΌΤΩ 
ἴῃς ΟἸΪά οΥἦ Νεν Τεβίδιηεης. Τῆς δ᾽υ- 
δίοῃβ ΨῃΟἢ δᾶνα Ὀδεη ἰουηὰ ἴπ ἴἴ ἴο 
τῆς οἰαγδοίογβίῖς ἰοδοῆϊηρ οὗ δῖ Ϊόοῇη 
ΔΘ 1 ὈόΙΙονα στοαὶ, Ὀυϊ [ΠΟΥ 416 -ποῖ υπ- 
αασϑιϊοηα δ. Ὑεῖ ᾿ἰ 15 σογίδ! ἔτοπὶ δῇ 
Ἰηἀερεηάδηϊξ [δϑιτοηγ, ἴμαὶ ἴῃς Οοβρεὶ 
Μὰ5 δοςερίσα ἃ5 οπε οὗ ἴπ6 ἤουγ (σοβρεὶϑ5 
Δἰγηοβί δὲ [η6 βδηὶα ἀδῖθ δ [6 ὈοΟΚ 
νὰ5 Ὑτιτ6η, δΔηα ΡγΟΌΔΟΪΝ [π᾿ ἴἢ6 βατὴθ 
Ρίαοθ. Τῆς Μιυτγαίοτγιδη Εταρτηθηῖ Ποῖ 65 
ἴπαϊ τ1ῃ6 ϑΘῃθρῃοσα νὰ ψΠΙΘη “ΝΕΙΥ 
Ἰαϊεὶν (ς. 170 Α.}.} ἰῃ Οὔτ {ἰπ|65, Ἰὴ ἰῃς 
οἷν οἵ Βοηιο," δηά αἵ τῃ6 ϑᾶπ)Ὲὲ {1π|6 
ΒρεᾶκΚε οὔτπε σοϑρεὶ δοσοσγάϊηρ ἴο 51 ᾿ οὔ 
ἃ5 “τε ἐουτγί " Οοδϑρεὶ 1ῃ βοῇ ἃ ΨΑΥ 85 
ἴο τρᾶγκ 1ἴ5 ρεηογαὶ τεσορσῃηϊίοη (' Η!5ῖ. οὗ 
Ν. Τ. (αηοη, ρῥρῃ. 211 ἔ(.; 566. Ὀδῖονν, 11. 
ὃ 2). Το ἴῃς 58π|6 ἀδίβ αἷἶϑο πγυβὶ ὈῈ τγείευ- 
τε τῃ6 ἴννο ρτοδῖ ἰτδῃ 5] δί!οηβ οὗ [ῃ6 Εναϑί 
δηὰ δ'ῆεβῖ, τῆ ὅϑγτίδς δηά 1,δἴϊη, 'π ἡ ΠΙΟἢ 
τ[ῃ6 ἔουγ οβρε]5 βἰδηα νιῃουῖ τνα]5. 

Ουϊδιάα τὴη6 ΟΒυτοΟῦ [Π6 [Θ5Ἐ ΠΊΟΩΥ ἴο 
τη6 ροηθσαὶ 56 οὗ δὲ [ομπβ Οο5ρεὶ ἰ5 
ὈοΟΙΠ οατὶγ δηά ἀθοῖϑῖνθ. [Ιἢ 1Πς αμοῖΐδ- 
[ἸΟΠ5 ἔγογῃ δα ]ν Ὠδγείοδὶ το 5 [6 τα- 
εγθῆςθβ ἴο ἰζ ἀγὸ σοῃραγαίίνεὶν ἔγεαιεηῖ. 
Ιὴ πῆᾶὴν ο8565 115 ἰδδοῆϊηρ ἰοτηθα {Π6 
ΒΑΓ ΠΠρ-ΡοΙης οὗ [Π6ῚΓ ῥαγ[Α] δηα οττο- 
Πδοῖῖς οοπο]δῖοη5. Τῆς ἤτγοι (οΙηΠΊθη- 
ΔΙ Οὐ [6 (σοβρεὶ νγὰ8 νυ Ὀγ Ηδ- 
ΤΔΟΪθοη (ς. 175 4.}.); δηὰ ἢϊ5. σορΥ οὗ 
ῖ6 ὈοοκΚ δαὰ δἰγόδαν Ὀδθη ἀείδοβα ὈΥ 
ίαϊβε τεδάϊηρθβ. Αἴ δὴ θδϑγεσ ἀδῖς (ἢς 
Οο5ρεὶ νὰβ υδεὰ ὈΥ [ἢ δυΐποσ οὗ τῃ6 
ΟἸεπλεπίίης ἩογΏΣ 65, ΌΥ Ναϊεητηυβ πὰ 
ἢϊ5 βοῃοοΐ, ὈῪῚ ἴ6 Ορμδίῖθβ, αηά Ὁγ Βδ- 
511465 (ΗἰΞῖ. οὗ Ν. Τ. (αποη, 282 ἢ, 
ϑαηάδυ, “Τηε Οοβραὶβ ἴῃ ἴῃ6 ϑεοοῃά 
Οδηΐυτγ,, ΡΡ. 292 ἢ... 

ΤἼΘ τοϑε ΠΟΥ οὗ ΒΑ5 1465 15 οὗ βίηρυ- 
ΔΥ ἱπίοσαϑί. “Τῆς Κοίυϊδίίοη οἵ Η ΘΓ65165, 
αἰιτιθυϊεα ἴο ΗἹρροϊγιι5, ν]οἢ ννᾶ5 ἢγϑὶ 
ΡΒ πε ἴῃ τὅξι, οοηϊδίηθ ὨΙΓΉΘΓΟΙΙΒ 
αυοίδι! ἢ 8 ἔτοτ ἢ 5 τ Ὡρ5 δηα ἔγοσῃ ἴῃ 6 
ὙΠ ηρ5 οὗ ἢἰθ 50ῆοο]. [Ι͂ἢ οὔθ ραβϑδαβα 
αἱ ἰεαϑδῖ ἡ Ποσα ἴθοτε οδῇ Ὀ6 ὯῸ Τεδϑβοῦ- 

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΔὈΪ6 ἀουδι [πδΐ ἴΠ6 δυῖῃογ οὗ ἴῃς “ Ἐδῆι- 
ἰατῖοπ᾽ 15 ασυοῖηρ Βα51}14 65 ἢ 56 Γ (ς. 
130 Α.}.), ἃ Ρῆταβε το ἴμ6 Οοβρεὶ οἵ 
σι [οὔ 15 υϑεὰ δ5 ἴῃ διιῃογιδίνο Ὀα515 
ἴογ ἃ τηγϑβίιοδὶ ὄχρίδηδίίοη (δῦ δι. 
ΝΠ. 22). 
1 τενιενιηρ ἴΠ656 ἴτασεβ οὗ [6 υ56 

οὗ ἴῃὴ6 Οοθϑρεὶ ἴῃ ἴῃς ἢγχβι [ἢσεθ- απδυίοσβ 
οὗ ἃ σδῃζυυ δίϊεσ 1 νὰς ψττθη, Ψψ6 
ΤΕ Ϊν δαπηῖς ἴπαΐὶ [ΠΟΥ ἴα 1655 ἀ15- 
τῆςὶ δηά πυϊηστοιι5 ἴμᾶπ ἴποϑα τηϊρῆϊ 
Ὦανε Ἔδχρεοϊεά νῆο ἃῖὲ υηδοσυασϊηϊεά 
ΜῈ (6 ΤΟΠδΥδΟῖοσ οὗ [6 ᾿ΠΘΓΑΤΥ ΓΟ- 
τηδῖὶης οὗ ἴῃς ρετιοά, Βυΐ 1 νψ}}} 6 
ΟὈβογνϑα (ῃδὲ 8}} ἴῃς. Ἔν άθπος ροϊηΐβ ἰῇ 
Οὔδ αἰϊτοοϊΐοη. ΤΏΘΙΘ 5 ποῖ, ἢ ΟἿΘ 
αυθϑιοηδῦϊς Θχοθρίοη, ΔΩΥ ροβιονα [η- 
ἀϊοαίοη {παῖ ἄοι δὲ νγὰ5 δηγννῃογα σον 
Ὁροη τῆδ δυϊ ΘηΓΙ ΟΣ Υ οὗ 6 ὈοοΚ. [Ιἰ 18 
ῬΟΞΘΙΌ]6 ἴο δχρίδιῃ δαΑΥ ἴῃ ἀεῖδιὶ (ἢ 5 
ΡΙθος οὗ ον ἄδθηοθ δηά {πδῖ, Ὀυϊ τῆς δο- 
σδρίδηςε οὗ ἴῃς ὈΟΟΚ 85 ἴῆς ψόοῦκ οὗ ἰῃ6 
ΑΡοϑί]Ὲ δάδαιδίεὶυ ὄἼχρίδιης 4}} [ἢ 6 ρῇῃδθ- 
ὨοΤΊΘη8 ΜΙςΠΟυὺΪϊ ΔὴΥ ν]ο θης; δηά ΠΙΓΠ6Γ- 
ἴο 8}} τη6 ποὺν νι άθῆσα ΒΟ ἢδ5 σΟΠ6 
ἴο ρῃϊ μᾶ5 ϑυρροσγίβα [ἢ]5 τπηϊνοσβαὶ δ6- 
Ἰεῦ οἵ 16 (τ βιίδη ϑοοϊεῖγ, ἢ1Π6 11 Πᾶ5 
56 ΠΟΙΒΙΥ τηοήϊῆοα [ἢ6 τίνα] [ΠΘοσ 65 ἢ] ἢ 
ἢανό Ὀδοη δεῖ ὉΡ δραϊηβῖ 11. 

11. ΤῊΕ (ΟὈΟΜΡΟΞΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΟΟΒΡΕΙῚ, 

Ι. 752: “μλον. 

ΤΗΣ ἔδοῖϊβ Ὀδασίηρ Ὡροὴ ἴπ6 Ἰ᾿ϊ6 οὗ 
σι ]οῇη ψῇ]Γἢ ἃγα τεοογζάδα ἴἢ ἴῃ ΝΟΥ 
Τεβίδιηθηϊ ἃ βϑοοῇ ἴοϊά. Ηδ μνᾶς ἴΠ 6 
501), ΔΙΡΡΑΓΙΘΏΠΪΥ ἴπΠ6 γούυηροι 5οη, οὗ 
Ζεῦθάθε δηὰ δϑαϊοηοςὀ (Ματκ χν. 40, 
Χνῖ. 1, σομῃραγοα ἢ Μαῖί. χχνὶϊ. 56). 
ΘΑΙΟΠΊΘ, ἃ5 1 ἀρ ΘαΥΘ ἔγοπλ [ἢ χὶχ. 25 
(566 ποῖθ), νγὰ5 ἴῃς 5ἰβίεσ οὗ "ἴῆς Μοῖῃεσ 
οὗ ἴῃε 1ιογά," 50 ἴδαὶ ὅι: Τοῦ νὰ58 ἴῃ 6 
σοιιϑη οὗ {πὲ Ἰιογὰ ““δοοοτζάϊηρ ἴο ἴπ6 
βε5ῃ. δ ννᾶβ ὑγοῦΔὈΪΥ γουηροσ ἤδη 
[η6 Τοτὰ δηά τδη τἢς οἴΠΟΙ Δροβι168. 
10 15. τῃοσείογε δαϑι]ν ᾿πῖ6 1 Ρ10}6 τ δς ἢῚ5 
ΠΘΑΔΓ σοηποχίοῃ ὈΥ̓ ἰσγιἢ, σοπλ 64 ΜῈ 
1π6 παίωυγαὶ δης βάλ οὗ γουῖῃ, οἴετγρὰ 
1ῆ6 οὐϊναγα Οσοαϑίοη ἴοσ [ἢ6 ῬδΟΌΠΔΓ 
Οἰοβθηθβ5 ἢ ΨὨ]Οἢ ἢδ βιοοά ἴο (ἢ τχιϑῖ. 

Οἱ πὶ5 ἰδίμοσ Ζουοάρο, ἃ ἤϑηουδῃ 
Ῥτοῦδοϊν οὗ Βείμβαιάα οὐ ἴΠ6 πο ρου- 
Ὠοοά (]οἤη 1. 4ι 8.), ποιϊῃιηρ 15 Κπότῃ 
Ἔχοθρὶ [δῖ ἢδ νγἃ5 51:16] 6 ΠΕῪ ῬΓΟΒΡΘτΟΙ 8 
ἴο ἢᾶνα ἢιτοὰ βογνδηῖς (Μασκ 1. 20). Αἱ 
ἃ ἰαΐεσ {π|6 ϑδ]οπηθ ΔΡρΘδΙΒ ἃ5 οὔθ οὗ 
τς ψουλθὴ ὙΠῸ (ΟἸ]οννεά ἴπ6 1,οτὰςδηὰ 



ΤΗΕ ΔΑΟΘΡΕΙ, 

“τηϊηϊπίεταα ἴο Ηΐτ οὗ ἴπεῖτ βυρβίδποο "ἢ 
(Μαῖκ χν. 40 ἔ, οοιηραγοὰ στ ΓυΚα 
ν1}. 32). Απά Ιἴξ 5 οἰδᾶσ ἔγοιῃ ]ὁῇηῃ χίχ. 
27 ἴῃδι ἴἢ 6 ἀροβὲὶϊθ δα βοῃηδ τηθδῃβ. 

ΓλκΚὸ τλ6 οἴποῦ δροϑίῖεβ, ψἢ [Π6 5᾽ηρ}6 
δχοερίϊοη οὗ [445 Ιβοδτοῖ, ϑ8ὲ [οἤῃ 5 
ἃ (α]αη. Τῆς δος Πᾶ5 ἃ τηοσγαὶ νβ]86. 
ὙΠεα [πὰ ταβὶ οὗ ἴπ6 Θνιϑῆ παῖ οη γγᾶ5 
ἀγανγῃ ραγὶν ἴο ΡΟ] 4] ἱπίσιριιθ5, ρᾶτον 
ἴο 5ρεουϊδίοηβ οὗ ἴῃ βοῇ οο]β, ἴῃ ρθορὶβε 
οὗ δ 1|6δ6 σεϊαϊηεα ταυςῇ οὗ τς 5ἰπιρ]ε 
ἴα! δηὰ βἴθγη ἤϑγοϊβηχ οὐἩἨ δαγοσ [1Π165. 
11 νὰ πιδάὰθ ἃ στϑρσοδοῦὴ ἴο {πεῖ [πὶ 
ΠΟΥ Ψψεῖα υη5.}}16ἀ τῇ {πὰ {τδάϊοηδβ, 
δηὰ κερὶ ἴο ἴῃ Ἰεϊίζετ οὗ τῆς. 1,37 (σοι. 
ἹΪ. 52, Ὠοϊ6). Τα τιβίηρ οὗ [υ͵δ5 “ἴῃ 
[πε ἀδγϑ5 οὗ τῆς ἰαχὶπρ" (Αςῖβ ν. 37) πιδῪ 
Ὦδλνα Ὀδδη ἃ Ὠορε οθ5 ουϊοιυγοὶ οἵ δηδι!- 
οἶδ, Ὀυΐϊ δὶ ἰδαϑὶ 1 βῃενοα τῆδὶ (ἤθσα 
ὍΕΓΟ ΠΊΔΩΥ ἴῃ Ο4}1|66 0 ψγοῖα γεν ἴο 
ἄς ίοσ τὴς σοηΐεϑϑίοη τῃδι {ΠῸΥ ἢδὰ ““Ὧο 
Ἰοτά οἵ τπιδϑῖεγ δυϊ ἀοά." Τῃε ϑβδπὶθ 
δρὶγῖς ἀρΡδαῖβ ἰῃ ἴῃ6 πη! τὰὰἀδ ψῆο ψουϊάὰ 
ἢανα ““ἴάκϑη [65115 ὈΥ ἴογοθ " δἱ ἴπε ἰακε 
οὗ ΤΙΒεγδ5 δηὰ πηδάς τι Κίηρ (ν]. 14 ἔ). 
ἼΤΠοΥ Μεγ γοδὰγ ἴο ἀὯο δηά ἴο 50 {τ βοιηθ- 
(Πἰηρ ἰοΥγ πεῖ δάροσ ἰζ τηϊδίακοη Με8- 
βίδηϊς ἤρα. [{ ψὰ5 δηλ ἀςὶ 1Π6 ΤῃθΟ 65 
οὗ δυοῃ σοηῆϊιοϊπ, ἀηα ἴῃ δὴ δι ϑρἤθΓα 
οὗ ραϑβϑιοηδῖε ἰοπρίηρ, ἴπᾶὶ δῖ ]οῇπ ρτεν 
Ὁρ. Απὰ ἴῃ βοὴξε τηδᾶβιγο ἢ βῃαγοά 
[ῃ)6 Δϑριγδίοης οὗ ἢϊθ σουπίίγτηεη [{ ἢδ 
δνοιἀδα {ΠΕῚΣ εἰτοῦβ. ᾿δεη πε Βαριβὲ 
Ῥτγοοϊδιπιθα ἴῃ δάνεηϊ οὗ (ῃηβῖ, ϑ81 [ οἤη 
ψὰ9 δ Οἤσ6 ΓΔηρΘα ΔΠΊΟΠρ ἢ15 αἀ]5Π10|65. 
Αηὰ ποῖ ἴπδηῃ [ἢ]5: τῃουρῇ “δι πρ]ὸ 
δΔηα υπη]οιιεσγεα" (Αςῖβ ἵν. 1.3), ΠῈ ἀρρθαῦϑβ 
ἴο ἢᾶνα σταβρεα νι ἢ Ἔχοθρί δὶ ΡΟΥΕΓ 
τς βριπἴιδὶ ἱτωροτί οὗ τῆς Βαρι5ῖ᾽5 π|65- 
δᾶ56, ὙΠῸ ἀἰϊτεοιϊοα ἢϊηλ ᾿τη  ἀἸδίε ν ἴὸ 
ΓΟ γῖϑὶ 85 “τῆς 1,4πὺ οὗ σοά." ϑ8ι: [οὔῃ 
οΟὐὈεγεα τῆς 5'ρῃ, δηά (οϊ]ονεὰ νιπουῖ 
ἀεἰαν ἴῃ 6 Μαβίοσ ψῆὴοὺ νψγὰβ στηυϑί ΓΙ ΟἸ5}Υ 
Ῥοϊηϊεά οιμὧ ἴο ἢϊπι. Τῆι5 ἔσγοτῃ [ἢ6 ἢγϑῖ 
ἴῃς 1464 οὗἁ δονθγεί χη ψὰ5 τιϊηρ]εά ψ ἢ 
(ῃδὶ οἱ τοἀοστηρίζοη, ἴῃ 6 ἴσια οὗὨ νἹσίουῦ 
ψ] ἢ τΠ 6 ἂν οὗ βυβεπηρ, ἴῃ τ[ῃ 6 σοηςερ- 
τίοη οὗ τῇς νοῦ οὗ 18 Μεββίδῃ νοι 
Ὧδ6 νιοϊσοτηθά. 

ΤΗΣ δγάουγ οὗ ἴῃς (δ᾽ ] ρα τ[ΕΠΊΡΕΓ 
τειηδι πο ἴῃ 1ἴΠ6 ἀροβϑίϊθβ. 81: ]οῇῃ νι 
ἢ18 Ὀτοίμεσ 81 7 ῃη65, τοοοϊνεα τοῦ ἴῃ 6 
Τιοτὰ (Μαγκ 11. 17) τῆς τειμαγκαῦϊε 5υτ- 
ΠΑμ6, Βοδησῖζοβ, κ'80ὴ5 οὗ τδυπάοστ.᾽" 
ΤΒυπάσγ ἴῃ ἴῃς ΗδΕΌτον ἰάϊοπι 15 “τῆς 
γοῖος οὗ σοΐά ;᾿" δηά (ἢξ 5οηβ οὗ Ζορθάβε 
ἌΡΡΕΑΣ ἰ0 ἢᾶνβ βίνθη 5ιυνϊ, βίαγι!ηρ, γο- 

ΟΕ 51. ΪΟΗΝ. 

Βοηθης υἱΐετγαηοα (ὁ ἴδε ἀϊνίπε ἐπ ἢ 
ὙΠΙΟῈ {πὸ ἔε]ῖ νι ἤθη, ΤΉΘΙΓΘ νγᾶς 
Ὡοΐ ΟΠαγδοίου 4} }γ ἴῃ6 ἀδοϊπῖνα δοίίοῃ, 
θυζ (ἢε δυάάδη τλονίηρ ψοτὰ ψὨϊο ἢ ν- 
ὨΘβΒ6α ἴο ἴΠ6 ἴπῆδσ ἤστθ. [{ τΏΔΥ ἢδνθ 
Ὀδοη 5016 δἴθσῃ νόϊοθ ὙΒοΟἢ τηδχκοά 
δὲ ]Δ1165 85 ἴῃ6 ἢγϑθξ ΠΠΑΙῪΣ διηοηρ [ἢ 6 
δροϑβίϊθβ. (θυ Ιη]γ {πὰ βαυτηρβ οὗ 81 [οἣη 
ΠΟ τὸ τεσογάβα Ὀγ 81 ΠΚ6 οσοττοεροηά 
ΜΠ [6 ΡΓοΟρ δῖα ἜπεσρῪ ψῃϊοῃ τς {π|6 
ἰηάϊοαῖεβ ({λ|κα ἰχ. 49 {|| Μασκ ἴχ. 48; 
ΠΟΙΏΡ. Ναηι. ΧΙ. 28; [μ|Κε ἰχ, 54). Ηἰς 
ΖΘ 4] νγὰβ8 ὑῃ ἀϊ5ο!]ρ] ης6α, θὰς 11 ννὰ5. ἰογαὶ 
δηὰ ἵἴπ|6. Ηδ Κηον ἰμᾶΐ ἴο Ὀ6 νπῇ 
Ομγιϑῖ νψὰ8 [1|{6, ἴο ταοὐεςὶ Ομ γίβὲ νὰ8 " 
ἀδδίῃ ; δῃηὰ ἢδ αἀϊὰ ποῖ ϑῃγιηϊ ἔτοπὶ οὁχ- 
Ῥτοβϑιηρ ἴΠ6 ἰΠουρἢϊ ἴῃ [Π6 δριγιζ οἵ [6 
οἷά αἀϊδρεηβδίίοῃ. Ηδ ἰβαγηῖΐ Ποῖ (ῃ6 
1,οτὰ, 85 [τς ψθηΐ οὐ, ἃ τῆογο ἰδ [ι} 
Ρδίίδησθ, θυ ἢ6 αϊα ποῖ υπϊθᾶσγῃ τἴῃ6 
Ὀυτγηϊηρ ἀδνοιίοη ψὨοἢ σοηπβδυτηθα ὨϊσΩ. 
Το ἴἢε Ἰαϑὲ, νογάςβ οἵ δινἢ!] παγηϊηρ, {Κ6 
ἴῃς τ[πυπάοτηρο δροιυῖ τῆς τἤτοηθ, τονϑδὶ 
τ[ὴ6 Ρῥτγάβεποα οὗ {παΐὶ βϑθοσεῖ ἥτε. Ενε 
Ρᾶβε οἵ ἴῃ6 Αροςφαῖίγρϑβε 15 ᾿πϑριγεά ψῇἢ 
ἴὴ6 οἷ᾽ οὗ τῆς 5015 Ὀδπμθδῖῃ (ἢ 8] 18γ, 
“ον Ἰοηρ᾽ (εν. νὶ. 10); μὰ πονῇεγα 
15 ΕἸΤΟΓ 85 ἴο [ἢ6 Ρειβοὴ οὗ Ομ γβὶ ἀ6- 
ΠΟυΠΟΘα ΠΊΟΓΘ βἴθγη νυ τἤδη ἴῃ 5 ΕΡ 5165 
(2 ]Ϊοδὴ το; 1 ]οδη ἰν. ι ἢ). 

ΤΩῈ ψ 6} -Κηονῃ ἱποιάθης σπῃ]εἢ οο- 
εαὐττεα οὐ ἴῃς ἰαϑὶ ᾿ουγοΥ ἴο [τ βα] 6 πὶ 
τονϑαῖς ἴ[ἢ6 θα κῆθ85 δηὰ (ἢς ϑίσεηριῃ οὗ 
ϑὲ ]οΠ 5 σῃμαγδοῖθσ. Ηἰ5 τῃηοῖῃοσ, ἰηϊοσ- 
Ρτθῖηρ [μ6 ἀεϑῖγα οἵ ΠῈῚ βοῆβ, θερρεά οὗ 
Ομ γῖδὲ (ηαἴ {πὸ ταῖρῃϊ 51, ἴῃ6 μα οἵ 
ΗΙς5 τρῃς ἤᾶπα δηά ἴτῃ6 οἵπεσ οὐ Ηἰβ 
ἰεῖ, ἴηὴ Ηἰ5ς Κιηράοτῃ (Μαῖϊ. χχ. 20 ἢ, 
σορ. Μδχκ χ. 45 .). 80 ἔδσγ [ΠΥ π115- 
υπηαειϑιοοα ἴπ6 πδίυγο οὗ ἰῃμαῖ δϑρεςεῖδὶ 
ΟἸΟβθη 655 ἴο 1ΠΕῚγ 1 οτὰ ψ Ὠ]Οἢ [Π6Ὺ ΞΟ, 
Βαϊ τἢΠ6 ΓΘΡΙῚΥ 5ῃ ον α {παῖ [ΠΟΥ ΕΓ ΓΕΔΑῪ 
ἴο νεϊσομης ψῃαὶῖ ψόουαὰ Ὀ6. ΟἿΪΥ ἃ ῥτό- 
τοραῖϊνε οἵ κυβεγίηρ. Τὸ θὲ πφὰγ (ηγιϑβῖ, 
δνθη ἱζ 1 τνὰβ “ἴο Ὀ6 ἢθδᾶσ ἴῃς ἤγε "ἢ δηὰ 
ΠΘΑΥ ἴΠ6 ϑνοτσα," ν5 ἃ ὑυ1.61655 Ὁ]655- 
ἴῃρ. Απά νμὸ οἽδῇ ἴδ] ἰῃδξ τῆς ῥγαγθῦ 
Μὰ5 ΔΙΙΘΔΑῪ ρστδηϊεὰ ψῆδη ϑαϊοπα δηά 
ϑὲ ]οῆη μαϊϊδὰ Ὀγ ἴμ6 (τοββ (] οῇη Χίχ, 
25 ἢ. 

ΤῊ]5 ἰαϑῖ βϑεθῆθ τανϑδ]5 δῖ ᾿ ἢ Ὡδασζοβῖ 
οὗ 411 [ῃ6 δροϑβιί!β ἴο (γὶϑῖ, 5. "τῆς ἀ15- 
εἶρ]ὶε ψΏοτΩ [6515 ἰονθα" (ἢ. ΧΙ. 22, 
ποῖο). Τορεῖμογ ψ τῇ ἢϊ5 Ὀτοίῃετσ ὅ1 [4Π|65 
Δηα ὅ8ι Ρεῖου, ἢ6 ψαβ οὔδ οὗ [6 ἴῃτθα 
δατητιοα ἴο ἃ οἷοβοῦ σθαι σ᾽ ἢ 
ΟΒηβῖ ἴμδη ἴῃς οἰδεῖ ἀροβῇὶοβ (1μυκΚα νἹῊ}, 

ΧΧΧΙῚ 



ψ 

χχχὶν 

51, ἶχ. 28; Μαῖκ χίν. 33); δηά οἵ ἴῃς 
ἴῃτοα 15 σοηπθχίοη ννὰ5 ἴῃς οἰοβεϑὶ Ηδθ 
᾿δο!ονεὰ Ομ Πβὲ ἴο ἡπαρτηεηΐ δηὰ ἴο ἀδαιῃ 
(Τοῦ χνιϊ. 15, χίχ, 26), δηὰ τεςεινθα 
ἴοπι Ηΐπι ἰπ6 ομᾶῖρα οὗ Ηἰ5 Μοιῖδεσ ἃ5 
ΒΕΓ ΟΝ 500 (ΧΙχ. 27, ΠΟῖ6). 

Αὔογ ἴῃς Αϑοβδηβίοη δὲ [μη τεσηδιηβὰ 
δὶ ογυβαίθη 1] τἢ6 ΟΙΠΘΙ ΔρΟΞΒ[[68. 
Ηὸ νας: ἢ 81 ῬΡεῖευ δῖ ἴῃ8 νογκιὴρ οὗ 
Ἦ5 ἔχοι ταΐγδοϊθ ; δηὰ δἰϊζευνναγάβ ἢ6 ψϑηΐ 
ΜΠ Ὠἰπλ ἴο ϑαπηαγία (Αοῖβ 1. 1.3, ἢ]. «ἜΑ, 
ψ1}}. 14). Αἱ ἴδε της οὗ 81 Ῥδι}5 ἢγβί 
νἱϑὶς ἴο [ γυβα]οπὶ ἢ 566 ΠῚ5 ἴο ἤᾶνε Ὀδθῃ 
ΔὈϑοπὶ τοῦ ἴῃ6 οἷν (( Δ]. 1. 18); θαυϊ οἢ 
ἃ ἰαῖου οοοδϑίοη ϑὲ Ρδὰϊ ἀββοσιρθεβ ἢ] ἃ 5 
ΟἿδ οὗ (ῃο56 δοοουηϊδα ἴο Ὀ6 “186 ρΡ1|4τ5 
οἵ ἴῃ6 (Βυτοῖ᾽ (( Δ!. 11. 9). Δἴ νῃδὶ {1πὶῸ 
δηὰ ππάρσ ναὶ οἰγοιτηϑδίδησαβ ἢ6 ἰοΐ 
7δγαβαθτη 15 ΏΠΟΪΥ ἀηκηοόνῃ. Αἱ ἴῃ6 
οροηίηρ οὗ ἴῃ6 ΑΡΟΟΔΪΥΡ56 (1. 9) ἢ6 Βρεδκβ 
οὗ Πιιηβοὶ 25 “ὶἿἷὶῃ τἢς6 ᾿ἰϑἰδηα ᾿ς] ]εα Ῥαῖ- 
ΤΔΟ8, ἴογ ἴ[ῃ6 ψογὰ δηά [ἢ ταϑι ΠΠΟΠΥ οὗ 
765ι15." Βεγοπά [ἢϊ5 ἴΠεγα 15 η0 ἔσίθοσ 
ὨοΙςο οὗ Ὠἴτα ἴῃ [Π6 Νὲνν Τεβίασηθηϊ.. 
ΛΝ να ρᾶ55 ὑεγοηα ἴδ 11π}1185. οὗ 

ϑοήρίυγο, 81 [οἢῃ 15 5111 ργεβθηϊθα ἴο 
5 υῃάογ [ἢ6 5δαπ6 σῃαγδοίοσ, ἃ5 ἴῃ 6 ὅοῃ 
οὗ Τμυπάετ, [6 ῥστορβεῖὶς ᾿ητογργοῖοσ οὗ 
τῇς ΟἹά (ονεηδηι. Νοῦν; τὶ 15 σοϊδίβα 
ἴδ ἢ τείιβθα ἴο τειηδίη ὑηάθσ [ἢ 6 
5881:26 τοοῦ ψἢ Οεγητμι15 (οΥΓ Δοςογαϊην 
ἴο 4ποίῃοσ δοοουηῖ “ΕΡΊοη ἢ), γῇο ἀ6- 
πἰδὰ τῃ6 τϑα! ν οὗ (πε Ιησατγηδίίοη : “1μεῖ 
15 Εγ," ἢε 5416, “1εβὲ ἴ[ῃς6 Ὀδίῃ (4}1 Οἡ 115, 
βδίηςα. (πηι. 15 ΜΠ Π]η, ἴῃ 6 ΘΏΘΙΩΥ οὗ 
ῃς {τ} ([σϑῃ. 111. 3. 4; οοιρ. ἘΡΙΡΉἢ. 
Ἢ. ΧΧΧ. 24). Νονν ἢ 15 ἀθβϑοπ θὰ 5 
8 “ρηεβί ψεάσηρ ἴῃς ρῥ]αῖε (ογ ἀϊδάει)" 
ΡΓΘβοΡ6α Ὀγ ἴῃς ἰὰν (Εχ. χχχῖχ. 30 (1) 
ἤογ ἴῃς Πιρῃ-ΡΠεβῖ (Ροϊγογαῖθβ ἀρ. Ευ56 Ὁ. 
“Ἢ. Ε. 1|. 31, ν΄. 24; ΠΟΙΏΡ. Οἢ. ΧΥ]]]. 1 δ, 
ἢοῖε). Νον ἢδ ἰ5 5ϑῆθνι, ἰῃ οπμδ οἵ ἴῃ8 
τηοσί Ὀθδιτ}} οὗἁ δασγὶγ ἢϊδίοσίεβ, βεθκίηρ 
Οὐἱ [86 Ἰοξῖ ἀπά εηέοτοίηρ ἴῃς ΟὈ]ραίίοη 
Οὗ ΤΠ] Ιδῖοτδὶ ἀυῖγ (Ευ56ὺ. “Η. ν᾿ πα. 23, 
ΟὨ ἴμ6 διυῖμουγ οὗ (Ἰεηθηῖ οὗ ΑἸεχ- 
δηάτα). Οποδ ἀρδίη γε τεδα (ῃδι “νῆβῃ 
δ ἰΔιτιεα δὲ Ερῃδβι5 ἴο δχίσεπῃβ οἱ ἄρα, 
δηά οουϊὰ οηἱγ νι αἰ συ ν Ὀς οατεα 
ἴο [6 σλυγοῦ ἴῃ ἴμ6 διιὴβ οἵ ἢ 58 ἀἸ506]- 
φίεβ, δηαὰ νγὰβ ὑη840]6 ἴο ρῖνα υἱϊοζδῆσα 
Ὁ ΙΤὩΔΩΥ ΜΟΙάβ, ἢ 566 ἴο 54Υ͂ 0 

1 ΤΉϊς ἱξ ποῖ ἴῃς ρῥΐδος ἴο ἀΐβουβ5 ἴῃς δυῖῃοτ- 
δηῖϊρ οὗ τῆς ΑΡροσαϊγρβθ. 115 ἀοοίτπαὶ τοϊδιίοη 
ἴο ἴλε Οο8ρεὶ οἵ 81 [οῃπ, ψβῖς ιν] Ὀς ἀἰδοικοςα 
Αἰετινανάβ, ρρεᾶσβ ἴο Ὀς ἀδοϊδῖνα ἱπ δβυρροτί 
οὗ πο φδ ] ἀδίε οὗ ([ς ὈΔὨΙ ἢ πηοηΐ. 

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤΏΟΓ͵Ο δὲ {ΠΟΙΣ βονοῦαὶ πιθοῦ ηρβ [ἤδη [ἢ]5, 
τς οὨ ἄχθη, ἰΙονα οὐδ δηοίμοσ," Αἱ 
Ιεηρσῖι," [δγοπὶς σομίϊηιιθ5, “ἢ ἀἰ5ς!- 
ΡΪ65 δηὰ ἐδίμουβ ψῆο ψεγα ἴπογθ, νει 
ἢ ΠρΑΠῺΡ αἰννᾶγϑ ἴῃ6 5816 ῬνοΟσά5, 541(, 
“Μαβίοσ, ΨὮΥ ἀοβῖ ἴῃου Αἰννᾶγ5 540 [ἢ15 δ᾽ 
“11 15 ἴῆ6 [Ιιοτά᾽5 οοϊμηδηά, γνἃ5 δὶ5 
ΜΟΓΙΏΥ ΤΟΡΙΥ, “Δηα 1{}15 δοηθ 6 ἄοῃσ, 
ἴς 15. ἐῃουρῃ.᾽" (Ηἱδγοη. “(οσημι. Ἰη ΕΡ. 
δὰ ΟἹ. νὶ. το). 
᾿ΤἬἼδβε {δα ΠἸΟῺ 5. ΓΘ ἴῃ 411 ργο δ Ὀ1ΠΥ 

5 5 ΔΏἘΔΠΥ ἴτας, Ὀὰϊ 1ἴ 15 ἸΠ]ΡΟΘ51016 ἴο - 
56[ [Πδῃλ [ἢ 8 οἶδα Ὠιδίοσισδὶ γα οσκ. 
Νοιδίηρ 5 Ὀετῖου διϑϑιεα 1 ΘΑ Ὺ Ομυτοῦ 
ὨἸδίουυ ἴδῃ [ἢ6 τεϑίάθβησα δηὰ ψοῦκ οὗ 
δῖ ]οῇη δὲ Ερῆδθβδυβ. Βιῖΐ ἴῃς ἀδῖεβ οὗ 
115 σοῃητηθηοσιηθηΐ δηὰ οὗ 115 οἷοβθ δ1Ὲ 
ΑἰκΚα Ὡηκπονῃ. [{ Ὀδσδη δίϊεσ ἴῃς δηδὶ 
ἀεραγίυγε οὗ 81 Ῥδυϊ, δῃὰ 1ὲ ἰδϑιεὰ Ε}] 
δρουΐ τῇς οἷοθε οὗ ἴῃς ἢγβὶ σθης τ 
(Ιτε. 11. 22. 5, μέχρι τῶν Τραιάνου χρόνων, 
Α.Ὁ. 98---117). ΤῊΙΒ ΤΥ δα αἰιτμεά 
ἢ σοηδάφηοςθξ ; δυῖ ἴῃς δοσουηΐ οὗ ἢ] 
ΒΌΠογιηρθ ἂ Κοιὴς (Τεῖῖ. “ἀβκ Ργῷϑο. 
Ἡφτ. 4ώ6...“1η οἰδυπὶ ἀδιθῦβι5 181] 
Ῥᾶ55115 δϑί ;" σορ. Ηϊεοη. “δὰ Μαῖϊ." 
ΧΧ, 23), δπὰ οὗ ἴῃς ἀείδ:}ς οὗ 5 ἀδδίῃ 
δὶ Ερἤοβυβ, ᾶτὰ χυϊα πηϊγυδίινουῆγ. Οηα 
Ἰερεπά, ψῃοῇ 15 δηθὰ ἀονγῃ ἢ νΔΙΙΟῚ5 
[οΥΏ5, 15 ἴοο τειηδγκαῦ]α τὸ Ὀ6 ΨΏΟΪΥ 
ΟὨλτοά. Ιτ νὰ ψιάοὶν Ὀε]ϊενεα τπδὶ 
δὲ ]οῃη να5 ηοΐῖ ἀ684, Ὀυϊ 5δαρίηρ 1ῃ ἢϊΚ 
δτανεα; δῃηά ἴῃδῖ ἢ6 ψου]Ἱᾶ 50 σεπλαϊη 1]}} 
ΟἸὨσιϑὲ οδῆῃθ. ΜοδηΜΏὮΏ] δ, 1 ν5 5δἱα, 
“ἢ6 σῃμενβά τῃαϊ ἢθ ψὰ5 αἷϊνα ὈΥ (86 
τηονεπηθηΐϊ οὗ ἴῃ6 ἀιιϑῖ Αῦονο, νι ἢ γᾶς 
ΒΕ πτοα Ὀγ [ῃ6 Ὀχθδίῃ οὗ [ἴῃς βαϊηι." “1 
1Π1ῈΚ 1Ὁ Π66611655," Αὐρυβίηθ δά 5, “ ἴο 
σοηΐοοὶ ἴῃ6 ορίηἰοη. Τῇοβα ῆο Κπονν 
[η6 ρῥἷαςθ πιιϑὲ 566 ψΠΘΙΠΟΣ [ἢ6 501] 15 50 
δῇεοιϊθα 45 ἴἴ 5 βαιά ; δίηςθ 1 ἢᾶνε ποασζὰ 
[6 5ἴΟΤΥΥ ἔτοπ ἤδη ἢοΐ ὈΠΜΟΤΓΏΥ οὗἁ οΓο- 
ἄδποο" (σενοῖα πο 6 ἰδνίδιι5 Βοιη!ηΐ- 
Ὀυ5 ἰὰ διιαϊν!πλι5." Αὐρ. πη [οἢ. Ὑταςι 
ΟΧΧΙΨ. 2). 

ΤΏ686 νοσάς οὗ Αυρυβιηθ ἀγα ρασὶ οὗ 
ἢ15 ΠΟΙ ΘΠΙΔΓΥ Οἡ [ἢ Πηγβίοσῖου 5 βαυης 
οὗ ἴῃ6 ],οτὰ ψ]ςἢ, 45 15 5δ6θὴ ἔτοῃῃ (ἢ6 
(σοθροὶ (χχὶ. 21 41), νὰ5 Ρετοεινεα ἴὸ 
ΤΑΙ. ἰπΠ ΘΟ 6 ΨΑΥ ἴῃ6 [υῖυγα ψοσκ οὗ 
[(ἢῆ6 ἀροϑβίὶε : “11 ψ}} τῃαϊ λς ἴδστγ 11}} 
Ι[᾿΄Θοἴε, δὶ 15 ἰῃδΐ ἴο (ἢε 6 Ῥ" 8:1 7οῇη 

1 ΤΠεβε γα ῸΠ5 ἀτὲ οο]εςϊεὰ ἴῃ ἃ νοΥῪ ἀρτεα- 
ΔὈΪς ἰοστὴ ἴῃ εαπ δία εγ 5 ̓ϑοτιηοῃβ πὰ ἔβα 
οῃ ἴδῃς ἜΡΟΠΟΙΣ Αὐε.᾽ ὙΤμαε Ἰαῖεσ Ἰοροπμὰβ τὸ 
δίνεη ὉΥ Μις [δγεϑοη, ἰῇ ἢεγ “ϑαοτδὰ δηὰ 1, . 
ξεηάδλεγ Ασί,᾽ :. 



ΤΗΕ ΟΟΘΡΕΙ, 

ἀϊά πιοβῖ {π|}Ὺ “ἴᾶττν 11}} ([ἢ6 1,οτὰ οδπλι6." 
1τ 15. ἸΠΏΡΟΒ510]6 [ῸΓ ὃβ ἴο τοϑ]156 ΔῚΠῪ 
νγΠδὶ νγὰ5 Ἰηνοϊνοα ἴῃ [ἢ6 ἀδδίγιοίοη οἵ 
1π6 Ηοὶγ (ἸΕγ ἴοσ ἴῇοβε ψγῇο παά Ῥδθεη 
τταϊηεα ἴῃ Τ ἀδίσβη. [1 νγὰ5 ποίῃ!ηρ 656 
ἴῆδη (ἃς οἸοβο οὗ ἃ ἀϊνίηα ἀταηα, δὴ δπὰ 
οὗ ἴῃς νοιϊά. Τῇε οἱα βδησίιυδτγυ, “16 
7οΥ οὗ ἴῃ ψῇοϊο δαγίῃ,᾽" ννᾶβ δραπαοῃβα. 
Ἡξεηοοίοπῃἢ ἴῃς (Πχςιδη Οῃυτοῦ γᾶς ἴῃ 6 
5οἷὶβ δρροϊηϊθα ϑοϑαὶ οὗ [6 ργεβϑεῆςα οὗ 
σοά. νηεη 7επιβαϊθηὶ [611 (σιδὶ σᾶ γλ6, 
Δηα ν ἢ ΗΙς σομαϊηρ οδπη6 4͵50 [Π6 ννοῦκ 
οὗ δὲ [Ϊοὔῦη. δυπηρ ἴδε ρεγοά οὗ οοη- 
Πιοῖ δηὰ ἔξει δπὰ βῃδλκίπρ οἵ ηδίϊοηβ 
ὙΠΙΟἢ Ρῥτεσεαδα ἰπαὶ ἰαϑῖ σδίδϑίσορῃθ, 
δὲ ]οη πδὰ ναϊϊιθα ραΐϊθπεγ; πὰ νῈ 
ΓΑΔΥ Ὀσίίονα [παῖ ἢ6 Ὠδὰ (18]]εἀ ἢΪ5 114] 
οἴῆος ἴο ἴδε Μοίδεογ οὗ ἴτε [τά ἴῃ ἢὶ5 
ΟΥ̓ ΠΟΠΊΘ ἴῃ (811|66 ἴο ἴΠπ ἰαϑὶ, ραϊηϊηρ 
Ὀγ τδδῖ ἃ 16 γ Κηον]θᾶρε οὗ ἴῃς τονε- 
Ἰαϊΐοη οἵ ἴῃς ὅοη οἱ ἀοά, δπὰ Ὀπηρίηρ 
ἴηῖο ἃ σοΟΙΡ]ΕΘῖΟΓ ΠΑΙΠΟΩΥ ἴἢ6 ψΟΥΚΒ 
ὙΠΙΟἢ ἢδ δα 56θη, δηὰ ἴδ6 νψοσὰβ ψῃϊοῇ 
ἢ6 δὰ Πεοαγσά. 

[Ι͂ἢ [μ656 βοδί(ογεα γαῖα γα σδὴ ρδίῃ 
ἃ ᾿οῃϑϑίθηϊς ᾿ἢ πηρεγίεος σοπορδρίοῃ οὗ 
5. ]οῆη. Ὑὴα σθηΐγαὶ ομαγδοίεσβς οὗ ἢὶ5 
Ὠδίιγα 15 ἸΠΊΘὨ51γ, ἰη ΓΘ Ή5 ΠΥ οὗ τμουρῆϊ, 
νοτά, ἰηϑδιρῃῖ, 6. Ης τεραγάς δνεῖγ- 
(Πρ οἡ 1ἴ5 αἀϊνίπα 546. ΕῸγ ἢϊπὶ ἴῃ6 
εἴδσηδὶ 15 δίγεδαγν : 8}] 15 σοτπῃρὶ εἴς ἴτοπὴ 
ἴπε Ῥεριπηΐηρ, ᾿πουρἢ ψγουρηϊ ουἱϊ 5σἴορ 
Ὀγ 5ἴερ ὕροη ἴῃς εἴασε οὗ υτηδη δοίίοῃ. 
ΑΙΙ 15: Δυϑοϊυῖθα Ἰη 1[56]{, [Πουρἢ τηᾶττοά 
ὈΥ [πὸ ψϑάκηθβ5 οὗ Ὀδ]ονεῖθ. Ηδ 5665 
ἴῃς ραΞξῖ δηὰ (Π6 ἔμπυγε ραϊῃπογεά ὑρ ἴῃ 
[ἴῃς πιδηϊεβϑίδιίοη οὗ ἴῃ6 ὅϑοη οὗ Οοά. 

- ΤῊ νὰβ5 [6 οἠδ ίδοϊ ἴῃ ψῃΙΟὮ ἴἢ6 ΠΟΡΘ6 
οὗ ἴπΠ6 νου] ἰαγ. ΟΥὗὨ 115 ἢ6 δά Πιτὼ- 
561 Ὀδδη δϑϑυσγεαὰ ὈΥ δνιάθησε οὗ 56 η56 
Δα ᾿πουρῆς. ΤῊϊ5 ἢς ννὰς σοῃϑβίγαιηθα 
ἴο Ρῥτοςοϊαίηι: ἤ'΄,ὟΝεῈ αν βθθὴ δηὰ ἀο 
τοϑιγ." Ἠς διὰ πο ἰαδουτοά ρῥγοοθβ8 
ἴο ρο [πγουρῇ: ἢε 5βαδαν. ΗδἊ δὰ πὸ 

ΠΟηβίΓισνα ργοοῦ ἴὸ ἀδνοῖορα: ἢς Ῥοσα 
Μη655. Ηἰς5 βουτοα οὗ Κηον]εάρε ψᾶ5 
αϊτεςῖ, ἀπά ἢἰ5 τηοάς οἵ ὈΠηρίης σοην!ο- 
ὈοΏ νγᾶ5 ἴο δἰῆγῃι. 

2. 7Ζ.λε Οεαςο απα 7) αἴ, 

ΑἸ ΘΑΥγ δηὰ οοηβιδίθηϊ τσδάποη τὸ- 
Ῥτεβθηῖβ {Π6 Οο5ρεὶ οἵ 51 [οῇη 85 τί τεη 
δἴ ἴῃ6 τεαιεϑῖ οἵ [ῇο56 ψῈῸ 6 6 πη πγαῖα 
ἢ (ἢς Αροβίϊβ, δηὰ δα, 85. νὰ τηιϑί 
ΒΌΡΡΟΞΘ, Δἰγεδαν ἤδατὰ ἔτοπι ἢϊ5 1105 {πᾶ 
τεδοῃίηρ ἢ οἢ Δ ἀεβιγοα ἴο 566 τὸ- 
οοτζάεα ίογ ἴῃς ρεζγρεῖυδὶ συϊάδληςε οἵ ἰδς 

ΟΕ 81. ]ΟΗΝ. 

ΟΒυτοῆ. ΟἸΕΜΕΝΤ ΟΕ ΑΙΈΧΑΝΡΕΙΑ δ85 
Ῥταβοσνεα (ἢς (γα Ἰο ἴῃ 115 5 πρ]6ϑὲ 
ἔοση. Ηδ 5ἰδῖεβ ου {πε διυϊβοῦ “οὗ 
[Π6 οἰάεγβ οὗ δῇ θαυ! δῦ σεη γα οηἢ (πα- 
ράδοσις τῶν ἀνέκαθεν πρεσβυτέρων) (παῖ 
81 [οἤη, ἰΔϑὶ [οὗ ἴ[ῃς Ενδηρο 515], ψ ἤθη 
ἣἢς 88» ἴῃδὶ [π6 ουὐϊναγὰ (Ὀοα1]γ) ἔδοῖϑ 
δὰ Ὀδθη 5εῖ ἰοστῃ ἴῃ [Π [ἐχἰβιηρ] 6ο5- 
ΡεΪβ, προ] ]δα ὈΥ ἢῖ5 ἔπεηάβ, [4η4] ἀϊ- 
νἱηοἷγ τηονοα ὈΥ ἴδε ϑρίτιῖ, πηδάδ ἃ 53Ρ]- 
τῖτααὶ Οοβρε!]" (ΟἸ]εια. ΑἸεχ. ἂρ. Επβθῦ. 
“Ἡ. Ἐν᾿ ν:. 14.) ΤῊΙ5 βθΠΈΓΑΙ ϑἰδίθπιοηὶ 
5 ρίνθεῃ ὑἢ δαάαϊοηδαὶ ἀείαϊὶς ἴῃ ἴῃς 
ΜυξβΑτοξιαν ΕΒΑΟΜΕΝΤ οἡ ἴΠ6 (δηοῃ. 
“Τῆς ἰουπῖῃ ἀὐοπρεὶ [ψὰ5 πτϊτεη Ὀχ] 
Τοδη, οπς οἵ ἴῃ6 ἀϊβοίρ᾽65 (2.6 Αροϑβίϊεϑβ). 
ηθη ἢ]5 {6]]ον-ἀἸβοιρίθ5 δηὰ Ὀἰβῆορβ 
ὈΓΡΘΏΓΥ ῥγαββοα (ωλογίαρέμ) Ἡϊτα, ἢδ 
5414, “Εαϑὶ στ τηὲ [τότ] το-ἄδγ, [ῸΓ 
ἴῆγοα ἄδγϑ, δῃηὰ ἰδεῖ 5 [6]}] οὔθ δηοῖῃογ 
ΔῺΥ τονθ δίίοη ΠΟ. ΠΥ Ὀδ6 τηδάθ ἴο 
15, ΟἰΙΠΘΓ ἰοῦ οὐ δραίηβδι [[π6Ὸ ρ]δπ οὗ 
ὙΠ 106] (φιία αρέφμσ γμο  γευείαίμηι αἰ. 
ζσμίγιη). Οὐ [ῃ6 58π|6 πῖρῃϊ ἰ ννᾶ5 
τενθαϊβα ἴο Απάσγον, οὔς οὗ ἴπ6 Αροϑ- 
1165, {παῖ ]ο η 5πουϊὰ τοὶαῖθ 41} τ ἢ]5 
ΟΥ̓ Ὠδιη6, δηὰ [Πδὶ 4}} 5πουϊὰ τσονὶονν 
[Π1|5 ψτιηρ}" (5εῈ “Ηἰἴἶδι. οἵ Ν. Τ. 
Οδηοη, Ρ. 52). ὙΠοΙῈ οη θὲ πὸ 
ἀοιυδι τ[μδἴ [ΕΚΟΜΕ πᾶ Ὀεοίοσγο ἢὶπὶ οἰ ΟΣ 
115 ταρῃηθηΐ, ΟΥ, ἃ5 ΡῬΘδΙΘ ΠΊΟΓΘ ὕΓῸ- 
Ὀ4Ὁ]6, ἴΠ6 ογίρίημαὶ παγταῖνο οἡ ΜἬΪοῆ 1 
5 Ὀάβεα, ἤδη ἢδ β8γ5 ἴῃδιί ““Θοο] 65ὶ- 
ἀϑῖϊοα] Ὠϊοῖοσυ τεοογάς τὶ [ομη, ἤθη 
Ὦ6 νὰ σοῃβίγδιηθα ὈΥ ἢϊ5 Ὀγοΐμοῖβ ἴὉ 
τα, σερ] Ἔα τ ἢ6 ψοι]Ἱά ἀο 50, ᾿ἴῇ ἃ 
ἰαϑδὶ νγοσε δρροϊηϊεὰ δηᾶὰ 41} ἰοϊπθά ἰῇ 
ΡΓΑΥΟΙ ἴο σοα ; πὰ ἴΠδὶ δῇεσ [ἢ15 [[451] 
ψὰ5 παρά, ἢ]]|οδὰ ἴο τὴ6 δι}} ψ ἢ τόνο- 
ἰαϊίοη (γευείαίοης φαίμγαίμ5), Ὧὰ ᾿παϊτεὰ 
ἴῃς Πεανεδη-βεηΐ ῥγείδοα: 725 ἠδέ ὀεργιριεγρ᾽ 
τυας {δε Ῥογά...." (((ζοχηπι. ἴῃ Μεῖϊ. Ργο].) 
Ευδεῦϊυβ, ἴο ΠοΙ Ὸ ἀγα ἱπαθριθα ἴοσ 
1ῃ6 ταϑΠπΟΥ οὗ (Ἰετπηδηῖ, δα 5. ἴῃ 8ῃ- 
ΟἿΠΟΥ Ρΐδοθ, ἃ5 ἃ οὐστοηΐ οριηίοῃ, ἴπδῖ 
δὲ ]ο μη ψντοῖθ αἴοσ ἴῃς οἵἴμεσ Ενδηρε- 
Ἰισῖβ, ἴο [ῃὴ6 ττυςτἢ οὗ ψῆοβα Ὠδιτδίινο ἢ6 
ὈοΥς ΜΙ Ώ655, ἰἢ ΟΥΘΥ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 8δῃ δ80- 
οουῃηΐ οὗ ἴῃ6 Θαιὶν ρετοὰ οὗ ἰἢς 1,οτὰ 
ΤΑ ΙΒΙΤΥ ΜΏΪΟἢ [ΠΥ οπιδα ; δηά δὲ [6 
5816 {ΠῸ ΠῈ ΠΠΡ]165, ναὶ 15 οἰ ν 158 
πιοϑί [ἰκεῖν, τη [6 ΑΡοβῇϊα οοπηηἰτεα 
ἴο ψ της ναὶ ἢς δα Ἰοηρ ἀεἸ]ϊνετεα ἴῃ 
ἘΠ ΓΙ ᾺῸ6 ἢ ργοδοῃίης (Ευ5εῦ. “Η. Ἐπ᾿ 11. 
24). 
ἫΝ ττὶϊοῦς δἰίοπιρί ἴο ἀεῆηθδ ΤΊΟΥΟ 

ἜΧΘΟΙΪΥ τς οἰτουτηδίδηοεα ὑηάοσ ΜΏΪΙΟΙ 

χΧχΧχν 



χχχνὶ 

δὲ Τ]οῆη ψὰβ ἰηδιςσοᾷ ἴο σοπιροβα 5 
Οοϑροὶ. Τῆυβ ἴῃ ἴῃ6 ὅϑ'σῃο δ οὐ [ἢ6 
ΑΡοοδίγροα αἰ προυϊεὰ ἴο ΨιστοΟΑΙΝ 5 
οἵ Ρεξῖζαυ ( ς. 204), ἰξ ἰ5 5α]ἃ τηδὲ “6 
ψτοῖς ἰῃ6 (σοθρεὶ δἤοσγ ἴῃ Αροσδίυρϑα. 
Ἐοτ, νῆδη Ναϊοηζηυβ δηά (οπηΐπυ5 δπὰ 
ΕὈΙοΩ δηᾶ ἴῃς οἴπεῖβ οὗ ἴῃ 6 βεῇοοὶ οὗ 
ϑαίδῃ ΜΕΓΟ ΒρΓΟδα ττουρῃουϊ ἴῃ6 ψοη]α, 
411 τῆς ὈΙδμορ5 το ἴπῸ πεϊὶρῃρουπηνσ 
Ῥιονίῃσοαϑ Ἴσᾶτὴθ ἴορεῖῃοσ ἴο ἢΐπι, δηᾶ 
σοηϑίσγαι θα ἢιπὶ ἴο σοϊηχηϊξ ἢ]5 Οὐ ἴ65- 
ἘΠΊΟΩΥ ἴο στρ ἢ (ΜΊρπε, “ Ραῖτο].᾽ ν. 

. Ρ. 333). ΤῊΙ5 5ἰαϊδιηηθηϊ ἄρρθᾶσβ ἴο Ὀ6 
δὴ Διῃρ βοδίίοη οὗ ἴῃς Αϑιαῖ!ς ἰδ οι 
ῬΓΘϑοσνοα ὈΥ ἴτρῆδθουβ, ῃιοἢ 85 Ὀδθη 
Αἰτοδαγ ποιϊςδᾶ; δηὰ 15. ΟἿΪΥ 80 ἴδγ ἰῃ- 
[ογ δι ηρ 845 1ἴ 5πθννβ ἴἢ6 οὐττοηΐῖ Ὀο]οΥ 
[ηδἱῖ τῃ6 ἐουτ (ο5ρ6] νγᾶβ τις 85 δῇ 
ΔΏΒΝΕΙ ἴο [86 αιοϑι!οηϊηρθ οὗ ἃ Ὁοιη- 
Ῥαγαϊνοὶν δἀνδηςεὰ ἂρὲ οἵ ἴῃς Γδυτοῇ. 
50 τυ ἢ ἱηαἀερα 56 6Πὶ5 ἴο Ὀς6 ΠΙΒΓ[ΟΤΊΟΔΙΪΥ 
σογίδιη ; ἔοτ, [που ρῇ 1ἴ 15 ᾿πηροβϑῖῦ]6 ἴο 
Ἰησῖϑῖ ὩΡΟῚ ἴῃ βρεοιῆς ἀεία! 5 ψ ἢ ΙΓ ἢ 
τ86 {πῃ γγᾶ5 σγδαπδ}}ν τ Ὀ6 1156 ἀ, ΤΠ ΘΓΕ 
οδῇ Ὀ6 ΠΟ τϑάϑοῃ ἴο αι δϑῖοη ἴῃ 6 ρεηογαὶ 
᾿ΔΟΟΌΓΔΟΥ οὗ ἃ ἰτδα ποι ὙὨΙ ἢ νὰ 5 Ψ] ἀ6}γ 
βργοδὰ [ἴῃ ἴΠε Ἰαϑῖ αυδτίοσ οὗ [6 βϑοοηὰ 
σοηΐατγ. ΤἼδ ονϊάθηςς οὗ (ΟἸδιηθηὶ οὗ 
ΑἸεχαπάτχα 15 ἱπάδθρεηάθηϊ οἵ ἰῃδί οὗ τῇς 
Μυταϊοτιδη σδηοη, Ψ 116 ὈοΚἢ ἀρΡρϑδγῦ ἴο 
Ροϊηΐ Ὀδοῖ ἴο 50Π16 ροιηποη δ ΤΥ, 
ΜΉΘ, οδηποῖ ἤᾶνα Ὀδθη ἔαγ τειηονοά 
το ἴῃς ἔπι οὗ [6 Αροβιῖϊθβ' Τῇε 
ἰουπ Οοδρεὶ, γε τῇδ τυ οοποὶαάς 
ἴτοῦλ ἴῃς δι] δδὲ αἀἰγοοῖ ονιάθποθ, ψνὰ5 
τι η δἴοσ τῃ6 οἴϊοσ ἴῆγοο, ἴῃ Αϑία, δἱ 
ἴῃς. τοαυοϑὶ οἵ τῆ6 (ΟὨγιβδη σἤυγοῇος 
ἴΠ6ΓΘ, 45 ἃ ΒΤ ΠΊΔΙΥ οὗ [πε οτὰὶ ἰεδο ίηρ 
οὗ 51 ]οῆπ ὕὑροη ἴῃς πὰ οὐ (ἢ γσίϑι, ἰὸ 

᾿ τηθοῖ ἃ ψαηΐ ΠΟ ἢ δα στόνῃ ὉΡ ἴῃ ἴδ 6 
ΟΠυγοῦ δὲ [ῆε οἷοβε οὗ τῆς. Αροβῖο]!ὶς 
58 (ςοΙΏΡ. ΕΡΙΡἢ. "Ηφτσ. Χι,1. 12). 

ΤΏδ οοηϊςηίβ οὗ ἴπΠ6 ο5Ρ6] ρο ἴδτ ἴο 
ΒΌΡΡοτὶ {Π15 νίενν οὗ 115 σεϊδι νεῖν Ἰαὶθ 
ἄδίθ. [τ δϑϑαπιεβ ἃ Κηον)εᾶρε οἵ ῃε 
βιὈϑίδησα οὗ ἴῃς ὥγπορίϊς πατγαῖῖνοβ. [{ 
ἄε4}5 ἢ Ἰαῖοσ ἀϑρθοῖβ οἵ (γι ϑίδη [6 
δηὰ ορ᾽ηΐοῃ ἴἤδη ἴῃε56. [{ σοιτεβροηάϑβ 
ΜΠ [ἢ6 αἰτουτηβίδηςεϑ οὗ ἃ πον ἡ τ]. 

(4) Τῆς ἢγϑὶ οἵ ἴῃ 656 βἴδίθιηθηῖβ Μ}}} 
σΟΙΏΘ ὉΠΟ6ΘΙ ΘΧϑτ ΠδΙΊΟη δἷ ἃ ἰδίου ἘἸτη6, 
δηὰ ν}}} ποῖ Ὀ6 σοπίεβιεά ἰη 18 ρεπογαὶ 
ϑῆαρε. Τῇ ἴννο οἴ εῖβ σἂπ Ὀ6 7ι5:|Π6α 
ὮΥ ἃ ἔδν σείδθῃοθβ ἴο ἴ[ῃξ. σόοβρεὶ, νηϊςἢ 
Μ01}1 ΤΟΡΑῪ σΑγοία] βἴυγ. 

(ὁ) Νο οπε Ἴδῃ τεδὰ [ἢς ἐουπῇ Οο9- 
ῬεὶΪ σατο γ τἰϊῆουϊ ἔδει ἴῃας τῆς 

ἹΝΤΕΟΘΌΟςΤΙΟΝ ΤΟ 

ἩΤΙΟΙ ΟΟΟΌΡ᾽65 ἃ Ροβι ΠΟ τοιηοῖο ἴτοτπ 
ἴῃς ὄνθηῖβ ψνῃϊοἢ ἢδ ἀεδοῦθεθ. Ηον- 
ΟΥΘΙ ΟἸΘΑΓ 1ζ 15 (αὶ 6 νγὰ5 δὴ δγϑ-νῖ- 
Ὧ655 οὗ ἴῆ6 106 οὗ ἴ[ἢ6 1, οτα, ἴἴ 15 Ὧο 6595 
Οἰθασ ἴμαΐ ἣς ᾿ἰοοῖκϑ Ὀδεῖ ιἱροη Ιἴ ἴτομῃ ἃ 
ἀϊδίδηος', Οπα ρῥ]αίῃ ρῥτοοῦ οὐ 1:ἢῃϊ5. ἰ5 
[ουπαὰ 1η [Π6 τη Δ ΠΕΣ ἴῃ Ν ὨΪοἢ ἢδ γοσοοταάβ 
ψοσάβ ννὩ]οἢ ροϊηῖ ἴο ἴῃς ϑρτθδά οἵ ἴῃ 6 
Οοβροὶ Ὀθεγοηά [ἢς [11Π}}15 οὐ [υἀΔ΄5πι. 
ΤῊϊ5 οπατσδοίθγϑες νεν 5 αἰβι ΠΟΙ 
Ὀτουρμς οὐὖἱ ἴη ἴῃς ἱπῖοσγρτείδιοη νῃϊοἢ 
ἢς ρῖγες οὗ ἴπε ἠυάδρτηθηὶς οἵ (διαρἢᾶ5 :-: 
νοι ἑλὶς ἦς ταϊά ποί ὁ ἀϊηιρεί, ὁπ ῥεῖ 
ἀϊσή-Ξγέσού ἐπὶ ἐλαΐ γέαν, ἀς ῥγοῤἠεειεά ἰλαΐ 
,“έρες τἀονίά ας 70»γ ἐἀε παίΐοη (τοῦ ἔθνους, 
566 ποῖ6), “μα μοί 707 ἐἀξ παίίορι ομπῖν, δωΐξ 
η ογαεγ 1λαΐ ἀφ τεῖρλ ραϊλέγ Ἰορεϊλέγ ἐπ 
πε 144 ἐλ άγενι οὗ σοα “λαΐ τὐεγεὲ τε γε 
αὐγοασά (χὶ. οι (.). {15 θεγοηά αμδβιίοῃ 
τπαὶ ἤθη ἴπ6 Ἐνδηρε δῖ σοῖο [ἢ 656 
ΜΟΓά5, ἢ6 85 τεδαϊηρ τς Ὁ] Β]πηθηὶ οὗ 
τὴη6 ὈΠΟΟΏΒΟΙΟΣΒ ΡγόρἤθοΥ οὗ (ἰδιαρῇδβ 
ἴῃ [6 σοηάϊτίοη οὗ ἴμε (τ βίδη ΟΠυτοῆ 
δῦουϊζ ΠΊΠ,. 

Τῆς βδαῖὴθ δοίῃδὶ δὄχροΐθηος οὗ ἴῃ6 
βρτθδα οἵ ἴῃ (ὐσοβρεὶ ἐχρἰαίηβ [6 ῥργοπη- 
Πδηΐ ρΡοβίποη ψῃῖοῇ 81 [ἢ δϑϑίρηβ ἴο 
[ἢο56 βαγίηρβ οὗ (γὶϑδῖ ἢ ψῃϊοῃ Ης ἀ6- 
οἰαγθὰ τῃ6 ἀῃινευβα! ν οἵ ΗΙ5 τηϊβϑίοῃ : 
οἱἤδῦ «ἡδοῤ 7 ἀαῦε τυλτο γε ποί οὗ {λῆς 
7οίά. ἑάενε αἴδο γιέ 7 ἐσαά...«απά 1λεν 
“ἀαῤῥ δεέρηις οπς ἥρεξ, ὁπό «ἀεῤλεγά (χ. 16). 
2. Ψ7 7 δὲ ἐἐβεά τ 2, ον 1“11ε εαγίλ, τοῖἶδ 
ἔγατο αἰ γ»ιεμ πίο »ιγ}εεζ (χ!. 12). ΤῊΘ 
50 Πᾶ5 σιζλογν οὐεν αὐῤ ἥεδλ (χνΊ!. 2). 
“ὦ ἐλαΐ τουλίεὰ 116 δ αἰλεν ρένείλ νος, Η 6 
5814, σἠαΐ ἐογιό ἴ γιό, απ ἀἔζρι ἰλαΐ 
ογ»ιοίδ 10 γιό 7 τοῦ ἐπι πὸ τοΐδρε εαςί ομέ 
(νὶ. 2)) ὙΤῇε Κπον]εάρε οἵ ἀοὰ δῃηὰ οὗ 
6515 Ομ εῖβι ἐς εἰσγπαὶ {76 (Χχνιϊ. 3); δπὰ 
[η185 Κηονίδάρεο, ἴη6 Κπονϊεάρε οὗ τῃ6 
τας, σοηνθΥ5 ἴ[μ6 ἰτθθάοη,, οὗ νῃϊο ἢ τπ6 
ἰγεεάοηι οὗ τῆς σὨ]!άτγθη οἵ Αὐγδῇδπι ννᾶβς 
ΟἾΪΥ ἃ ἴγρε (ν}}}. 21 61). ὙΤῆε ἤμηα] ἰογτη 
οὗ ΜογϑὮ!Ρ Ι5 ἴῃ 6 γοσβῆ!ρ οὗ “τῆς Εαίῃοτ," 
ἴῃ ΨΏΙΟἢ 4}} ἰοοδὶ ἀπ α [επΊροσαὶ ΟΣ Ρ5, 
τγριῆεα ὕγ σεπΖίτ δηὰ  ἐγυβα] θη, Ξηου]ά 
Ῥᾶ55 ΔΎΔΥ (ϊν. 21 ΠΗ). 

ΤῊΙ5 ἰοδοῃϊηρ τερεῖνεϑ [15 ἤη4] 568] ἴῃ 
ἴΠ6 δῆϑνεσ ἴο ΡιΪαῖε : Ζάοι ςαγεςί ἐλαΐ 7 

1 ΤῊϊς 15 ἴῇῆς ἱπιηρτγεβδίοη ψ ἢ ]ςἢ ἰβ σοῃνογεὰ 
ὉΥ ἴῃς ποῖε5 νυν ςἢ ἣἢς δά ὰ5 ἴσοι {ἴπ|ὸ ἴο {ἰτὴδ ἴῃ 
ἱηϊεγργεϊδιου οἵ ννογάβ οὐ ἔας(β : νυἱῖ. 30, χὶϊ. 33, 
χΥὶ!. 9. 32, χίχ. 36, χχὶ. 19. ΤΏαβε ποῖος οἵεν 
ἃ ΤΟΙ ΔΙΚΑΌΪς σοηϊΓγαβὶ ἴο ἰΠο56 ἰῃ νν ἢ ΟὮ δι τδηϊοη 
15 σα ϊεὰ ἰπῃ ἴΠς ἢτβὲ σοβροὶ ἴο ἴῃς γτεβεηῖ δῃά 
ἱτπηπιεαϊαῖς (ΕἸ πηεηΐ οὗ ῥγορῆθου, Μαῖϊ. ἱ. 22, 
χχὶ. 4, ἃς. (γέγονεν ἵνα πληρωθῇ). 



ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕΙῚ, 

α» ἃ ζίηιρ. 70. {ἠές ἐπα λατὺό 7) δέει δογηὶ, 
πα 10 ἐλῆς πᾶ γε 7 ἐὐης ἐμίο ἐλε τοογζά, 
ἐλαξ 7 «ἀοιμίαῖ δεαγ τυϊέμεος τρηΐο ἐἦέ ἐγ. 
Ἔνενγ ομς “λαΐ ἐς οὕ 166 ἐγριμὰ λεαγείλ γι} 
τοῖς (χνυὶϊϊ. 3)). ΤῊΘ τοϊδίοη οἵ πα Ὀ6- 
ἸΙανεσ το (ΟΠ τῖδὲ 15 τῇ} 5ϑῆενη ἴο γεϑί οῇ 
ἃ ἰουπάδίζοηυῃ ΜΟΙ 15 οἵ 4}} τχοβῖ δὺ- 
βδοϊιία. ΟΠ βῖ, νῆα Ης (8]]16ἀ “τἢ6 
1», ὙΟἢ μψ5 ἴῃ6 δοηίαρεα οἵ τς 
]7εἐνϑ, τανοαὶδα δηὰ ϑεαιἰϑῆθά τἢς Τγ ἢ, 
ΨΠΙΟΝ 15 ἴῃ6 Ὠεογίζαρο οὗ Πυτη ΔΗ γ. 

ΤΠΟΓΕ ἀγα ἱπάθεα ἴγαοθβ οἵ ἴῃ6 δη- 
πουησοηιδηΐ οὗ [ἢ]5 ὉΠΊνογβα δηλ οὗ ἴῃ6 
ἄρϑβρεὶ ἴῃ ἴῃς ϑ'γηοριίς παιτγαῖϊνεβ, δπὰ 
ΘΘΡΘΟΙΑΙΪν ἰῃ ἴπαὶ οὗ 8:1 1κ6. [τ [5 
ἰἀυρης τῇογα τπαὶ ΟΠ γίϑὶ οδὴθ 85 2.έε 
σαίυαδον φγεέῤαγεῶ δεοζογε {16 γα 97 αἱὲ 
δε δεοῤίες, α ἐρὰξ 707 γευεέαϊοκ 9 Οτρ- 
ἤζος, απά α οἷον ΣςὉ Οοα"ς ῥεοῤίε 75γαεὶ 
(11. 21, 32). Αεῤεπίαπος μρΐο γορίείοη οὗ 
5:5 ΜΆ5 ἴο δ ΡῥΓεΔΟ εα ἐπ 4715 παγιξ 
μρηΐο αὐ ἀξ παζίομς δερίμρίηρ σονε 7εγ,- 
σαΐογε (χχὶν. 47). [ ΤΥ ὯὈ6 ΡΟΒ510]6 
αἶθο ἴο 566 ἰῇ (πὲ δῖε οἵ {πὸ Ρσοάϊραὶ 
ΘΟ 8 πῆᾶρὲ οἱ [πε τοϑιογδίίοῃ οὗ ἴῃς 
Ποδίδϑῃ ἴο {πεῖν Εδιῃθτβ ἤοηθ. Βιῖΐ ἴῃ 
Πε56 οᾶϑ865 ἴῃ6 {π|1} 15 ηοῖ [ταοθα Ὁδοκ 
ἴο [15 ἀξαρϑϑβὶ ἰουηάδίοηβ ; ΠΟΥ ἀο65 Ιἴ 

᾿ΟΟΟΌΡΥ πε βδῖης ταϊδίῖνε ροϑβι!!οη 8ἃ5 ἴῃ 
δὲ ]οῆη. Τῆδ ὄἌχρογεῆςε οὗ Δ ογρδῃηϊζΖθά 
ΟΠ τιβιίδη βοοθῖγ [165 Ὀείνψθεη [6 ἵνο 
Τοςοοτάϑ, 

ΤῊΙϊΚ 15 Ρ]ΔΙ ΠΥ ἱπεπιαϊοὰ ὈΥ ἢ 6 ἰΔῃ- 
ἔυαρε οὗ ἴῃ6 Ἐνδηρεὶςὶ Πιηδε, Ης 
Βροδκβ ἴῇ ἢὶβ ον Ρϑίβοῃ οὗ ἴδ ὑτϑαῖ 
οὔϑῖὶς οὐ ἴπε Ἵοδοίος οὐ βγὰθὶ]ὶ 845 Ἤνϑυ. 
ΠἾὲ ἀρις 19. ΠΣ στα ἀονιε απα Πὲς οιυπ 
2 εοῤίε γερείσεά ὔένε ποί (ἰ. 11); δῃᾷ 80 
1 5ΟΙὴ6 56η56, ἴπ6 οδοῖοα οὗ [6 νοτ]ὰ 
ψ5 4150 ἀδοϊαοή, με δίρἀξ λαΐζά οὐνις ὥμο 
4.6 τοογί, απάᾶ »ιορ ἰρυεα {066 ἀαγξπεες 
γαϊδεγ “λα ἐλδ ἐσἀξ (11. 19). Τῆς πι65- 
δᾶρε οὗ ἴῃ6 Οοβρθὶ δὰ αἰτθεδὰν Ὀδθῃ 
ῬΓοςϊαιτηθα ἱπ δυο ἃ ΨΥ ἴο εν δηά 
Οδεηῖ]α τπαὶ 4 ᾿πάρτηθηὶ οουϊὰ ὃ6 ρῥτο- 
πουησοα ὕροη {πὸ ζοηοσαὶ ομδγαςίοσ οὗ 
115 δΔεςορίδηςθ. 

ΤῊΝ ἴγρίοδὶ Ἔχαηιρὶς δεῖνοβ ἰἴοὸ 5Πδνν 
ον ὃῖ [ομη Ὀπηρ5 ᾿πίο {ΠΕΣ ἴτὰς ῥΪᾶσα 
ἴῃ ἴῃς οοτηρΙ!εῖϊεα (ΟὨγβιίαδη δάἀϊῆςσς (6 
ίλοῖΞ οὗ Ομ τοῦ 5 ἰθδοῆίηρ ΠΟ ψ6τα 
ΒΙΟΝΙΥ τοδὶ δε ἢ ἴα οουτθα οὗ [Πα 
Δροϑβίο!!ς αρὲ. Απάᾶ νψ 6 ἢε ἀἄοδβ 50, 
Ὦδς τεοϑ}}5 16 ψογὰς ἴθ ψὩϊοἢ ΟὨπβιὶ 
ἀννοῖς ὕροὴ ἴπᾶΐ ρσταάυ81] ἀρργεῃθηβίοῃ 
οὗ ἴπ6 τπηραπὶηρ οὗ Ηἰβ 1,||6 ἀπα ν ουκ, 
ὙΠΙΟΝ οπαγαςοίοτζεὰ 1η δοϊ τῃ6 ρτονί 

Ννεὺυ 1ώ:1.----» οι, 11. 

ΟΕ 81. ΙΟΗΝ. 

οὗ τῇ6 Οδίδοῖις Γῃυτοῆ. ΤὨτγουρδουῖ 
{λε ἰαϑῖ ἀϊβοουγβαβ οὗ ἴῃ 1, οτγά, ἴῃς ρστεαῖ 
σἤαγρα ἴο ἴῃε δροδβίοϊαϊθ, ψ 8661) ἴο 
Ἦφδαῦ [Π6 ψαγηϊηρ δαἀάγοοθοα τὸ 81 Ῥεῖοσ 
δῖ ἴῃς οιΐδεῖ : λαξ 7 4ο ἕλοις ξηοιυέεί 
μοῦ ποῖν, μέ ζάοις τλαίξ ὡνῖις ἐορ ἐμοιν 
(γνώσῃ) αὐεγισαγς (ΧΙ. 7). [1 ἰ56. ἰπ)- 
ΡΙοα τῷ ἴῃς τεοῖῖδὶ μᾶὶ ἴ[ῃ6 ψοτάς οἵ 
ρϑίθηῖ νδιτὴρ Πδα ἰουπηα {Πεῖγ δοσοηι- 
ρΡΙΠΙΒῃηθηῖ ὈΥ ἴῃς τηϊδϑίοη οὗ [πΠ6 πεν 
Δανοςοαῖθ.Ό. 7 ἀαῦε γεΐ »αῃ} ζλέμρε 10 
54») προ γοω, ὀμί γὲ καπποΐ ὅδα7 {λέ 
γισῖσ. Αὔοτυδεῖξ τοὐόπη Ἴὲ ὃς εμέ, ευεη 
2. 521γ1} οΥΓ ἐγ, 412 τὐαν ρμίάς γοῖ 
ἑπίο αὐ {ἦε γι ἦ (χνὶ. 12; σΟΙΏΡ. χυ. 26). 
Ενϑη ἴἐ (γι βδα δ᾽γοδαγν »μαδε ξποτυπ 
αὐ τἀΐηρς (Χν. 15), ἴπ6γ νὰ5 πϑεὰᾶ οἱ 
[6 Ἰοηρ ἰοδομίηρ οὗ {π|6, ἰπᾶὶ Η!5 ἀϊ5- 
Οἷρίε5 ταῖρῃϊ τλδϑῖοσ τῇς ᾿θβθβθοὴβ ΜὮΙΟἢ 
ἴλ6ν Βδά ᾿αρ ον ταςεϊνεά. 

. Τῆς τεοοτζά οὗ ἴμε656 ἃρρδδὶϑ ἴο ἃ ψιΐυσε 
σιοντῃ οὗ Κπον]εάρε οδη δαάπιὶῖ οὗ ΟὨΪγ 
οΠ6 ἱηϊεγργοίδίίοη. [Ι͂ἢ ἀνθ ]]!ηρ οἡ βυςοῇ 
ἀϑρθοῖβ οὗ (γι β 5 ἰθδοπίηρ, [ἃ ἰ5. οἶθασ 
[δῖ τῆς Ενδηρε δὶ 15 ΠΘαϑυσιηρ [ἢ 6 ἰη- 
ἴογναὶ Ὀδίνψθοη [ῃ6 ἤἢγδῖ ᾿τηρογίδος νῖενν8 
οὗ τὴς ΑΡροβίϊεβ. ἃ5 ἴο ἴῃ Κιηράοπι οὗ 
Οοά, δηπὰ τπδὶ υϑὲ ἰἀ64], ψὨΙΟἢ Πα Παὰ 
θα6θῃ δ]ονεὰ ἴο βῆδρο, υπάδσ ἴῃς ἰΘδοῃιηνσ 
οὔ πε Ραγδοϊείςθ, [Ὠτουρῇ ἀἰβαρροϊηϊπδηΐβ 
δΔηὰα αἰξαβίθσβ. Νον δἱ ἰθηρίῃ, οὐ ἴδε 
{Πγοϑῃοϊα οὗ ἃ πὸν νοῦ], ἢ6 οδῃ (δο]ὶ 
ἴῃς αἰνίηε ἔοτος οὗ πιυςἢ ἴῃδῖ ννγὰ5 Ὀείοσα 
μαγὰ δηά τηγϑίεσιουβ. Ηδ δαὰ ναϊϊεά 
{1 5 1οτὰ σδπλα ; δηα δ ννὰϑ δηδοϊθα 
ἴο Τεοορη!δα ΗἸ5 Ργθβθῆςθ, 85 οὔσας θείογα 
ὈγῪ ἴῃε ἰαἰκα οἵ (1116 6, ἴῃ τ[ῃ6 υποχρεοϊοά 
νἹοϊοῦ 65. οἱ [Δ11ἢ. 

(ῶ [πῃ τς ἰαϑὲ αυδγίοσ οἵ ἴῃ ἤγϑι σθη- 
ἴυτγ, [6 ψοτ!α τοϊατνοὶν ἴο ἴῃς ΟΠ γι βιίδῃ 
Ομυγοῦ ψὰ8 ἃ. πον Ψψοη]ὰ ; δηά 51 [οῆη 
Ῥτεβθηῖβ ἴῃ ἢὶδ νῖεν οὐ ἴΠ6 ψόοῦκ δηά 
Ῥεβοῃ οὔ (ἢγιβὶ [ἢ δῆβοσβ νὩ]Οἢ ἢς Πδά 
ἰουηά ἴο "6 φίνϑη ἴῃ Ηϊηὶ ἴο ἴῃ 6 ῬτΟΌΪ 6 Π.5 
νυ οἢ ψετα οἤεγεα Ὀγ ἴῃ οσμδηρεα οτγάεσ. 
Τῆς ονογίῆτον οὗ 76γυ 58] 6 π, οΔιτυὴρ 
ψῖρ τ της ἀεδπιτιοιίίοη οὗ ἴπ6 δποϊεηΐϊ 
βΒονίοα δηά [ἢ6 δῃοϊθηΐ ρεορὶδ οὗ σοά, 
ἴη6 65 δ] Ἰϑῃτηθηΐ οὗ [ῃ6 (σε! 6 σοηρτε- 
βαϊοηβ οὐ ἰἢς ῥα515 οὗ 81 Ῥαι}᾽5. Ἰηΐοσ- 
Ρτγείδιίίοη οὐ ἴα ὅοβρεὶ, [πα τίβα οὗ ἃ 
Ομ βιίδη ΡΒ] Οβορῦυ (γνῶσις) ἴτοπὶ (δο, 
οοηϊδοῖ οἵ ἴῃ ὨϊΞίοτις οσοοά νι Εδϑἴθσι) 
αὐῃκὶ ννεβίεσῃ βρεουϊδίίοη, οου]ὰ ποῖ ὑὰῖ 
Ἰελά οὔα ψῆο Παᾷά Ἰ᾿νεὰ ψι (Ὠσὶϑὶ ἴο 
δο Ὀδοκ οπος τθοτα ἴο ἴμοβε ἀδγ8 οὗ ἃ 
ἀϊνίης ἀἰδοὶρ  οϑῃϊρ, τμδὲὶ Βα ταϊρῃϊ δηά ἴῃ 
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ἴδηι, δοσογάϊηρ τὸ [6 Ῥσγοϊηΐβο, [πῃ δη- 
εἰεϊὶραϊεα τὸρ 65 ἴο ἴπ6 αισβιίοηΐηρθ οὗ 
Ὁ ἰδίοι ἅσεὲ. ΤΠ5 ϑῖ οῇῃ 5 ἄοηα; 
δηά Ιἴ 5. Ππ|ροβϑίῦϊα οὶ ἴο [δε] μον ἴῃ 
δας οἱ ἴπεβθ οδγάϊηδὶ ἀιτθοϊοηθ ἢς 
Ῥοϊηϊβ ἢ15 τοδάθυβ ἴὸ ψογὰβ δηὰ ἰδοῖϊβ 
ΨΏΙΟΙ ἃΓὰ 51}}} υῃοχῃδιυβιθα ἴῃ ΓΠΕῚΓ ἃρ- 
ῬΙ οι] οη8. 

(α) Ν'ῆα πᾶνθ αἰτοδαγ ἰουςμεὰ ὕὑροῃ 
[ῃς ττεδίμγοηϊ οἵ ἴῃς 6 ]5ἢ ΡΘΟρΪΘ ἴῃ [ἢ6 
ἰουπῆ Οοβροὶ. ΤἬΘΥ ἈΡΡΘΔΣ 85 1ῃ6 6115 
οὗ ἀϊνίης Ὀ]εδδίηρθ ψἢο ἢανε Εδνα 
ἀεβρίβοα τποὶγ Ὀππσιρηϊ. ὍΒα ῥσετορδ- 
ἰνεβ οὗ ἴῇε Ῥεορὶε δηά 1Π6}Ὶ τηΐϊδυβε οὗ 
ἴδοῖη τὸ δἰῖκα ποίεα, Βυϊ ἴῃ [ἢϊ5 τὸ- 
Βρεςοῖ ἴΠπεῖῈ ἰ5 οἠδ τηοβί βιτκιίηρ αἰῆετ- 
δῃς6 Ὀοεΐνοοη ἴδς ἔουσῖῃ (ο8ρ6] δηὰ ἴπ6 
οΟἴδαῦ ἴσα. Τῇ ϑγπορίὶος οβρεὶβ ἃσα 
[0]}] οὗ ναγηϊηρβ οὗ αι ἀρτηεηί. ῬΡιοΐυτας οὗ 
Βρεδαν αἀδβοϊδίοη στὸ σσον δα Ἰηῖο τῃ6 
τεοοσα οὗ ἴῃς ἰαϑῖ ἀδγξ οὗ (ἢε [,οὐα 5 τὴ)- 
Ὠἰσγ (Μαῖῖ. χχῖν., Ματκ χα. ΓυΚα ΧΧΙ.). 
Η!5 σομλΐηρ ἴο ἡαρτηθηΐ 5 ἃ ΘΕ ΠΓΓΔ] τορος. 
1η 81 ] λῃ 4}} 5 οὔδηρθα, Ὑἤογα ἃγα η0 
ῬΓΟΡἤΘοΙα5 οὗ ἴῃς 5εξε οὗ ἴῃς Ηοὶγ σιτγ; 
[616 15 0 χεϊτοσαίςα ρσοόΐηϊβε οἷ δίυγη; 
1Π6 ᾿υάρτηοης Βαα Ὀδοη ντουρηῖ. ΟΠπϑῖ 
Βαὰ οοῖῆθ. ΤὭΘΓΘ ᾶ5 ΠΟ ἸοηΡΟΣ ΔΩΥ ΘΕ 
ἴο ἀπε] ἀροη ἴμς ουϊνατά δβϑρεςῖς οὗ 
τοδοδίηρ ὙΠΟ. Πα ἴῃ 1ἢϊ5 τεβρεοῖ ἰοαηά 
115 δοσοιρ ϑητηθηῖ. ΤΠ ἴδ5κ οὗ ἰῃς 
Ἐνδηρε δὲ ψγὰ5 ἴο ὑηΐο] ἃ τῆς 6βϑθηῖὶ 
οαυδ65 οὗ [Π6 οδίδϑίσορῃθ, νηοῦ νγοσα 
βρη βοδηῖ ἴοσ 41} {πη 6, ἀπὰ ἴο σῆσον [ἢδῖ 
δνοη [πτουρσῇ Δρραζθηΐ τη δηὰ ἔδι]υτα 
τῆς Ν}}}] οἵ Οοἀ τουπά δι] πηεπὶ. 1η- 
ΘΧΟΓΔΌΪῈ ἰδοῖβ δΔἀ τενϑδὶ θα [Πῃ6 τα]θοϊίοη 
οἵ ἴῇ6 [ανγ8. [11 γαπιδ 66 ἴο 5ῆδν [δὶ 
(15 τα) ΠΟ. νγὰ5 ποῖ ΟὨΪΥ ἔογθβϑθοη, δῖ 
ὟΑ5 4150 ΠΊΟΓΔΙΪΥ ἱηαν! 80 16, δηὰ τῃδΐ 1 
ἸὨνοϊνεα 20 ἔδλίδ] ἰοϑ8. ΤῊΪ5 15 ἴῃς νους 
οὗ 51 ]Ϊοῦῆη. Ηῤδ ἴτζδοαβ βἴῖερ ὈΥ ϑίερ ἴῃ 6 
Ῥίορτοϑϑ οὗ ὑῃθε]]εΓ ἴῃ [Π6 σαργοβοηΐδ- 
ἔνε5 οὗ [ῆε ΡΘορΙε, δηά δἷ ἴῃ βᾶπια {1Π|6 
ἴῃς οοττεϊατνε ραίμεπηνς οὗ ἴῃ6 Ομ άγθη 
οἵ Οοά ὃγ (Πῃπϑβι ἴο Η]π56} ζ,. ὙΏΠΟΓΙα νγᾶ5 
ἃ αἴν!ης ἰανν οὗ ἰηναγά δ ΠΥ ἴο ροοά ΟΥ̓ 
6} ἢ ἴῃ6 οὐρεάϊθηος δηὰ ἀϊβοθθάϊθηςθο 
οὗ ἴῆοβε νῆο μεασά. 7αγι {λέ ροοά «λεῤ- 
λεγά; αμά 7 Ζπσιν »πίρς οτοη, αρμα »ρρι)7:6 
στο ἔμοῖν 722, ξύσμ ας δε  αἱδεν ξποιυεΐζ 
» απά 7, ἄποιν ἐλε 2 αΐλερ (χ. 14, 15). 
Υε ῥείϊεις νοΐ, ὄφέαδέ γε αγό ποΐ οὗ 1} 
“ἀεεῤ. 4γ “ἀεεΡ ἦφαγ 2) τὉο»Ιζ, απ 7 
ζποιν ἔδενε, για ἐδεν )οέδοτν γιό (χ. 26, 27). 
Ζλϊς ἧς 1λε γωάρνιεη, ἐλαΐ ἐς ἀἔρά ἐς οὐνιό 
ἑηο {4 τυογίά, απο »ιθρι ἐρυεά 166 ἠαγξρέεες 

ΙἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ Το. 
γαίλεν λα {λέ ἐξολέ, 70», ἐλεῖγ τουργιξς τοῦ 
εὐ] (111. 10). 

Τῆς ἐουπ Οοβροὶ τανθα}]8 ἴθ ἴῃ 656 
ΔΗ 5. ΓΑ Υ ρά5θασθϑ ἴῃ 6 Ἰπηοττηοϑῖ οδυ 56 
οὗ τὲ τε)ὐεοϊίΐοη οὗ ἴῃς [εν ἢ ΡΘΟρΡΪΘ. 
ΤΠ ἕδος υηάροη]165 τῆς τοοοχά, δὰ (6 
Ἐνδηρο σι ἰὰγ5 ὀρθῇ ἴῃ6 Θριγῖυδὶ πθο65- 
5 οὗ ἴ. Ηδ τενεαδὶς αἷβο ἴῃς οοηῃϑίϊει- 
τοη οὗ τῃ6 ϑριπῖυδὶ ΟΒυτοῆ. Τῇδ [σὰ 6 
ΡῬΘορΪ οὗ σοά 5υτγνινεα [δς τυΐη οὗ [8 
7ονϑ : ἴῃς οτάἀϊηδηςθ5 οὗ ἃ παν 5ΟΟΙΕΙΥ͂ 
τορἰδοθὰ ἰῇ ἃ ΠΟΌΪΟΣ βῆαρε ἴΐε ἴγρίοδὶ 
Δηα γδΉ 5: ΟΥΥ ΟΥΒἢΙΡ οἱ 15γᾶ6], ἤθη 
(15 Οοβροὶ νὰβ8 νγίθη, [6 ΟὨΠϑΌδη 
σΟὨρΤορΑ[ΟΏ5, ἃ5 α 566 ἤτοι δὲ Ραιυ]β 
ἘΡΊ5:165, ἡ υα δἰσεδαν οτρδηῃΖεά, θυϊ [ἢ 6 
αιδϑιίοῃ οουἹὰ ποῖ Ὀυϊ 756, ΠΟῪ [δ 
{ΠΕΣ ογρδηϊζαίϊΐοη νγὰ8 διῖϊθα ἴο τϑα]}]58 
[π6 ἰάθαὶ οἵ ἴῆς. κΚιηράοτῃ ψῃςἢ ΟΠ τβῖ 
Ρῥτγεδομεά. Τῆς Ενδηρο δὲ τηθοῖβ [ἢ 6 1ῃ- 
αυγ. Ηδ 5δδνβ ἴσοι ἴῃ6 1οταΐς νοσαβ 
γῆαὶ τὰ [6 ἰαν οἵὐ Ηἰς βογνίςθ, δηά 
ΠΟΥ ΤΟΥ τὸ (Ὁ Π]]εὰ ὈΥ τῃ6 ᾿πϑεϊ τ ]ΟῊ8 
ἴῃ τ ἢ [ΠΟῪ ψετὰ δηθοαίε. Τῆς 8Ὁ- 
5οἰι6 ΟΥΒΩΪΡ ψὰ8 ἴο ὃς ἴῃ “227γ12} απάᾶ 
ἤγιεά (Ἰν. 23), 85 ἀἸβε προ ϑῃθα ἔτοτῃ Ἰεϊίοσ 
Δηἃ 5ῃδάον ; δηὰ ἰἢβ ἀϊβοουγβοα ψΠ 
Νιοοάεξιμιβ δηά δὶ (δρεγηδισῃ βεῖ ἰοσιἢ 
ὉΥ δηθεὶραϊίοη ἣον ἴῃς 5δογαπηθηῖς δα. 5. 
(Π15 σοπαϊτοη ἴῸΡ ὁδοῦ ἱπαϊνιάυαὶ. Οη 
16 οἴπεῦ μαηᾶ, ἴῃ6 ρξῆθγαὶ τη] ]5ἴ6 δ] 
σΟΙΏΤΑ 5510, ἩΠΊΟΝ 15 σοηίαὶ 64 ΟἿΪΥ ἴῃ 
ἴῃ6 ἰου ἢ Οοθρεὶ (χχ.), ρῖνεβ ἴῃς ἰουπάδ- 
τ[ἴοη οὗ ἴῆ6 ψῃοΐϊθ. [πη τῃδΐ 1165 ἴῃς υη- 
(Α1}]ΠἸηρ ἀϑϑυταησα οὗ ἴἢ6 ρουπιδηθηςς οὗ 
[ὴ6 ΠΟῪ 50] 6 γ. 

(β) 8. ἴαγ ἴμ6 ἰουστῃ Οοβρεὶ ταεὶ αΠΒ[- 
Οὐ] |65 ΏΙΟΠ δαά ποῖ Ὀδοη δηά ςου]ά 
ποῖ Ὀ6 τοδὶ  ϑεα {}}} δἴϊεσ ἴῃς (4]} οὗ 7 ϑτὰ- 
58] 6 Δ. [Ι͂ἢ {κ6 στη ΏΠΘΓ 1ἴ πιεῖ ΟΠ οὐ {{165 
ΜΏΙΟἢ δαὰ ποῖ Ὀδεη δηὰ σοι] ποῖ Ὀ6 
ἴδ ἘΠῚ τῃ6 ῥγθδοῆιηρς οὗ δὶ Ῥδὺὶ διδὰ 
τηου]άεαὰ τε ΟΠ γβϑιδη ϑοςίεῖγ ἰῇ δ8ὸ- 
σοοτάδησς σψ ἢ τῃ6 Ἰανν οὗ ἰγεεάοσμ. ὙΤΏθη 
ἄτϑί [6 στθαὶῖ ὑσγοῦ] θη 85 ἴο 106 ΠδΙΙΓΕ 
οἵ τῆ οδ]εςΐϊ οὗ ρΡεγβοῃδὶ δίῃ, ἃς ἴο 1ῃ 6 
τονοϊδίοη οὗ τη6 ΠΘΙΥ, ἃ5 ἴο [Π6 ἀηϊνοῖ- 
58} Κ οὗ ἴῃῆ6 Οοβρεὶ, ψεσο δρρζομβεπάρδά 
ἴῃ {ΠΕἸΣ ἴπιθ ναϑίηθϑϑ; δηά ἴῃ6 Ενδηρο- 
Ἰ|5ῖ ϑῆενϑ πὶ 1656 1πουρῇ5 οὗ ἃ ἰαῖθσ 
56 Μ6ΙῈ ποῖ υητοραταδα ὈΥ (τὶ Η]πὴ- 
56] ὙΤῇδ ἐχρεήρησε οὗ [ἢ6 Ππἶ οὗ [6 
ΟΠ το ----ὙΠΊΟἢ 15 ποίδίηρ 1655 τΠΔη ἴῃ 6 
Ὠϊδίος ἴοδοῆϊηρ οὗ ἴῃς ΗοΪγΥ ϑριπγῖ--- 
τηδάδ οἶθαὺ 1 ἄτπθ τὴς δὶ ψὰ5 πθοδ8- 
ΒΑΤΙΪγ νεῖ θὰ δ ἢἤσγβί. ϑαγίηρβ Ὀθοᾶτηθ. 
Ἰυπληοι5 ΏΙΟ. ψετὰ τ] ἀ165 Ὀείοτε τῃςεὶσ 
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δοϊυϊοη ν8 ψίνεβη. (ἢ τὶβί, ἴῃ τοϊδιίοη 
ἴο Πυμπδηϊν, ννὰ8 ποῖ Τμδγδοίο 501 Δ ]}ἘῪ 
ἴῃς Ρτορδεοῖ οἵ ἴῃς Κιηρ, θυϊ [ἢ ϑανίουγ 
οἵ (ἢ. νογ]ά, ἴῃ6 ϑοη οὗ Μδῃ, ἴῃ ϑοη οὗ 
Οαοά. ἴΙπ {μὶ5 σοπποχίοη [δὰ ἔδοῖ οἵ ἴῃ 6 
Ἰποαγπδίίοη οδίδιηδα 115 (1}} σρῃηιδοδησθ. 
ΒΥ ἴῃς Ιποργηδιίοη δἰοης ἴἢ6. γογάβ ψῃ] ἢ 
ἍΕΙΟ ῬΑΙΓΔ}]Ὺ ᾿ηϊεγρτεῖθα τῃτουρῃ [6 
στο ρ ΠΉγαο]α οὗ ἴῃ 1, οταἶ5 ΠΝ] Ι5(ὙΥ 
γεγο Ὀτουρῆϊ ὨοπΊα ἴο 4}] τηβῃ ; 7 ἄγε 20ὲ 
Κερυγγετοι ἀραὶ ἐἀς 272 (χὶ. 25). 

ΤῊυβ5 ὈΥ ἴῃ6 τοοοσὰ οἵ ἴῇ6 τποῖα 
τηγϑίετίουβ ἰοδοῆιηρ οὗ [Π6 1,οτά, τη σοῦ- 
Ὠσχίοη ἱ ἢ ἴγρίςαὶ σοῦκβ, δὲ [οἤη ἢδ5 
εἰνεη ἃ Ὠἰβίογ δὶ 04515 ἔου ἴῃ 6 ργεδοῃίηρ 
οἵ 81 Ραι]. Ηἰ5 παιτδῖϊνε ἰ5 ἂἴ οὔσβ [ἢ6 
τηοϑῖὶ ϑριγιῖιδ] δηα [ἢς τηοϑὲ σοποζεῖθ. 
Ηδ ςεννβ ον ΕΔΓ σδη ἢπα ἃ ρεγβοηδὶ 
οὈ)]εοῖ. Τὴς νογάς 472 ἐλαέ λαζά 5έέϑε ΜῈ 
ἀασίλ φέρ 1266 2 α͵λεγ (χῖὶν. 9) πηᾶτκ δῃ 
Θροςοῦ ἴῃ ἴῃ ἀενεϊορταθηξς οἵ τα]ρίους 
τὰουσῆς. Βγ τπεῖὰ ἴῃς 1Ιάδ4 οἵ Οοὰ το- 
οεῖνε5 8η δρίαϊηρ εἰ οαϊτηθηΐ, δηὰ ἴῃς 
ἘΔΙΠοΓ 15 ΤΠ  ΌΥ Ὀτουρῆϊ ἔοσ ἐνοσ 1 Π 
ἴπ6 τεδοῇ οὗὨ ᾿πιε]]ροηῖ ἀενοιίίΊοη. ΤῊΘ 
τενοϊδτοη 156] 15 σοταρϊεῖς (χν!. 6, 26), 
8Δηα γεῖ 1[ῃ6 ἰηϊεγρτείδιίοη οὗ ἴῃ6 τϑνο- 
ἰλίίοῃ 15 δεῖ ἔογίῃ δ5 ἴῃ6 ψότκ οἱ τῃ6 
ΗοΙγ ϑρὶπε τὨγουρῃ 411 αρδβ (χῖν. 26). 
Οοὰά τη ΟΠπΠρὶ ἰ5 ρδοθα ἴῃ ἃ ᾿ἰνὶηρ ὉΠΙΟη 
ὙΠ 411] οτθαῖίίοη (ν. 17; ΟΟΠΊΡ. 1. 3, 
Ὡοῖε). Τὴδ νου], πυσπηδηῖν δηὰ Οοά 
ΔΙῸ Ὀιοβδεηϊοα ἴῃ ἴπΠ6 νοσάβ δηα ἴῃ ἴῃς 
Ῥασβοὴ οὗ (ἢ γιδὶ ὉΠΟὺΛΘΣῚ ἢδν δϑρεοῖβ οἵ 
[6] ]οννϑ ἢ δηα ὈΠΙΥ. 

τ ν}}} θῈ δνιάδηΐϊ ΠΟῪ (ἢ]5 Ἰοδοῆηρ 15 
σοηῃηεδοίεα ΜΙ ἢ τηδῖ οὗ ϑῖ Ρα:]. Ὑνο 
Βρ6ςῖ8] ροϊηΐῖβ ΟἿΪΥῪ τῇδῪ Ὀ6 ποίϊςεά : [6 
ἀοςίπηες οὗ (δ βονεγειρηῖγ οἵ ἴῃς ἀϊνὶης 
Ψ1}, δηὰ τῆς ἀοεσίπης οὗ [ἢ6 ππηϊοη οὗ 
[Π6 Ὀ6ΙΙΈν Υ ἢ ΟὨγισ. ὍΤῆα ἰουπάδ- 
(ἰοη5 οὗ ἴπθ586 ἵἴψο οδγάϊηδλὶ ἀοςοιγ 65, 
ΜΉΘ Τϑὲ ΞΌΡΙΕΙΩΘ ἰῃ ἴῃς Ρδῃ]ης 
ἘΡΙ51165, 16 ἄδθορ ἰη ἴῆς ἰουπῃ Οοβρεὶ. 

Τῆς ἤγχϑι, [6 ἀοοίτης οὗ ῬτονΙάοποθο, 
Ῥγραφϑδιηδίίοη, μόονόνεσ 1 6. οδ ϊοθά, 
ποῖ ΟἿΪΥ βηα5 τειογαϊθα δβιστηδί!οη 1ἢ 
ἴη6 ἀϊδοουγβαβ οὗ [ῃ6 ,οτά οοπίδιηδα ἴῃ 
[η6 ἐουπῇ Οοβρεῖ, Ὀε ᾿ξ 15 αἷβο Πρ]]ο 
85 ἴῃς τυῖΐα οἵ ἴῃ6 ργόοζγθββ οὗ ἴῃς 1,οτά 
Ιίς. Ηἰ5 ““ουτγ᾽" ἀδιθγπηηθ5 ἴῃ 6 ΟσΟΌΓ- 
ΤΈποΘ οὗ δνθηῖβ ἰγοπὶ ΤωδΔη᾽ 5 ροϊηΐ οἵ. 
νον ; Δῃηα ἴῃς Ἐνδηρο δῖ τοίετϑ ἴο 1{ ἴῃ 
σοῃηδχίοῃ 1 οαοἢ οτ515 οὐ ἴῃ 6 (σο5ρε6] 
Ὠἰςίοτγ, δηᾶὰ δβρεοῖα! γ τ ἴῃ Ῥαββίοῃ 
ἴῃ ΜΆΘΟΙ 4}} οτῖβαβ εῖα οοπβιπηπηαῖοα 
(11. 4, νλ}. 30, νἹ 1}, 20, χὶ!, 22, 27, ΧΙ, 
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ΧΥΪ, 4, ΧΥΪ,. 1; ΘΟΙΏΡ. ΥἹὶ. 6----8, ὁ καιρός). 
80 84]150 ἴΠ6 Ψ1}} οὐ “τὰο ρμιῆ" οἵ (ἰἢς 
ἘΔΙΠΟΙ 15 16 βργίηρ οὗ ἴῃς Ῥε αι 8 
ΡΟΥΕΓ (Εἰ, 27, νἱ. 37, 44, ὅπ, ΧΥ]]. 12); 
δηά (ἢ σίϑὶ ἢ16]5 ἀηα Δρρ]165 [πδί ψ1}} ἴο 
τ Τὼ ἡ ἰῷ ΜΠῸ οοΙ65 ἴο ΗἸπὶ (χν. 1ύ, δ, 
ν. 21). 
ἘΔ ἀραΐῃ Δϑβυπηε5 ἃ ΠΟῪ δβδρθοῖ ἴ 

ἴΠ6 παιταῖϊνα οἵ δὲ Ϊομη. [15 ἢοΐ ἸΔΘΓΟΪΥ 
(ὴ6 τπηραϊδῖνα ΘΠΘΙΡῪ ἴῃ τηδίθσδὶ ἀθ] νοῖ- 
ΔΠ065, δη [πε τηδᾶϑιγα (50 ἴο 8ρεαϊ) οὗ 
τηδέεσιδὶ ΡΟΜΟΣ; 1ἴ 15 Δἢ ΘΏΘΙΡΥ οὗ ἴΠ6 
ψνῆΟ]6 ἡδῖυτο, 8ῃ δεῖνα {Γδηϑίθσοησο οὗ . 
[6 ΨΠοΙ6 Ῥεΐηρς ἰηῖο δηοίῃεσ 6. άπ 
ἴῃ ἃ Ρεϊβοη---ἰῇ Οπα σονθα]θα ὑηὰῷοσ ἃ 
ΠΟῪ ““πΔΠ16--οἰϑ [ἢ6 στουπά οὗ 5ΞΟΠΒΠΡ 
(1. 12), οὗ ᾿1ξδ (χὶ. 25), οὗ ροννεσ (χῖν. 12), 
οἵ ΠΠαπϊηδίοη (χὶ!. 236, 46. Το Καγ- 
γγοσὰς οὗ ἴψο σΟΠΊΡΙ ΘΙ ΘΠΙΔΙΎ νον οὗ 
{ἢ ἀτὸ ἤηδιν σοτῃθιηδά : ζἀΐς ἐς 2λέ 
τυογξ 9ΧΓ Οοά, ἐλαΐ γε ὀεζίίονε----δ]ϊονα 
ΜΠ ἃ οοηθπηυοιβ ἐνεγρτθϑεης (Δ ἢ 
(πιστεύητε ποῖ πιστέύσητε)---οκ 47» τολοηε 
27“ «ἐν: (νὶ. 29; σοτΏρΡ. νἱ}}. 20, ποί!). 

(γ) Οποε δραῖη ; ψἤεὰ ἴῃς τουτῃ 
(5061 ψᾶ5 στιτῖοη ΟΠ ΒΕ ΔΠΠΥ οσουρὶοα 
ἃ ΠΟῪ ἰηι6]]6οῖθ4] ροϑιτῖοη. [Ι͂η δάάιοι 
ἴο 5οοΐαὶ δῃᾷὰ ἀοοίτίηα] ἀδνεϊοριηθηῖβ, 
Ποῖ ΨΕΙΘ αἰδο ἴποβε 51}}} νδϑίθν 41165- 
ἰοη5 ῬΏΙΟἢ ὑπηά οι] 4}} οτραηϊζαϊοη δπὰ 
411 βρθοΐαὶ ἀορτηδ, 85 ἴο ἴῃς πιηοτίοη δπὰ 
ΒΔ ὈΠ Ὑ οὗ Κηονίεάρε, 85 ἴο ἴδ6 ἰηϊζοῖ- 
Ρτοίδοη δηᾷ εἰρηϊῆοδηος οἵ Ἰιΐδ, ἃ5 ἴο 
[πΠε σοππόχίοῃ οἵ ἴῃς 56θὴ δηά ὑηβ6θῃ. 
ΤΗΟ πον [δ ἢ μαά τηδάς [Ππ656 αι 65! ο ἢ 5 
Τοτα ὑτρεηΐ (ἤδη Ὀείοτε, δηὰ ἴῃς ἰεδοῇ- 
ἵηρ οὗ ἰλ6 Τιοτὰ ζυγ]5ηεα 5υο ἢ ΔΉΒΝΕΙΒ 
ἴο [61 85 τῆδῃ ἍἽϑῇ δρρύεβῃεηά. Κπον- 
Ιοάρε ψ5 ρἰδοβά ἴῃ 115 ἤπ8] ροβιίοῃ ὈΥ͂ 
(ἢ6 ἀφοϊαταϊίίοη 7 γε ἐ4ε 7γμίᾷ ... ΤΔέ 
7γωὁ ταί νιαξε γοῖ ὕγέε (χὶν. 6, ν]}}. 
41 8). Ἐνειγιὶηρ τοὶ 15 ἴἢυ5 πιδᾶα 
τθυϊάτγ ἴο ταϊϊρίουβ βεσνοθ. Αρβϑὶῃη, 
[6 εοἴογηδὶ 15 τονθαὶθα 85 ργεβϑηΐ, δῃὰ 
Ἰπ6 15 ἸαΪ ἃ ὀρβϑῃ “ἢ 411} 115 ροβϑβθ]α ποῦὶ- 
[ἰγ. ὙὮΘ Βαρασαῦομῃ ψΏΙΟἢ τήθη ΔΓΘ 
ἱπο 64 ἴο τπηᾶκα ΔΙΌ ΤΑΛΪΥ Ὀεύνθθῃ 
“Πρ ΓΘ ἢ δηὰ “1 6γα " ἴῃ δρίπίιδὶ ΠΙηρ5 
ἷἰα ἄομπα ἀναγ. 7.115 ἐς δε εἰεγπαί... 
(χνί!. 43); 26 ἐλαὶ ἀεαγείά μιν τοογά λαΐά 
ἦε εἰογηπαῖ... (ν. 24). Οποα τῆογα, τἢς 
δϑϑϑηιίαὶ υηἱγ πὰ ἴῃ δοῖυδὶ αν βίοη5 οὗ 
16 ψου]ὰ ἀγα αἰϊκα γεσορτ ϑε. “4 ἐλέησε 
τυεγέ νῃαοΐς (ἐγένετο) ἑλγομγὰ Ηέσε [ἴὰ ἴῃς 
γγοτά] (ἰ. 3);-... “πα ἐΔε δισάξ «λίποίλ ἐπ 
ἐλε ἀαγξηεος (1. 5); δηὰ 266 Ἡ ογαὶ δέκα γι 
(ἐγένετο) ἥεελ. Τῆυ5 ἰῃ Ομτβὶ {Π6Ὶ6 15 

4.2 

ΧΧΧΙΧ 



Χ] 

οἤετοα (6 ἰϊδίοτίς γεσοῃο)[δίοη οὗ ἴῃ 6 
ἤηϊῖα δηὰ τῆς ᾿ῃβηϊῖθ, ὈΥ ννῃϊοἢ [6 ορ- 
Ῥοϑβιοῃβ οὗ τπουρῃϊ δηὰ ὄχρογεηοα 16 
τηδὰς Ἴδρδῦϊα οἵ Ὀεϊηρ τεἀυςεα ἴο Πᾶτ- 
ΤΩΟΏΥ. 

ΤΏδβε ᾿ηΐοσηδὶ ἱπαϊοδίίοηβ οὗ ἀδῖδ 
ΠΟΙΏΡΙΘΙΘΙΥ δοοοσὰ ἢ τῆς Ὠδίογιοδὶ 
τιδάϊτ!ου, δηὰ ᾿ἰοδὰ ἴο ἴῃ6 οοῃοϊυβίοη 
[π4ῖ [6 σοταροβιίοη οὗ ἴῃ6 (σοβρεὶ πηυϑβὶ 
Ὀεὲ ρῥἰαςεά Ἰδῖθ ἴπ ἴῃ6 ρεηθσαίίοη ψῃ]Οἢ 
ζο])ονεὰ τε ἀεδιίπιοιίίοη οὗ 76γ54]6 1]. 
ΤῊΣ 5ῃοοῖ οὗ ἴδαῖ τηοτηθηΐοιυ 5 γενοϊ υἱἱοὴ 
ὰβ ΟΥΘΙ, δῃὰ (ἢ γβίίδηβ παὰ Ὀδεη 
ΘΩΔΌΪΕἃ ἴο ἱἰπίεγρσος τ Ὑ Πέτα 15 τῸ 
νι άθηςα ἴο ἀεσίεγηγλης ἴῃε ἀδίθ Ὄχδοῖὶγ. 
ϑὲ. [οἤ, δεοοσζάϊηρ ἴο ἴῃ6 Αϑιδές ἱγδαὶ- 
τίοη τεοογάθα ὈΥ ᾿γεηθθῈ5 (1. 22. 5 ; ΠΙ. 
4. 4) Ἰινεὰ “1}}} τὴ6 τἰπηδ5 οὐ ῬΤγαδ᾽δη 

᾿(Α. ἢ. 98---α17), δπὰ τῆς πτπρ οὗ τῃ6 
Οοβροεὶ τιιδὲ Ὀς ρῥἰδοεὰ δὲ ἴῃς εἷοβε οὗ 
ἢ]5 ἴδ. 11 15 ῬγοῦδΌ]ς τπογεΐοσε [ῃδῖ 11 
ΤῊΔΥ δ τοίειτοα ἴο γε ἰαϑῖ ἀδοθηη 1 
οὔ [Π6 ἄτβι σθηΐϊυσυ, δηά ὄνεὴ ἴο ἴῃ οἷοβα 
οἵ 11. 

Τιδάαϊοῃ 15 υπ]ΐοστη ἴῃ ἤχίηρ 81 Τοἢη 5 
τοδί άθηος δἱ ΕΡΠθδυ5. ([τεη. ΠῚ. 4. 4; 
ῬοΪγογ. ἃΡ. Ευβοῦ. “ Η. Ἐν’ ππ|. 21; (Ἰ6ῃ). 
ΑἸΙεχ. “Οὐδ ἀἰν. 54]ν.᾽ ο. 42; ΟΠΡ. ΔΡ. 
Ἐλ|560. “Η. Ἐν’ 111. 1, ὅζο.), δῃὰ Παπλ 
1ῃαῖ οἰ 85 ἴῃς ρίδοθ "γίεσαε ἢ6 νσοῖθ 
5 σοβρεὶ (ΊΙτεπ. ΠῚ. 1. 1, ὅζο.) ; πὰ πὸ 
ν᾽ ἃ οὈ]δοΐίοη ἢ45 ὈεεῺ Ὀγουρῆϊ δραϊηβὶ 
τῆς Ὀεϊϊεῖ ψ]οἢ 5 ργεδογνοα οἡ ἴῃς 
βδροῖ ὈΥ 8ἃ οοῃίηῃιοιβ ϑβυςορδϑίοη οὗ 
ΟΒυχΟΣ τεδοδεσβ᾽. 

4. 72:ε Οὐχα. 

Ετοπ ννῆδὶ ἢὰ5 Ὀδθ Δἰγοδαν καὶ ἱἰ 
Ἅ111 Ὀ6. οΟἷθασγ τῇδ ἴπΠ6 ΟἸΤΟυπηβίδησοβ 
ὈηάοΥ ψὶΟδ ἴῃ6 ἰου οθρ6] νᾶ5 
τ 6 5οτνοά ἴο ἀδῆης [5 ΟὈ͵]θοῖ. ΤῊ]5 
15 οἰδασὶυ Ἔχργοβϑδεα Ὁγ δῖ [οῇη ὨΙπηβεϊ: 
,14.}) οἷδε εἷρης 414] 7εδμ5. ἐπὶ 11ε 2γέδδια 
οΓ “Π[ς ἀϊδείῤῥῥες τολίοῖ ἄσύὺε μοί ὅφερ τον ἐγεη 
μι “λὲς ὀοοξ ; ὑμί ἐἦσεε ἀαύῦε ὀξορι το» 71 
“λαἹ γέ γπαν δείιευε (πιστεύητε, εἴ, νὶ. 29) 
λα“ γέρως ἐς {Δε Οὐγίρί, 16. ὅϑορ οί, 
σηα λα  ὀεευίηρ γε »ιαν ἀατε ἔχε ἐπ 
μπαπιθ (Χχ. 30 ). ὙΤῆε τεοοσά 15 ἴπογο- 

1 Τῆς ἀεηΐαϊ οἵ ἴῃς Αϑίαϊὶς γοδίάεηςς οἵ 8. 
7οὴπ ἄοες ποῖ οδ]] ἰοσ βεγίουβ ἀϊβουββίοῃ. Τὸ 
δρροβε ἴδαιϊ ἴῃε Ὀεϊεῖ στον οὐἱ οὐ" τεηδοι5᾽ 
Ἄοοπίυπϊοη οὗ “ 7]οἤπ ἴῃς ρῥγεβΌγιον "ἢ ν ἢ “ ] οἤη 
ἴῃς ἀροϑίῖϊε," ᾿ἱῃνοῖνεβ ἴῃς ἰσσί Ποὺ δϑϑυπιριίοη [Πδὶ 
ῬρΙΥΟΑΤΡ Ὠἰπιθε] ἰοὰ ἢϊπὶ ἱπῖο ἴῃ δὐτοσ (Ἰτεη. 
“Ἐρ. δὰ ΕἸογ.᾽). Οοιῃρ. διείϊζ, " ϑιυά. α. Και, 
1808 ; Η]]ρεηεϊά, “ ΕἸῺ].᾽ 304 Η͂. 

ἹΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ τὸ 

ίοτε ἃ βεϊδοϊοη ἴσοπιὶ δουπάδηϊς πγαῖοσίδὶβ 
αἱ τῃ6 σοιηπιαπά οὗ [ῃς6 νυτίζοσ, τηδᾶδ ὉΥ 
πὶ ὙΠ 4 ϑρεοϊῆς ρυτροβο, ἤγθι ἴο 
οἴεαῖε ἃ ῬδγΓΟΌΪΑΙ σΟΠν]οΟ ἴῃ ἢῚ5 
ΓΟΔάοΥθ, Δηὰ {ἤδη ἴῃ νἱγυς οἵ παῖ οοη- 
νἱσοη ἴο της ἴδ ἴο ἴθ. Τῆδ οοη- 
ὙἹ ΟΠ 1156] Ἡ ῃιοἢ τῆ6 Ενδηρο] δὶ δἰ πὴ8 
αἵ Ργοάμποϊηρ 15 Ὀνοίο]α, ἃ5 σουσεβϑροθαϊηρ 
ψτἢ της Ὀγοίο]α γοϊδίίοη οὗ ΟΠ 5 ΔΉ Υ͂ 
ἴο ἴῃ6 σἤοβεῃ ρξθορὶα δπά ἴο τηδηκὶπα. 
Ηδ πηᾶκοβ ἰἴ ἢ]5 Ρύγροβα ἴο 5ὅπεν [παῖ 
7655, πο 15 ἀεοϊαγεἃ Ὀγ τῃδῖ υϊηδη 
ΠΔΙῺΘ ἴο ὃ6 ἴΠῚῚῪ δηὰ ΠΙ5[ΟΤΟΔΙΪΥ ΠηΔΠ, 
'5 δῖ οηςε ἠἔφε Ολγέσί, ἴὰ ἡ μοτη 4}} ἴγρ65 
δηα Ῥγόορἤῆδοϊεβ σεῦ Δ] Π]|16ἀ᾽, δηὰ 4150 
ζἦφ 0» οὗ Οσοά, ὮΟ 15, ἴῃ νιπυδ οὗ τῃδι 
ἀϊνίηθ Ὀεΐηρ, Θα Δ} ὩΘᾶΓ ἴο 4811] 2.έ 
εὐ άγεπ οΥΓ Οδοά----β ἘΔίΠεΥ δπηὰ τΠοὶσ 
ἘΑῖΠοΓ (χχ. 17}-- “ααὐεγε {ἀγομράομ 1} 
τυογία (χὶ. 52; σοΙῃρ. 1. 490). ΤῊδ ψῇῆο]6 
ὨΑΙΤΑῖϊνα τηυδὲ τποτείογε 6 ἱηιογρτγοϊεά 
ὙΠ ἃ σΟΠΕ ΠΟ τοίδγεηςα ἴο [ἢ 656 ἴνο 
ΓΟ] ηρ {τ ἢ5, τπηδὰς οἰθασ Ὀγ ἴδε Ἔχρε- 
τίεηςα οὗ ἴπε ἢγϑι βῖαρα ἴῃ ἴῃς Π|6 οὗ τῇς 
Ομυγοῖ ; δηὰ αἷ5ο ἴο ἴῃ6 σοηβθηθθηςθ 
σῇ οἢ ἤονβ ἔοσῃ ἴδῃ, ἴῃαὶ ΠΠ{6 15 ἴο δ6 
ἰουπα ἴῃ νἱῖδ] υηΐοη νι ΗἾπ πο ἰ5 
τηδάς Κπονῃ ἴῃ [15 σπασγδοῖεσ (ἐν τῷ ὀνό- 
ματι αὐτοῦ). ΕδΔΟΝ οἰεπιθηῖ ἴῃ ἴῃς Πιη6Δ- 
ΤΊ ΗΔ] σοην]οίΊοη 15 5εῖ ἔοἢ 85 οἵ δαιαὶ 
Τηοτηθηῖ. Τῇ σὴς (δ: τς ἐλε Οὐγίεἢ 
ὈΘΑΙ5 ΜΠΠ655 ἴο [6 5ρεςῖδὶ ργερασγαίίοη 
Μ ΠΟ Οοά μά τηδάδ ; πε οἵδε (2 εως 
ἧς τὰς ϑδοη οὐ Οοαάδ) Ὀδατβ νἰϊηθ55 ἴο τῃ6 
ἸΏΠΟΥΘηΪ ὈΠΙνΘΙΒΑ ΠΥ οὗ (ἢ τ 515 τηϊββίοη. 
ΤῊΘ οἠο 6540] 565 [Π6 ογρδηὶς υπηϊοη οὗ 
ΟΠ ΙΒ ΔΗ ἢ Τυόαϊδαι; τῃ6 οἴδοῖ 

Δ Ὸ ἰ5 ποῖ ψίϊπουὶ ἱπει πιςιίοη ἴο ποίϊοε ἴδαὶ 
ὙΥΕΙΞ οὗ ὑοΙῪ ἀϊβογοηι βοῆοοΐϊα ἤῶνα ὑποοη- 
ϑοϊουΒἷγ οὐδ ἴΠ6 ννοσάβ “ἴῃς. Οῃησι" ἴῃ 
ἐμοδαν, τηἷ5 νεῦβς, δηὰ (ΠεγεΌν οὐδουγεὰ τῆς (8}} 
αβίρῃ οἱ ἴῃε Αροβίῖε. Απιοὴρ οἴει ἱ τρδΥῦ 

αυοῖς ἃ5 Γερτγεξθηϊδιϊνοβ : 
Βευβ5, “Ηἴ5ῖ. ἀς ἴα Τπέοϊοριε (Ἀτέϊκϊεπης᾽ εὐ. 

4, 11. 426, ““(ρδοὶ, αἷτ-} ἀδὴθ 965 ἀογηϊδγος 
Ἰίρπιεβ, σδςοὶ δϑὶ ἐογὶῖ, ἀἤῃ 4 νοῦς σΥΟΥ 2 4υς 
δι εβὶ ἰς ΕΠ5 ἀς ει, εἰ δῇῃ 4ε νοι δΥύὃὸζΣ 
νὶς ρᾶσ οείίε Ἴγογδηςς." 
νεῖβζ, “1 εῆγθυςὴ ἀ. ΒΙΡ]. ΤΉΘΟ].᾽ ΑὐΞ΄. 2, 

5. 626, “εν Οἴαυθε, ννεϊςπεῖ ἀἰε Βεάϊηρσιπρ ἀ65 
Ηεἰἰςαπείσηησ ὈΠαΑεῖ.. δ: αἶα χυνουβ με οἣς 
ὑεθεγζευρυησ ἀδνοῦ, ἀδ82 Ϊ}εθ0ὺ5 ἀεγ ϑόῆῃ 
Οὐοιῖϊε5 51. 

᾿ 1,45, "Τῆς Ποοιπαϊ ϑυϑβίεπι οἵ 81 [ομπ,᾽ Ρ. 2. 
[Τῆς ρύγροβε ίοσ νῃϊοῇ δε Οο5ρεὲ] ννὰ5 νυ τ τ6}] 
““ἧἷς κἰαϊδὰ ἴῃ δχρσεββ ἰδαησυᾶρα ὈΥ ἴῃς δυῖμποσ: 
“ἼΠοβε ΤὨηρθ αν Ὀφο νει ῖεὴ ἴἢδὶ γὲ ταϊρῃϊ 
Ῥεῖονο ἰηαὶ ἴοθυβ 15 ἴπῈ θοῇ οἵ Οοά, δηὰ ἰἢδὶ, 
θα] νίηρ, γε τηὶρῃϊ πᾶνε ᾿ς ᾿τουρὴ Ηἰς παπις᾿᾽ 
(Ἰοδῃ χχ. 31). 



ΤΗΕ 6ΟΒΡΕΙ, 

Ἰιρεσαῖθς ἈΠ 5 ΔΉ Υ ἴτομλ [εν 5} [1π|118- 
Ἐοη5᾽. 

τ ψ|}} αἱ ποθ ἀρρεϑδσγ ἰἢαῖϊ 1015 ῥτεξ- 
πδηϊ ἀεδοπρίοη οὐ ἴῃς οὐ͵]δοὶ οὗ τῆς 
ὥοβρεὶ οοἰηοίάθα σοσωρ θεῖον ψῖ τἢς 
γεν ΨὨΙΟΉ Ὠδ5 ὑὕξεη ρίνει ἃ5 ἴο ἴῃς ἀδίε 
Δηἃ οσοξϑίοη οὗ [15 σοιϊηροβιίίοη. ΤῸ 
ΘΚ 15}. [μὺ ἔρως ἐς 146 Ολγίδξ 15. ἴο 
Ῥτονε [πὶ (ΓΙ ΒΕΙΔΠΙΥ 15 ἴῃς ἵγπ6 Βριπῖυ8] 
Ποῖ οὗ Γάδ]5πὶ, τὨσουρ ψὨΙΟΝ ἃ αἀϊνὶπα 
ΒΟΟΙΕΙΥ δηὰ ἃ αἰϊνίηδ βδεσνίος ἤανα Ὀδθη 
Εἰ Δ Ὁ Π5ημεαὰ ἴοσ 41} τἰἶπὸΘ.0 ὍΤὸ δϑίδ Ὁ] 5 ἢ 
μδαῖ μεως ἐς 2... ον 97 Οοά 15 ἴο ρδεθ 
τῆς ἀοοσίτπε οὗ ϑ1ῖ Ῥδὺ] ῃροη ἃ ἤστχ 4515, 
ἸΠΑΒΙΔΠΟὮ 85 ἴἢ6 ϑανίουῦ 15 σενθα]εά ἴῃ 
ΗΙς5 εβϑθηταὶ γοϊδοη οἵ (τγεδίοσ ἴο 4]]} 
τὴς νοῦ, Ὅὸ δϑίδὈ Π5 (παῖ ἐ72 ἐς ἴο 
Ὀς μαὰ 2» πὴ παγῖξ, 15 ἴο σαῖβα 41} θείῃ, 
411 τπουρδῖ, ἱπῖϊο ἃ ὨΕἮΝ τερίοη, ψἤΕΓΟ 
Γοβῖβ [ἢὴ6 Πορδὲ (αἱ ἰεαϑὶ) οὗ [πε τϑοοῦ- 
οἰ ΠἸΔοη οὗ ἴῃς σομῆϊοϊα δηὰ σοῃίγδαϊο- 
τΙΟἢ5 οὗ οὔγ ργεβεηῖΐ ογάοσ. 

50 ἂσ πὴ τῆ ἰουτῃ Οοβρεὶ 15 αΪ5- 
τηρσι 5ηεὰ ἴσοι ἴῃ6 οἴθεσ ἴχγεα ἴῃ ἴα 
ϊ 15 βΒῃαρβεὰ νὴ ἃ σοπβοϊουβ ἀσϑίρη ἴο 
1Π]υϑῖσαῖο δηὰ εϑιΔ Ὁ] 15ἢ δὴ δϑϑυμηθαὰ σο- 
εἰυβίοη. ΙΓ νὰ Ἴοπῖρᾶσα ἴτε ἀνονεα 
ΡΌΓΡΟΞΘ οὗ ϑῖ Ϊομ ψ ἢ τΠδὶ οὗ 81 10Κὰ 
(1. 1---4}, ἴἃ τῆν Ὀ6 5414 νυν ράτίϊαὶ 
τὰ παῖ ἴἢ6 ἸΠΒΡΙΓΠΡ ΠρῸΪθῈ ψγὰ5 ἸῺ 
[6 οὔδ οδδὲ ἀοοίηηδὶ, δηά ἰῃ ἴῃς οἴ Γ 
ο8456 διδίογιοδὶ. Βιυϊῖ σαγα πηιϑὶ Ὀ6 ἴα Κοὴ 
Ὠοΐ ἴο δχαρρεζδῖθ Οὐ πηδίηϊεσρσεὶ 1}}]15 
οοηϊγαϑῖ. ΕΟ γιβίίδη ἀοοίτγίηθ 15 ἢ δίοτυ, 
ἃηὰ [ἢ]5 15 ἀῦονς 4}} [δίηρβ [86 6550 
οὗ τῃ6 ἰουῃ ἝΟοδρεὶ. Τῆς ϑγηορς 
ὨΔΙΤΑΙΪνΕ5. ΓΟ ΠΡ] οὶ ἀορτηαβ, μῸ [658 
{π}}γ τῆδη 81 [Ὁ 5 ἀόρτηὴδβ ἃγὸ σοῃογεῖα 
ίαεϊβ. ὙΠε τοδὶ αἰβογθησα 15 {πᾶΐ ἴῃ6 
ΘΑΠ οσῖ οσβροὶ οοηπιδϊποὰ τς διηάδ- 
τη η[Δ] ίδεῖβ δηαὰ ψογάβ ν Ὡ] ἢ ἜΧΡΟΓΘηΟα 
δἰτογιναγβ ἸηἰοΓργεῖθα, 16 τἢ6 Ἰαϊοϑὶ 
Οοϑρεὶ τενίεννβ ἴῃς δεῖ ἴῃ ἴῃς Ἰρῃϊ οὗ 
[Πδῖγ ἱπιεγργείδιίίοη. Βυΐ 1Ἰὴ Ὀοι σδβ6δ᾽ 
[Π6 Ἔχδοίημθϑβϑ οἵ ἢ βίου 4] {γυτἢ 15 ρᾶγᾶ- 
τωουηῖ. Τῆς αἰδοονεῖγ οὗ ἴῃς αν οὗ 
Ῥῃδθηοιηεπα ἄἀοεϑθ ἢοΐ τηᾶκα ἴδε τεοοσζά 
οἵ. [6 ρΡῃθηοθθηα 6585 οοἰτεοῖ ἤδη 
δοίοσα ἴθ 16 παηάβς οὗ δίῃ ψῆο ἢ)85 
δϑοοτίδι πο ἢ, Οη [δὲ σΟΠΙΓΑΓΥ, 50 0 ἢ 
Κηονίεάμε Κοορ5 ἴΠ 6 ΟΌΒοσνοΣ ΠΌΠ] ΏΔΩΥ 
ῬΟΒ51Ὀ1111165 οὗ οἰτοῦ, ψΠΠ6 1 ΘηΔ40]68 
πὶ ἴο τεραγὰ δεῖς ἴῇ δὴ τα δι! οἢ8, 
Δη4 ἴο ῥγεδεηΐῖ ἴθ ἰῃ βοῇ 4 νγὰὺ ἴδαϊ 

1 ὙΠΐ5 ἀεβηϊτίοη οἵ [ΠΠ οὐ)εςεΐ οὗ ἴῃς Οοβρεὶ 
τηυςὶ Ὀς οοτηρατοά ννἱἢ τὰς 1ε] ἀεβηϊτίοη οὗ 
τῆς οδ)εςὶ οὗ ἰἢς ΕἾγει ΕριβιΪς, ᾿ ]ομη ἱ. 1---. 

ΟΕ 51:1. ΙΟΗΝ. ΧΙ. 

[ΠΟΥ ΠΛΔΥ βυρρεβὶ ἴο οἴμοι ἴῃ6 ρϑῆρσγαὶ 
πὰ νι οἢ ἢς Ὧδ5 ραϊηθα, ὙΤὨδ ΠιΙβίογις 
Ἰηΐοσγοβδὲ οὗ 81 ]οῇη ἴῃ ἴπ6 5υῤϊβίδπος οὗ 
ἢϊ5 πδιταῖνα 15, ἰὴ οἵμεσ ψόοσάβ, ρυππεὰ 
Δα πηδᾶδ ποτα Ἰηἴθηβα ΌΥ ἴῃς ἀορτηδίὶς 
βρη ϊποδποα 1 νἢ]οἢ ἢς ἴδε]5 τἴῃμδΐ ἐδο ἢ 
Ἰησϊάφηϊ 15 ομαγρεά. 
1 τῆς βοορε οὗ ἴῆς ἐουπ Οοβρεὶ ἰ5 

[15 ἀπ ηΟἾΥ Δρριεμοηάεα ἴῃ 4}} 115 
ἔ]η655 δοοογάϊης ἴο ἴῇ 86 Ἐνδηρο ϑι 5 
ΟΥ̓ ἀκδβογροη, 1 ὈΘΟΟΠ.65 ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ 
ἴο αἴδουβ8 δ ΔὴΥ ᾿ἰθηρῖῃ ἴῃς ἀϊβετγθηῖ 
Βρ6ο 4] ρυῦροβθος ΠΟ ἤᾶνε ὈδΘη Δ85- 
βιρηςά 45 τῇς τηοῖϊνα οὗ ἢϊ5 γοῦκ. Τῇ 
ΠΑιτσαῖϊνα 18 ποῖ ἴῇ δχρῦεββ ἀδβίβρῃ ρο]ε- 
ΤηΪ68], ΟΥ̓ 5ῈΡΡΙ ΟΠ Θηΐδγυ, οὐ ἀϊάδοῖϊς, οἵ 
Βασιλοηϊζίηρ; δηᾶὰ γεῖ 1ἴ 15 4}1 [ἢ15, 
Ὀδοδυδα 1ἴ 15 ἴΠ6 τηδίθσγα Ἔχργοϑβϑίοη οὗ 
Δροϑβίοϊ!ϊς δβχρεγίθῃηοε ρεγίεοϊεαᾷ ὉγΥ ἴπα 
τεδομίηρ οὗ ἴῃ Ηοϊγ ϑριπτη ἴῃ6 ΓΟ 5 
οΥ [1 ἀηὰ ἴῃ ἴδε [6 οὗ [Ὡς ΟΒυτοῇ. 

., Τῆς Οοβρεὶ 15 ποῖ βρθοϊβοδιὶν ρο- 
Ἰεηιῖς8] (τε. Αἀν. Ηφτ. πὶ. 11, ΗἸοτοη. 
“Οοιη. 'ῃὴ Μαῖς᾽’ Ῥτοὶ.; εοπρ. “θεὲ 
γι: 111. ο). 11 ἰ5 φυῖε ἴπιθ παῖ ΤΏΔΩΥ 
Ῥᾶββαρεβ ἴῃ ἴμε (οβρεὶ οὗ 51 Ἰοῇῃ δγὲ 
σοηο]δῖνα ἀραϊηδὲ ῬΑΙΠΟΌΪΑΥ Ροϊηῖθ οὗ 
ΕὈϊοπις δἂηὰ οοσθιὶς ΘΤΟΙ (ςοΏρΡ. 
1 Το. 11. 22, ἵν. 2), Δηα ἀραϊηβὶ [α 56 
αἰάίτηβ οὗ ἴπ6 ἀϊβεῖρ]ε5 οἵ ἴπε Βαριϊϑι 
(ςοιρ. Αςἰβ χῖχ. 2 {); Ὀὰι ἴἴ ἀοθ5 ποῖ 
(ο]ονν ἴπδῖ 1 νὰ5 ἴῃς ρατισιϊαγ οὐὔ]εοὶ 
οὗ ὅ8ὲ []οῃη ἴο τείαϊα [Π656 α]56 Ορὶ πΙΟηΒ. 
Τῆς [.}}] εἐχῃιδιοη οὗ ἴῃ6 Ὑπι ψνὰ8 
-ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ {ΠΘῚΓ τοί: οη ; δηα 1ῃ [Π]15 
Ταβρθοῖ {ΠΕ}, οχίϑίεποα ΠῇΔῪ ἣανα οΔ]]6 ἃ 
δἰτο πε οη ἴο ροϊηΐβ ὙΠ οἢ μαα δ θῃ ονοι- 
Ἰοοκεα οἵ πιϊιδυπάετοιοοα Ὀεΐοσθ. Βιιϊῖ 
ἴῃ ἢτοὶ ΕΡΊ5116 δῆθεν ἢ τῆδῖ ἀϊτεοῖ- 
Ὧ655 ἴπ6 Αροβίϊα ψουἹὰ ἤανε ἀθαὶς ἢ 
δάνεδυβατιθβ 1 σΟΠΙΤΟΝΕΙΒΥ δὰ Ὀδοὴ ἴῃς 
Ρυροθα ἱμητηθαϊαίοϊγ Ῥγοβθηῖΐ ἴο ἢΪ5 
ταϊηὰ. 

᾿. Τῇδ 584Π|6 γοπγαῦῖκ ΔΡΡ]ΪῈ5 ἴο (ἢ6 
“ΘΟ ΡΡΙ ΘΙ Θη141" τΠεοῖγ (Εὐυδεῦιυ5, Η. Ἐν 
1.24; σοι ρ. Ηϊετοη. “Π ε Ὑ ττ. 11]. 9). Α5 
ἃ τηδίζεῦ οὗ ἰδεῖ ἴῃς ἔουτίῃ (σοβρεὶ ἀοαβ 
ΒρΡίοτηθηῖ ἴῃ6 οἴποῦ ἰἤγοθ, γγῃ] ἢ 1ἴ ῥτο- 
ΒΊΡΡΟΒΘ5. [{ βυρρίοηθηῖβ ἴδ πὰ 1 6 
ΒΕ ΘΥΑΪ σὨτοπΟΪορΎ οὗ ἴπε 1ογαβ ᾿Ἰΐδ, 85 
ΜΕ]1 ἃ5 ἴῃ ἀειδι]εα ἱποϊάθηϊβ. Βυΐϊ τῃϊ8 
'5 Ῥεοδι5ε ἴῃ 6 (ο5ρεὶ ἰ5 {πε ν|[8] ἀπα] γϑβὶβ 
οἵ (ἢ δηά Ὁῃ 06] 16, [{ ἰγᾶσοβ ἴῃ οὐ θυ 
πε ρταάιαὶ ἀενεϊοργηεηῖ οἵ [π6 ρορυϊαγ 
νίενν5 οὗ ΟΠγδῖ διηοηρ ἴοβα ἴο ψνῇοπὶ 
Ης οδἴῆθ. Αβ8 ἃ παῖυγαὶ) σΟηβΘαθοηςα 
ἴξ τθοογάὰβ [ἢ6 ϑυ]σαεβδῖνα οὐὔἱβ65 ἰῇ ἴῃ6 



ΧΙ 

ἀἰϊνίης τενοϊδίίοη ψῃϊο Ὠδρρεπεά ἴἰη 
7ετυβαϊεῖα, τπῈ σεηΐγα οὗ [6 τε ριοι5 
ΔΟΙ ΝΥ οὗ τπῸ ον δὴ (Πδοσᾶου. ὍΤΠδ 
50Ο0Ρ6 οὗ ἴῃς Οοβρεὶ 15 ἔτοτῃ [ἢ6 πδίιυγα 
οὗ ἴῃ6 οᾶ56 ΒΡ] ετδηΐδτυ ἴο τΠδΐ οὗ ἴῃ 6 
οἴου ἴῆγθε ; δηὰ {15 Ὀεΐηρς 50, ἴμε ἢ15- 
ἸΟΓΥ 15 4130 ΞΡ πη  ἴΑΙΥ. 

:|, Βυῖ τουρῇ τῇς βοορε οὗ ἴῃ ἰουτῇ 
(οβροὶ 15 βιρρ ει θηΐδσυ ἴο {παῖ οὗ [6 
οἴδογ ἴἤσθα, 1 οδηποῖ ΠΙΡΏΕΥ Ὀθ 56] {παῖ 
[ἢε δἰπὶ οὗ [πὸ Ενδηρεὶ δὶ νγὰ5 Ἐ5 56} {14}}} 
ἀϊάαςτς (ςοιρ. ΟἸδπι. ΑἸθχ. ἀρ. Ευβθῦ. 
“Ἡ. Ἐδ' ν1. 14) 1 δυςἢ ἃ 56η86 (παῖ Πα 
Ὧά95 ἐπγηϊϑῃεὰ δὴ ἰηιογργείδτιοη οὗ [Π6 
(σοβρ6ὶ ταῖμοσ ᾿ῃδΔῃ ἃ Ὠβίοσιοδὶ τϑοοσά. 
ΤΠὲ ϑυρβίδηοα οὗ ἴῃ6 πδιγαῖῖνα 15 ἀ15- 
τἰηοῖγ διβηγμηθα ἴοὸ Ὀ6 ἔδοῖ5 ( ἦξϑε φίργις 
αγέ τυγίχὅι) ; δπὰ ἴῃς εηὰ σοηῃϊεοιηρ͵αῖοα 
15 Ργδοῖίοαὶ (ἀαέ γε πιαν λαυε 74), διὰ 
ϑρϑου τινα ΟὨΪΥ 50 (δγ ἃ5 γρῃϊ ορϊηΐοη 
Ιοδάς το τίρῃι δοίοῃ. 

ἰν. Ομοβ ἃρδίη: Τὴδ σοῃοΙ]]ἸΔΙΟΙ --- 
Ἰγθη1.4]---οὔδος οὗ ἴῃς οβροὶ σαπηοῖ 6 
υρδιοηεά, Ὀυὰϊ [15 εἤξοι 15 ἀπδ ἴο [6 
τοδοῆίης οὐ Οἢγιδ 5 Ῥϑίβοῃ ψῇ ἢ Ιἴ 
ἀἰβοίοβθβ, ἀηὰ ἢοΐ ἴο ΔΠΥ σΟΠΞΟΙΟΙ5 Δ]Π} 
οἵ τὴς νυιῖοσ. [π|5ῖ ἃ5 1ἴ γίβεβ ἀῦονβε Ἷοῦ- 
[Σου ΕΥ̓ΘῪ ΜΥΠ116 11 σοηἀοιλ5 ΕἸτΟΥ, 1ἴ ΡΓΘ- 
δοῖνθα [πΠ6 σμαγδοίοσιβιῖς ττυτἢῆ5 ΨὨΙΟῆ 
ΠΟΓΟΚΥ ἰδοϊαϊεα δηὰ τιϊβϑυβε. Τῆς ἰουπῆ - 
ὅοβρεὶ 5 ἴῃς τηοβῖ Ἴοοπηρίοῖθ δυο ἴο. 
[Π6 τηδηϊ οὶ ἔογπιβ οὗ (σποβιοίβιη, δηά 
γεῖ τ νὰ (ῃ6 ὙΠ Πρ πιοϑῖ υ86α ὈΥ 
Οὐποβίϊοβ. [{ σοῃίδιῃβ ὯῸ ἔογπῃηαὶ ΠδΙτᾶ- 
{ἰνα οὗ {86 ᾿Ιη5 1] ΟῊ οὗ 5δογαιηθηῖβ, δηὰ 
γεῖ 1 ργεβεηῖβ πηοϑῖ ἔμ γ τῆς Ἰάθα οὗ 
Βϑογδηθηΐβυ. [1 δεῖ ἰοσῃ σι τς 
βγοηχοβὶ ΕἸ ρἢΔ5]5 {π6 (δ υτὸ οἵ [ῃς 
Δηοϊθηΐ ρὑθορῖὶςθ, δηᾷᾶ γεῖ ἴἴ ροϊηϊ5 ουΐ 
τηοϑί οἰθαυγ [ἢῃῈ 5ἰρπιῆοδησος οὗ τῆς αἀΪ5- 
Ῥδηβαίοη Νῃϊοἢ γγὰβ σοπημ6α ἴο τΠοδτη. 
1 Ὁπηρβ τορεῖμοῦ ἴῃ6 ἸΏΔΠΥ ΟρΡροϑιτοη5 
--δὐτ τ6565---οὐ [6 δηὰ τπουρῃϊ, δηὰ 

ἹΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ἰεανεβ ἴδ ἴῃ ἴθ Ἰρῆϊ οὗἩἨ τῆ6 οπς 
ΒΌΡΓΕΙΩΘ δος ψΏΙΟἢ ΤΟΟΟΉΟ1165 81}, Ζἀξε 
Ἡνογά ὀεώαρη δζσσλ, , δῃὰ πὸ ἴξεὶ ἔγοιῃ 
ἢγβι ἴο ἰδὲ ἴ[ῃδι 1ἢ}]5 Ἰρῃϊ 15 5ΠΙΠΙΏρΡ ΟΥΘΓ 
ἴη6 τεοογὰ οὗ ϑβ30.7ΟΝ δηὰ {πΠυϊρῇ, οὗ 
ἀείρας δηὰ Βορδϑ. 

4. 7ἦε }ίαη. 

ΤὨὮα υἱοῦ ὨΟἢ Ὠδ5 ὈδΘη ρίνθη οὗ [6 
οὐ)]εςξ οὗ ἴῃς. (σοβρ6ὶ δῆ 65 τι5 ἴο [Ὁ Τὰ 
ἃ δαῃοῦαὶ σοησερίίοη οὗ ψμᾶῖ τὰ τησϑῖ 
Ο4}} 1ϊ56 ρ'δη. ὙΠ1β 15, ἴο ὄχρσεβθ ἰἴ 85 
ὈΓΙΘΗ͂Υ ἃ5 ῬΟΞ51016, [ῃ6 ράδσβ)]εὶ ἀθνεῖορ- 
πιθηΐ οὗ (δ δηὰ ὑηδε]οῦ τὨγουρῃ [ἢ 6 
Ὠϊδίοσγιοδὶ Ῥσεβθῆςα οὗ (ῆπβε. Τῆς Ενδη- 
σε] δὶ 15 συϊάδα τη ἴΠ6 5εἸεσίοη, δηὰ ἰῃ 
[Π6 διτδηρεπιθηῖ, απ ἰῃ [ῃ6 τραϊτηθηΐῖ 
οὗ ἢϊβ τηδίοσιαἷβ ὈΥ ἢ15 ἀδϑῖγα ἴο ἢ116] 1ἢ}}5 
Ρύγροβθ. Ηδ ἴδκεβ ἃ ίεν οἷἱξ οὗ ἴῃς ναϑῖ 
[855 ΟὗἨ ἰδοῖϊβ δἱ ἢϊ5 ἀἴβροβαὶ (χχί. 25, 
ΧΧ, 30), ὙΏΙΟἢ δγ6 [ἢ ἢἰ5 ἡ ρσηγοηϊ συϊοά 
ἴο ῥγοάυος ἃ ραγίσυϊαγ εἤδοῖ. ἘνΘΙΥ 
Ῥατὶ οὗ ἢϊ5 Ὠδισζδίῖνα 15 τείειστοα ἴο οὔθ 
ἢηδ] τγυϊῃ τηδᾶθ οἸθα ὈΥ Ἔχρογιθηςο, (Πδῖ 
“7655 15 ἴπὸ (ῃπηβῖ, ἴ[λ6 ϑοὴ οἵ οά." 
Ηδς πηᾶῖκοβ ΠῸ ῬγΟΠΊΪδ6 ἴο σΟΠΊΡΟΒβ6 ἃ ᾿π6 
οὗ Οἢγβῖ, οὐ ἴο γίνε ἃ βεηδγαὶ νιον οὗ 
ΗΙ5 τοδοῆϊηρ, ΟΥ̓ ἴο ργέβεσνε ἃ ᾿ἰνϑὶυ ρἱο- 
ἴατε οὗ ἴῃ6 ρεηοταὶ οἤεοϊ νῃϊοῃ Ης ῥτο- 
ἀιοεὰ οα ἄνεγαρο οΟὔβενεγβ, ΟΥ̓ ἴο σοσῇ- 
ΡΟΒβῈ ἃ σἤδρίεσ οἱ ἴπθ ρξῃθγαὶ ἢ βίουυ οὗ 
ἢ15 ΟὟ {{π|65, ΟΓΥ ἴο δά ἢὶβ ρεγβοηδὶ 
ΓΟΟΟἸ]ἸΘοῖΟἢ5 ἴο ΠΊΘΙΔΟΙΓ5 οὗ ἴΐ6 [Ι,οτά 
ΔΙΤΟΔΑΥ οὐτγοηΐ; ΠΟΙ πᾶνξ Ψψὲ δΔὴῪ τἱρῆῖΐ 
ἴο Ἰυάρεα 5 Ὠδιγαῖϊνα ΌΥ [Π6 5ἰδηάασγὰ 
Μ ὮΙ πουἹὰ Ὀ6 ΔΡΡ]ΙσΔΌΪ]Ὲ ἴο Δγ οπς οὗ 
βιοἢ ὙΓΠηρ5. Ηδ ψοῦκβ οὐξ ἢὶ5. οὐῃ 
ἀεδϑιρη, πα 1ἴ 15. ΟἿΣ ἢσγβὶ Ὀυβίηθβθ ἴὸ 
σοηϑίἀθγ ΟΜ ἢ6 ψόοτκβ ἴἴ οὐ. Ώεδη 
[15 15 ἀοῆθ ψθδ 514}} θὲ ἴῃ ἃ ροβιτοῃ 
ἴο σοηϑι θυ ἔδι τὶν της ἰδίου δ) οἤδγαο- 
[ογϑί]ο5 οὗ [6 σοϑρεὶ. 

Τῆς ἀεςνεϊοριηεπὶ δπά ἀείδι]ς οὗ 81 [οῃη 5 μίδη ἂγὲ σοηῃβίἀθγθα δὲ Ἰθηρτῇ οἶβ6- 
ΨΏΟΓΟ. 
Ἠἰ5ἴΟΥΥ. 

ΤῊΣ ΡΒΟΙΟΟΥΕ, ἱ. 1--- 18. 

Ηδρτο ᾿ἴὖ ΜῈ} 6 ουῆοεϊοηϊ ἴο Ἰηά!οδῖο ἴῃ 4 ἰθι Αγ ἔοσῃ τὴ 6 οὐ] 65 οὗ (ἢ 

Το οτγά ἴῃ Ηἰ5 δὐβοϊαΐθ, δἴοσηδὶ Βείηρ ; δηά ἴῃ τεϊδίϊοη ἴο (ιθδίοῃ, 

ΤΗῊΗΕ ΝΆΒΒΑΤΙΨΕ, ἱ. 10---ΧΊ. 23. 

ΤὮΟ ϑεϊεγενεϊδιίίοη οὗ ΟΠτβὲ ἴοὸ ἴῃ6 που] δηά το ἴῃς Ὠ1561Ρ]68. 

1.--ΤῊῈ ΘΕΓΕ-ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΕΙΒΥ ΤῸ ΤΗῈ ΜΟΒΙῸ (Ἰ. 19---ΧΙ!. 50). 

ι. 71: ῥγοσαηισίΐοη (1. τ----ῖν. 54). 



ΤῊΗΕ ΘΟΒΘΡΕΙ, ΟΕ 81. ]ΟΗΝ. ΧΙ 

;, ΤὮδ τεϑθμηοην τὸ (ἢγχιϑῖ (1. 19---ἰϊ. α1) } 
οὗ “126 βαῤίϊεζ, 1. 19--τ24,. 

αἰἠδεῖῤῥίε;, 1. 35---ο , 
σέργις (ὙΔῖΕΙ τυγηδα ἴο Μ|ΠΕ), 11. 1... 

1, ΤΏ σνοτκ οὐ Οῃτίϑς (1 3-ὀὄν. 54) 
ἐπ γάζα (Νιοοάδπ,5), 1]. 1.3---ἢ]. 26, 

͵ϑαραγία (16 τνοσηδῃ οὗ ΘαΠΊΔΙ Δ), ἱν. 1--42, 
Οαὐίέεε ([μῈ ΠΟὈ]ετηδη᾿ 5 βοὴ Ἠεα] βάλ, ἵν. 43 ---54. 

Τθεἰϊεῖ 85 γεῖ ραβϑῖνε. 

4. 71λε Ορηπ ί (ν. 1----Χ}}, ς). 

:. Τῆς Ργεϊυάδ (ν., νἱ.) 
(α) 25 ΠΣ (ἰῃς Ἰτηροΐεηϊ τῇ ἢδαϊθα οἱ ἴῃς ϑαὈὈ4.}), ν. 

7Ζ.ε δοη απά {ἦς Ζαζλεν. 
(ὁ) 72π σαὐῥίεε (ἰὩς ἔνε τπουϑαπά [64)), νἱ. 

Ολγίδέ αμα »ιέμ. 

1, Τῇε ρτεαῖ (οῃίτζονογϑυ (ΥἹ}.----Χ }.). 
() 72: Κευοίαέίον οἵ γαήὰ σπα μπδείξ, Υἱὶ.----Χ, 

Ζἅε δας οὗ 7 αδεγνιαεζες, νιὶ., νι], 
71λε ξατί οΥΓ “δεάιεαίοη (με ὈΠ πὰ τῇδ Ὠθαϊθᾷ οἡ (ἢ6 
ΘΑ ΑΙ), 1χ., Χ. 

(ὁ) Ζ4ε ἐεεΐεΐσε ἡ ιάρνποπι, Χὶ,, ΧΙ]. 
Ζ.ε ἥηϑπαὶ ξίρυι απαὶ “ΐς ἐδειές (1ηε ταϊβίηρ οὗ 1,.4Ζᾶτι5), Χί. 
,.7ε εἶστε οὗ Ολγέερε ρῥμόδῥε πεῖπε γγ, ΧΙ. 

11.--- ΤῊ ΘΕΙΕ-ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ ΟΥ ΓΟ ἬΒΙΒΤ ΤΟ ΤΗΞ ὈΙ5ΟΙΡΙΕΒ (ΧΕΙ. ----ΧΧὶ.). 

1. 77: ἦα: νιΐρῖε»} οὗ ἦουε (ΧΙ11.--ττοχν }.). 
.. Τα ἰαϑὶ δοῖβ οἵ ἰονε (χὶϊ!. 1---- 20). 
1, Τῆς ᾿αϑὶ ἀἰβοοῦγβαβ (ΧΙ, 21-ττχν], 22), 

725 1ἦς εὐαηιδερ, ΧΙ]. 41--ὸςχῖν., 
Ο» ἐζλε τυαν, χν., χνὶ. 

"1, ΤΏΘ ῥσγάγοσ οὗ σοῃβθοσδίοῃ, χνὶϊ, 

2. 7Τλε Ῥήωηο»»γ ἐλγοκρὰ ἀἰφαίά (χν}].---- χχ,). 

1. ΤὨε Βείταγαὶ (χν}}}. 1---α 1). 

1, ΤῊΣ ἄουθ]ε Τα] (Χν). 12 ----χῖχ, 16). 
"1, Τῆς ἐμὰ (χίχ, 17--42). 
ἷν. Τῆς πον 6 (ΧΧχ.). 

4. 72ε Ἐρέήορμε, χχὶ. 

1. ΤῊε Ιοτὰ δπὰ ἴῃ ὈΟΩΥ οὗ ἀϊβοῖρ]θ5 (ἴπ6 ταϊγαουϊουβ ἀταυρῆςϊ οὗ 
ἢι.5}|65), ΧΧΙ, 1---14. 

1. ΤὮδ 1οτὰ δηὰ ᾿ηἀϊνίάτι4] ἀἸ5ς 0165 (χχὶ. 1.5---2 3). 
(οποϊυάϊπρ ποῖς5, χχὶ. 24, 25. 

Δ ἼΒςε ἀδία ίοσ βχίπρ ἴπε ΟὨΓΟΠΟΪΟΡΥ ἅτε ὙΕΙ͂ τρεᾶστε. Τῆς (ΟἸ]ουίπρ ἀρρεασβ ἴο 6 ἴδμς δεδὶ 
δετδῃσειηεηὶ οὗ ἰΠ6 τηδίη δυεηΐβ. 

ἙΔΙΙΥ βρτίηρ : ἴδε ςα]]ἰηρ' οὔ ἰΒε βτβί ἀϊβοῖρ]εβ, ἱ. 1ο---ἰϊ. 11. 
Εἰγσῖ Ῥάββονεσ (Α ργ1]), ἰϊ. 13.--ἱ!. 21; 

1}}. 22---ἰν. 54. 
Τῆς Εεδεὶ οὔτῃε Νενν Ὑεας (ϑερίειαθευ), ν. ὅ8.εε Αἀάϊιίοηαὶ Νοία. 
ϑεςοηὰ Ῥάβθονοῦ (Ἀρτζὶ]), νἱ. 
Τῆς Ἐδδβὶ οὗ ΔῈ ον μὐκρΣ (Οεϊοδοετ), νἱῖ., υἱἱ]]. 
Τῆς Ἐελεῖ οἵ Ὠεάϊοδίίοη (ΠὨεοςιαΡοτ), ἰχ., χ.; 

χὶ., χὶϊ. 
ΤῊϊγὰ Ῥαεθονοσ (Α Ρ11]), χὶΣὶ. ---χχ, 



χῖῖν 

ΘΌΟΝ ἴῃ ἃ τουρῇ οὐ ηε ΔΡΡδα5 ἴο 
θὲ [6 ἀϊξκιπθυίοη οὗἩ ἴῃ6 ρᾶγῖβ οἵ ἴδε 
οβρε!. [11 ΨἘΜ θὲ (δἰξ δὶ οὔοὲ Ποὺ 
[τασταθηΐδιγ ἴΠ6 τεοοτὰ ἰ5, δηὰ γεῖ ΠΟῪ 
οομηρὶεῖθ. Τῇῃβα ἰηςσϊάρξηϊβ 4}} σοπιτγθυϊα 
ἴο ἴῃς οτγάειγ ἀενεϊορπιεηῖ οὗ ἴῃς (γυ [ἢ 5 
Ψ ΏΙΟΝ [ἴ ἰ5 τὴς οὐδ]εοϊ οὗ ἴη6 Ἐνδηρο]κὲ 
ἴο σοπηπηθηα ἴο ἢϊ5 τοδάθσβ. [1ἢ ἀδθνε- 
Ἰορίῃρ {πΠῸὸ ρΐδη ἴπιιβ Ὀσγοδάϊν ἀδῆπεὰ 
ἢ ἄνν6}}5 οὐ ἴῆγεε ραΐτβ οἵ ἰάθαβ, ν]1-᾿ 
Π655 δηὰ ἰγυῖῃ, δου δηᾶ Ἰἰρῃῖ, Ἰυαρ- 
τηεηΐ δηὰ 16. ΤΠοῖα 15 ἴῃς τηδηϊο]ὰ 
δἰτοϑίδιοη οὗ (Π6 αἰνὶηα τηϊδδϑίοη: {Π6Γὰ 
15. 1ῃ6 ρῥτορτεϑδϑῖνα τηδηϊξεβίδιίοη οὗ ἴῃ6 
Ἰπῃογοηΐ πλδ)θϑῖν οἵ [ἢ ὅοῇ : ἴΠ6Γ6 15 [ῃ6 
σοπίϊπυουβ δηὰ Ὠδοθββαν οἤξος ψ ὩΟἢ 
{Π15 πηδη!δοϊδίοη ργοάμυσθβ οἢ ἴΠο56 ἴο 
ψΠοτὴ 1ἴ 15 τηδάθ; δηα τῆς Ὠδίτδίνε ΠΊΔΥ͂ 
Ὅς ἔδιγὶν ἀδβοσι θεά ἃ5 [Π6 5' τυ ]!}1ΔΠ60115 
τπηίο]άϊηρ οὗ ἴμδ56ε τῆγεαθ Πθηη65, ἴηἴο 
ψὨ ἢ [Π6 ργοαῖ {Π6πι6 οὗ ἴδ δηὰ υη- 
Ῥεῖ 15 αἰνιἀδ ἃ. Α ταριἃ ϑδυγνου οἵ 
{πεῖν (τεδίπχεπς Μ|]1 ὈὉΠηρ οὐ ΤΏΔΩΥ ἰη- 
βίπιοίίνε ἔδαΐυσαϑ ἴπ ἴΠ6 σοι ροΟΞΒΙ ΓΟ. 

(α) 74. 7γά αμαᾶ 166 μηες. Ιϊ 
15 Ἑμγδοίοσϑις οὐ ΟΠ β δηὙ (παῖ 1 
οἰδὶπβ ἴο ὈῈ “τῇς Τσατῆ." (ΟὨγιῖϑδὶ βθροκε 
οἵ ΗΙ 56] [85 “πε Τσυῖῃ᾽" (χιν. 6), Οσοά 
15 τενθαϊδὰ ἴῃ (ἢ γιϑὶ 85 “1ῃ6 ΟἿΪΥ {πι6 
(ἀληθινός) Οοά᾽" (χν!ϊ. 323). ΤΣ πιεβδαρο 
οὗ τἢ6 ἀοβρεὶ ἰ5 “τὴς. Τταιἢ." ΤΙΝ {Π|6 
οὗ [Π6 Οο5ρ6] ἰ5 ποῖ ἰουπὰ ἴῃ ἴῃ ϑγηορ- 
τἰςῖβ, τὴ6 Αοἴβ οὔ (6 Αροοσδίυρϑβα ; δυῖ 
11 ὁσουτγϑ ἴῃ ἴ[ῃ6 (δίδο]ς ΕΡρ βι]65 (].41Π|65 
ν. 19; ΤΡΕῖ. 1. 22; 2 Ρεῖ. 11. 2), δὰ ἴῃ 
ἴῃς ΕΡΊ51165 οὗ 81 Ρδὰὺ] (2 Τἢ 655. 1]. 12; 
2 (ογ. χὶ. 8; Ερῆ. ). 13, ἄτς.). [11 15 
5ΡΘΟΙ4 ΠΥ σπαγαοΐογβιῖς οἵ ἴῃς σοβρεὶ πὰ 
ἘΡΙ51|6ὲ5 οἵ 81 []᾿ ῇῃ. 

Αςοοτάϊηρ ἴο ἴῃς ταδοηϊηρ οὗ 8. Τ]οἤη, 
[ῃ6 Πιπάδιηρηϊαὶ ἕδλεϊ οὗ ΟΠ γι ἰη- 
οἰθ5. 41} τπᾶὶ “15 ἴῃ δᾶσῇ 5ρ[ῈΊα. 
ΟὨγβε ἴῃς Ιησᾶγηδῖὶς Ῥοσζά 15 ἴδε ρεῖ- 
ἔθει γενοϊίδιιοη οὗ τὴ Ἑδίπογ: 858 Οοά, 
Ηε τενϑαὶβ σοὰ ([. ι8). Ηε [5 ἴδε ρεῖ- 
ἴοςξϊ ραίζεγηῃ οὗ ΠΠἴδ, ἐχργεϑϑίηρ ἴη δεῖ δηά 
ψοτὰ τὴς δοβοϊυϊο Ἰανν οὗ ἰονε (χίι!. 24). 
Ης υηϊΐε5 τ[ῇ6 δηϊϊς δπὰ ἴῃς ἱπῆηϊίε 
(1.ὄ 14, χν!, 28). Απά πὲ νῇοϊα ἢδίουγ 
οὗ τὴς (ἢ γιβείδη ϑοςί θῖν 15 [6 ὑγορτγθβϑίῖνα 
δ θοάϊπηθηΐ οὗ [15 τενεϊδίοη. 

Ιη [Π6 ῥγδβοηςθ οὗ Ρ)]δῖθ, ἴπ6 σερτγε- 
βοηΐδίϊινα οὗ δαγηἶἷΐγ ρόνγοτ, ΟὨγϑῖ τα- 
νοδὶ δα τῆς οὐὔ]εοξ οὗ Ηἰ5 σουλίηρ, 85 ἃ 
Ρεηάπθηΐ ἔδοῖ, ἰὼ Ὀε ἴμᾶῖ Ηδ τηϊρῃϊ 
“θ64γΓ νη 658 ἴο ἴΠ 6 {ἢ (γεγέννημαι, 
ἐλήλυθα, ποῖ ἦλθον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ 

ἹΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἀληθείᾳ, χνὶϊὶ. 47). ΤῊϊ5 “ΤΙ Ὦ," 11 15 πη. 
ΡἰΙεά, ννᾶβ αἰγεδαῦ, 1π βοῃῆα 5686, ΔΠΊΟΏΡ 
ΤΊΘη δνϑὴ {1 ννὰ58 υητεοομηϊβδοά. ΤΠΕΓα 
ἍΕΓΘ 50ΠΊ6 ὯΟ “Ψψεγα οἴῃς Τ τυ ἢ," ἀτγαν- 
ἴῃ, 85 1ἴ ψεσθ, 16} ρόνευ οὗ Ἰ6 ἔγοπι ἢ 
(σοιηρ. τ [Ὁ 11. 21, 11. 19). Ονογ ἴἢ686 
ΟἸὨἸΠβι οἰαϊπηεα τἢ6 ΒΌΡΓεδον οὗ ἃ Κιπρ. 

Αἰηοὴς ἴδ6 σμόβϑεη ρεξορὶα [ἢ 15 ἴοϑιὶ- 
ΙΏΟΠΥ οὗ σοηβοίθηοα Ψψὰ5 βυρρὶεπιδηϊεα 
Ὁγ ἴῃε νοῖςε οὗ [Π6 τορσγθβϑθηϊδίινα οὗ [ἢ 6 
ΡῬτορῃεῖβ. Τῇῃς Βαριίϑῖ Ὀοτε, δηαὰ 51}}} 
Ὀθάᾶγβ, ψιΠ655 ἴο [6 ΤτΌῃ (ν. 33, μεμαρ- 
Τύυρηκε). 

Βυΐ ΟΠγβὲ οᾶπης ποῖ ΟΠὶΥ ἴο πηαϊηϊδ)η 
ἃ Τταῆ πῃ ἢ ννὰ5 ργοδθηΐϊ δὴ ΠΊΘῃ, 
Ὀυϊ ἴο τάκ Κπονῃ ἃ πεῖν {Ὁ]Π655 οὗ 
Τα. Τῆς “ὙΠ οαπια (ἐγένετο “νγὰ5 
τοδὶ ιβεὰ 85 πε τίρῃϊ ἰθὺς οὗ {Πϊ]ηρ5᾽} 
[πγουρ Ηἱπι" (ἰ. 17 ; ΘΟΙΊΡ. ν. 14 πλήρης 
«ἀληθείας. Ηὶβ τεαςοπίηρ, ψγὰ5 “τῇ8 
Τααιμ (ν}}}. 40; σοι. χνὶ]. 17, ὁ λόγος 
ὁ σός). Ἠξς ἰ5 ΗΙπιβεὶ τῆς Τγαἢ (χίν. ὃ). 

Απά τἢϊβ νου ἰ5 οαττι θὰ ουἱ 5ῖερ ὮΥ 
βίδαρΡ ὈΥ πὰ ϑρὶπίὶ (χνί. 132 1) γὴο 15 
βδεηῖ 'ἰπ (Πηδῦβ δῆς ΟΥ ἴἢ6 ΒΔΙΠΟΓ 
(χῖν. 26), ἃ5 Ηες αἷβο 15 βοῃῖ ὈΥ (Ὁἢπεὶ 
ΗἸπη561Γ (χνὶ. 7). ὕπάετγ (15 ἀβρεοῖ [8 
ϑρισῦ, Κα μη, ι5 ἴἢ6 Τα νῃϊοῃ Ης 
Δ Κ65 Κπονῃ (1 [ὁΠη ν. 6). 

Απά δρϑϊη, [λ6 ψῃοἷ6 βιὰ οὗ ἴῃς Κπον- 
Ιεάρε οἵ (ησιβὶ δῃά οὗ ἴῃ6 ϑρίγιε 15 κῃ 6 
Τα" (τ ]ομ 11. 21; 2 ]οἢπ 1), νὩ]οἢ 
οδη ὃς τεοορηϊδεα ΌὉΥ τῇδη ([ ὁπ νι}. 32, 
γνώσεσθε τὴν ἀ) ἠθειαν), ἀηαὰ Ὀεσοπλα ἴΠ6 
οδ]εςῖ οἱ χε Κηον]εάᾶρε (1 ]οἢη 11. 21, 
οἴδατε τὴν ἀλ.); ἰπουρῇ οὐ [6 οΟΙΠΕΓ 
Βαηὰ τῇθῃ οδὴ ψ Πδίαπα δηά σα δος 118 
αἰαὶ πὴ5 (ν}}}. 44 ὦ; σορ. Βόοτῃ. 1. 18). 

50 'ἂσ ἴῇε Ὑπιὴ 15 τεραγάθα 8ἃ5 ἃ 
ψο]ς βου ἃκ5. (οὈ]δοῖνε  Υ), νογκίην 
δηά νἱιηδϑδίηρ (3 ] μη 8, 12). Βαϊΐ δῖ 
[η6 5δπ6 {Πππ|6 ἴΠ6 ϑρΙΠὶ, 85 ἴῃ ϑρ γι οὗ 
Τα, οὐ ταῖμεσ οὗ “ἴῃ Ὑπη," ὈὉΠηρ5 
ῖ1ῃεὲ Ὑττὴ ἱπῖο ἀΐγεοξ σοπιπλιη!οδίίοη 
ἢ τηδη 5 5ρ γι (χῖν. 17, χνυ. 26, ΧΙ 3; 
Ι }ομη ἵν. 6, ορροβεὰ ἴο τὸ πν. τῆς 
πλάνης); δηά ἢ ΤΆ" Ὀεσοοπη65 δὴ 
Ἰλναγαὰ ΡΟΥΟΥ ἴῃ ἴ[ῃ6 θα Ιονοσ (1 [ἢ 1. 8, 
1... 4; 2 ὁ 2). 
ΤΠἢ τΠογείογε γοδοῇδβ ἴο δοϊίοη, ἢ 

εἷο οὐ ἀο ποί 1ἀε Τγωΐὰ (11. 21; ᾿ ]ομη . 6)", 
᾿ ἔο]]ονγ5 τμδὶ ἴῃς τεσδριοη οὗ ἴδ Τὰ 

1 Τηὶς δϑρεοὶ οὗ ἴῃς Ὑπιῆ ἰς Ὀτουρσῆιϊ οαὐἱϊ 
5ρΘοίδ ΠΥ ὃν 5ι Ῥδὰ], σποὸ οοηίγαβὶς. ““Ὀητίρῃϊ. 
ἐουθποιθ᾽ ὙΠ “ἰγαι ἢ": Ἐοπι. ἱ. 18, ἰϊ, 8; 
ι (ον. χἰϊ, δ; 2 ΤΏεβ5. ἰΐ, 12. Οοπιρ. ἘΡἈ. 
ἷν. 24, Υ. 9. 



᾿ ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕΙῚ, 

ὉΠῺρΒ ἰτεοάοπι (ν}}. 32), Ὀδοδυβα ἰῃς 
Ττυῖῃ σοιτεβροηᾶβ σπἢ τὴ ἰανγ οὗ ΟἿΓ 
Ὀεϊηρ. Βγ ἴπε Τα ψὰ τὲ βδποῦδεα 
(χν!!. 1α7). 

ΝΟ οἠς ἱδεγείοσε οδῃ [41] ἴο 866 
Ποῦ ἰηοοπϑίβϑίεηϊ ἰξ 15 σῇ [ἢ 6 Δροϑβίοὶ!ς 
σοποορίοη οἵ ΟΠ β Δ ἴο τερτγεβεηῖ 
τῆς ΕΔ 85 δηϊδροῃϊϑῃς ἴο Δὴγ ἰΟΠῺ οὗ 
Ταμῆ. [Ικ 15 ἰηϊεγργεῖθα ὈΥ̓͂ Ἔνεῖν ἴταρ- 
τηοηὶ οὗ Ταατῃ. ΑἹ] ἐχρεπθηςα 15 ἃ οοτῃ- 
ΤΩΘηΓΑΙΥ Οἡ 1. Απά ψὸ τιβῖ Ὀ6 σατο ῆι] 
ἴο ΚΕΕΡ Οὐΐβοῖναβ ΟΡέπ ἴο Ἔν Ε ἰηδυξησα 
οὔ Ἰιρῃϊ. 

ΤῊΘ πηρϑϑαρὸ ὙΠΟ 8: Ἰοῇη ἢδ5 ἴο 
ΘΟΟΉΨΘΥ ἴῃ ἢ᾽5 οβρεαὶ 15 “16 Τα; 

᾿δΔη( [ἢ15 15 σοσωσηδηδα ἴο πηδῃ ὈΥ νΔ1͵1Ο 5 
ἰογτηβ οὐ νὶῖη655 (μαρτυρία). Ὑδεῖε [5 
ποῖμίηρ ἴῃ ἴπε ϑγηῃορῖις Οοβρεΐβ ἴο ῥσο- 
Ῥᾶγα ἴογ ἴῃς τειηδγκαῦϊς ἀδναοϊορτηθηῖ 
ὙΠΟ, ΠΕ ρῖνεϑ οὗ [15 ἰάεα. [11 εν! ἀβπι]Ὺ 
ὈΘΙοηρΒ ἴο ἃ ἴἰτηθ ἤθη τθη ῃδά Ὀδριη 
ἴο τϑάβοῃ ρου ἴῃς ἔδιτἢ, δηὰ ἴο δῃδὶγβα 
τη6 στουηας οἡ ΜὨΟἢ ἰς τοβῖβά. 7Πε 
οηὐ οὗ ἴῃς ψ]ῖῆθ55 15 ἴῇς σοηβιτηδίίοη 
οἵ ἴῃς {πιἢ (χνι!. 27); δῃὰ τῆς Ενδη- 
δε δι, Ἰοοκίπρ Ὀδοῖκ Ὡροὴ ἢΪ5 οὐ Εχρο- 
ΤΊΕΠΟ6, 15 40]6 ἴο αἰδιϊηρυ 5ἢ [ἢ δ 5ενεταὶ 
ἴοστηβ ΨὨΙοἢ ἴδ6 νι 6855 Δϑϑατηεα δηά 
51}}} ἐβϑε ῃ 1 4}}} ται δ 8. 

Τῆο νιῖη655 ἴο Ὁ τϑῖ ἢ ἢ ἢδ τροοσγάς 
15 [ῃπογοίοσγο τῃδηϊ το], δηὰ οχίθπαάς οὐοῦ 
ῖπε ψΠοΪῈ ταπρο οὐ ροβϑὶῦ]ε δἰϊεϑίδιοῃ 
οὗ ἀϊνίηθ [πϊηρθ6. [ῖθ ἀπὸ ϑυςσοββίοῃ 
ποτα 15, (1) ἴ[ῃ6 νιῖπαθ5. οὗ ἴῃς Εδίμε; 
(2) ἴῃ ψιῖπε85 οὗ σῃτϑὲ ΗἸπλβεϊζ; (3) τῃς 
ὙΠ η655 οὗ ψογκϑ; (4) [Π6 τὶς 655 οὗ 5. Πρ- 
ἴυγε; (5) τῇς ψιῖηαθς5 οὗὁἨ ἴῃε ΕὈΓΘΓΙΠΠΕΙ; 
(6) ἴῃς νΐηθ55 οὐἨ ἀαἰβοῖρ]65; δηά τὶ 
ὙΠΙΟἢ ΠΠυτηαἴε5. δηὰ αὐ] ΚΘἢ8 4]}, (7) 
ἴῃε νιῖη655 οὗ ἴῃς ϑριτῖῖ. 

(1) Τῆς νιῖηε55 οὗ (ῃς ΕΔΙΠΟΥ 15 τῃδῖ 
ἴο χη ϊοῆ Οἢγίϑὲ ἀρρεθαὶβ 8ἃ5 ἴπε ΡῬτΟρΡοΥ 
ΜΠΠ655 οὗ ΗἸ 5 οἸΓ: 7 (ἐγὼ) γείείυε ποί »} 
τὐὐΐηεῖς οι ὦ νιαρ.. Δὲ λέν τολειλ 
φεη7 για, 2 (ἐκεῖνος) λαΐά ὄογγις τυϊηεσς 

εὐ Ηρ μι (ν. 34, 31). 77 7) (ἐγώ) 
ὀεαν τυξπδος ερνιεδγγιῖηρ γι) 5 εἶ, γι» τοιϊριξος 
ἧς ποΐ ἔγμσ. 72εγε ἐς αμοΐλεν “αὐ δεαγεΐά 
φυῦριέ55 Οὗ τπ|͵ αὶ 7 ἔμοιυ ἐλαΐξ 1ἀε τοῖξ 
πέος τολίέελ Η16 δεαγείλ φομαη Ηρ 6 ἐς 
ἥγως (ν. 41; σοπίγαϑιὶ νὴ. 14). 77 ἄγ 
ἀε ἐλαξ δεαγείά τοίΐγεος ἐρπεεγηηρ τι γεοῖ, 
απο 106 δ αἰλεν “λα τορι 72πη|Ὸὸ δεαγείλ τοῖξ- 
πέος εὐμεορμρρ νι (νι. 18). ΤῊ]8 ΜΠῚΠ655 
[Π6 ἢ 15 ἀπε ηρσυϑῃδά ἰτοσ [6 τη 655 οὗ 
ἃ Ῥγορδεῖ (Ζ. ,. Ϊοῆηῃ τῇς Βαρι 51), δηά 
ἴτοια ἴῃς. ψΠ655 οὗ (ῃτϑὶ βἰδηάιηρ (1 

ΟΕ 5τ. ΙΟΗΝ. χ]ν 

ΟΕ δῇ 50 σΟΠΟΕΙ͂ν6) ἴῃ δα ἰβοϊδιϊοη οὗ 
Η!5 Ῥευβοῃδ!γ. [Ιἱ 1168 τη ἴπΠ6 Δὐοϑοϊυϊα 
οοἰποϊάδοπος Ῥεΐνγθθη ἴῃς ψ}}} δπὰ ποσὰ 
84 ψοτκβ οὐ (ἢ βῖ δηά [ἢς 51}} οὗ [ὴ6 
ἘΔΙῃεσ, το] δε Ὀγ ΟΠ γίβιὲ ἴῃ Η!5 ἀϊνίηο- 
δυπη Ῥοβδοη (7 ξημοισ, ν. 32). ϑυςὴ 
ὙΠΏ655 ΟΔΓΓΙ65 ΠσΟΠΝΊΟΙΟΠ ἴο ΙΘἢ 50 [ᾺΓ 
88 [ΠΕΥ̓͂ ᾶνὸ {ΠΕΠΊΒαΪνε5 Ὀδοη Ὀτουρῆξ 
ἰῃῖο ΠῚ τ Οοά. Μδϑὴ οδῃ ἔεεὶ 
Μηδὶ 15 {ΓῸΪ αἰνίπε τῆ] ἢ6 τρδο 68 
αἴοσ 1 δηᾶ ἴ41:]|5 ἴο αδἰϊδίῃ ἴοὸ 1. ὍΤῆδ 
86η86 οὗ 5 ΟὟ ΔΕΡΙΤΑΙΙΟΏ5 δηὰ οἵ ἢ158 
ΟΥ̓́Τ ϑ5ῃοσιςοιηϊηρβ Θη Δ Ὁ Ϊ65 Πῖτη ἴὸ δΔΡ- 
ῬΙδοδία τῆ Ρεσίεοϊοη οὗ (σοι. ΤῊυ8 
ἴη6 νῖηθ55 οὗ ἴῃς ΑΙΠΟΥ 15 (γΠδὶ τὸ 
ΒΡΕΔΚ οὗ 45) ἴῃς “Ἄσπδγδοῖεσ" οἵ Γῇ ηγίϑβῖ, 
Τῆς Ὑ]Πη655 185 ΠΟ ΠπΠΟυ5, ργθβοηῖ δηά 
δὈϊάϊηρ (μαρτυρεῖ, μεμαρτύρηκε), δηά ἰξ 
ΤΟΡΟΒ65 Ὁροη ἴδε ζΟΏΘΙΤΑΡ σοποορίίοη οὗ 
ἀοὰ 85 Βαΐπον (με αι λεν ποῖ »» αὐ λεὴ, 
βίδπαϊηρ ἴῃ ἴἢ]5 Ῥϑίεγηδὶ τεϊαϊϊοῃ ἴο 4]] 
ΙΏ6Ώ. Α5 βοοῦ 85 ἴῃε τδουρῆϊ οὗ “ἴἢ6 
ἘΔιΠουποοά οὗ (οά᾽" 15 ραϊπαά, 11 15 ἔεὶξ 
ἴ[παὲ “1δῈ ϑοη" Ἔχργεβϑϑθβ 1 δῦβο τε ]γ. 
ΤῊ ν]ῖη6855 οὗ [ἢ15 ρεγίεοϊ οοϊποϊάδηοα 
{πεγοίογε δηὰς 115 σΟρΡΌΠΟΥ ἴῃ (Π6 το- 
ΒΡΟΠ586 ΜΏΙΓΘΗ 1ἴ (ς4}}5 οὔἵ ἴτοπι ἴῃς 5οὺυ] 
οἵ πδηῃ. Μδῃ τσεοορη!β65. ἴῃς νοῖοα ἃ5 
ΠΑΙΌΓΑΙΙΥ δῃηὰ 5ῈΡΥΘΙΊΘΪΥ δυζῃοσγιῖδίνα 
(1 Το ν. 9). 

(2) Τῇε νίϊηθ85 οὗ [πὲ Ἐδίπευ δηα5 
ἃ 506 6141 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΏ ἴῃ ἴἢ6 ΜΓΠ655 οὗ 
[ῃ6 ὅοη σοηοογηϊηρ Ηἰπηβο6] . ΤῊΪ νῖϊ- 
658 5 νδ] ἃ Ὀδοδιδε ἰἃ Ταροθθ5 οἡ ἃ 
Ποηβοῖοι5 6] ΟΡ ἢ Οοα (οοΙΏΡ. 
Χ. 30), ἴῃ ψΠΙΟἢ ΠΟ α]οηιθηῖ οὗ 5618 5ἢ- 
655 σΔἢ πα ΔηΥ ῥΪαςο, δηᾶ οἡ ἃ αἀἰϊγεςῖ 
δηα δΔρβοίυϊε Κηον]εάρε οἵ αἰνίῃε [Ὠϊηρ5 
(11. 11, 32 {), δπὰ οἵ ἃ ἀϊνίηε πιϊϑδίοη 
56 6ῃ 1η [115 τοί. ΠΥ (ν 11}. 14; σΟΙΏΡ. ψ. 55). 
ἴῃ τη15 βδεῆβδε (ηγσχβί 5βαϊα, ξυεη 7 7 ὀέαν 
τυίϊΐγιεος ΦΟΡΙΟΟ ΣΡ 9 γφο »»} τοῖϊιϑς ἐς 
ἤγμΖ, ὄσισσέ 7 ποῖν τὐλεηῶς 7 αν πα 
τυλιλεγ 7 γσο (νι. 14). δύο ἢδ τ Π685 
ὨΟΟΘΒΘΑΓΙΪΥ ἀοπνε8 ΡΟΨΕΥ ἴγοτη ῃδῖ σδη 
Ὀς 566η οὗ ἴῃε ψιίηεθ5 οὗ ἴῃς Ἐδίμεοῦ 
ἴῃ Ομσῦς οδαγαοῖοσυ. Απηάᾶ ποσὰ ἴδῃ 
1ἢ15, Ομ πϑῦβθ οἷαίπὶ ἴο υηΐϊνοῦβαὶ βονο- 
ΤΟΙ ΣΉ Αγ 1ῃ ἴῃς ἔδοϊ τμᾶὶ Ηδ σᾶπηα ἐρο 
“λέ τυογία ἢ ογερ᾽ 10 ὀξέα» τυϊΐγσες το ἐλέ 
ἡγε (ΧΥΠ]. 47). ΚΕὐε7) ομό τῃεγείοσε, 
Ηςε δάάβ, ἐλαΐ ἐξ οὔ ἠδὲ Ἱγμίά ἀεαγείά 
»»} υοἵζε (ἸΔ.), ὙΠυ5 ᾿ξ 15 5δεθὴ ἰῃδῖ ἴῃ6 
ΠῺΔΙ ΡΟΥΕΥ οὗ [ΠῈ Ὑ]η655 οἵ (γίδὶ ἴο 
Ἡϊβε]Γ ἰ5 ἀεπνεάᾶ το τηδη 5 ΔΙΊ Υ 
ἴο πἢ ΜΘ. 15 ἰουηά Ρεπδο 1 
Ηϊὰ. ΑΙ «ἠεεβ, δεοοτάϊηρ ἴο ἴῃς [Ὁ- 



χὶνὶ 

ΤΏΙΠΑΥ ἵπηᾶσε, πον ΗΠ πυοίωό (χ. 4 ἴ. 
Απὰ Ηε δᾶ5 ἃ βρεοῖδὶ πηδβδᾶρα ἴοσ δδεῇ: 
“τε εαἰεά (φωνεῖ). ΠῚ ς στυπ τἄσοῤ ὧν παρ 
(χ. 3. ΤΠς δα οὗ [ἢ]5 15 ἴῃδῖ ἀξ ἐλαί 
ὀεϊευείά οὐ ρει λαϊά {δε τυΐΐγιξες ἐμ ἀίγε-. 
“εἶ (τ Τοδῃ ν. 10). 

(3) ΤῊϊα. ἀϊνίης ψιηε55, [ἢ6 ἸηςΟΓΏΔΙ 
ΜΠΠ6855 ΜΉΘ 5 δάάγεββεα ἴο σῃϑη᾽5 
ΤΩΟΙΆΙ σοηδιτυτοη, ἴα Κ65 ἃ 5ρθοῖδὶ δηὰ 
Ἰιγηιιθαὰ ἔοστα ἰὴ ἴπ6 Ὑπο55 οὗ σόσκϑβ. 
ΓΠῸ5 Οἢτβὲ δα, Ζψε τοΐϊζγισες τυλῖοὰ 7 
ἄσνο ἐς φγεαίεν ἰάαπ ἰλαΐ οὗ άπ, 70» “ἦε 
«υογ ὅς τοὐπεά ἦς 2 αἱδεν λα ρίνεν »2:6 10 
σεωο»ηῤῥ,οη, (ἦε τὉὙὉὲ7.} τυογᾷς ἐλαΐ 7 49 δεαγ 
τυἱΐρέ55 εὐποόγηῖη »ῖς ἐλαΐ 116 } αἹἠεέν λαΐλ 
φέρ! 716 (ν. 26, ποῖθ). ὙΠ ΠΏ ἃ ΠΑΙΤΟΥ͂, 
ΤΆηρΡΕ δηὰ ἰῇ 4 οοποζεῖς δηᾶ βθῃβιῦ]6 
ΤΑΔΠΠΕΣ, ΗἸς5 οῦκβ τονεδὶεαά Ηἰς ρεγτίεςϊ 
σου ηϊοη ἢ ἴἢ6 ΒΑΙΠΟΓ (ν. 117 ἢ). 
Μδεη οου]ὰ 566 ἰη ἴπ6π|, 1 ποῖ οἸΠΟΓΜΊ56, 
ἰοκεηβ οὗ Ηἰβ τϑὰ]ὶ παίυσε δηα δι ΠΟΙΙΥ. 
Ζἅες τοογζς τυλίοὰλ 7 49 ἐπ )70 δ αΐλεγς 
παρέ, οἰαϊτηϊηρ ἃ βρεοῖδὶ σοῃπδχίοη ἢ 
Ηΐτι, πιακίηρ Ηἰπὶ Κπονη 45 με} Δ αϊλεν, 
ἐἦεεε δεαγ τουϊΐρ655 ζομΩ ΣῊ τι (Χ. 25; 
ΠΟΙΏΡ. Χὶν. 11, χν. 24). Απα (ἢϊ5 Κιπα οὗ 
Μ]η655 ΜὮΙΟΝ τ͵ὰ5 ρίνοη ἴῃ οπς ἔουτῃ ὉΥ͂ 
ΟὨγϑι Η 561 ἀυπηρ Ηἰ5 Ὠιβίοσιοδὶ ῥτθ- 
Β6Π66 15 51}}} σοπιπυεΩ, Ηἰἱ5 αἰβρΊρ]65 
816 ΘΠδὈ]εὰ ἴο ροπογμῃ ργέαζο τύογξε 
18η ἴῃοβε ἴο ψῃϊοῃ εξ δρρεοαϊεὰ (χίν. 
12 1). Τδε (Ὠγβίίδη ϑοσιθῖῦ 85 58}]} 
[δε νι πιῖπ655 οὗ “5: ρη5." 

Εογ ἴῃ [Π6 τεοοσὰ οὗ ἴῃς ““νουκϑ᾽ οὗ 
Ομησι 851 ]οῆη ἀγὰνβ πὸ 11π6ὸ Ὀεΐνθθη 
ἴπο56ε ψἢ]Οἢ πὰ οδ}} παίυγαὶ δηα ϑυρεῖ- 
παΐυγαὶ. Ὅῆε βοραγαῖο ““ψουκΚϑ᾽ ἀγα ἔγαρ- 
τηθηΐς οὗ [ῃ6 οἠθ ““μψοῦκ᾽ (1ν. 24, ΧνἹ]. 4). 
ὙΒΕΙΠΕΥ [ΠΟΥ ἅ.α Ργεαο  ΠΠΕῪ σοΥΚ5 
οὗ ροόονεγ οἵ οὗ ἷονε, Ὑτουρῆϊς οὐ ἴῃς 
Ὀοαγ οΓ οὐ ἴπε βριπῖ, {ΠΥ μάνα ἴδε 
5816 ΟΠϊοα δηὰ εηά (ςοιῃρ. γ. 20 ἔ, 26, 
ἶχ. 4{, χὶν. 10). ΤΟΥ ἅτ κ'βῆδνῃ :" 
πον τεαυΐϊγα {παῖ 15 ἃ βΞυιῃραίπειϊς 1η- 
ἰογρτεϊαιϊίοη (χ. 32; σορ. ν. 20). δε 
ελτ] 1681 δπιοϊίοη ΜὨΙΟἢ ΠΟΥ Ρτοάποδ ΤΠΔΥ 
Ὀδ 5] ΠΊΡῚῪ “Ψψοπάογ᾽ (ν. 20), Ὀυῖ ΟΠΟΕΥ 
ἷὶς ἴῃς ἤτδι βῖερ ἴο Κπονίεάρε. ΤῊΐ5 τοἷ- 
Ἰονβ Ὀοιῃ ἰπ 115 ἀδοῖβῖνε δρργεεῃϑβϑίοῃ 
δηὰ ἴῃ 115 Ρτορτεϑβῖνε οχίθῃβιοῃ (χ. 38, 
ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε). 

ὙοΥΚ5 τ᾿πμεγοίοστε δοοογάϊηρ ἴο δῖ θη 
ΔΙῸ 5:6Π5 (ν1. 26); δῃηὰ {ΠΕΣ ψ]ῈΠ 655, ἔτΌτΩ 
ΠΟΥ τδηΐ οὗ αἀἰτεοίποβα δηά ἴτοπὶ {ΠΕῚΓ 
ουϊναζάηθθθ οὗ ἴΌγηι, 15 βοοοηάδιυ ἴο 
ταὶ οὗ ““νοτας" (χῖν. 11, χν. 22 ἢ). 
ΤὮς ἱπίογοδὶ νηηαβ5, δοοοσάϊηρ ἴο οὺὔγ 

ἹΙΝΤΕΟΏΠΟΤΙΟΝ ΤΟ 

τηοάς οὗ βρεακίηρ, 15. ρἰδοθά δῦονς (ἢς 
δχίθσηδὶ. Τῆδ ἐΟΥΊΕΙ 15 Δὴ δῤρρϑδὶ ἴο 
ἴπ6 βρ ππα] σοπβοϊουβη655, ἴΠ6 ἰαῖτετ ἴο 
[6 ᾿πἴε]]οςῖ. ᾿ 

(4) ὅο ἴδσ ψὸ ἤανα 56θη ἴῃδϊ ἴῃς πῖϊ- 
Π655 ἴο (γιὲ 15 (ουπα ἴῃ Ηϊτ5ο]ζ, ἴῃ 
ψῃαῖ Ηδ ἰς, δπὰ ἰῇ σθαι Ηδ αἰά δηὰ 
ἄοεοβ τσουρ ΗἱἙ5 ἀἴδειρῖε5, Βιυῖϊ Ης 
βἴοοα αἷδο ἴῇ ἃ ἀδῆβηϊίε τεϊαϊίοη ἴο ἴδ6 
ρΡαδῖ. δνιαθ5 ὰ5 Ὀοσηδ ἴο Ηϊπ Ὀοιὴ 
Ὀγ {86 τεςσοτάς οὗ ἴπ6 δηςσίθηϊ ἀϊβρεηβα- 
ὈὍοη δηά Ὁγ ἴπε ἰαϑὶ οὔ [86 ρῥγορβεῖβ. 
γε «εαγεὰ 146 δοσῥέμγες, ΟΉτβι βαϊὰ ἴο 
[6 ενν5, ὀεαμμδέ γὲ ἐδίηξ ἰλαΐ ἐμ 1δέρι 
γ)εὲ λατε εἰεγπαΐ {ϊ7ε---ἰῃὰῖϊ ἸΘῪ ἃγὲ ἴῃ 
τ{Ποιηβοῖὶνοβ ἴΠ6 ἐηά, δηὰ ποῖ ἴῆς ῥτερα- 
Ταϊοη ἴογ ([ἢ6 εοηά-- -μα “ἦφν αγέ {ἦεν 
τυλίολ τοίΐηεςς εὐπεόγπίηρ μι, αἀμα γὲ τοῖξ 
μού ον! 10 νιό δαί γε για») λαυε {7 
(ν. 39, 40).,. δου Οῆσπϑε τἴῃ6 ΟἹά 
Ταεβίδπηεηῖ 15 8ΔΠ. υηβοϊνεὰ πάα]6. ΒΥ 
ἴῃη6 ντιὴρ οὗ Μοβοβ δηά ἰἢς ρτορβεῖβ 
(ν. 46, 1. 45) Ης νὰβ βϑδεεὴ ἴο Ὀὲε ἴῃε 
θοαὶ δηά δι] Π]πηδηὶ οἵ ἱπηπηθπηοῦαὶ ΠοΟρ 5 
ΜΏΙΟ Ὀδολῖηθ ἃ ἰϑϑιϊ ον ἴοὸ Ηϊτὴ ἰη 
ΏοΙΏ [ΠῈΥ ΜΕΙῈ 5δι[5ῆεα. Τῆς ΟἸἹά 
Τεβίατηθπὶ ψὰς ἴο (6 ἤτοι ἂρὲ δηά [5 
ἴο 411] ᾶρε5, ᾿ξ τστεραγάδα ἴῃ 115 Ὀτοδά 
δηὰ ᾿παϊθρυίδῦϊε οὐ] 1 η65, ἃ νπίηθ 85 ἴο 
ΟὨτιβῖ. 

(5) Τῆς νἱΐλ6 55 οἵ τῆς ΟἹά Τεβίδιμοηΐ 
ἰουπὰ 4 ἤπαϊ δχργθϑϑίοῃ ἴῃ ἴπε ἰαίοϑι οὗ 
τὴ6 ῥσορῃεῖβ. οῆη τῇς Βαρῦβι οὐσου- 
ὈΙδαὰ ἃ ροβίϊἰίοὴ ψῆοἢ 5 ΠΟΙ Ρ6- 
Οὐ τ. ,1ὲ αριέ 70» τυίδριεςς, 1090 δα 
τοίζιεες ἐὐπεεγ πηρ {Λε Ζ σάϊ, ἐλαΐ αὐ »πέπ 
»ηῖσάξ ὀεέϊευε ἑλγομσὰ ἀέρα (1. 7). ἨΗ!5 
οὐ ἰἰρῃϊ νὰ Ὀοιτοχοὰ δηὰ Κιπάϊδά 
(ν. 45, 1. 8); γεῖ  νὰβ διοἢ ἃ5 ἴο 

δἴίγδοϊ δηὰ διτεϑὶ (ν. 35), δπᾶὰ ϑογνϑά 
ἴο ΡΙΟΡΑΓΕ τηδη ἔογ ἴπαϊ ψηϊοῃ 5ῃοιυ]ά 
ἴο!]ονν. [Ι͂ἢ τἢϊ5 βεῆβθε (Οἢγιδῖ δρρεδὶεὰ 
ἴο 1, Κὲ λαῦέ τοι το “ρήπμ, απ ἀξ λα 
ὄογηξ τοῖσος 10 1 γιά. μέ 7 γεζεῖνε 
γμοΐ γῆν τοΐζηεες γον» α σία, δε “ἦστε ἑλέηρε 
7 «αν ἑλαΐ γε »νιαν εξ τανε (ν. 33 1). ΤῊΘ 
ΜΥΠ655 5, 80 ἴο β5ρθᾶκ, δῆ δοσοϊῃπιο- 
ἀδίίοη ἴο ἴπΠ6 ποσὰ] σομάϊοη οὗ ἴμο56 
ἴογ σῇοπὶ ἰὶ γὰ5 ρίνεη. [| νγὰβ [ῃς δἵ- 
[οϑίδίοη οἵ ἃ Ῥεζβοηδὶ Ἵσοηνίςτοη ὈΑβοα 
ὍΡΟΩ ἃ βρεοϊῆς ριοοῦί Τῆς Βαρῖί5ι 
ΓΟΔ 56 ἃ ἢ15 οτὴ σπδιδοῖοῦ πὰ οἢῖος 
(4. το 1); δηά μα τϑοορηϊβεὰ (σιβε ὉΓ 
ἴῃς 5'σῃ νὨϊοἢ δα Ὀδοπ ππδάς Κηόνῃ ἴο 
ἢϊπὶ (.. 32 6). Ηδ τϑδ] θά τῃς 5ἰογησβὲ 
ἴοπῃ οὗ Τυάαίςηι, ἀηα αἱ ἴΠῃ6 ϑ817η6 [1π|6 
Ροτοοῖνθα τπ6 ὑϊνεῖβα! νγ οὗ τῃᾶὶ ἴῃ 



ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕΙῚΙ, 

ΜΠΙΟΝ Τυἀδίϑια 5ῃου]ἃ Ὀς οστοσηεᾶ, [Ι}Ὼη 
ἃ 5ζη81] Ἔχδρὶα ἢς οἥετεά (ἢῈ ψ 655 
οὗ ἴλε ᾿Ἰοδάδθυ. οὗ δὴ ΨὙὙἘΠῸ 5 Αγ 5 ἴῃς 
τπουρῃϊ5 οὗ {π6 τυ τα6. 

(6) Τῆς τνιῖη685 οἵ ἴῃς Βαρι5ῖ ψἂϑ ἴο 
οἤς ἀδοεῖΐϑινε ονθηῖ. ΒΥ 1ἢ15 'γὰ5 τονθα]ϑ ἃ 
ἴο δἴτα τῃς6 τοϊδίίοη οὗ Γγβὲ ἴο ἴῃς οἱὰ 
σονοηδηῖ οὗ ψὨϊΟἢ ἢῈ ψὰ5 ἢιμη56] ἴῃς 
Ιλδὲ τεργεβδεπίδίινθο. ἨΠ5 ψὰϑ ἴῃ ἰμα]- 
νάυδὶ ψῖη655 οὗ δὴ δχοαρίοηδὶ πηδῃ. 
Το {π|ὶ5 γα δαάρθὰ τῇς ψιίηθ6855, 50 ἴο 
ΒΡΘ8Κ, οὗ σοϊητηοη 16. ΤΠ νἹΠ655 οὗ 
6 ἀἸδορ]65 ννᾶὰβ ἴῇὴ νϑῆοῦβ ἄἀδρτθοβ ἃ 
ΜΙΏ655 ἴο δῖ ΠΟΥ δὰ ἐχροποηςεα [ἢ 
{ΠΕ Ἰπϊούοουγδα ΨΠΙ ΟΠΠβῖ, ἃ νι 655 
ἴο ίδοϊβ. Χξ αὐρο, (ἢπδῖ βαιϊὰ ἴο τῆ 
ΕἸανθη, δέαρ τοϊπέςς, ὀειαδέ γὲ αγέ τοῇϊἀ 
»Φ γον “ἦε ὀερίππέρρ (Χχν. 27). ,“1ἴ6 1λαΐ 
ἀσίά σεορ ἀκα ὀογηξ τοῖπεςς (ΧΙΧ. 35). 
Ζἤις ἐς 166 ἀἐξαῥέε 1λαἱ τυΐδιεςεοίά ἐὐη- 
ἐγπίμν ἑλερε λέπρς σπα τογοίε ἐλερε “λίγο 
(ΧΧΙ. 24; σοΠΡ. α [οῃῃ 1 2, ἱν. χ4). 

(7) Βυῖ ἴῃ 41} ἴ[π686ὲ οᾶβ65 ἴπεγα γγὰ5 
Ὡδαά οἵ δὴ 1πἰογρσεῖοσ. ΝΕΙΠΟΣ [ἢ6 Γγ]5- 
Βίοῃ ΠΟΥ (6 Ῥεσβοη οὗ (σγιβε σουϊὰ ὃς 
υηαογβίοοα δῖ οὔσθ. [1ζ νᾶ ὨΘΟΘΘΘΑΤΥ 
ἴῆαϊ Ηδ που] Ὀ6ὲ νιπάγανσῃ ἴῃ ΟΥΟΓ 
παῖ [6 ἀἸ5εῖρ]65 ταῖρῃϊ 6 δΔ0]6 ἴο τὸ- 
ςεἶνα τπ6 Δ] τονεϊδοη οὗ Ηἰς Ναίιτα. 
ΤῊ ψὰϑ {Π6ῚΓ σοηβοϊδιοη ἢ ἴῃς ῥγοβ- 
Ῥεδοῖ οὗ ρεγβθουξίοη δηᾶά μαϊτρά. ἤάφι 
ἦε αγασίσίε ἐς ἐργπε τοάογα 7 τοῖὴξ φτομά 
7 ον»ι τἦς δα ἰλεν, ἐυόι ἐἀε 211} οὗ Ζ γᾷ, 
τυλίολ 2γοκεάείά γον ἐδ αίλεν, 6 «λα 
δεαγ τυϊζριεες οὐπεορηηρ γπι|6 (χν. 26). [Ι͂ῃ 
[ἢ 195 ἩΠΠ655 1165 [6 σοπίϊπυαὶ πηίοϊ ἀὴρ 
οὗ τῆς ᾿'ῃἤη!τ6 5ιρπιβοδηςς οὗ ἴῃ6 ᾿ποϑτ- 
παϊίοη. Τῆς ϑριπῖὶ τΚ65 οὗ τῃαϊ νῃ ἢ 
15 (σι ϑι 5, δηὰ ἀθοϊαγοβ ἰἴ (χν]. 14). 1ἰ 
16. ἴΠ6 ϑριτιῖ, 85 51 Ϊ]ομη ὨΙΠΊ56] Γ 58 Υ5 
εἰβονῆογο, δάαζ δεαγείλ τυίΐπεος, δεαμδέ 
4λε ϑῤίγιξ ἐς “δε ἐγιά (1 ] οἢη ν. 6). 

ΠῚ ποὺ 6 ἰοοκ Ὀδοῖκ ονοῦ ἴπ656 βενβὴ 
ἴγρε5 οὗ ψίῖηθθ5 ἴο ψὨϊοἢ 9ιῖ οῆη δΡ- 
Ῥθαὶβ ἴὴ ἴῆ6 (ο8ρ6], 1ἴ ν1}} 6 5βεδη (Πδῖ 
{πὸ σονεῦ [Π6 ψῃοΐα ταῆρο οὗ ἴῃς ῥΡοϑ- 
5:.0]6 ῥτοοῖ οἵ τεὶ]ιρίοιβ {τὰἢ, ἰηίθγηβὶ 
Δη4 οχίοσηδὶ. Τῆς ν]η685 οὗ [ῃ6 ΕΔΙΠΟΣ 
δὰ οὗ σῃπϑὶ Ηἱπιβοὶ ἢ 15. Ἰηΐογηδὶ, δηὰ 
Γαϑίβ Οἡ ἴῃς σοττοϑροηάθησε οὗ [ἢε οϑβ- 
Ρεὶ νι τῃδῖ ΔΌβο]υῖα 146 οἵ ἴῆ6 αἰνὶπα 
ΨΠΙΟΣ 15 ἴῃ τᾶπ. ΤΠ σἱζηθ85 οἵ ψοτκκ5 
δηά οὗ ϑοιρίυγε 15 ὀχίθτηδὶ δηα ἢἰβίουγοδὶ, 
δηὰ ἀγανβ 115 ἴογοε τοι ἴῃς βίψζηβ ΨΏΙΟἢ 
ἴα Οοβρξὶ κῖνεβ οὗ Δ] Δ]ΠἸὴρ ἃ ἀϊνίπα ρυτ- 

Τῆς νἹΐηε85 οὗ ἴῃ ῥτορῇῃεῖ δηά 
οὗ ἴῃς ἀϊϑοῖρ]65 ἰ8 Ῥεῖβοῃδὶ δῃὰ Ὄχρεσ- 

ΟΕ 51. ΪΟΗΝ. Χ͵ν!] 

οηξα], δηα 1165 1 ἴῃ6 ὀρθῇ ἀθοϊδγαϊίίοη 
οὗ ψῇῃδῖ τη ἢάνα ἰοιηά ἴἢ6 οβρεὶ ἴο 
6. 1,Αϑίϊγ, τη νιῖπο55 οὗ [6 ϑρΡΙΠὶ 15 
ἴοσ ἴῃς Ὀδ]Ίονεῦ (ἢ6 στόν οὗ δϑϑυσαησα 
δηὰ τὴς ρἰεᾶάσε οὗ [86 ῥσόρτοβϑθ οὗ ἴδε 
Ττἢ. 

(ὁ) Σῆρὰ αμα σῶργγ. Τῇ ϑβεοοπά 
ΡΔΙΓ οὗ ψογάβ, ἰρηϊ δηα ΟἸοτγ, νῃοἢ 
ομδγδοίοσιζε ὅῖ [οὔ 5 Ὠδυγαῖῖνε ΟΟΙΓΟ- 
Βροηά ἴο ἃ ςεγίδίη δχίθηϊ ἢ τῆς Ὑνι- 
Ὧ655 δηὰ ἴὩ6 τῆ. Τῃς ΝΥ Ιη655 Ὀ6- 
ςοοΙηθ5 δἤξοϊινε τῆγουρῃ Τρ. Τῆς 
Τα 15 τενθα]δα ἴῃ ΟἸουγ. 

Τῆς ἀεβοηρίοῃ οὗὐ σοὰ 8ἃ5 [Ιὐἱρμῖ 
(1 Το ἰ. 5) ὄἜχργεβϑ6β ἴῃ 115 5η8] ἔοσπὶ 
ἴ[πᾶὶ ἸΙάθα οἵ βεϊοοιῃτηιπίοδίου ἩἩΠΙΟἢ 
15 ΤΟδ]ιδοὰ ἴῃ ΙΏΔΩΥ ψγᾶγ5. Τῃ6 ψοΥκΚβ 
οὗ οὐ ὅγε ἃ τενοϊδιοη οἵ Ηϊηι (Ἰ. 4 ἔ., 
ποῖθ); δῃὰ διηοηρ ἴπ656 τη 5 οὐ ζοῦ- 
δι τὐ!]1οἢ, Ἰπουρ 1Π|5 15 ποῖ βρθο δ ]ν 
Ὀτουρῃς οὐδ ὈγῪ 81 Ποῦ (σομρ. Μαῖϊ. 
ν]. 23; [ϑικὲ χὶ. 25). ἼΤῃς νοσὰ 85 
Τρ μὶ νἱβιιεα τθη (ἰχ. 5, ὅταν) Ὀείοσα 
τῆς Ιπολγηδῖίοη (1. ο ὦ; σομρ. ν. 28; 
Ἐοπι. 11. 15 ἢ), δ τὴς 1ποαγηδίοη (ν1}}, 
12, ΧΙ]. 46, 111. 19--2ι; σΟΙΏΡ. χὶ. 9 ἢ), 
δηὰ Ηδξ 51}}} σογηθ5 (χὶν. 21); δύθῇ 
ἃ5 ἴ6 ϑρΙῚΠὶ ψη0 51}}} ἱπιεγρσεῖβ Ηἰβ 
““ΠΔΙΠ]6 ἢ (χὶν. 26, χνυν] 12; (ΟΙΏΡ. 
1 [ομη 11]. 20 ἢ᾽,, 27). 

δὲ [μη ἀγᾶνϑ η0 ἀἰδβιϊποῖΊΟη πῃ Θϑϑθησα 
Ὀεΐννθθη τἢ6586 ἴἤγος αἰβεγθηΐ ἔογτηβ. οὗ 
τανοδιίο, ἴῃ δίυγα, ἴῃ σΟηβοϊθησο, ἴῃ 
ἨΙΞΙΟΥΥ: 41} 41|1κ6 ἀῖὸ παίυγαὶ ΟΥὁ ΞΌΡΕΙ- 
Ὠδίυϊαὶ, ρασῖβ οὐ [η6 ϑαϊὴθ Ὠδυπ ἢ οι 5 
ρἷδη. Βυϊ πιδὴ ἢδ5 ποῖ 13 Θρο Πα ΘΠ ΠΥ 
Πρ τπ πιιμβο, ΤῊΘ υηάοτβιδηάίηρ οὗ 
ἴπη6 ουϊινατά τεανοϊαϊίοη ἀδρεπηαβ ὑροὴ 
[(η6 δϑιάϊηρς οὗ τῃ6 ἀϊνίηα νοσάὰ νη 
(ν. 37) ἢ). Ιονὲ 15 ἴῃ6 σοηάσϊτίίοη οἵ 
ΠΠυπηδίϊοη (χὶν. 22 ). Απά τη εηά 
οὗ (Ὠγϑῖ᾽5 σομγηρ 85 ἰῃαῖ ἴῇοβε ψΠη0Ὸ 
Ὀ6ΙΙανε ἴῃ Ηἰμπὴ ΠΊΔΥ τθονθ ἰῇ ἃ ΠΟΥ͂ 
τορίοη οἵ ᾿π6 (χι!. 46), δῃηὰ {ποι βοῖνοβ 
ὀέρογι σορς Οὗ δἔράξ (χιϊ. 4ς {), δῃά 50, 
85 ἴπ6 Ἰαϑῖ ἰβϑι6 οὗ (απ, αν 2 ες δρλ 9 
ἐξ (ν}ῖ. 12). 

ὕπάεγ τῆς δεΐοη οὗ ἴπ6 Τίρῃς τῆς 
Τα 15 βοὴ ἴῃ ΟΠ γβὶ 85 Οἴοσγ. Ὁ τβὶ, 
“(ες 1 ρῆϊ οὗ ἴῃ νου] ὰ," 15 δβθϑὴ ὈΥ τῃ6 
Ὀδίίονοσ ἴο θὲ ἴῃε τηδηϊδιθα ρου οὗ 
σοά. 

(1) ϑίδθρ ὉΥ 5ῖθρ [με σσοβρεὶ οἵ 81 ]οβη 
]αγ8 ὀρθῇ ἴῃ ρσγόρταββ οὗ [ἢ]5 πηδηϊδϑίδ- 
ἄοη. Τῆδ ϑυπητηδγΥ οὗ 115 ἤοΪῈ σοῦΓ56 
15 ρίνεῃ ΟΥ̓ ἴΠ6ὲ Αροβῖὶϊε δἵ τῆς ουϊβοῖ: 
714 ογά ῥειασις ἥδ ἀπά ἰαὐεγγιαοίεα 



᾿ ΧΙΝΗ 

αριθπρ ὧς, απα τοῦ δελεία ΠΣ ρίονγ, ρἱ07} 
ας οὗ απ ομῖν τοι “γον ὦ γαϊδε (ἰ. τ4), 
ΔΌΒΟΙ [ΕἾ ταργοβθηζηρ, τἴῆαὶ 15, ΗἸῚ 
ἴτοτη σοὶ Ηδ σαπιῈθ. ὍΤηδ Ὀεριηηϊης 
οὗ ΟἸ 815 δβηῃ8 νὰ5 ἃ πιδηϊδοϊδιίοη οὗ 
ΗΙ5 ρίουυ (11. σ᾿ 1), αηᾶ ταῦ 1 τϊρῆϊ ὃς 
80, ἰξ νγὰ5 5δῆθ τ ΟἿΪΥ πῆδη ζἦς ἀσων τῦᾶς 
ὥῦγό (11. 4). ἘοΥ ἴῃς ρίοτυ οὗ ἴῃη6 ϑοῃ 
ΜᾺ5 ἠοῖ οὗ Ηἰ5 ΟΥ̓ 5θοκίηρ (ν}}}. 50), 
Ῥυΐ νὰ ὙΠΟΙΥ ἴτἴῃ6 οχργοϑβδίοη οἱ Ηϊς 
Ἐδιπεῦς ΜΠ] τῆγουρ Ηἰπι (ν}11. 54). 
Απὰ σοηνεσβεὶυ ἴη6 5οη ὈγΥ Ηἰ5 ροτίεοϊ 
ΠΟΠΙίΟΥΠΥ ἴο ἴἣς Εαϊποῦ 5 Μν1}} σώγιβεῖ 
ζῴε δαίλεν ῤοη ἐαγίλ τὰ τὴς [6] πο ηϊ οὗ 
ΗΙ5 δρροϊηϊεὰ ψόσκ (χνιὶ. 4), σμοσεῖη Ης 
ψγ85 850 ρ]οτιβεὰ Η)πλβοεὶ (χν!]. 10). 

(2) Τα ρίογν οἵ Ὁῃηβὶ ννᾶς 1πεγοίοτε 
ἴῃ ἃ ἴΓ 6 56η86 ἴῃς ρίοτυ οἵ σοά. ζ7).Ψ2: 
σἰμέος, ἴῃς [,ογὰ 9αϊὰ ἴῃ τερασγὰ ἴο 
ΤΠ λΖάγυ5, ἐς ποὲ τρί δαί, 45 1ἴ5. τθὰ] 
Ι556, ὀμέ 20» 126 ρον» ο" Οοά, ἑλαΐ 1ἦε 
͵δοῖ 97 Οοα γ»ιᾶν δὲ εἰογίβε ἑλγομσά 
ἐῤ (χι. 4. Απά 5ο ἴδῃς σεϑιογαίίοη οὗ 
1,Αζᾶτιβ ἴο [16 νὰ ἃ νἸϑίοη οὗ ζε ρῶν 
ΟΓἡ (σοά (χὶ. 40), ἃ5 Ῥγτοάιποϊηρ δι [ἢ 1ῃ 
Ηΐϊτ βου Ηδξ 5επηὶ (ΧΙ. 42). ΤῊΘ ρου!- 
δοδίοῃ οὗ “τῆς παηγθ᾽ οὗ [η6 ΕδίΠεΥ νγὰ5 
ἴῃε Ὠἰϊβίοτῖς ψόογκ οὗ [ῃς ὅϑοη (χίὶ. 28). 
Ἴδη ἴῃ6 ΟΥ515 ψὰϑ ραϑί, σῶς βαιλ, 
Λῆοτυ τας ἐἦε ϑοη οὗ γπαρ φίογίε (ἐδο- 
ξασθη), απ (Οοα τᾶς ρίογβεά ἐπ έν 
(χι1. 421)... Αἵ τῆς. ἐπὰ τῆς σοττοϊδίίοη 
15 ποῖ Ὀθεΐποοη της ὅοη δηὰ ἴῃς Εδίδμου, 
Ὀυϊ Ὀεῦχεθη ἴη6 ὅοη οὗ τηδη δηὰ (οά. 
Ιη Ηἰἴπι, {π||6 ὉΥ {π||6, ὑπάθσ ἴῃς σοη- 
ἀϊοηβ οὗ δυχηδῃ οχιϑίθησθ, ἴπ6 δυϑοϊυῖο 
Ἰάδα οὗ πμαπῃοοα ψὰβ [1 8]16ἀ. 

(3) [τ [Ὁ]ον8 ταὶ [πὲ τῃουρῃς οὗ 
Ομ τσ 5. ρίουυ 8 Ἔχιθηάθά Ὀεγοπα [δε 
Ιηοδγηδίίοη. ὍΤῃδ ρίουυ ἢ] ἢ ὰ5 σοη- 
βιιτη)αῖοαὰ τὨτουρῃ ἴῃ6 Ιπολγηδίομ ἠέ 
λαά τοὔλ 16 “πἰἶδεΡ ὀόίογε {ἦε τυογέα 
τύυας (χνὶϊ. 5); δηὰ ψῇθη τῃ6 ρῥτορδεί 
ψ5 δονθα ἴο ἴοοκ ὕροη 2 ε Ζογά, 5:[- 
ηρ προπ α Ἰάγοπο, ἀρὰ ἀπά ἐγίεά τ 
(15. νἱ. ᾿ 66), μα ἢθ 5407 νήδϑ 274 σῷ} 
9 Οὐνίεί (χὶϊ. 41). 

(4) Απά οὐ ἴῃς οἴμοι μδηά, δ8 τε 
Εἴοτν οἵ ἴη6 ϑοη 15 Ἔχίεπάρά ὑδοκνατά, 
80 450 ἴῃ6 ρίοτυ οὗ σις, “Δξ ϑοη οὗ γριά, 
σοηϑιτ τη α οἡ ἴῃς ἀϊνίης 5146 Ἔἐνθὴ ἰῇ 
Οοά (χΙιὶ. 32) δ ἴῃς Αϑβοβηβίοη (νὶϊ. 29, 
ΧΙ, 16), ἴο ψηϊοἢ ἴῃ6 ΨΥ νᾶ5 ορεποὰ 
ὈΥ ἴῃς Ῥαββίοῃ (χὶϊ. 23, Χι. 31), 15 ἴο 
Ὧξ τοδ] ϑοα ὈΥ πγθη ᾿{π||6 ὈΥ {ππ||6 ἴῃ [ἢ 6 
σουδε οὗ ἂρε5. Τῃδ ρει οηβ οὗ δὈ6- 
ἰἰανθὲβ ἀῖὸ 9τδηϊεὰ μάα! ἐς δ αΐδεν γνιαν 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ὅε ρὐογίβε ἐπ 116 ὅϑοη (χῖν. 13}: [Ποῖσ 
{γ ] Π655, δἰγεδῆγ τοραταςαὰ 85 αἰϊδιηθά, 
16. ἃ 5οιχγος οὗ [ἢ 5 βίοτυ (χν. 8). Απὰ 
οης οἢϊοί οἥϊος οὗ ἴδ ϑρισιῖ 15 29 ργῶν 
Οἀγίδέ ὉΥ τηακίηρ Ηἰπὶ τπογα (Π}γ Κπονῃ 
(χν!. 14). 

(Ὁ μιάρνιορι! απά Σύ. ΤῊ ρίοιγ οὗ 
Οἢτδὶ δηὰ οὗ σοά ἱῃ (ἢ γίϑιὶ, σοῦ 15 
1.8 ργαβθηϊθα 85 ἴῃ6 βιιϑβίδηςε οὗ σονθ- 
ἰδλίίοη, δ] οηρδ ἴο ἃ βρι για] βρῆδσθ. 1 
οδῃ τπογθίογε ΟὨἹ]Ὺ 6 ρετοεϊνθα ΌὈΥ τῆοβα 
ὙΠῸ Πᾶνα {Π|6 βδρίγῖαδὶ νϑίοηῃ. Α5 δῃ 
ἸηΘυ 40 16 σοηβεαῦξῃοα, ἴῃς τενεϊαίίοη οὗ 
ἴῃς ἀϊνίπε ροΥΥ οϑιτεβ ὙΠῊ [1 ἃ ͵υἀρ- 
ΤηΘηϊ, ἃ Βορδζαίοη. 
ΤῊΝ (μπααπιοπίδὶ ποιίοη οὗ τη Τυάρ- 

τηθηΐ 165 ἴῃ ἴπε δυϊμογιίδενο δηα ἤηδ] 
ἀεοϊαγαίίοη οἵ ἴῃε βίδϊε οἵ πηδῃ 85 ἢ ἰ5 
ἴῃ τοϊδίίοη ἴοὸ σοα δπά ἰαπάϊηρ δρδτῖ 
τοῦθ Οαοα. [τ (ον 8 845 ἃ ὨδοοϑϑΆσΥ 
ςοηβθαυθηςε ἵπαῖ [πἀρτηεηΐ ἴῃ [ῃ15 5θῆβ8 
15 σοηίτασῖοα νὰ “ϑαἰναίιίοη," “116. 
ἘἶἼε λα! ὀεῤευείλ [ον ἴῇ6 501] ἐς ποῦ 
7μάρεά (1. 18). Ηδ λαΐϊά ῥασεεά οί οὗ 
ἀεαιά {η0 ἐε (ν. 24; φςοιρ. ν. 209). 
Εοὺ Οῃτϑὲ μᾶ5 6 (1. 4, ν. 26), δῃά 
Ἧ!5 ψογὰβ ἅγὲ Ἰ1ξδ (ν]. 532; σορ. νὶ. 68, 
Χἰϊ, 50). Ηε οᾶπια ἴο οὔδσ ᾿{{6ὸὶ ἴο πηδῆ 
(χ. 28, χνὶ!. 2)» (μὰ [Π6Ὺ ἴοο πῖᾶν Πᾶνα 
ἰξ (1. το ἢ, ν. 40, νὶ. 40, χ. 10). Ης 
ἰ5. ̓ Ἰπάφεὰ Ηἰπιβοῖῦ κππὲ [46 (ΧΙ. 25, 
χῖν. 6) ἀπά τῇς ΒυΡροτί οὐ Ἰϊε (ν]. 42, 
35, 48, 51; σοΟΙΡ. ἰν. 14). Τὸ Κηον τἢ6 
ἘλΙμοῖ ἀπὰ Ηΐπι ἰ5 εἴθγηδὶ ΠΓ8 (χν!:. 3); 
δηα πε τῃδὶ “Ὀε]ενεῖῃ 1η Η]πὶ," μ6 τῇῃδῖ 
15 αηϊτεαὰ τῇ Η πὶ Ὁγ (διῇ, Βαίῃ τῆς "6 
ἃ5 ἃ ῥτεϑδθηῖ ροβϑβεβϑίοῃ (ϊ. 46, ν. 24, 
νἱ. 47, 54; ξοῃῃρ. νἹ!}. 12), ΜΏΙΟΙ οἴ Πεῖ- 
γγ͵}56 ἢδ οδηηοῖ Πᾶνα (νὶ. 52). ΤῊΘ τὸ- 
ἰδϊίοη οἵ τς Ὀεϊενοσ τὸ (γϑὶ ἰ5 πηδά δ 
ῬΆγ4}16] ἢ τῆς ταϊδίίοη οὗ ἴὴ6 ϑοη ἴο 
τῆς Βαῖδοσ (ν]. 57). “αισε 7 ἤἔζσε, ( Ἡτῖβι 
58] ἃ ἴο ἴῃς εἴδθνεη, γε “ἀαΐ ἐτε αἴδο (χὶν. 
19). ΤὮυβ (ἢς δε ΐδνο, ἱ ἰπ νἱτῖια οἵ τῃ6 
ν 14] σοηηδχίοη ψὮ]οἢ δε 85 τϑδ᾽ ἰβοὰ 
ΜῈΠ Οοα ἴῃ Ηἰβ5 ϑοῦ, 5 πὸ Ἰοῆρογ 
σοηδίἀετεα ἀρατὶ ἔτοπὶ Ηϊ. [πάἀριηρηῖ 
1Πογείογα ἴῃ ἢ15 σᾶ56 15 Ἰηροβϑὶ]6. 

ΤῊΙϊ5 σοποορίίου οὗ ἡάρτηξηις ἐχρ]δίη8 
ἴπΠ6 ἀρράγθηΐ σοπιίγδαϊςοῃ ἰπ [86 ν]θνν8 
ΜΠΙΟΝ ἀῖὰ ρίνοη οὗ [ῃς ρατὶ οὗ (ἢ τίσι ἴῃ 
τερατά ἴο ὦ Οἡ [Π6 οπε 3146 υάρπιεπὶ 
5. τϑα] θὰ 85 561] Π]1δἀ ἴῃ τἢ6 δοεῖμδὶ 
αἰγουτηβίδηςαβ οὗ 6. 72᾿ς ἐς 116 γμ- 
νομί, ἐλαί 166 ἐβλέ ἐς ἐγιό ἐριΐο ἐἦε τυογζα 
αρα νιοὶ ἐρυσα ἦε ἀαγξπες γαϊλογ λαπ 
729 ἀράΐ, 70» ἐλεῖν τοργς τυέγε εὐ (Ἰλ. 10) 



ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕΙῚ, 

δ ὉΥ [ἢϊ5 σοηίγαδὶ ἴῆ6 ὉΠΌΘΙ ΘΝ 15 
οοην!οεῖϊοα ἔσγομι πη: ἀς ἀσίλ πὲ ἐλαΐ 
7 μάρείά λένε: 116 τυογα ἐλαΐ 7, «ῥαζε, (51 
βαϊά, “λα γμάρε λένι αὐ ἐδε ἐαεΐ 44} (ΧΙ]. 
48). Ηδηςϑε [1 15 5414: στοαὶ τεπί ποΐ ἐἠέ 
«δ» ἐμιΐο {ἠδ τον δ 19 γμεΐσε ἐἦξ τυογίά, δμξ 
ζ λα “ἦέ τυογί Δ »ιαγ ὁξ ταυεά “ἀγορὰ τη 
(μ. 17). 7 φρις ποί 19 γμαάρε “ἀξ τον ί, 
ὀμέ 19 ταὺξ {δε τυογίκ (χὶὶ. 47). 

Απηά γεῖ οἡ ἴῆ6 οἴμοι 5:46 Ἱπαρτηδηῖ 
6] ηρβ ἴο Ομτβῖ, δηα ϑδίϑῆοβ ἴῃς υἱ- 
τηυβῖ ἰά64] οὗ ιάρστησης Ὀθοδυδε 1ἴ τοὸ- 
ΡοΟβ65 ὕροη δάραυδϊε Κηονθάρσε. Τῆι 
να τεδᾶ: ἐφε δ αέλεν λαίὰ γίνοι αὐ γμάρ- 
τε τρηο ἐφ 501 (ν. 22; ΠΟΙΏΡ. ν. 27); 
δηα ,μη»γ γμζργιϑῃ (κρίμα) ἐαγιό 7 ὑμο {δὲς 
:υογίά...(1χ. 39; σοιηρΡ. ν]}}, 26). 7), γμάρέ 
πὸ ὑπᾶπ,; γέα, αὶ ἢ 7 (ἐγω) γμάρε, 
μ"» γωώζρνιοηζ ἐς ἱγμξ (ἀληθινή, νὶ}}. τ ἢ). 
Α΄ς 7 ἀξαγ 7 γμαῖρε, απα νιν ἡμαργιοηί ἐς 
πιρέ (ν. 30). 

ΘΟΊΚΙΩΡ, 85 ἴῃς οσοπίγαςὶ θονθοη ἴῃ 656 
Ῥᾶδβαροθ ἈρΡΘδΙβ ἴο ὃὉ6, 1ἴἴ 15 ΟἾΪΥ Ὡ6068- 
ΒΑΙῪ ἴο σΟΠΒΙ ΕΥ̓ πῆδί {πὲ Ἰυάρτηξηΐ 15 ἸΏ 
ΟΓΥΟΥ ἴο ἔδοὶ {ΠΕΟΙΓΣ Παϊτηοηγ. ϑριπῖυδὶ) 
Ἰυάριηδηϊ ἰ5 ἃ σοπβοαυθησα ἰηνοϊνεα [ἢ 
ἴῃς τοὐθοίίοῃ οὗ ἴῃς τσενοϊίαιϊίοη πο ἢ 
Ομγδὶ τδάθ. ΗἰἰἩ 1} νᾶβ ἴο υηϊΐα 
ἢ ἴο Ηϊπβο, 50 τῃδῖ τπεῪ τιϊρῃῖϊ 
πᾶνε Πἴ6ὸ δπὰ ποῖ δὲ πάρε. 980 ἴσ 
[Π6 45 [ΠΟΥ τεὐθοιϊεὰ Ηϊη δπᾶ ἰοοα 
ΔΎΔΥ ἴτοτη Ηϊ, Ηἰς Ῥγόβοπος Ξῃενοα 
ἴΠ6 ἢ ἃ5 ΠΟΥ {πΠ}Ὺ πεσε. Ηδ Ἰυάρεά 
ἴδηι; δηὰ Ἰπάρστηεπὶ 5 δαιυϊναϊοηΐ ἴο 
ςσοηαεμηπδίίοη. Τῆυ5 ἴῃς Ἔχ Ποη οὗ 
ἴῃς οοηίταβὶ οὗ ἴῃς ἴτιὸ δηᾶ ἴῃς ἔα]56 
ὑδοδίηθ οης οὗ ἴπ6 πηδδηβ ἔοσ ἀδνοὶοριης 
θεοῦ ἀπὰ ὑπθε]1εΓ δοσοτάϊηρ ἴο ἴπ6 ο8- 
ταςῖεγ οἵ (ἢγίϑι 5 ἤδάγοβ (ν1}}}. 26). Ῥνἢαἴ- 
Ἔν ῦ τοῖρῃς ὃς [86 τστεϑυϊι, Ηἰς πγηοϑϑᾶρα 
τηυδὲ ὃὈ6 ἀο]νογεα, 

Ι͂ἢ οὔθ 56η56 τπογείοτε ἡυπαἀρτηεηῖ, Κὸ 
ἰῆς γῇ οὗὨ [τἴδ, 15 ἱπηπηεάϊαῖθ. [Ι{ 1165 
ἴπ. ἴῃς οχιβδίθηοε οὗ δὴ δοῖιδὶ σαϊδίίοῃ 
(111. 18) σψἢϊο σαΥτο5 ἢ ἴξ 115 ἢ] 
σοηβθθαπδησοθ. ἴῃ ΔΠΟΙΠΟΙ 5εῆβε ἰΐ 15 
51}}} (ἴυγο, 50 δγ δ5 ἴἴ Ψ}} 6 τρδ] βεὰ 
Ϊπ ἃ 5ρ᾽ ἴθ] οὐάθγ οὗ θεὶς ἐμ ἦε ἐαοΐ 
4.) (χι!. 48). ὙΠοΙα 15 ὦ γέσμγγείοη οὗ 
ἐε ἀπὰ ὦ γεσωγγεοη οὐ 7μαάργμσρΐ (ν. 20), 
ἴῃ ψΏΙΟΝ [86 ἰδϑυδβ οὐ ὈοΐΒ Ὀερυη ἤΕΓα 
Μ}}} ΜῈ σοτπιρ]ειεῖγ (1Π]16ἀ, Μοδησῇιε 
[ῆ6 ῥγοςθ88 15 βοϊηρ οὐ ὕῥροη οατίῃ. Τῆς 
τηδηϊεϑίδιίοη οὗ ρεσίθοξ ΠΟ] 1Π655 ργαβθη- 
ἰοἀ ἴο τὴ6 ψογ]ὰ ἴῃ ρογίεος 56] 5δουτῆσς 
(ν. 320) πᾶ5 δεῖ ὕρ 4 ἰδηάαγά νη οῇ 
οδηθοῖ δὲ ρεΐ οὐ οὗ κ'σΞ. τὐηάοσ [ἢ]5 

ΟΕ 81. ΙΟΗΝ. 

ἀϑρθοῖ γι ̓5 σου ηρ 85 ἃ βδεηΐεηςσα οὗ 
Ἰυάρπιεηϊ (κρίμα, ἴχ. 390), Το υαρηγεηξ 
οὗ ἴῃε βονεγείρτηι ρόνεσ οὗ ἴπε νου] ἴῃ 
[ῃῆ6 Ῥαββίοῃ (χὶἷ. 21) ἢδᾶ5 ἰεΐξ θῇ ΠΟ 
ΘΧοῦβ6 (566 χνὶ. σἱ, ἢοῖ6). [ἡ τῃαδῖ [ΠΘΥ 
οδῃ 566 ἴῃς πιπα οὗ Οοά, δηά δοοογάϊηρ 
85 ΠΟΥ Βυγγοηἀογ ἰπειήβεὶνοβ ἴο ἰΐ ΟΥ 
Γαϑβίϑί 1, (ΠΥ δηά 11 ογ ἡυάρτηθηῖ. 

50 ἔδγ ἴῃς Ἰυάρτηξηΐ 15 56] ΓΠ]Π]16α. 
Τὶ σδηποῖ Ὀυϊ Ὀ6 σατο οὐ. Τῆς ψογά 
οὗ Οἢτδῖ ΘΟΟΏΘΓ ΟΥ̓ ΧΪδίεσ τσ ᾿ΌΒΕΥ 
1156]1{ (χι|]. 48. ὙὍὙΠοΙε 15 πὸ ποαα (μαῖ 
Ης 5ῃοιυ]ὰ 566 κ ἴο δϑβετί δηὰ νυἱπάϊοδῖθ 
1ῖ5 ΒΌρτεμηδογ. Ζ72ε7γε ἐς ογό λα ςεεξεΛ 
απά γμάζρείἑ (ν}}}. 50), 16 εἴδγηδὶ ΡΟΥΕΣ 
οὗ τρῃϊδοι θη 655 βϑυτη 0 1Ζεα 1 ἴῃ ΤΑ 
( 45)» δῃαὰ δχργοϑδεὰ 1 ἴῃ6 Οοβρεῖ 
ΧΙΙ. 48 8... 

Βιυξ (πουρῇ [ἢ18 15 50, τῇς ᾿Ιάθ4 οἵ 
αἰνιηθ δοίίοη 5 ἤδνοὺ Ἰοϑί πη ἴπ6 ΒΙΌΪ8 
ἴῃ δὴ δυβίγαοϊοη, ΠΟΥΘΥΘΥ δ ρηδῖϊο, 
Απὰ 116 ἴῃς δἴθγηδὶ θΟθσϑΥ οὗ ἡπαὰρ- 
Ιηδηΐ 15 ἴπιι5 86ῖ ἰογίῃ, τῆς ἢϊϑβίογιοδὶ 
ἐχεουζίοῃ οὗ Ἰυάρπγεπί, ὈοΙἢ ῥτγεβϑεηΐ δηὰ 
ἤηΔ], 15. γεοορηδοά 85 ἃ ψοῖκ οὗ [ῃ6 
ϑοη; δηα (πουρὴ ᾿ἃ ψὰ5 ηοΐ ἴῃς ρυγροβα 
οἵ ΗἸ5 πλιϑβϑίοῃ, γεῖ ἰ νὰβ σοτητηϊτεα ἴο 
Ηῖὶ ἴῃ νπὰς οὗ ᾿Ηἰβ σηϊδδίοῃ. Ζ7546 
2 αἰλεν ἀοίλ μοί ἡμάρέ απν γιαρ, δωΐ ἀαίά 
σίυεπ αἷ μμζρνιεηΐ 19 “ἦε ϑοη (ν. 22). 
Ενθῃ 45 ἴπ6 Ἐδίῃμεσ ραν Ηϊ Ὁ ἀστέ 
ἐϊε Ὡ ὐῤπρο, ἀπα 50 ἴο Ὀ6 ἃ 5ρ"ῖὶηρ οὗ 
Ἰ6 ἴο 41} ψχῇο δῖὸ υηϊτοά πῇ Ηἰπι, 50 
αἰθο ες ρσαὺῦέ ἶἴἔρε αιίλονὴν» 10 ἐχεγζς 

ΧΙΙΧ 

“μάργποηί ὄεεα δε 76 ἐς α ϑοη οὗ τιαρ----πιοῖ 
ἐἤε ϑοη οἵ τηδη---ἰ(ν. 27), Ὀδοδυβα Ηδ 15 
{ΠῚ ̓Ὶ7 τηδη, δῃἃ ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ 6 τεργοβθηΐδ- 
ἔνε οὗ Πυπηδηγ. Ηἰ8 ἡπάρτηθηῖ {Πογο- 
ίογε (εοτρ. Ηδῦγ. ἵν. 14 5.) 15 δϑϑϑῆ- 
4} αηϊτεὰ ἢ Η15 σοτηρ] εἴθ βυτηρδῖῃν 
ΜΠ τπδη 5 Πδίιγο, ἀπαὰ οχίθηάς ἴο ἴἢ6 
(] 6855 οὐ ὨυπΊδηῃ [ἴ6. [{ δηάβ ρῥ]δςβ 
ΔΙ ΑΥ5 Δη ἃ δνετυ ΜΏΘΓα. 

ὙΠὸβθθ. σοπίταϑίβ ὈὉΠῚΡ οὐ ἰηῖο Ε}] 
ΤΟ] ΙοΓ τῃ6 σοπῆϊος Ὀεΐτψαθη (Δ ἢ δηὰ υη- 
ὈεΙ οί, ὙὨΙΟἢ, ἃ5 π85 Ὀδθη 5αϊὰ, 15 τὴ 6 
τηδῖη ϑυ)]εοῖ οἱ 81 [οδη5 ἀοβροὶ. [ἃ 
[ἢ6 ϑγηορῖῖς Οοβρεὶβ ἰδ οσσυρ 65 ἃ 
ἀϊῆετοηῖ ροβιοη. [ζ 15 ἴῃ [ἢ 686 Δἰπγοβῖ 
ἜΧΟΙ 5 ν ὶν τοϊαῖῖνα ἴο ἃ Ῥαγίουϊαγ οὈ]θοῖ 
(Μαῖξ. νὴ. το, 1χ. 2, 22, 29, ὅζο.; Μαικ 
Χχ. 23, ἄς.) ΟἾΪΥ οὔσθ ἄοθϑβ ἴῃ Ά}}} 
ΘΧΡΓΟΒΘΙΟΏ ἴοσ ἰδ ἴῃ ἴῃ6 Ῥεζβοη οὗ 
ΟΕ σιδῖ οοςυγ {πιστεύειν εἰς, Μαῖίϊ. χν!. 6, 
Μασ 1χ. 42). [ἡ 81 ]οῇπ, οἡ ἴῃς οἴπες 

Ὠαπὰ, 115 15 ἴῃ 6 σῃμασγδοζουϑίῖς ἔοστη υὑηαοσ 
γῇ ϊοῖ (Δ 8 ῥγοδεηϊεα. Τηὰ 5ἰπιρίὶς 



Ϊ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ὩΟΊΏ 8 Ὡοΐ ἰουπα ἰῃ ἢϊ5 οϑρ6]. Ἑδι(ῃ 
15. [6 διπἀς οὗ τἴπ6 σῆο]α Ὀεϊϊενίης 
ΙΏ8η. ϑοὴ ἰδ ἴῃ Οἢτδὲ 15 [6 οοη- 
ἀϊοη οὗ δἴθγηδὶ 16 (1. 12, νἱ. 40). Τὸ 
ῥῬτοάιος ἴ νὰ5 ἴῃ οὐ͵δεῖΐ οὗ ἴη6. Ενδη- 
βεἰιδὲ (χχ. 31). Απὰ {πὲ Ὠἰβίοσυ τρδτκβ 
1ῃὴ ἰυρίοδὶ οσῖβεβ ἴῃ 6 Ῥτοξτεβ8 οὗ 115 46- 
νϑ]οριηθηῖ. 

Τῆς ἤγϑβι εἰρη 15 (οἱ οννεά ὈΥ̓͂ Δῃ Δοςα85 
οὗ (Ἀπ ἴῃ (ἢ 6 ἀἸ501Ρ165 (11. 1). ὙΤΏε ἤτοι 
δηΐγδηςς Ἰηἴο [ΘΓ 5] ΘᾺ τνᾶ5 Το] σε ὈΥῪ 
αι αἰδίυγθεα ὈΥ Ρῥτεοοποεινεὰ τά θᾶ5 
(11. 23, 111, 12 ). Τῆβ ῥγθδοῃίηρ [ἢ 
δῖα ΟΔ]]εἀ ουξ ἃ σοπηρεῖε σοηΐεβϑί οῃ 
οἵ (Δ (Ἰν. 39 Π1.), ΜΠ] ἢ βίαπάβ ἴῃ σοη- 
ἰγᾶϑὶ ΜΠ [ἢ 6 (ΔἸ τεβιϊηρ οἢ 5:5 η8 ψ ΒΊΟΝ 
[Ὁ] ονεά ἴπ σ811|6εὲ (ἰν. 48 61). 

Ετοπλ [Π1|5 Ῥοίηϊ δεῖνα ὑῃθε]οῖῦ δρ- 
ΡΘΔΓ5 κἰάς Ὀγ 5146 ψ]ῖ} [811ῃ. Βγ οἰδίπι- 
ἴῃ Δι ΠΟΥ ονεῦ ἴῃῇ6 ϑαρθαῖῃ, δηά 
““τηακίπρ, Ηϊπλβε]Γ ἐὺ] σ 1 ἢ αοά "Ὁ. 
τὴ {), 1}ε 1,ὁτά οὔετεά ἃ τεβὲ οἵ ἀδνο- 
ἴοη ἴο ἴῆοβα σψῆο (ο]ονεὰ Ηϊ: Ης 
(ἸΠΙΙεὰ τπᾶὲ ἴο ΠΙοἢ Μοβεβ ροϊπηῖεά 
(ν. 39, 45 1). Ὑπα ἀδοϊδῖνα 14] [ἴῃ 
Ὁ 4116 6 οδιιβεοα ἃ ἰγεβδῇ αἰνιδίοη Ὀεΐνεθη 
πόθο ψῆο πα ΠΙΠεσῖο Ὀδθη αἸ5ς0 1068. 
1| νὰ ἢον τενθαϊθα παῖ 6 ννὰ5 ἴο Ὀ6 
φαϊηεα Ὁγ [πε Ῥεγβοηδὶ δρργοργίαϊίοῃ οὗ 
τῆς ντὰς οὗ (ῃπβς [1|6 πῆ Ῥεδῖῃ 
{(ν]1. 52 ΗΠ). ϑοπῖε τυϊποα αβιάθ, δηὰ 
δῖ Ῥεῖθσ σοῃίθδδεα τῃῆ6 Αροβίοϊις δι ἢ 
δνθη ἴῃ (Π6 τηγβδίθπουβ ρῥτγοβρεοὶ οὗ ἴῃς 
Ῥαββίου (νι. 66 ἢ). Αἴ τς Ἐεαϑςὶ οἵ 
ἹΑΌοΓΏΔΟ]65 [ἢ6 δηϊαροηίβιη οὗ ἴἢ6 Ὠϊετῖ- 
ΔΙΟΌΥ Μὰ5 τῆοσα ἀεοϊἀεα (ν]]. 32, 47 Π..), 
Δηά τῇς ΤΙοτὰ ἐγδοςὰ 1ἴ ἴο 115 δοιιγος ἴῃ 
ΔῺ ΔΙΗΔΙγ515 οἱ ἴῃ6 5ρ1Πὶ οὗ τῇοβε νῃο 
δεϊϊενοὰ Ηϊπὶ ἢ ἃ νον ἴο (ἢ6 δχθου- 
Ὅσο οὗ {ΠΕῚῚ οὐ ἀδϑίρῃ5 (ν}1}. 21, Ὠοἴ6). 
Αἱ τῃς 58π|6 τὴς Ηδ σγενθαὶθα Ηΐβ ῥσε- 
Θχϊβδίθησθ (ν1}}. 41 Εἴ, 58). Τῆδ βεράσα- 
Ὀὕοη Ὀεΐνεδοη (ἢς οἷά Ομυτοῦ δηὰ ἴπὰ 
πεν, ὙΒΙΟΝ 45 ἹΡΟΥ͂ Ἰπουἀ δα Ἰη 
ἴηε5ε ἀϊβοοῦγθαθ, ͵ὰ8 ΟΡΘΗΪΥ σον ἴῃ 
[6 566 865 ΨὨΙΟἢ (Ο]οσνεά. (ΟὨγῖβῖ οἤετγεὰ 
Ἡ!Ππλ56]Γ ΟΡΘηΪΥ 85 ἴῃς οὐ͵]θεῖ οὗ ἰδ! ἃ5 
“6 ϑοὴ οὗ τπηδη᾽ (ἰχ. 25 Η.), δῃὰ ἀε- 
οἷατοα ([ἢ6 υπϊνοσβα!νγ οὐ Ηἰ5 πψοτκ 
(χ. τι6). Τἢδ ταϊβίηρ οὗ 1,.4ζατι5, ψνῃ]οἢ 
ὉΔΙΤΙΕ(ἱ νι 1 [η6 σοπαοιηηδίοη οὗ [ἢ 6 
1, οτά, βῃενεα Ηΐϊμ ἴο 6 ἴῃς σΟΠΠΏΘΙΟΣ 
οἵ ἀεδίῃ δηά [ἤσουρῇ ἀθαῖῇ (Χχὶ. 25 ἔ,, 5ο, 
ΧΙ. 23 ἢ} 80 [πε ρυθ]ῖς γτονεϊδίοη 85 
ςοτῃηρϊείεα, δηὰ ἡ ἢ ἰς (41 δηα πῃ ο]οῇ 
ψ ΘΓ Ὀτουρῆϊ ἴο {Π6ῚΓδϑβῖ 5516 (ΧΙΪ. 47 8... 

ΤῊΣ ᾿αϑὶ ἀἰδοοῦγβαβ δηὰ ἴΠ6 ἰαϑδὶ ὑγΑυοΥ 

Ῥοΐηϊ ἴο ἴῆε Πιΐυγα νἹοΐοτί 65 οὗ δ ἢ; ἀπά 
[ὴ6 παιταῖϊνε οοδοβ ἢ ἴΠ6 Ὀεαιτυάς οὗ 
τῆς Εἴδεη Οππβῖ: δέζεεοϊ αγε ἑλεν ἰλαΐ 
ἦστε ποί σεῦ, απα γε ἀατ'ιΖε ὀείέενεα (ΧΧ, 
29), ὙΠΊΟἢ οτονηδα τἢ6 Ἰοίιαβι σοηΐαδβ- 
βίου οἵ ἢ {τ ρηδηϊ ονοσ ἀουδῖ: ΜΚ 
Ζογά απα »ν Οοα (Χχ, 28). 

Ενθὴ ἴσοτὶ 1ῃ158 ταρι ἃ βυΉτΉΔΙΥ ἰΐ ψ1]}} 
Ὅ6 5έδῃ παῖ [Π6 56] τενοϊδιοη οἵ Οπβὶ 
Ὀδοδὴθ βίαρε ὉΥ ϑἴαρε ἴῃ6 οσοδβδίοῃ οὗ 
ΠΟΥ ρουβοηδὶ {τπ8ὸῖ[ Δηα ΓΏΟΓΕ ΟΡΕΘΠ ΡΕΙ- 
50η8] Δηϊδροπίϑιη. [ἢ Ηϊπὴ ἐἠοιυλής γγορε 
»α7} ἀεαγές τὐεγέ γευεαίεα (Ἰακα 11. 35). 
Αηά 81 [ἢ ᾿ᾶγβ ὀρθὴ ἴθ σουγβα οὗ τῇς 
ΟΥ̓ΡΊηΔ4] σοηῆϊος ΠΟ ἢ 15 (ἢς Ῥαϊζογῃ οὗ 
811 σοηῆϊςοϊβ ἴο ἴῃε 6πά οἵἉ {π|6. 

5. 77: δ.γώ:. 

Τῆς οδαγδοϊογξις τορι οπ δηὰ ἀ6- 
νεϊοριηόπὶ οὗ ἴῃς ἴἤγθ ραὶγβ οὗ Ἰάβαϑς, 
ΝΠ η655 δηὰ Τπιῆ, ΟἸοῖν δηὰ 1ρῃϊ, 
Τυάρτοηῖ δηὰ 1,16, 1ῃ τἴῃ6 5δἰγυσίαγε οὗ 
δῖ ]ομπ 5 σοβρ6], βοσνε ἴο ἰπαϊοδῖς [6 
δου Αγ 65 οὐ [ἢ6 5(γ]6 οὗ ἴῃε6 Ὀοοκ. 
ΤΎΠΟΙ 5 ὈοΙῇ ἱπ [6 νοσδθυ ϊατυ δπὰ 
1η ἴῃς ἔοπτὴ οὗ [6 βϑθηΐδηςθβ ἃ 50 ΓΟ 5] ης 
5: ον, τ ΠΙΟὮ ὈΘΟΟΠΊ65 τη] θϑίῖς Ὁγ 115 
50] σηη ἀϊγθοῖίη 6858. 

(α) Τὶ 15. ποῖ πδοθββασυ ἴο ἀνε]] ὑροη 
ἴ[Π6 νοσδΌυ συ. ΑἿΥ οἠς ψἢΟ Μ1]}] [Τὰ 6 
ουὖξϊ ἴΠ6 υἱὲ οὗ [6 51Χ νγνοσὰϑβ δίγοδαγν ἀ15- 
ουβδοα ν}}}} ἔδ6] ον ἴἢ6 ἀρραζθηΐ πηοῃο- 
ΟΩΥ σοηῃίδ!η5 ἃ πλάγνο] ]ου5 ἀσορίῃ δηά 
[]1η 655. Αἢ δχδιῃιηδίοη οὗ οἴου ψοσγάϑ, 
85 “2071 (σημεῖον), δηὰ τυογ ἄς ἔργα), ἀπιὰ 
μπαριό (ἐν τῷ ὀνόματι, εἰς τὸ ὄνομα), 7164 
2 λέγ (ὁ ᾿πατήρ), δηὰ »“"}» 4 αλεν (ὁ 
πατήρ μου), ἴπε τοογίἡ (κόσμος, ποῖ ὁ αἰὼν 
οὗτος δηὰ τῃς6 |1Κ6}, τὸ ρύέ, ἴο ἄησιν 
(εἰδέναι Δηὰ γινώσκειν), Μ1}} Ἰεδά ἴο τῇ 
ΒΔΠ1|6 ΠΟΠΟΪϑοη (σοιηρᾶτε Δαἀαϊοηδὶ 
Νοίθβ οὔ 1. το, ἰν. 21). Τῇβ δρρᾶ- 
ΓΟηΐ 5816 0655 Οἱ ΡὨΓ͵ΓΑΘΘΟΙΟΡΎῪ ῥτοάιιοθ5 
τὨγουρῃου 8 ἰπΊρΡΊΟσϑῖνθ ΘΙ ρἢ 515. 

(ὁ) ΤῊΝ οὐ ρῃδίς τηοποίοηυ 15. 511} 
ΤΟΤΕ ΟὈβοσναῦ]α ἴῃ ἴἢ6 ἔοτηι δηὰ ἴῃ ἴῃ 8 
σομηἰηδίοη οὗ [ῃ6 βοηΐεησθβ. Τῆς οοη- 
Β.ΓΠΠΘΌΏΟΠ5. ἀγὸ ΠαθίτυΔ]}}Υ τεάποεα ἴο ἴῃς 
βαρ οϑὶ οἰεπηθηΐβΒ. Τὸ βρθᾶῖ οἵ 81 [ομῃη᾿β 
(σοβρεΐ 85 “νυ 6 ῃ ἴῃ ΥΘΙΥ Ρυγα Οτοεκ᾽ 
15 ΔΙτορεῖῃοΥ πη] οδάϊηρ. 11 15 ἔτεα ἔσο 
δοίθοὶ5πΊ5, Ὀδοδιβα Σἴ ἀνο άβ 8ἃ]1} Ια θηηαῖὶς 
ΘΧργοϑϑίοηβ. Τὴδ ΡΙΔΙΏΙΩΔΓ 15 ἰΠδὶ ἢ] Οἢ 
15. σοΙΓ]Οἢ ἴο δἰπιοϑῖ 8}} ἰδησυασα. Ὁ);- 
Γεοΐηθ55, ΟἸγουτϊηβίδητ14}}}7γ, τορεΌ Ιοἢ, 
Δα Ρδιβοηδ ΠΥ, ἂῦὸ ἴῃ6 ΤΠαγδοίθβίς 
ΤΩΔΙΚ5 οὗ [ἢ6 δεραζγαῖθ βεηΐθῃςθβ. Αμῃὰ 



ΤΗΕ ΘΟΞΘΡΕΙῚ, 

πὸ βεηΐθησοβ δηᾶ τῃουρῃῖς ἀγα στουρεά 
τορεῖθοσ ἴῃ ἃ σΟΙΓΟΘΡΟΠΟΙΩΡ ΙΔΠΠΟΥ. 
ΎΠΕΥ ἅττα Το-ογαϊπαῖϊθα δπὰ ποῖ βιυῦοτ- 
ἀϊηπαϊεά. ὍΤΠε βεαιθηςα οὗ ἴῃ τραβοηΐης 
15. ποῖ στουρῃϊ οὐ, Ὀυϊ Ἰεΐξ [ῸΥ ϑυτωρα- 
[ες ἰῃτοτρσείδῃοη. 
ΤῊ παιταῖϊνα 15 υὑπιίοστϊγ ἀϊτεοῖ. 

Ἐνθη [ῃ)6 σογαβ δηὰ ορίῃιοῃβ οὗ οἴ Πο 5 
16 ψίνεη ἀἰγθοοῖνγ δηὰ ποῖ οι ΕἸ γ. 
ΑἿΥ οης οὗ ἴῃε ἀεία!]εὰ ἱποϊάθηῖβ ἴῃ 
ϑὲ ]ομηβ παιτδῦνε Μ}}} :Π]υδίταϊε [ἢ]}5 
ομαγδοίοσγιβῖῖς οὗ ἢ!5 βῖγίοσ.Ό ὙΤπυ5 νὰ τοδά 
ἴη τῆς ορεηίηρ δοθηθ: 7ΖΔες ἐς 71ἦε εὐίΐρεδες 
ΦΓ ,ήρμ τοάτφρ ἦς γετῦς «εη]...1ο ἀεὶ ἀνε, 
ἤο αγί ἐλοιεῦ αμάᾶ ἀέ εοη σε... αν 
πο ἡ Οὐγίοί. Ανμ4 14εν) αεζεάῦ ἀξρι, 
λας τάφι3 “471 τἄσε Εἰαλ! Ακπά ἀξ 
σαϊά, 7 γε ποί...(1. το 6). Απὰ δραΐῃ, 
σταίη Γ ἐάε γι μά ἐλεγοονε, τυλέπ 
ζἦεν ἀεαγά ἐλεξε τὐογαϊς, ταϊά, 7 Δὲς ἐς οὗ ὦ 
ἐιὰ ἐδς γοράσεί. Οὐδενς «αἱάή, 7 Δ: ἰς 
11 Οἀγίεί. Δωΐξ τον ταί, ζλαΐξ, ἀοίά 
τλε Οἀγίοί εὐγες ομἑ οὗὙ Οσαὐίζε 32 (νἱϊ. 40 ἔ-; 
σοΙΏΡ. ἐϊ. 3 Πῖ, ἵν. 27 Β', ν. τὸ ἢ, νἱ. 14, 
ΨΙ. 22, χ. 2 ἢ, ἄζς.)". 

11 15 ἃ ραᾶτ οὗ τῇς 54πη6 τῃηϑιῃοά παῖ 
1Πυϑιγαῖϊνα ἀοῖαι}]5 ἀγα δα ἀδὰ ραγεηΐζῃοι!- 
ΟΔΙΪΥ ΟΥ 85 αἰβιίηςὶ 5βἰδιϊοιηθηῖβ, δηἀ ποῖ 
ψτοῦρῃϊ Ἰηἴο τῆς ταχίυγε οὗ [ῃ6 παιτδῦνα 
(ν]. το, ἐν. 6, χ, 22, χὶ!!. 30, ΧΥἹ]. 40). 

Τῇδ οἰτουτηβίδητ δ! γ οὗ 81: 7οὉ 5 
δῖ] 15 ἃ ΠΘΟΘΒΒΔΥΥ γΓαϑΪ]: οὗ [15 ἀϊτγοοῖ- 
Ὧ655. ΕΑοὴ εἰεπιθης ἰῃ ἴπε δοίίοη ἰ5 
ἀἰςυπριυ θα, ἃ5 ἃ βθηθγαὶ τὰ]ε, πα 5Ξεῖ 
ουΐϊ εἰξαῦῖγ. ΤὭυ5 116 ἴη6 οἴμοῦ ἔνδη- 
ξο ἰβῖ5 στιῖα ὨΔὈΙ ΔΙ δοοοσζάϊηρς ἴο ἴῃ 6 
οομμηοη Οτεεκ ἰάϊοπι [τ μ6] αρρτυενίρσ 
“αἱάή (ἀποκριθεὶς εἶπε), δῖ ΤΟἤΠ ΠΕνΟΓ 1.565 
τηϊς ἔοσπη, Ὀὰϊ ττιῖε5. ἰηϑιθδὰ [,2γω9] απ- 
σιυεσαΐ απαᾶ αἱ (ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν). Ἠδς 
Ῥίδοθβ τῇς ἵνο ρατγίβ οὗ [6 δοῖ ἴῃ θαυδὶ 
Ῥιοχηΐίπθησε; δηα {πουρἢ ἰξ πιρῃϊ ἀρρα ΑΓ 
δῖ ἢιξί δἰψῆϊς τπδὲ ἴῃ6 ρἤγαϑθεβ ἃγῈ ἜΧΟΥ 
δαιυιναϊοηῖ, γεῖ τῃε οο-οταϊηδίοη οὗ ἀδ6- 
141}15 Ὀτηζβ ἃ σετίδιη ἀθδβηϊζθηεβα ἴοὸ [ῃ6 

1 ΤῊϊΞ ἀϊτεοῖπεςς οὗ σοῃβίτι οη 18 50 αηίνοτβαὶ 
ἴῃ. ἰὰς Οοβροὶ τπδὶ ἴῃς ΟὨΥ Ἔχαπιρὶε (30 ἔδσ ἃ5 1 
Βανε οὔξογνεὰ) οἵ δὴ οὈϊΐᾳιε βεηίεηςς ἰ5 ἴῃ ἷν. 51» 
ὙΠεΓο ἰἢς ἴπιὶς τεδάϊπρ ἀρρθαῖβ ἴο Ὀς »εεί ἀξρε, 
“αγέμρ ἐλαΐ ἀΐξ τος υείλ, ἴῃ ρἴδος οἱ νεεί ἀξδρε 
απα (οὐαί ἀξ, ταγέμρ, ΤᾺ “0564. ἰσείδ,; ἴοτ, οὉ 
ἴδε οἰδεῖ μαηά, ἴῃς οοπηπιοη Ὑπὸ τεδάϊηρ ἴῃ 
χὶϊ!. 24. ἰ5 ἱποοιγοςῖ; δπὰ πε νυἱνία ῥῆγαϑε, σμαἱ 
“αὐ ἐο Αἦνι, ϑαν, τυάσ ἐν “ ἢ ταυξῖ Ὀς κυϊνδιυϊοὰ 
ῥωῤ 4} βρ λῃ ὁ φή μένει δ αρο ΡΆΣΦ ΜΝ δΕΘΟΣ 

δε. 
ἴῃς 5 ἰῃ ἔαοϊ ἃ οπαγαοίοτιβιὶς οὗ ἴῃς Νεν 
Τεκιίδπιοηῖΐ 5'γὶς ΡΈΠΟΓΑΙΙΥ; 566 Νίηεσ, 8 1Χ. 9; 
Ῥαὶ ἰῃ 581 ]οδῃ ἰὶ 15 πιοφῖ σηρδσίκεὰ, 

ΟΕ 581. ΙΟΗΝ. Ιὶ 

Ῥἰςῖυτε ὙΠ οἢ ἤχοβ ἴῃ τπουρῆϊ οὗ ἰἢς 
τοδάθσ. Τῆς 8ᾶπὶ6 [Πά ΠΟΥ 15 ΘΠ ἴῃ 
δὲ [οΠὴη 5 δηδίγϑιβ οἵ οἴδεσ δοίίοῃβ, ἤχϑως 
στρά αὐομά από ταί (Χὶϊ. 44. Ζεεμς γί δα 
αἱομα ἐπ {ἦς ἐεριῤίχ, ἐκαελίμρ απαᾶ σαγέμρ 
(ν!}. 28. γράμ δεαγείά τυΐϊέγισος ΟἿ ὔἶνε 
απα ἀαίά στοά, «αγίηρ...(1. 15). Ζ754εν 
φμέείονιφα ἀξἕρι, απά φαἱά (1. 25). Ιῃ 8656 
ΔηΔ 5|}Π]]|ΔΓ σ84565 [ἃ Μ1}} Ὀ6 ἰουπὰ [Πα 
[6 βαραγδίϊοῃ οἵ ἴῃς ψῇο]ς Ἰηἴο 115 ρατβ 
δἀὰς ἴο τῆς ᾿πλργεϑϑίνθηθδβ, δπαὰ ἴο ἴδ6 
τηοδηϊης οὗ ἴῃ ἀεβοπρὕοηῃ. 

Οπς τολδυκαῦ]α ᾿Πυπιτα ὔοη οὐ {15 
ῬΑ ΟΠ Υ 15 ἰουπα ἴῃ ἴῃ6 ΠΟΙ ΙΔΊΊΟΗ 
οὗ ἴῃς ροβιῦνε δηὰ περαῖϊνε Ἵχργαβϑίοῃ 
οὔ 6 5βᾶθ ἢ. ΑΝ ζἀέρρε τοῦ »ισαΐξ 
ἑλγομρὰ ὔύρη, απα τυϊλο Δἰέρε τύας ποΐ 
αλλ» ἐλέη "ιασῖς (1. 4). 414 ὡηγ οί, ἀνα 
ἔοικ ποί (1. 20). ρῶς αϊά ποί ἐγωσί 
Εὐῤπρο ὠρο ἑάεσι, ον 1λαὐ 576 πεῖ αὐ 
»δ1, απο δείαιδε 11 ποεάδο ποί ἐλαΐ σΉ} 
ομϑ «ἀοιέ δέαγ τυΐζιοες οὐλοοῦπρ γαῖ 
(1. 24). Οοά.. ρανε “ΕΠ ἰς οκπέν δον 1δαΐ 
τυλοφτοεῦεν δείϊευείά οπ ἔνι σαν πο δ τσῆ, 
ὀμέ ἦανε εἴεγηαί {72 (11ϊ. 16). ΟΟΙΏΡ. Χ. 5, 
ΧΥΙ, 2ο; σα [ ἢ 1. 6, ἱἱ. 4, 27. 

ΤῊΘ οΟἰγουτ 5 Δ [1410 οὗ 81 [ἢ πη’ 5 51}]6 
Ιεδἀ5 ἴο τεαιθηΐ τορειοη οὗ τὰς ϑυὺ- 
Ἶεςξ οὐ οὗ τε εἰρη βοδηΐῖ σψοζγά ἴῃ ἃ βεη- 
ἴδηοα (.. τ, γα; τ. 7, τοίζιεδς; 1. το, 
τυογίά; ἵν. 22, τυογελίῥ;, ν. 41τῖ., τούξισες; 
νὶ, 27, γπεαΐ; χὶ. 33, τυεοῤτ»»). 

Θυοῇ ΣΟΡΟ ΟΠ 5 ΓΘ 51 6. ΑΥ]Ὺ τηαυκοὰ 
ἴηὴ τῆς τεοοτὰ οὗ ἀϊαϊοριι65, πὰ ψῃ]οἢ (Πς 
ῬΘΙΒΟΠ5 ἃ ΠΟΙ ΒΙΔΠΕΥ Ὀσουρὶϊ ᾿ηἴοῸ ῥγο- 
Τοϊθηοθ. ϑεηΐθηοα δἵϊεασ βεηΐθησα δ6- 
Εἰη5 σι πογάβ, “6505 βαϊὰ," “1η6 [68 
5414,᾿ δηὰ [ἢ6 π|Κθ, 50 ἴπαὶ [6 σμδαγδοῖουβ 
ἴῃ τῆς ρτεδῖ σοπῆϊοϊ ᾶἅγα Καρί οἰ θαυ Ὀγθ- 
βεηΐ ἴο ἴΠε πχϊηά οὗ [πε τοδαθσ ἴῃ 5ῃατΡ 
οοηΐτγαϑι (11. 18 ἢἰ,, ἵν. 7 Ν., νι], 48 ἢ, 
χ, 23 Π.). 

ΤῊΙϊΒ ὑϑᾶρὲ ἰεδάς ἴο παῖ ἢὰ5 Ὀδθθη 
οΔ]]οἀ αϑονϑε ἴῃ 6 ρεσβοηδὶ τ οὗ 81 [ΟΠ 8 
ῃὨδιταῖϊνο. ΤῊΪ5 15 βῆενῃ ΌΥ ἴἣς Ξρβοίδὶ 
ἐγ] ηοΥ ἢ πο ἢς Ἰπίτοάσυσοθ ἃ 
ἀετηοηβίταϊίναε ργοηουη ἴο ο4]}} ὑδοκ ἴῃ 6 
500 )6οῖ, π ἤδη ἃ εἴαυδε ἢδ5 ἰηϊογνθηδὰ 
Ὀεΐν θη τῃ6 κυῦ]εςὶ δηὰ ἴλῈ νεγῦ. ΤῊ 8 
6 ἀοθβ ἰῇ ἱΐο ψΑγ5. ϑοπλει 65 6 
Θπρίουβ ἴπ6 ριοηουη οὐ ρῥγδβϑϑθηΐ τείοι- 
δῆσο: 27ε 1λαΐ αδιάίείλ ἐπ γ»όὸ αμά 7 ἐπ 
ἀέρι, ἐδές παι (οὗτος) δεαγείά »ιμοῦ γγω 
(χν. 5; σοῃρ. νἱῖ. 18, ὅζο.)}; ἀπ 5οπηο- 
ἔηθ5, ΜΉΘ 15 [6 ποῖα σμαγδοίο ας 
ἀϑᾶσο, ἴῃ6 ῥχγοῃουῃ οὗ τεπιοῖθ, ἰδοϊαϊθα 
τοίοσοησο: 2474 “δα εμίογολ ποί ὧγ ἐδέ 



" 

ἄρον... λα’ ν»ιαρ (ἐκεῖνος) ἐς α Ἰδὲς αηάα ὦ 
γυῤῥεγ᾽ (Χ. 1; σΟΙΏΡ. 1. 18, 33, ν.11, 27, 28, 

ΧΗΣ, 48, χὶν. 21, 26, χν. 26). 
Αμοῖμεσ ἰδδῖυσε οὗ πὰ βᾶπηθ Κιηὰ 15 

ἴῃς ἰτεαυθῆογ οἵ 81 [0Πη᾽8 υ86 οὗ [ἢς 
ῬΘΙΒΟΠΔὶ Ῥτοηουη5, ἀπ Θβρθοίδ}}ν οὗ ἴῃ 6 
Ῥτοποῦῃ οὗ ἴπε ἢἤγχϑϊ ροϑοῦ. [1ἢ [ἢ]5 Γ6- 
βροοῖ τι οἢ οὗ [Π6 τοδοῃιηρ οὗ ἴῃς 1,οτά 5 
ἀϊδοουγβαοβ ἀδροηᾶβ ὕροὴ ἴἢ6 οΔγοδι] το- 
σορηλίίοη οὗ ἴδ 6 δπιρἤδίς τοίθγοηος ἴο 
Η!5 υπαϊνἀεα ῬοΙξοηδ!γ. γα, απά {7 
7) (ἐγὼ) γιζρε----Ἰ, 'ἴο πὶ {ΠῚ Οοά, δηὰ 
ΓΓΌΪΥ τπιδη---»1}) ͵ωάρνιδηΐ ἐς ἔγμξ, ,»γ 7 
α» κοὐ αίρμε, δμί 7 αμὰ 1Δε δα ,λεγ ἐλαΐ 
δόμέ »6 (Υ}}}. 16). [Ιἢ [18 οᾶβ8ε, 85 ἴῃ 
τηοϑῖ οἂβ6β, ἴ[ῇ6. ὑτσοηοίῃ ς8}}5 δι(θητοῃ 
ἴο ἴῃς πδίιτα οὗ ἴῃς [οτὰ : εἰβοννογα ἢ 
ΤΏΔΓΚ5 ἴῃς Ἰσο]δτίοη (50 ἰο 50.0.64) οὗ Ηἰς 
ῬΟΙΒΟΠΔΙΠΙΥ; 50 ἴπαὶ χὰ τοδὰ ἴνο β86ῆ- 
ἴδηοοβ ΜΠσἢ, ὈεΙηρ ἰῃ δρρθάσαηος ἀἱ- 
ΤΘΟΙΎ ΠΟΙ Δα οἴοΥΥ, ἀγα μαιτηοηϊζεαὰ ὈΥ 
εἰνηρ ἀπε ΘΙ Ρἢ 4515 ἴο ἴηΠ6 δῦβεηςβ δηὰ 
Ῥτόβεποα οὗ ἴῃ ῥρτοηουῃ (ν. 21, νἱ]ϊ, 1.4). 

(Ὁ Τῆς πποῖποὰ οὗ σοι ηϊηρ 56ῃ- 
ἴδμοοβ ἴἢ ὅ8ὲ Ἰοῆη σοϊτεβροηᾶβ ΤοΟπΠι- 
Ῥ οίοὶγ ἴο ἴπ6 πηοῖῃοά οὗ {ΠΕῚΓ βεραγδῖθ 
σοπϑίσυσοη, Τα 51ΠἸΡ}}Π1Ογ, αἸ ΓΟ 655, 
αἰγουτηβίδητ 4 7, τε ρει τοη, ν ϊ ἢ πλατκ 
τῆς οοπριζαθηΐ βθηΐθποθθ, τλδιῖκ 4150 
ὙΠΟΪ6 5οοου 5 οὗ ἢϊ5 χόοτκ. ἘΝ ογάς, 56ῆ- 
ἴδποθϑ, ρᾶγασταρῇβ [ΟἸ]ΟΥ͂Σ ΟἿΘ ΔΠΟΜΊΕΟΙ 
ἴῃ ὙΠδἴ τηυδῖ ΔΡΡΘΑΥ ἴο δὴ υηγοβθοῖης 
Τοδάθυ Ὡδαα]655 ᾿τογαϊίοη, τπουρῇ ἴῃ ἰδοῖ 
1ἴ 15. ΌΥ [Π18 πηθᾶῃ8 [πὶ [6 σδηίΐγαὶ 
τπουρῆϊ 15 ρἰδοθά ἴῃ νᾶηιθαὰ ἰἰρῃ5, 50 
Πα 115 Ὁ] Π655 σδη δὲ ἰαϑῖ Ὅς ρταβϑρβα. 
ΤὨς του ΠΡ] ΔΕ ΟῺ οὗἁὨ 5ἰσαρὶς οἰθτηθηῖβ ἴῃ 
{Π18 Ἰηβίδηςς, 48 6ΙβοἤοΓο, ργοάτιοθ58 ἴῃ 
ἴῆς επὰ δὴ οἴἶεοϊ οὗ σοπιτηδηάίηρ ρτδη- 
ἄευτ, ἀπὰ 50 ἴῃ βἰπἀδηΐ ἰορᾶγηβ ἴο ραῦ 86 
ἴῃ ογτάεγ ταὶ Ὧ6 ΤΏΔΥ ΤΔΥθΪγ σΟη Βα οΓ 
[6 Ῥαγῖβ ὙΠΟ Ὦ ϑοραζαῖοὶυ σοι δυῖα ἴο 
1 (ὅδε, ίογ Ὄχδιῇρ]θ, οἢ. χνἹ.) 

ΤΠς πιοϑὶ οὔν!οιι!5 ΠΠυπιτδτου οὗἁὨ [ἢ 15 
[εαΐϊυτεα [1685 'ἢ ὃῖ 7οῃηβΒ σοηῃδίδηϊ 
παι οὗ ἐτδιηϊηρ ἢ15 τεοοτὰ οὗ δνθηῖβ 
δηἃ ἀϊδοουζθεβ ὙΠ ῸΠουϊ σΟΠηΘΟιηρ ΡΔΓ- 
[ο]ε5. Ώδη ἴῃ ἔδε!ηρ 15 πηοδὲ [ἢ- 
ἴεῆ86 εἶδυδο (ὉἸ]Ο 5 οἰαυβδε ὈΥ 51Π1|ρ]6 
δά ἀϊοη. Νὸ σοη)υποίίοη διηά5 ἴῃ6 
Ρατῖβ ἱορείπει. Ὑὴὲ ἀεῖδ!}]5 δσὸ ρίνθῃ 
βου σα γ, δηὰ ἴῃ6 τοδάοσ 15 ει ἴο 561Ζ6 
[ἤθτῃ ἴῃ ΠΕΣ ὉΠῚῸ (ὶν. 7, τὸ Εἰ, χὶ. 24, 
45, ΧΙν. 15 Η,, χν. 1--- 20). 

Αἱ τῃ6 βϑάῖὴς ἰἰῆθ δι Το η ἄοςθβ [ἢ 
λοι ἰηβὶδὶ πόσο ἴπαπ τῇς οἴμοι Ενδη- 
ξε}1515 Προ ἴῃς σοῃποχίοη οἵ ίΔςῖ5, Ἔνβῆ 

ΙΝΤΚΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

1 δ σΟΠΊΓΩΟΩΪΥ ἰδᾶνοβ [ΠδΠ 1 51006 
᾿υχιδροβιίοη. Ηἰ5 τηοϑὶ ομδγδοίοσιβιῖς 
Ρδιγίοὶα ἴῃ παγταῖϊνα (Ἰΐ 15 τὰγα ἴῃ τῆς ἀ15- 
ΠΟΌΓΒ65) ἰ5 ζλεγεγογέ (οὖν), δῃα [Π15 56τνῈ 8 
ἴῃ ὙΕΙ͂ ΤΔΏΥ Ο4568 ἴο (8]] αἰϊθητο ἴο 
ἃ 56αθδηςα ΏΙΟΝ 15 ταδὶ, ἢ ἢοΐ οΟὈν!οι5. 
7λεγε ἀγοσδό τποιοίοστε ὦ φωϑίοῦ Οὔ 146 
2αγέ οὗ "ράπ᾽ς διίῶῤίε τοὰ α γεν αὐομΐ 
Ζωγ δέκ (11, 25). ψλεμπ τῃοτείοτε 4.712 
ἀεαγα ἰἀαί ἀξ τᾶς «ἰεῖ, 412 αὐοάς 7,0» “δε 
ἐώμό ἕο ἐν)» τἠπι 16. ῥέαες τυλέγε 416 τᾶς 
(χ!. 6). Οοιρ. 11}. 29, ἱν. 46, νἱΐ. 28. 

Ιῃ Κα τοδηποῦ ἴπ6 ὑπηυβι4] γε ΠΟΥ͂ 
οὗ ἴη6 Ρῆγαθα τη ογάφ ἐλαΐ (ἵνα), σὨϊοὶ 
ΤΏΔΙΚ5 ἃ αἰτοοῖ οὈ]οεῖ, 15 ἃ 5ίσῃ οἵ ἴῃς 
Ὠδῦθιτυδὶ τοηάθηογ οὗ 81 [οὶ ἴο τοραγά 
τ ρ5. ἴῃ [ΠΏ ΘΙΓ τοταὶ δηαὰ ργονι ἀθητιαὶ 
Γοϊδιοη5. Ἐνθη νἤογε ἴΠ6 ὑδᾶρο ἀδρασίβ 
τηοβῖ σι άοὶν ἔσοσὰ ἴῃ 6 ο]455104] βἰδηάαγά, 
1 15 ΡΟΒΘΙΌΪ6 ἴοὸ 5866 ΠΟῪ ἴῃς ἱττοριϊαγ 
ΠΟΙ ΒΙΓΙΟΙΟΙ 5ρΠῺρ5 οὐϊ οὗ 4 οἰδγαςίεγ- 
Ἰβῖϊς πηοάς οὗ [πουχῆϊ (ἐ. 9. ἰν. 24, ν. 26, 
ν]. 20, Ὑ1}}. 56, χὶ!. 23, ΧΙΠ. 44, χυ]!. 2); 
δΔηὰ (ΠΡαυ ΕΘ ΏΓΥ (6 Ῥαγίοῖς συρρεβῖβ ἃ 
Ρτοίοιιπα ἰητεγργείδιιοη οὗ τῃ6 ἀϊνὶπο 
οουη56] (ν. 20, Χ, 17, ΧΙ. 48, χν. 8, χνὶ. 2). 

ΤῊΣ 51 π|ρ]6 σοοτγαϊηδίοη οἵ οἰδυβ65 15 
[το αυθηγ δϑϑϑῖθα Ὀγ ἴῃς τοροθκοη οὗ ἃ 
τηδικεά νοσζὰ οὐὔ᾽ ρῆγαϑβε, βιιοἢ 85 ΟΟΟΌΓΒ 
Ἰὴ δεραζαῖα βϑηΐθβησεβ. [Ι͂ἢ [18 ΨΑΥ ἃ 
ΠΟ ΏΘΧΙΟΏ 15 65.840] ]5η6ἀ Ῥεΐψεεη ἴπο 
βίαϊοιηθηῖβ, ψ Ώ1|6 ἴπ6 1άθα 15 οδιτιεὰ ἴοσ- 
ΔΙῸ ἴῃ ἃ ΠΕ αἰτθοϊίοη. ϑοιμθιπη68 
[ῃ6 ϑυρδ)εςξ 15 τορεϑδαῖθά; 7 χρη {ἦε ροοά 
͵ϑλεῥλεγά. 7: ροοά δλέῤλοα ἐαγείλ ἄρτυν 
ἀΐ ἴε 7ογ» 1ἦε τὐσεῤ (χ. τ1ὴ. ϑοπιε- 
εἶπη65 ἃ νογὰ ἰβ [Δ Κθὴ ὉΡ ἸῸΠῚ ἃ [ΌΙΤΩΘΓ 
οἰδυβε δῃά τερεαῖϊθα νἱῖῃ βρη ποδηῖξ 6πι- 
ῬὨδ515: Ογεσίςν ἐρυε λαϊὰά πὸ »ιαρ 1ἤσπ 
ἑλές, ἰλαί α "παρ ͵α») ἀοτυπ ἀξ ἐἔ͵α »Ὁ»᾽ 
λΐ Μίσιζο. Υ αγέ »}) 7“ Ἰϑιας... λο προ 
αὐ 7 ἐαὦ γοι τεγυαριΐς.. δε 7 λσῦε εαὐξεά 
γος Μίέημας.. (χν. 13. 6). ϑοπιγείίπηθ5 ἃ 
αἶδυβε 18 τερθαῖεα ὙΠΟ ρῖνεβ (50 ἴο 
5Ρ68Κ) ἴῃς τΠεπλε οὗ ἴῃ6 ρᾶββδᾶαγζε: 7 ὧγὲ 
Ἴλε {ρο7 οὗ ἐδ τἤεέρβ...7 ανι ἐἦε ἄρον: ὁγ 
» Ζ7 αη} γιᾶρ ρον ἐπ, ἀε σλαΐ ὀε ταυά... 
(χλ. 74} 7 αγρε 1ἦες ρορα δλεῤλεγά: 11}έ 
εοὐά «ἠεῤλεγά ἐαγείλ ἄρτι ἀξς 207 2λε 
σἦεέΡ...7 αγι “4ε ροοά δλεῤἧσ.. από 7 
ἤαν ἀρτν» νην ἦγε 70» νι» «ἠδέ (χ. τι, 14). 
7 αν»7ῖὰὶ 1ἦε ἔγωμέ υἱπε...7 ἂν 1λε υἱπε: 7γ6 
ἄγε ἦε ὀγαποδές (χν. τ, 5). ϑογηθίπη68 ἃ 
οἰαυβε 18 τερϑδαϊθα ψῇῆϊςοΐὶ ρῖνο5 ἃ οἱοβίης 
οδάεδηςο: Ζ4ε τυογίἡ λαξεα {λερι ῥξεαμμδό 
ζλέν αγὲ πο οὗὙ 2.ε τουογέμ, εῦερ ας 7) α»Ἀ 
μοί οΓ ἐδε τυογί... 1 ἀξν σγὲ πο οΥΓ “ἠξε 



ΤΗΕ ΟΘΟΟΘΡΕΙῚ, 

“σογία, εὐε ας 7 ἀνε "οἷ οὗ 1.6 τοογί(... 
δαμν ἑὐεν ἐπ ἰάςε ἐγιίλ.. Δα ἐλεν 
ἐλεγισείυες πα) δὲ φταμοβεΐ Σ᾿ἐπ ἑγιώλ 
(χν!}.. 14 4}. ὙΤὭγεοα {{π|6ὲ5 ἴῃ ἴῃ 5ἰχῖῃ 
σπρῖοσ [ἢ6 οἶδ 56 ΤΘΟῸΓΒ: 77 τοὶ (»ια}) 
γαΐδε ἀῤπ με αἱ ἐἦε ἐπεί 6} (39, 40, 44). 
Απά δνεὴ ἰὼ ἴδε ϑἰρ]α ῃδιτγαίϊνε οὗ 
δὲ Ῥεΐεν᾽β ἀθηϊδὶ ἴπΠ6Ὸ 5οεὲπα 15 ἱπυργεβϑοα 
Ὁροὴ (6 τοδαᾶοσ ὈΥ ἴπ6 5ο]δηλη τεροῖϊ- 
ἤοη οὗ ἴπῸὸ ψοσάβ: 2 ζῦ᾽ τύας τἰαμάεηρ 
απ τυαγριέηρ ἀΐριοί (χν . τᾶ, 25)". 

(4) ΤῊ ταρειοη 1 β5οπὶα οδ568 
Ἰεδὰβ ἴο ἃ ρεγξεοϊ ροεῖῖς ρᾶγδ δ] βγὰ: 
(σιν. 26, 27). 

Απά ἴῃ δοϊ ἴῃς βρὶσιῖ οὐ ρδγα]! 6} 151}, 
ἴῃς ἰηϑηςξινα ροτοθρίοη οὗ ΞΥΤΩΤΩΘΌΥ 
ἴῃ τῃουρῆς δηά ὄχργθϑβίοῃ, πῃ] Οἢ ἰ5 ἴῃς 
Ἔ556 η [14] ἀηὰ Ἰηΐοστηϊηρ 5ρί τὶ οὐ Ηθῦτονν 
Ροείγυ, σὰ τγουρ [ῃ6 ψῇο]ς τεοοσά, 
ῬοΙὴ ἴῃ 118 σοηοτδὶ βιτισίαγε δηά ἴῃ ἴῃ 6 
βίτιοίυγα οὗ 115 ραγίβ. Ετοπὶ ἢχϑί ἴο ἰδϑί 
ἴῃς Ὑπιῖῇ 15 ργοϑθηϊεα, 50 ἴο βρεδᾷκ, ἴῃ 
δνεγ- ]ἀθηϊηρ ΟἾΓΟ]65. Εδορ ἱποϊάδηϊ, 
δαοὴ αἰβοοιγζθθ, ρΓΟΘΌρΡΡροσοβ ψῆδΐ ἢδ5 
δοῃς Ρείοζο, δῃὰ δα 5 βοιῃϑίδιηρ ἴο ἴῃ 6 
ΤΟΒ0. 

6 δώρων Ἐχασζηξες. 

Οὐ ᾿ΠαΌΪΓΥ ὉΡ ἴο 1ἢ15 Ροϊηὶ μ85 δϑίδὺ- 
Ἰἰσδηεα Ὀεογοπα ἀοιδὲ δαὶ ἴη6 5βἰπιοίυσα 
οὗ τ1ῃ6 ἰουγίῃ (ὐσο5ρ6] σοττεθροηᾶβ σι 
ἴῃς (ΠΔ]πηεηῖ οὗ ἃ ρῬτοίουπα ρυγροβα. 
11 15 οοτηροβεά Ὀοΐ ρθπΘΓΑΥ πὰ ἴῃ 
ἀεῖδι! τ οἰ ησι! ]αῦ συγ. ὙὍὙΠΟΓΕ 15 
ἃ φιοσπὴρ ρύυγροβε στουρῃς οὐδ ἔτοσλ 
βίαρε ἴο εἴαρε ἰὴ ἴῃξ στοαὶ αἰ νι ο5 οἵ 
1ὴ6 τοοοσὰ ; δηάᾶ ἴποσο ἂῖὸ δυῦτο δηὰ 
τη ἰγα]ῖ5 1 ΘΔ Οἢ σδραζαίθ Ὡδυσδῖνο 
ἩΠΙΟἢ τανθϑὰὶ ἴο σάτα] δχδηγιηδίϊοη [ἢ 6 
Ῥίέβθηςα οὗ δῃ ᾿ηέοστηϊηρ Ι464 [πτουρπουΐῖ 
1... ὙΤΏδ σοττοβϑροηάθησοβ οὗ ρατὶ ψ ἢ 
Ῥᾶτΐ πηᾶγ ἱπάἀεεὰ Ὀε ἀπε 85 τηυοῖ ἴο [ἢ 6 
οὯ6 Πιηἀδιηδηΐδὶ σοῃοθρίίοη οἵ [π6 ψἢΟ0]6 
ὍΟΙΚ ἃ5 ἴο 5ρ6ς14] δῃηὰ σοηβοίοι5 δαδρία- 
[Ἰοη οὗ ἀξίαις: Ὀμσυϊ ποπΘ [ἢ6 655 6 
τηυβῖ [66] ἴπδὶ ἴῃς Ὠἰδίοτιοδὶ οἰ θσηθηῖβ ΔΓΘ 
ΤΩΘΔΠ5 ἴο δὴ δηά , (δῖ ἴῃ6 παιταῖϊνα δχ- 
ΡΙΓΕ5565 αἸ ΒΕ ΠΟΙΥ (45 1ἴ ῥγοίθϑβθϑ ἴο ἀ0) 
[(ὴ6 ντιῖοτ 5 Ἰηϊεγρσείδίίοη οὗ ἴῃς ὄνεηῖβ 
σῇ ψὩἸοἢ μα ἀ6415. ῆα τηυϑί [66] παῖ 
1: 15 ποῖ 8η Ἔἐχῃδιυβῖνα ἘΧροϑβιοη (30 ἴατ 
85 ἴῃ6 Ενδηρο πα Κηονίθᾶρα ψοηῦ) οὗ 
ἴῃς ᾿Ἰποϊάδηϊβ οὗ ἴδ6 1,ογα᾿β ᾿π ; τῃδὶ ιἱ 

1 830. αἷθο τπτογὰς δὲ τερεαϊεὰ Κῆτουρἢ οοα- 
κἰάσγαϊο βοοϊΐοης οὗ ἰδ6 Οοβροῖὶ: συνε, 0 ἐσυέ 
(χί!). --αν.); “[Ζ (ν.» νὶ.)}; φλέ (νὶ!.---χὶ..). 

νυ Τε::.--- οι, 11. 

ΟΕ 851. ΪΟΗΝ. 1π| 

ἄοδβ Ὡοΐ Ῥγξβεσνα βοπλα ἔεδίυτοβ οἵ Η!5 
ψΟΥΚ ΏΙΟἢ 6 γα Πα. ΘΒ ΟΠΔΌΪΥ ὑγχοπλὶ- 
πρηῖ; ἴπδξ να σουἹὰ ἠοΐ ρυῖΐ ἴορεῖθεῦ 
ἔτοπι 1 ἃ «σομηρίεῖα ρῥἱοΐαγε οὗ λεὼς οὗ 
Λιαξαγείδ 85 δ τὐεμί αῥομΐ οί ροσά, 
σπά ἀεαέΐηρ αὐ ἐλαΐ τῦεγέ οῤῥγέςσεα 97 :{ε 
ἄευΐ. (Αοῖς χ. 38). Ὗἥ 6 δἱίον, οὐ σδῖδμεσ 
Ε ργαβ5, (ῃ6 ἰδοῖ [δὶ τἴπ6 ἑουγ ἢ Οοβρεϊ, 
80 ΔΥ 85 1ΐ 5 τερδια δα 85 ἃ ὈΙΟρΡτΑΡὮΥ, 
ΟΥ 85 ἃ ὈΪΟΡΤΑΡΠΙΟΔΙ 5κοίοῃ, ἰ5 οοηβηεά ἴο 
ςεγίδι ᾿Ἰπλτ6α ἀϑρεοῖβ οὗ [ῃ6 Ῥείβοη δῃά 
16 δρὰ οσκ ψ ἢ νΠΙΟἢ 1 ἀεα]5ς. Βιϊῖ 
ΜΏ16 να τηδῖκα ἴῃ6 ἢ1]|6ϑὲ δοκηονϊεάρ- 
ταϑηΐ οὗ ἴπεβε (πιῆ, νὸ δ πη 450 τῃδὲ 
ἴῃς 16 γα] δοσυγαογΥ οὗ ἴῃ οσοηϊφηῖβ οὗ ἴῃ 6 
(σοβρε6ὶ 15 ποῖ ἴῃ ΔΩΥ͂ ψΑΥ ῥτγε)πάϊοθὰ ὉΥΚ 
ἴη6 εχἰϑίεησα οὗ [δϊ5 ραγι ΟΌ]ΔΥ ρυΓΡΟβΘ. 
ΤἼδ Πιβίογιοδὶ 1] 5 τα 05 οὗ τὴ 6 ΤΙ ΘΓ 5 
{πε π16---ἰ  ὄνθῇ 850 τορασὰ (ἢς ἰῃςὶ- 
ἀδηΐῖβ νη] οἢ δ τα]δῖθ5-- γα ΠΟ [655 ἢ15- 
ἰοτῖοδὶ Ὀδθοδιιδα [ΠΘΥ ἀγὸ 15 γδ!]οη5 : [26 
ἘΥΔΉ ΡΟ ς᾽ 5 σοησερίίοη οὗ τῆς τεὰ] 5ὶρ- 
Ὠἰδοᾶπος οὗ (Ὠχιβῦ 5 Ῥγθδθῆςα 5 ποῖ ἴο 
Ὀς 56εἰ ϑ)ἀθ Ὀδοδιι86 1ζ 15 ἢ15 σοποερίοη : 
1ῆε 5ρεθοῖδὶ {ταῖῖϊ5  ΒΙΟὮ ἀγα χίνθη 846 ἴῃ 
ὯῸ ἄερτεαε ὀρθὴ [ὁ ϑιβρίοου, Ὀεοδιδ6 
ΠΕΥ γα 5ρθοῖδὶ ἰγαιῖ8 δ δϑιζεὰ σι ἢ ἃ 
ἀεῆηϊῖς οὐ͵εοῖ. Νεϊτεσ ἴῃ6 δροβίο]ςδὶ 
ΔΌΣ ΠΟΥ ΠΟΥ 186 ΠΙβίοτοΔ] {πιβίνν ουτῃ]- 
655 οὗ (6 πδιταῖϊνα ἰ5 δἤοϊεα ὈὉγ [ἢς 
δα δϑοη ἴμαΐ [6 στιζεσ [1 6]5 ἢ15 ννοσκ, 
ϑοζοσάϊηρ ἴο ἢ οὐχ πογάβ, ἢ δη 
ΕΧΡΓΕ55 ΡΌΓΡΟΒΕ [ἢ νἹΕ Υ͂,. 

ΤῊς ἢτϑὶ ροίηϊ 15 ποῖ Ὀείογα ἃ5 ΠΟΥ͂ ; 
Ὀυϊ ἴ[Π6τα 15 ὁὴ6 δύριμηθηὶ ἀἰγοοῖν Ὀθδσ- 
'Ἰὴ5 Ὁρου 1ἴ, ν Ὡ]οΟἢ πάθη] 65 ΝΟΥ πλυοῇ 
οὗ τἴῇῆ6 ΡῬοΡυΪΑΣ οΥοϊδ οἵ ἴπ6 (σοβρεὶ 
του ρἢ ἰδ 15 ποῖ νεῦὺ οἴδη ριῖΐζ ἰηἴΐο ἃ 
ἀιδίποϊῖ 5ῆαρε, ἡ ῃοἢ τδῪ Ὀ6 πιοβῖ σοῦ- 
ΨΘΏΙΘΉΓΥ ποϊςοα μοσο. [15 Βοῃλ ΕἸ ΠΊ65 
ΡΙδίην 8814, δῃα πιοῦε οϊζεη 5116} ἘΠ Ὺ 85- 
Βυπχοά, [η΄ δὴ Αροϑβῖία σοιἹὰ ποῖ ἤᾶνθ 
ΒΡροΚθὴ οὗ Οπα ἢ σοπὶ ἢ6 ἢδά ἰϊνοὰ 
[Ἀτα ΠΑΥγ, 848 (6 στοῦ οὗ τῃς ἑουσῇ 
Οοϑρεὶ 5ρϑᾶκβ οὗ ἴῃς 1,ογὰ. [Ιῃ ΥΕΡΙῪ ἴο 
1Π15 Διρυμηθηΐ ΟΘ βθηΐδησθ ΟἿΪΥ 18 ἢ6- 
ΟΟβ5Ά ΤΥ. [Ι}ἢ ΟΥ̓ΟΓ ἴο ἢᾶνδ ΔΩΥ ἴοσοα ἴῃ 6 
διρυϊηθηΐ [Δ κ69 [ῸΓ ρτδηϊθα 41] ἴΠαΐ 15 
ἤη4}}ν δἱ 155, δηα 1Π10}165 παῖ 1 15 μοΐ 
{π|6 ἴῃδι “τῆς νοτὰ Ὀδοδης 865." 10, 
οὐ ἴῃς οἴποι πδηά, {Π|5 σονϑ δι οι 15 1ΓῸ6, 
8ἃ5 ΝῈ δεϊῖενο, ἴπθη τπ6 ἰουτῃ Οοβρεὶ 
ΠΟΙΡ5 ὺὃ5 ἴο υῃάεοτϑίδηἃ ον ἴἢ6 ΟΥΘΓ- 
ΠΟΙ ηρ ΤΙ γβίετΥ γὰ5 ζτδα 4}}}7 πιδάθ 
Κηονῃ: δον ἴῃς αἰνιης Ναίυτε οἵ (γιϑῖ 
Μ45 τανϑδὶ δα 11π|6 Ὁγ {π|6 ἴο ἴμοβε ψἢ 
νηοῦ Ηδ [.8ἀ σοηνοτβεά 845 δὴ. ἴ)η- 

[ 



ἵν 

655 ΟἿΤ (ἢ Ὀδ ἔα]56, γα ΤἸΏΔΥ 540 (ἢδί 
ἍῸ οδηποῖ σοποαῖνα ΔΩΥ ΨΑΥ ἰη ννὨ]Οἢ 1ΐ 
οουϊὰ αν Ὀδεη ΠΙΒ[οΠ ΔΙ τϑα] ϑεὰ οχ- 
σορὶ παῖ σῇ ἢ 15 ττασθα ουὐἱ ἴῃ ἴπε ἐχ- 
Ῥῆσος τοβεοῖθα ἴῃ ἴῃς ντηρδ οὗ 51 
Ἰοῆπ. Τῆς [ποδηηδίίοη 5 σοηί ββθα)Υ 
ἃ ξιδαῖ τ Υϑίεσυ, 1ἢ ΘΝΟΙΥ 56η56 οὗ [8 
ψογά, Ὀυϊ πο ἔγεβῃ ἀπο Υ 15 οσσαϑιοηδα 
Ὁγ τῇς δοξ τῃδὲ ἴῃ ἀυς ἔἰπη6 ᾿ὑ νν858 Ἰαϊὰ 
ΟΡΘἢ ἴο ἴμοβὲ διηοηρ ψῃοτ ἴῃς ὅοη οὗ 
(οά Βαὰ πιηονϑά. 

Μοτθονεσ, 1 τᾶ  Ὀε δάαεά, [6 ἀϊῇε- 
οὐ]γ οὗ δαπιτηρς [παῖ δὴ Αροβίϊα σδπια 
ἴο Τεοορη!56 [η6 ἴπι|6 αἰν!ηγ οὗ Οηδ 1 
Ποῖὴ ἢὰ Πδὰ Ἰ᾿ϊνεὰ δ5 πᾶ ψ|1} ΤηΔη 
ἷἶ5 ποῖ ἄοπε αὐδᾶν ΌὈΥ ἀδηγίηρ ἴῃς δροϑ8- 
ἴο]το δι ΠοΥΒὮΙΡ οὗ [π6 οβρεὶ. Τα πιοϑῖ 
σοηδβρίουουβ ΟΠ 05 ὙΠῸ τοῆιβα ἴο δϑβϑίσῃ 
τη6 Οοβρεὶ ἴο ὅϑὲ [΄ οὔῃπ ἄρτεα ἴῃ αϑϑιρῃηὶηρ 
ἴῆ6 ΑΡοοδίγρδε ἴο ἢἰπὶ; δηά ᾿ξ ἴ5 πὸ 
ΘΑΒΙΟΥ ἴοσ ὺ5 ἴο υπηάἀοτγοίδηα ΠΟΥ͂ (ποῖ ἴο 
αυοῖε χχὶϊ. 12) ἂἃπ Αροβίῖα οου]ὰ 5βρεᾶκ οὗ 
τη6 Μαβῖθσ γπόσῃ δα παά (ο]] ονγεὰ ἴο [6 
Οτοβ5 85 δείηρ ἴῃς ΗοΪγ δῃὰ ἰῃς Τπυς, 
ὙΠο ἢδΔ5 ἴΠ6 Καγ οἵ Ὀαν!α, “ψῆο ΟΡΘπείἢ, 
Δπα Ὧο τηδὴ βῃυςίείῃ ; δηὰ ςἐῃυςίεςῃ, δηᾶ 
1Ὸ τδῃ ορϑπαῖῇ ἢ (1). 7), 85 Ἰοϊηβα νπτῇ 
“Ήϊτη τῃδὲ 5 ἢ οὐ [με τῇγοηθ," ἴῃ 
θείης “ ψουῦγ ἴο τεςεῖνα δ] εβϑίηρ, δηὰ 
ὨΟΠΟΊΓ, δηὰ οἴοῦγ, δηὰ τὶρῃϊ, [Ὁ ὄνοῦ 
Δα ἀνο" (ν. 132), ἴδῃ ἴο υηδοτοίδηὰ 
δον ἢ6 οουὰ Ἰοοῖκς θαοῖκ ὕροη Ηἰϊς Δ ἃ5 
τὴς ἴὸ οὗ (ἢ6 Ἱπολγηαῖθ Ῥοτά. ὅΤῇῃε 
ΟΠ πΠβιοίϊοργ οὗ ἴῃς σοβρεὶ δπά τῆς (ἢ σιϑί- 
ΟΪορῪ οὗ ἴῃ6 Αροοσδίγρϑα ἂἃῖὲ [1κῈ, ν 
ΤΏΔΥ νϑηΐαγα ἴο 54Υ, ΠΙΒΙΟΥΟΔΙΪΥ ᾿Π ΧΡ] Ιοᾶ- 
ΌΪ6 Ὁη]655 γα ἴᾶ Κα δ5 ἴῆ6 ΚΟΥ ἴο [ΠΕῚΓΣ 
ἱπτεγργοίδτίίοη ἴπῈ δϑβδεγίοῃ οὗ ἴῃς ἔδοῖ, 
“6 νοτά θοοδὴθ β6βἢ," δΔρργεῃεπάβα 
Ὁπάοσ (6 δοϊίοη οὐ ἴῃς ϑρὶπι, ἰη τῃς 
σοηβοϊουβηθ55 οὗ ἴποβδα ψῇο δὰ Κπονῃ 
ΟὨγῖβςὶ “ οπλ ἴῃς Βαρξι οὗ [οδη ἴο ἴδε 
Ἐδουστοοιοη." 

Τῆδ56 σοῃβιἀοσδίίοηβς ΠΟΟνΟΥ ΟΔΙΤΥ͂ Ὁ.5 
ΔΎΑΥ ἴγοῖη ΟὟΥΓ ἱπηηγχοάϊαϊα βυδ)εςῖ ; ἰοῦ 
Ἅ6 ΔΥῸ ποῖ σοηῃοογηδὰ δῖ ργοβοηῖ ΜῈ [ἢ 6 
ΔΡοβίο]!ς δι πουϑῃὶρ οὗ ([ΠῈ αοβρεὶ. ἮΥὙὲ 
Ὦανο ἴο ᾿Π]ΈΠΓΟ ΠΟΥ͂Ν (ΔΓ 115 [Γ ΚΕ γΟΥΓΠ] Π 655 
15 αβεοϊοα Ὀγ ἴῃς οχιβίθηος οὗ ἃ βρϑοϊῆς 
ἀϊάδοις ἀδοιρῃ ἴῃ [ῃς νυ ηρ, Βαϊ Ὀείοτε 
ἀἰϊδουδβδίηρ [}18 αυδϑίίοη ομς ΟἿΠΟΣ ἴορ!ς 
τηυδί Ὀ6 τείεστεα ἴο, ΟὨΪΥ ἴο Ὀδ 5εῖ δϑίαε, 
ΜΠΙΟΣ Ψ}}1 Ὀ6 Θχδιηϊπθα 1 ἀεῖδι} αἴει- 
ψατας, Τὴ διρυτηδηΐβ δραϊηβῖ ἴῃ 6 τιι5ῖ- 
ΟΓΓΏΙη655 οὗ ἴῃς (σοβρεὶ ἀγάννῃ ἔσοπη ἴῃ 6 
λει πα 115 σοηϊδηῖβ ἀο ποῖ ἴογ ἴδ τηοϑῖ 
ρᾶτὶ σοϊποιάθ ἢ [Π6 σοηίοηΐϊβ οὗ ἴῃς 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Θυπορίὶς σόοβρεὶβ ταν 6 ἀ]Ἰ5ῃ11556 4, ΟΥ̓, 
αἵ Ἰοαϑῖ, μ6]ὰ ἴθ βυβρεηβθθ. ἘῸΪ [ἢ 15 οπά 
1 ψ}}} Ὀ6 δῃηουρῇ ἴο 1ηϑ]ϑὲ οἡ ἴπ6 οὐνίοιυβ 
λει [αἴ ἃ ρεηεγαὶ ἀἰογοησθ ἴῃ [Π6 σοη- 
τϑηῖ8 οὗ ἴννο πδιτδίναϑβ γοἰδιὶηρ ἴο ἃ σοΙὼ- 
ὈΪαχ μιβίοσυ, νῃϊοἢ ἀγα Ῥοιἢ ἀνονθαϊγ 
Ἰποοιηρίθῖο, σδηηοῖ θ6 564 ἴο ῥτο)υάϊοα 
(Π6 δοουγδοῦ οὗ οδἰἴμεσ. ᾿ἀπὰ τῆς πηοβὶ 
ΘΟ ΒΟΙΥ σοηδιἀεσγδίίοη οὗ ἴῃ ἔγαρπηθηϊδι- 
Ὧ655 οὗ ἴῃς τοςοζάβ οὗ (ἢ θ᾽ 5 [6 ψ}]]} 
ΤΑ Κα [ἃ δνϊάθηϊ ἴηδὶ (Π6 πλεγα δα! οὴ 
οὗ τῆς ἔδεῖβ τοϊαϊθαὰ Ὁγ δὲ [Ἑοδη ἴο ἴποβα 
Ῥιδβουνθα ἴῃ ἴῃ6 οΟἴμασ οβραὶβ σαδηοΐ 
οἵδαῖα ΔῃΥ αἸβηου γ. ΤΏΘΥ ἀο ποῖ αἰεΓ 
ἴῃ Κιηὰ ἴτοῃ ἱποιάξδηϊβ τεϊαϊεὰ ΌὉῪ (Π6 
ΘΥΠΟΡΙδῖ5; δηπὰ μὰ πᾶν 0 δχίοσγῃδὶ 
ΤΘΔΠ5 ἔογ ἀείοιτηϊηϊηρ ἴἢ6 ΡΠΠΟΙΡ 65. ὉῪ 
ΨΏΙΟἢ τῃ6 σῃοῖςς οὗ ἱποιάδηϊβ ετηοάϊοά 
ἴῃ ἴΠ6 ϑυπορῖῖς ἡδιταῖίνεβ νγὰ5 ἀείει- 
τηϊηθὰ. ὙΠΟΓΘ 15 ΟΘΥΙΔΙΏΪΥ ΠΟ Γρᾶβοῇ Ἃ0Υ 
ϑρΡοβίηρ ἴμδὲ [π656 πδιταῖνεβ ψου]ά 
δᾶνα ᾿ηοϊυάεα ἴῃς Ἰποϊάθηϊς ρου] γ ἴο 
ϑὲ Τοβη, 1 τῆν μα Ὀδθηῃ ἔβη) ΔΙ] 
Κηονῃ δ᾽ ἴῃ [πὸ ΠΘΩ ἴπ6 τϑοοσάβ 
Ὑ ΕΓ ἀταννῃ Ὁρ. ΤΠ ϑυπορι 55 ᾿ηαϊ]οδῖδ 
ΒΓΊΓΩΔΙΪΥ ογοΐεβ οὗ ονεηῖβ ὙΠΙΠἢ [ΠΟΥ͂ 
ἀο ποῖ τεϊαϊθ ; δπα δι: ] μη σείει ἀθῆ- 
ΠΙΙΕΙΥ ἴο “ἸΏΔΩΥ ΟἿΠΕΟΙ 5'ρη5᾽" ἢ τ ΠΙΟἢ 
ἢδ νγᾶβ ῬΕΊβοηδ νυ δοαυδὶηςοά. 

Τῆυβ ψὸ ἅτὰ Ὀσουρῆϊ Ὀδοὶς ἴο ἴῃ6 ῥτο- 
Ῥεσ δυῦδ͵εος οὗ οὐγ ᾿ηαυϊγ. όσα ἴδε ᾿ 
δυῖποσ οἵ τὴς ἰουτίῃ (σοβρεὶ ἰοσγίεις ἢ 5 
αοἰαίτα ἴο οὔβεγνθ δοσύγδοΥ οὗ ἔδεϊ Ὀδοδυ56 
[Π6 Δοῖβ ἃτὸ ϑεϊἰεοῖθδαὰ νι ῇ 4 νον ἴο ἃ 
ἀεδηῖα ρυγροβα Ηδ ρτοίεϑϑθϑ ἴο ντιῖθ, 
ἃ5 Ὸ ἢᾶνα 56θη, ἰῇ ἴῃ 6 Ὠορε οὗ ογεαϊϊῃρ 
ἴῃ οἴμοῖβ (6 ἢ ψῃϊοἢ ἢ6 Πο] 5 Ὠϊηι- 
56] (χίχ. 235, χχ 21). Νοῦν [ἢδι (ἢ 15 
ἴῃ τοδὶ] ἃ βρεοιῖδὶ ἱηϊογργείδιοη οὗ 4]]} 
ΠΙΒΊΟΙΥ ἀσάνῃ ἔτοὰ ἃ ϑρ6ςῖδὶ ᾿ητογργεῖδ- 
[το οὗ Οπε 1,1|86. Ἦῆα πηᾶῦ ἱδεγείοσα 
τηοα!ν Οἵ αιοϑίοι ἂηὰ 45Κ, Ποθβ τῃ6 
Ἐνδηρο σὲ ἰογίεϊς ἢἷἰθ οἷδὶπὶ ἴο Ὀ6Ὲ ἃ 
{π|Πι] Ὠδίοτδη, Ὀθοᾶυδα ἢ6 ἰυτη5 ἢῚ5 
ΕΥΘ 5ίθδαιγ ἴο ἴῃς 5ἰψη5 οὗ ἴῃς σεηῖγαὶ 
αν οὗ ὈεϊπρὴΡ᾽ ΤῊΘ ΔΒΓ ἴο [ἢ6 αι169- 
Ὀοση πλυϑὶ Ὀ6 βουρῃϊ ἤπδ)}}γ ἴῃ ἴῃς σοη- 
ἀϊοη5 οὗὁἨ πΠ6 Πιβίογιδη 5 οῦκ. ΤὭδδα 
σοηαοη5 ᾿ποϊυἀδ ἴῃ ΘνΕΙΥ οᾶδ6 σδοΐςο, 
σοιϊηργοβδϑίοη, σοι ηδίοῃ οὗ τηδίθ τ δ]8. 
Αηὰ ῃς (1Π]}5 Πα σψοῦκ ΠΡΉΓΥ ψῃοῸ 
οἤοοβθϑβ, σουρτοβϑοβ, σοπΊΠ65 ἢ]5 τηᾶ- 
ἴε "1415 δοσοσαάϊης ἴο 8ἃ ΟΕτίδ ἢ νἱῖδὶ Ῥτο- 
Ροπίοη. [ἢ οἵἴπεσ ψοσζάς, [Ὡς ὨἸβιογιδῃ, 
κε τῆς ροθρῖ, οδηποῖ Ὀυῖ ᾿ηΐοσργεὶ τἢ 6 
[λοῖθ Ὑῃϊοἢ ἢδ τεοοστάβ. ΤηῈ ἱπῖ οἵ 
ΠΙΞΙΟΥΥ 15 5: ΠΡΪῪ τῃ6 ἢ οὗ τἴῃ6 ἰηϊοτ- 



ΤΗΕ ΟΘΟΘΡΕῚ, 

Ρτεϊδιοη οὗ δὴ ἱηδηϊυάᾶε οὗ ἀεἰ41}5 σοῦ- 
τετηρ δἰοὰ ἱορεῖμεσ. ΤΠα 5ἰταρ]εβὶ βίαία- 
τηθηΐῖ οὗ ἃ τεβϑυ ργεβθηῖβ ἃ Ὀτοδα ρθηθ- 
ΓΑ] ζαίίοη οὗἁ ραϊτουϊατθ. ΤὨῊῺΘ βόηθα ζᾶ- 
ὨοῺ ΠΙΔΥῪ ὃδδ [{|6 ΟΥ ἔα]β6 ; 1ἴ ΤΏΔΥ Ὁς 
τυϊεὰ ὈΥ Δῃ ουϊννατὰ ΟΥ ΟΥ̓ 8η ἰηνατα 
ῬΠΠΟΙΡΙΕ ; Ὀυξ 1 ΔῺΥ οᾶ86 ἴἴ ΟὨΪΥ ΤΕΡΓΘ- 
βεηῖβ ἃ ἴοἱΔ] ᾿τηργεϑϑίοη οὗ [Π6 ρδγι σι ]ᾶγ5 
5660 ἴῇ ΟἿ6 ΨΑΥ. [{ ἀο65 ηοῖΐ ταργοβθηῖ 
ΘΠ 6Γ 4}} τῇς ρδγί οι δῖ οὐ 4}} [ἴῃς 1τὴ- 
ῬΓΘ55:ΟῺ5 Ῥ ΏΙ ἢ ΓΠΘΥ ἀγα σΑραῦ]6 οὗ ῥζγο- 
ἀυσίηρ. ὙΥ̓Πδΐ 15 οδ δὰ ρυζγε “οδ)εςῖῖνε 
ΠΙΒΙΟΙΥ 15 ἃ ΙΏΕ͵Ὲ ὑπδηίοῃ. ΝῸ οὔθ 
οου]ά βρεοϊν, ἀπά ἢὸ οἠς ψουἹὰ θὲ ν}}}- 
ἵῃρ ἴο ϑρθοιῃ, 411} 16 βεραγαῖβ ἀδίδ!}}5 
ΠΟ, τδη 5 τηοβὶ ᾿τηρογίδοϊ ορβεγνδίϊοη 
οδΔῃ αἰἸἰβ ηρι δ 85 οἰδιηθηῖϊθ ἴῃ ΔΩΥ ΟἿΘ 
“ἐχςϊ ;" δηὰ ἴῃς ᾿οαϑδὶ γσεβϑοϊίοη ΘΒ 
[παῖ ΓΠοῖῸ δῖε οἴθπεσ εἰεηθηῖβ ἢοΐ 1655 
ὨΌΓΘΙΟΙΒ ΟΥ 655 ᾿ηροτγίδης ἤδη ἴῃο56 
ΟΡΘῺ ἴο οὖζ οὐϑβεογνδίίοη, ψὨΙΟἢ οδηποῖ 
Ὅς οὐδοσνθὰ ὈΥῪ υβ, δηπὰ ψὨοἢ γεῖ ρὸ 
τονγαταὰβ ἴπ6 ἤΙ]Π655 οὗ ἴμ6 “ ἴαςι." Τῆς 
580) Εν οὐ ΠΙΒΊΟΥΥ 15 ΠΟ ΒΘα ΘΗ ἃ 
ΙΏΕγα αυσδίοη οὗ ἄἀερτθθ. Α ὑοῦ 0 
Ἰοοῖκϑβ δἵ {πε ουϊδι46 οὗ [Πϊηρ5, δΔηα τερτο- 
ἄυοεα ἴῃς ᾿ργοϑϑίοη ΜΠ ΙΟἢ [15 νουὰ 
ΟΟΏΨΘΥ͂ ἴο ἀνεῖαρα ΠΊΘΏ, 15 85 [ΔΓ ἔτΌΤΩ 
ἴῃ 6 νος συτῇ ἃ5 [ἢ6 ΠΓΕΙ ΠΟ ὉὈΓΙῺρΒ 
ἢ]5 ψῆο0]6 ρον Υ ἴο ΕΔΓ Ὁροὴ δῃ 1η6]- 
νιάυ2] τ] βίου οὐ ἰἴ. Ὑἢυ5 ἜΥΘΙΥ 
“Τοοοτά οὗ δ “ἰδοῦ 15 ΠΕΟΘΒΒΑΠΙΥ ΠΙπγϊ τε 
ἴο (ῃ6 τϑοοσὰ οὗ τερτεβθηίδεινε ἀείβ!]β 
σοῃοογηηρ 1. Τῆς (τ ]η655 οὗ ἴῃς 
ΠΟΤ ΔῊ ἃ5 ἃ ὨΔΙΤΑΙΟΓ [165 [Πογείοσε ἴῃ 
ἢ]5 ΡόοΨΕῚ οὗ βεϊεςίηρ ἴμ656 ἀδιλ1}5 50 ἃ5 
ἴο ΠΟΠνΘΥ͂ ἴο οΟἴπεΙς τ[ὴ6 {ττ6 Ἰά6α οὗ ἴῃ 6 
ίλοϊ. ὨΙΟἢ Πα ἢδ5 ΠΙΤΏ56]Γ ἐοστης ἃ. [ΙἋη 
1ῃ15 τεβρεοῖ ἴπὲῈ 1 γα] δοουσαου οὗ ΔΩΥ 
ὨΠΠΊΡΕῚ οὗ ἀεῖ8:]5 15 πο σιδγδηῖεα ἔοσ [ἢ 6 
ΔΟούγδΟΥ οὗ [Π6 ᾿ΙΏΡΓΟΒϑΟὴ σοηνεγοα ὈΥ 
ἴῃ6 51 οὗ ἴπ6πὶ τεραγάδα ἃ5 ἃ ψῇο]6 ; 
δηά 1 15 ΠΟ Ρᾶγδαοχ ἴο 540 ἴπαΐ ἃ “ἴτπ6" 
ἀοῖδι} νῃϊοἢ ἀϊδιυσγῦ5 ἴ[π6 ῥσγοροσγίοη οὗ 
16 ροίυγα Ὀεδοοθ5 ἴῃ ἴῃ6 σοηπαχίοῃ 
{Δ]56. 

ἮΠαῖ ἢδᾶς5 Ὀδθη 8414 οὗ βδϑραζαῖς “""!ἿΔοἷς5᾽ 
15. ΟὈν!οιιδὶγ ἴπι6 οὗ ἴῃ 6 βεαιδηςε οἵ ίΔοῖ5. 
0 15 ᾿προββῖῦ]6 ποῖ ἴο ἔξεὶ [δὶ ἃ {π|ι6 
οοῃοεορίϊοη οὗ ἴδ σμδγαςῖευ οὗ ἃ 16 οὐ 
(1 δυο 4 ρῆγαβα δ Ὀς υ564) οὗ 186 
ΒρΙΠὶ οὗ ἃ βοςῖδὶ πιονϑιγδηΐ νουἹά 1]1υ:- 
Γαϊηδῖθ [6 σΟΠΠΘΧΊΟΩ δἃηα πηρδδηϊηρ οὗ 
ἴῃς οχίεγηδὶ ἀδῖδ]ς ἰη ψνῃϊοἢ [ΠΟΥ 16 
τηδηϊίεβιεᾶ, δηά τπδΐ τΔῊγ αεἴ41]5 τα- 
ξατα ἀ οχίεγηδ!ν ννουὰ Ὀδ 1140]6 ἴο [ῃ6 
ξιανεβῖ ταἰβδρργεῃεηβίοη 1{ ἴῃ6 σοηοορ- 
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[ἴοἢ ΕΓ Εἰ ΠΥ αΪδα οσ ναπίηρ. Απηά 
Γασγι ΠΟΥ, ᾿ἴ 5 ὯῸ 1655 οἰθασ {παὶ [6 6665- 
5:1 ἴοσ [15 Ἰητογργείδεινα ρον οῦ ὈΘΟΟΠΊΕ5 
ΛΟ ὑτροηΐ 858 [ἴἢ6 80)]6εοΣ ὈΘΟΟΙ65 
ἴΏΟΓΘ ΠΟΙΏΡΪΘΟΧ. 

ΤΠΟΙΘ 15 υπάοιυίραϊν δὲ ργθβϑεηΐ ἃ 
ΒίΓοηρ' δε! ηρ τη άνουν οὗ γα] ]ϑ]ς, δχ- 
ἴεγηδὶ, Ὠϊϑίουυ ; Ὀὰΐ 1ἴ ΤΠΠΔΥ ΓΟΔΘΟΏΔΌΪ Ὀ6 
αιυδβιοηεδά νῃθῖμοσ [ἢ15 βίο οορι θη 
Ψ1}1 Ὀς6 Ρεπηδηθηῖ, δηᾶ ἴἴ 15 ΟὈν!ΟΙΙ5}Υ 
Ὀεβοῖ ΌΥ πΊΔΩΥ Ρ6Γ]5. ἘΘΑ] βΕῖς ΠΙ5ΟΥΥ 
οἴϊδῃ ἰγϑδῖβ οὐἱγὺ οἵ [ἴῃς ἀγεϑ5 δῃά ἠοῖ οὗ 
[Ὡς ᾿νὴρ τάπης, δηὰ ᾿ξ δῇ ὭΘΥΘΓ ΡῸ 
Ῥεγοηά τἢ6 οὐυϊναγά οἰγουτηδίδηςοβ οὗ Δἢ 
οΥρδηϊζαίίοη ΠΟ 15 ᾿πβρίγεα ΟΥ̓ οὔθ 
ν"Ὰ] ρονοσ. ΤῊΘ ῥῃοίορταρῃεγ 15 ΠΟΙΙΥῪ 
ὈΠΔΌΪΘ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἴῃΠ6 ἰμηοίίοη οἵ [(Π6 
δυζϑῖ; δηᾷ γϑα} 15Π} πλιιδί 6 Ξ οταϊηδιθαά 
ἴο ἴῃ6 ᾿ητεγργείδιοῃ οἵ (86 116, 1 ὨΙΞΙΟΣΥ 
15 ἴο ἴΔΚ6 115 ἴπι|6ὲ ρίδοθ ἃ5 ἃ ϑβ8οίβηςδ. 
ΤῊΙ5 15 ἴπη6 τουρῇῃϊς ΠΟ υηάοη]65 (ἢ 6 
Ηδοῦτον ἴγρα οὗ πίδίοσο τοοοσὰ. [Ι͂}η τἢ6 
ΟΙα Τεοβίδηθης [ἢ 6 ῥγορῆδὶ 15 [ἢ6᾽ ἢΪ5- 
ἰοῦδῃ. ὍΤῇηε ἔδοϊβ ψῃϊοἢ ἢ6 σϑθοογὰβ ἃ’6 
5 δΠοδηΐ, 1 Ἰταρτωθηΐδιγ, οχργοββϑίοης οὗ 
ΔῊ 'Πη6Γ αἰνίης ἰᾶνν Ὑτουρῆς ουἱ Δπποηρ 
θη. ΗἸἰς ἱπίογεϑβί 15 σδεηϊσεά ἴῃ ἴπ6 116 
ΨΥ ΙΟΝ 15 τηδηϊεοιθαά ἴῃ δοίίοη, ας ποῖ 
δχῃδυβίοά Ὁγ ᾿ξ. ΗἹἹΒ δ1᾽πὶ 15 ἴο σϑνθὰὶ 
[15 16 ἴο οἴποῖϑ ἱπγουρῇ ἴἢ6 Ῥῃεηοιηθηᾷ 
ΜΉ ΟΠ τς Ἰιΐδ δόμα τρακοβ {ΠῚΪῪ 1η16]}}- 
ΕἰὉ]6 ἴο Ὠϊτ. 

Ἶνε ἴα ηοῖ ὩΟΥ͂ σοηοεχηθα ἴο ᾿Π4ΌΪΓΘ 
ὙΠΟΙΠΟΓ [η6 ῥτορμεῖῖς ᾿ηϊοιργοίδίοη οὗ 
ἴῃς 1ἶξ οὗ πδη δηάᾶ Ὡδίϊοης δηα μυμηδη- 
1 Ὀδ6 ἔπιῈ οὐ αἶδθὺ. ΑἹ] ἐμαὶ πϑοὰς ἴο 
Ὀ6 ἰηϑιϑῖθα Ὡροὴ 5 ἴπαὶ 6 ἢϊϑίοτγιδῃ 
τιυδῖ πᾶνα 506 νῖον οὗ [πε δ ΠΘΥΘΌΥ 
ἴΠ6 ὀνθηῖβ Ψ Ώ]Οἢ ἢ6 σἤΓΟΠΙΟΪ65. ἀγα Πο]ά 
τοσοῖμοσ. ὙΤὨΒ νὶενν ΜΠ ἰηθαδηςς ἢϊπὶ 
ὈοΙὴ ἴῃ [πὲ οἤοῖος οὗ ἱποϊάδηῖβ δηὰ ἴῃ 
[Π6 Ἄσμοῖοα οὗ αἀδίδι]5. Απηά ἢς ν1}} Ὀ6 
ἴπΠ6 Ὀεβδὲ ἢιβίογιδῃ ψῆο ζταϑρβ πε σοη- 
ςδρίίοη οὗ τῆς Ἰτδ ποσὶ ἥστηϊγ, ἀπά ῇο 
βῆσνν5 (πΠ6 δῦβοϊυϊα δηᾶ δἴθγηδὶ. ἰὴ τδ8 
ΟΥΙΠΑΥΥ οὐττοηΐ οὗ δνθηῖβ. ΕῸΣ ἢΪΠᾺ 
εδοῇ ὄνθηΐ ψ}}} θῈ ἃ 5'ρῃ. 
Νον ἩΠδίθνοσ ἀδθαΐθθ ΤΏΔΥ ἅΠ86 Οὔ 

Οἴδοσ Ροϊηῖβ ἰὶ σδηηοί δὲ ἀουδιεὰ [παῖ 
[πΠ6 νι ῖοσ οὗ [Π6 ἐουτ Οοβροὶ ἢδᾶ5 ἃ 
αἰξιίποϊς σοποθρῦοῃ οὗ ἃ ϑβρίγιῖυδὶ ἰανν οὗ 
{π6 [πδ οὗ πυμηδη!ν ἩδΙοἢ ἐοπηά 115 ἤηα] 
τοδὶ βδίοη ἴῃ ἴῃ6 Ιπολγηδίίοη. ΤῊ 5 σου- 
ςδρίϊοη 15 ἐπογϑίοσε ἢΠὶβ οἷ ἴὴ [πΠ6 σἤοϊοα 
Δηαὰ διγδηρεπηθηῖ οὗ ίδεϊβι. Ηφ ἴδϊεβ 
υ5ῖ 580 ΤὭΏΔΩΥ δνθηῖβ δηὰ 850 τηυςῇ οὗ 
ΘΔοὴ 45 Μ1] 1] υδιγαῖα [86 σοηῖγαὶ τὰῖὰ 
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ΠΙΟΝ ἢ6 δηάς ἴῃ ἃ Ῥαγίίουΐαγ νον οὗ 
τὴς Ῥεβοῃ οὗ (Γῇ σιϑ. [1 ἢϊ5 νιενν οὗ 
Ομῆβε 6 τίρῃῖ, 1᾽ σδηηοῖ δὲ 56 ΠΟΟΒΙΥ͂ 
αυσδιοηξα τῆδῖ τῃ6 {ταῖῖ5 οὐ ψὨοἢ 6 
ΠὨΙΕΗ͂ν ἀνε} 15 ἃτὰ ἰη ὙΠ 51 Δ} πδίαγαὶ ; 
ΔηΔ πὸ οἴδεσ νἱοῦν Ἄρρθδΐβ ἴο Ὀ6 δ0]68 
ἴο Ἔχρ δίῃ ἴ[ἢ6 Ῥῃμοηοιηθηδ οὗ ἴῃς Ὀε]ϊοῖ 
αἰϊεςιθα Ὀγ [6 δδηϊοϑὶ Ο(Ἡγιϑίίδη ᾿6γὰ- 
ἴυγο, τ[ὴῆ6 Ἰοίζοῖς οὗ ὅὲ Ῥαὺὶ! δηὰ (Ἃἢς 
ἈΑΡοοδΪγρβθ, δηα Ὀγ [ἢ οχιβίθδηςε οὗ ἴῃς 
Ομ γισίίδη Οηυτοῦ, Τῃυ5 ἴῃ6 Οοερεὶ οὗ 
5: Τοῦ δάάβ ἴῃδιὶ Ὄὄχργεϑα ἰοδοῃηρ Οἢ 
ἴη6 χτοϊδίίοη οὐ ΟὉμτϑὶ ἰο σοὐ---οὗ (6 
ὅ50ῃῃ) ἴο ἴῃ6 Εδίῃοῖ---- 1 0ἢ ὑπάθη!65 τῇς 
οἰαὶπηβ ἴο δχοϊυβῖνα δηὰ ἤπαὶ δυϊποῦν 
τοδάβς ὉγΥ Ηϊτι ἴῃ [ἢ6 ϑυηοριβῖ5. Απάὰ 
[πΠ6 ἀεβηϊζεη655 οὗ ἴῃς Ενδηρο 55. δὶ τὴ 
ἄοοθβ ποῖ αἰ πλη 5 ἢ Ὀυϊ ταῖῃοΓ Ἰποσθᾶ565 
Ὠϊ5 ἰηζεγεδῖ ἰὴ ἴῃς δχᾶςῖ σοπα!Ποη5 δηὰ 
αἰσγουτηβίδηοαϑ ἀπ οσ οἢ (Ὠγιϑὶ δοιὰ 
δΔῃ ἃ Ξροῖκε ; ἔοσ ΟὟ Ὠἰδίοσις Ἰηϊεγοϑῖ πηιϑί 
ΔΙΝΑΥΒ ΝΔΙῪ ἀἰσεοῖγ ΜῈ ΟἿΓ 56 η586 οὗ 
ἴΠ6 ᾿πηροτγίδηςσα οὗ [6 ἢΙ5ΙΟΥΥ. 

ϑοιηδ οὗ (ἢε6586 ροϊηῖβ Μ}}} σοτὴθ Ὀδίογα 
15 ἀραὶ ἴῃ ρτοδίου ἀείδι], Ὀὰς 50 τυ θῇ 
δὶ Ἰεαϑὶ 15 οἶθασ, [πὶ [6 “β ])] ΟΕ νΙγ ἢ 
οὗ τῃη6 ἐουγῃ Ενδηρο δι δἤογαάβ ἴῃ 1156] 
ὯΟ ΡΓγδϑιιηρίοη δραϊηθῖ ἢϊ8. ἢἰδίουοδὶ 
ΔασΌΓΔΟΥ. ΕΝΕΙῪ Πιβίοτδη 15 ΠΟ ΘΒΘΑΓΙΥ͂ 
δ )]εοῖῖνθ. Απά 21 πηυδί Ὀ6 5ϑῆδνη [παῖ 
ἴῃς Ενδηρο δῦ 5 νίενν οὗ 16 Ῥοίβοῃ οἵ 
Ομ ηϑῖ, ννὨ]ςἢ 15 654 0} 15η64 Ἰηἀορο ΠἀΘΉΠῪ 
οἵ ἢὶβ Οσοβρεὶ, 15 ἔαϊβθ, Ὀθέίοτε δΔὴγ δῖρι- 
Ιλθηΐ δραϊηϑί ἢϊ5 {ππ|5ϊνν ουτ] 655 σῇ Ὀ6 
ἀγα ἴσο ἃ τοργεβθηίδιίοη οὗ (σι 5 
ψΟΥΚ5 πα ψογάβ ΠΟ ἢ σοττεβροηάβ 1 ἢ 
1πδῖ νοῦν. 

1 15 ἴδ Ὧο αἀἰβραγαρειηθηΐ οἵ (ἢ6 
δίποῖ Ὠἰβίογιοδὶ σμαγαςῖοσ οὗ ἴῃς ἰουπῃ 
(ὑοβρεὶ {παῖ ἴῃ6 ψυυοῦ ἢᾶ5 [1] Π]1εἀ [Π6 
ἀεδίσῃ ψηϊοῦ ἢς δεῖ Ὀείοσε διτηβοὶ, οὗ 
ΤΟΟΟταϊηΡ 5 Οἢ “ 5 6 ὴ 5" ουὔξκκ οὗ ἴῃ 6 ψῃοῖὶς 
ὨΘΠΌΕΙΓ οὗ (ΟἸσιϑβ ννοῦκβ 85 ἢῈ οοῆ- 
δια δγεα ΠΚεὶν το ρσοάποε ἃ βρεοῖῆς εἴξεοι. 
Βιυῖ ἀνθ ἰζ 1ἴ 15 δα πε τθα {πὶ Ὠιβίοτγιοδὶ 
Ἔχδοίηθθα 15 βἜηθγα Ϊν ΘΟ ΠΟ ΘΔ ὉΪ6 ἴῃ 
ΤΠ ΟΥῪ στὰ τῃ6 ὄχθουζίοη οὗ ἃ ραγουϊαγ 
ἀεβιρῃ ἴῃ ἴῃς βοϊδοιίοη δηᾶ Ὄχῃ ΠΟ 
δηὰ οοηθιηδίίοη οἱ ίδοῖβ, δηὰ ἔπ ΠΟΓ 
ἴῃαι 118 ραγίσι δῦ ἀδδίση τὺ 6 1τῃ6 
ἱητογρτείδιοη οὗ ἴῃ ἱππειπτηοβῖ τ θδη]ηρ; 
οὗ τῆς ἴδ, ν᾿ ἢ116 11 ᾿πο 65 ΟἿΪῪ ἃ 51:η8]]} 
“τδοῖίοη οὗ ἴῃς ουϊνατγα ἐνθηῖβ, γεῖ [ἴ ν}}}} 
Ὁς υτρεά τῃδἱ [15 πηεϊῃοα οἱ ἐχρίηαίίοῃ 
ἄοε5 ποῖ ΔΡΡΙΪΥ ἴο 41} [6 ῥῃβποιηεῃᾶ οἵ 
51 [ἙὁΠη᾿5 ἀοθρεὶ : ἴῃδἴ ἴμε ἀἸδοουγβοβ οὗ 
ἴὴ6 ],ογὰ, ἴῃ Ἔβρθοὶδὶ 8ἃ5 ψίνθῃ ἴπεζο, 

ἹΝΤΕΟΘΌΚΤΙΟΝ ΤΟ 

οδηηοὶ 6 τερασάθά οἴπεγν δε [Δ 88 
ἔἴγδβα σοῃροβιποηβ οὐ ἴπΠε Ἐνδηρε βῖ ; 
[δὲ {πεῖς σοπίθηϊβ. ἀγα τῃοηοϊοηοιϑ5 δηὰ 
ψ Ποῦ Ρῥτόρταβ5 Τοσ ἤγϑϊ ἴο ἰαϑὶ ; [παῖ 
[Π6Ὺ τα οὔ [ἢ βάτὴηδ σμδγδοῖευ υηᾶεγ ἀ1ῆε- 
τοηΐ οἰγουτηβίδποσβ ; [δι ΤΠΕΥ πᾶνε ὯΟ ἰῃ- 
ἀϊν!άἀυ4}1ἰγ οἱ 5.}]6 ; τῃδἴ, Οἡ ἴΠ 6 ΠΟΠΊΓΑΙΥ, 
τ 6Υ 816 δἰτηοϑβῖ πα Ἰ5Πηρι 5ηΔὈ]6 ἴῃ ἔογτη 
δηά 5υρϑίδηοα ἔτοῃ ἴῃ ἢτβὶ δριϑίὶθ 1ἢ 
τ Ὠσἢ τῃς ὙΤΙΓΟΓ ΘρΘα Κ5 ἰπ ἢΪ5 ΟὟ ΡΕΙΒΟΏ, 
δηᾶ “το 106 5ρθδοῆδβ Ὠ]Οἢ ἢδ ΡΪδο 65 
10 ἴῃ6 τηουτἢ οὗ οΟΥΠΟΙ ἙΠαγδοίοιβ, 45 1Π16 
Βαρίϊδι. Τηδθ6 οὐ] οἴοη5, 1 ΜῈ] 6 
566, ἀζὸ αυἰε ἰἸηἀερεηάδης οὗ ΔΩΥ 510- 
ΡῬοββα ᾿ῃοοιρδῖθ ν οὗ τμ6 δοσουηῖβ οὗ 
δῖ [οῇπ δηά οὗ ἴῃς ϑγηπορίκί5, δηα τε- 
αυΐγα ἃ βεραζγαία Ὄχδιηϊηδίίοη. ΤΉΘΥ ἅ1|56 
ουξ οὗ [Π6 5βῖααγ οὗ [π6 Ῥοοκ ᾿156}{, δπὰ 
ταυβί Ὀ6 οοῃδιἀογοα ἔσθ. Τῆς δρράσζϑηῖ 
σοηίγαδίβ Ὀεΐνθθη ἴἢς ταοοσγάς οὗ (ἢ8 
τἰοδοῃίης οὗ ἴμ6 Ἰωοτὰ ρσίνεη ἴῃ ἴῃς ἢγϑί 
ἴτε σοβραὶβ δηὰ ἴῃ τπ6 ἰουσῃ Μ1}} Ὀ6 
ποίϊοοα αἰϊεσιναγῆβ. 

Ι. ηΔδῖ ἢὰς Ὀδθῃ δἰτοδαγ 5! 45 ἴο 
[ἢὯ6 σοπάϊ Ποη5 ΜὨϊςοἢ ἀσίοττηϊηθ [ἢ 56160- 
τἴοη οὗ τερσγεβεηίδίνο ἀθία!]5 δηὰ οὗ Γο- 
ΡΓαβεηϊδενα ἱποϊἀδηῖβ ἴῃ ἃ ἡδιτγαῖϊνα οὗ 
δνθηΐβ Δρ0]165 ψΠΓ ΠΘΟΘΒΘΑΤΥ 1] Δ ΟΠ 5 
ἴο ἴπ6 μιδίοτοαὶ τοοοτὰ οἵ τἰθδοῃίηρ. [ἴ 
15 οὈνίουϑ ἴμαι 1{4 τεοοτὰ οὗ ἃ ἀεραῖε οὗ 
βανοσγαὶ ἤουσβ ἰδηρτῃ 15 ἴο ὈῈ σοτηρτεβϑεα 
ἰηΐο ἃ εν βοηΐδησοϑ, ἴῃ6 ναῖις οὗ [Π6 
τεοοτά ν}1}}] ἀδρεπά ἠοΐ ὑροῦ (δε ᾿οταὶ 
τορτοάδυσοηῃ οὗ ἴπ6 Ἔχδοῖ ψογάὰς υδοὰ 
Πογα δηὰ ἴπογα οὐ ἴῃ ἃ ὑγιεῖ ερίβοάβ οὗ 
[Π6 ἀϊδουβδίοη, Ὀσῖ ὑρο ἴἢ6 ροόονεῦ οὗ 
[Π6 Ὠιβίοπδῃ ἴο δηΐῖοῦ ἰηἴο [86 5ρ τᾶ οὗ 
1ὴ6 ἀεῦθαῖο δηὰ ἴο βκείςῃῃ 1:5 οὐ 1π6 1 
τας ρῥσοροσίίοη. Τῆς τπουρῃϊβ οὗ ἴῃς 
ΒΡΘΆΚΟΙ5. ἃ1Ὸ ΠΊΟΤΕ ἱπιροτίδηϊ ἴδῃ [ἢ6 
βῖγ]6 οἵ ἴῆς βρϑᾶάκεῖβ. Απά ἰΐ 15 αυ6 
σοησοΙνδῦ]6 ἴπαὶ [ἢ6 πηραηὶηρ δηὰ οἤεοῖ. 
οὗ ἃ Ἰἰοηρ ἀϊδοουτοα, θη τοἀυορὰ ἴο ἃ 
ὈΤΠοΥ͂ ἀὐϑίταοσϊ, δΥ Ὀ6 σοηνεγοα τηοβῖ 
{πΠ|}} Ὁγ τἢ6 υϑὲ οὗ ἃ ἀϊδεγεηϊ βίγὶθ, δηὰ 
Ἔνθ, ἴο ἃ οεγίδίη οχίθηϊ, οὗ ἀϊβεγοηῖ 
ἰδῆσυάᾶρο ἔγοτα παι δου} οηρὶ ογεά. 

Αβρϑίη : [ὴ6 5[γ]6 οὗ ἃ ϑρϑάκεσ δηΐοιβ 
ἴῊ ὙΘΓΥ νΑΓΟῸ5 ἄσρτθαϑβ 1ηἴ0 ἢ]5 ἰοδοῃιηρ, 
Δοσοσζαϊηρ ἴο 15 5:.0)]6οῖ δηα ἢ8 οἰγουπι- 
βίδῃσθβ. Αἴ οἣςβ ἴἴτηε 1ἴ 18 οὗ [Π6 Ἔϑϑθῆσα: 
ἂἃῖ ΔΠΟΙΠΘΥΙ ἴἰτη6, 1 15 ὙΠΟΙΥ βυθοτζάϊηδία 
ἴο ἰἢῆς ροῆθγαὶ ἀπῇ οὗ ἴΠ6 εἐχροϑιίοη. 
Τῆς Καθ, ῥγοζπδηΐ βαγίηρ, ἴῃς νἱν!ὰ 
"Πυβίγα θη τηυδὲ Ὀ6 ῥγοϑοσνθα ΘΧΘΟΙΪ, 
ΟΥ ΠΕΙΓ ΤΠδγδοΐίοσ ἰ5 ἰοδ. ΤῊδ 5016 
Δισυϊηθηΐ ΙΏΔΥ Ὅς Ὀεβῖ ἰουομοα βυρραβῖ- 



ΤΗΕ ΔΘΟΘΡΕῚ, 

ἴνεῖγ, 50 ἴῃδἱ [Π6 ϑγιῃρδίῃεῖς στοδθσ σὴ 
ΒΌΡΡΙΥ ἴπ6 1|πΚ5 ἢ] ἢ σαπηοῖ Ὀ6 φίνεη 
ἴῃ (1. ΑἜ πιδηγ-ϑἰἀθα 50 ἈΚῈσ ν1}} 1ῃιι5 
ἔυΓη15ἢ πλδΐθσ 415 ἰου νΕῚῪ αἰ ἤδσθηΐ βί 165. 
Βυϊ τὸ νψουϊὰ Ὀ6 ὙΏΟΙΥ ττοὴρ ἴο σοη- 
εἰυαάς τῆδι τῆς 5οίοἢ ψῃ]Οἢ ΡΓΘθοσνοϑ 
τοοϑῖ ΠΟΣῚ ἴἤοθο ἰγαρτηθηῖθ οὗ ἢϊ5 
ψογάβ, ὙΠΙΟΒ ἅτε σάρδῦ]6 οὗ Ὀεϊηρ 50 
Ρτεβοσνθα, 15 τοσο {τι [ἤδη (ῃ6 5Κείοῃ 
ΜὮΟΝ ρῖνεβ ἃ νον οὗ [Π6 υἱτπ δῖα ῥΠη- 
οΟἰρ]65 οὗ ἢϊ5 ἀοςίγπθ. ὍΠδ ΟΙΤΏΘΥ ΤΩΔΥ 
εἶνε ἴδε πιᾶηηοσ ἀπά ἀνε ἴπε ουϊνατα 
σμδγδοίοσίβῃο 5: [86 Ἰδτίοσ ΤΑΥ͂ τανθδὶ ἴῃ 6 
501}. 

Νον ἴο ΔΡΡΙῪ [ἢ 656 ῥσίποὶρίος ἴο 1Π6 
ἀϊδοουγβεβ οοηίδϊηθα ἴῃ ἴΠ6 ἰουσῖῃ Οο5- 
Ρεϊ, ἴξ 15 πῃάδηϊδῦ]ς τπᾶὶ ἴῃς αἰβοουγθαβ 
οὗ τὴ6 Ι,οτὰ ψῃϊοἢ ἅτ ρθουίασ ἴο 81 
Το 5 ἀοβραὶ αἴξ, ἴοσ ἴἢς τηοϑβί ραζῖ, 
ΟΕ Ὀπεῖ Σ᾿ϑυπιηδγιθβ οἱ εοἰδθοσγαῖς αἴ5- 
ΟἰΙ55] 005 Δη4 Ἐχροβι 5 ἴῃ τοἰαϊίοη ἴο 
ΠΘὨἴΓ4] ἰορΊςο5 οὗ δ. [11 15 ΒΟ] γ ουὖἱ 
οὗ τῆς υδϑίοη παῖ [6 Υ σδη Ὀὲ ᾿ΙςΘτΑΙΪΥ 
σοηλρίεῖα τεροσίβ οἵ πὶ νὰ5 5βαϊὰ, ΕἼΟΙΏ 
ἴῃς πεοαββιτ!65 οὗ [6 σᾶ56 ἴῃ6 Ενδηρο οὶ 
ἢδς σοπαδηβθα ἢῚ5 παιταῦῖνθ. ΗἜἊδ ἢᾶ53 
ποῖ ρίνοη, ἀηά ἢς οουἱὰ ποῖ ἢᾶνα ρίνεῃ, 
σΟὨΒΙβίθηγγ ἢ ([η6 πδίυτε οὗἉ [ἢ]5 ννοσκ, 
Αἰ} [ἢς ψοτγαβ ψῃϊοἢ Μ6͵Ὲ δου! ν Βρόκϑη; 
δηᾷ τἢϊ5 δ] ρ΄’ 50, 11 (ΟἸ]]ον5 ἴ[ῃδϊ π6 οδη- 
ποῖ ᾶνα ψίνθη ἴΠ6 ὄἽχδοῖ ᾿ψΟσαβ. ΟΥΓ ΟἿΪΥ 
ἴῃ ποτας ψῇϊ]οἢ ΜΈ͵Θ 5ροίθη. (ΟΠΊΡΓΘ5- 
δ οἢ ἰνοῖϊνεβ δάἀδρίδιοη οὗ ρῃγαβθο] ΡΥ. 
Απά ψἤδη οὔσα νὰ γϑδ 156 ἴῃς ᾿Ἰπϑ νι ΔὈ]6 
σοηάποηπϑβ οὗ σοπἀδηβδίίοη, νὰ βηὰ ουΓ- 
δεῖνεβ σοῃϑβίγδιηθα ἴο ἴτυϑβὶ (Ἰη [ἢ]5 σ456 85 
ἴῃ ΟΠ εῖ5) ἴο ἴπ6 ἰηβίρῃῆς δῃά ροϑεσ οὗ 
ἢϊπὶ ΨὴΟ 56] οῖβ, ἀυγδηροβ, ΕἸ ΡἢΠ451Ζ65 
γνογὰβ ΏΙΟΝ ἀγα ἴῃ ἢ᾽5 Ἰυάρτηθης Ὀαϑὶ 
δ 164 ἴο σΟΏνΟΥ ἴῃ ῥτοροχοηδῖθ ᾿τὰ- 
Ῥτδβϑίοη οὗ αϊδοουτθαβ ψῃ]οἢ ἢ ἀρρῖτο- 
᾿θηάς ἴῃ {Πεἰγ τοιδ] γ. 

Οπε οἵ ἴψνο 1]Ἰυϑίταϊοη 58 Μ|}} Ξῆενν πον 
ἃ Ποηνο βδίΟη 15 σΟΙΏΡγο586α ἴῃ 81 [ὉΠ η᾿5 
Πδιταῖϊνθσ. Α 5:Ὡ0]6 ΘΧΔΏΊΡΙ6 5 ἰουηά Ἰὴ 
ΧΙ, 24. ΤΠ ηυεδίοῃη οἵ ἴῃς 7ετγϑ ΤΠΓ 5 
ὕροη ἴῃς π|6 ““ϑοὴ οὗ τηδη," σπῖοῇ ἢᾶ5 
ποῖ Ὀέεδη τεοογάδα ἴῃ ἴῃ6 οοπῖοχί. Βιῖ 
11 15 ΘΆΞΥ ἴο 566 ΠΟῪ ἴῃ6 ῥτδνίουβ τείου- 
Θῆσο65 ἴο (6 5υβειηρβ οὗ ΟὨγιδὲ ἴῃ 
σοηηοχίοη ἢ [ἢ6 ὑπϊνογβα! γ οἱ Η!ϊς5 
Τηϊβϑϑίοη ρᾶνα ἃ πδῖίυσαὶ Ορρουίι ΠΥ (οΣ 
[6 υβϑὲ οὗ ἴ''΄' Τῆς Ενδηρο δὶ ΠΟ ΕΝΟΣ 
ἢδ5 ποιϊεθα οὐγ ἴῃς ἐππαδηηθηΐαὶ ἔδοῖβ. 
Τῆδ τοδάφγ ἢ βο] ἢ ΘΌΡΡΙΙ685 παῖ ἰδ 
νδηϊηρ ἴον [ῃ6 ἐχρίδηδίϊοη οὗ ἴΠ 6 δρτιρῖ 
56 οἵ ἢΔπι65. Τῆς 1ἄο68 οὗ “ εἰενα ἢ" 

ΟΕ 81τ. ΙΟΗΝ. ἵνὶϊ 

15 {πε Καγ ἴο [Π6 (πΠουρῆϊ, δηὰ ἰδαὶ ποτά 
σὲ ]οῇη [ᾶς5 ῥγδϑεῖνεα ἴῃ ἢΪ5 τεοοσά οἵ 
Μῆδὶ Παὰ βοῆς Ὀείοτε (νυ. 32) : [86 {π|6 
“ϑοῃ οὗ πιδῃ ᾽" ψὰ5 δἰγθδαυ δι] αγ, ἀηὰ 
δ ρᾶ8565 οΥδσ ἴπ6 Ῥδγῃ οι δ ρῆγαβο ἴῃ 
ὙΠΟ. 1ἴ οσουττγαά. 

Ιη νἱῖ]. 34 [Π6ΓῸ 15 ἃ τῶοσγε σοιῃρ ϊοαιοὰ 
Δηα 5[}}} ποτα ᾿ῃϑίγιονα ἜχϑιΏρ]ς οὗ [Π6 
σοργθβϑίοη οὗ δὴ διρυηθης. Τρ το- 
οογαρὰ ψογάβ ἀο πο τῆοσς ἴῆδη ρίνα ἴῃ 6 
ΘΧΊΓΘΏΘ ἰοσπδ: [6 οουγδα ψἢιοἢ [6 
ΒΡοκθὴ ψογὰς πιυδὶ ἤᾶνε [0] ον οδῃ 
ΟΠΪΥ 6 ἀείειτηϊ θα ὈΥῪ σλγεῖι! 1Βουρῆϊ, 
1πουρσὴ 11 σά Ὀ6 ἀείοιτηϊηδα οσοτίδίη]γ. 
Μοὴ ἃῖ6 δ ΠΏΘΙβ, δηᾶ ἱἰΐ ϑἰἤηθυβ ἤθη 
βίανεβ. οὗ 5]ηὴ. δῖ, ἰποσείοτθ, 15. 16 
6556 [14] σοηςσθρίϊοῃ οὗ βἰανεῖγ δ΄ [{ 15 
Δ ΔΥΌ ΓΑΓΥ, Δὴ ὑπηδίμυτγαϊὶ, τοἰδίίοη : [Π6 
ΟΡΡροϑιῖθ οὗ β5οῆῦβῃιρ, ΒΙΟΝ ἜΧρυθβ565 ἃ 
Ροστηδηθηῖ, δὴ δὐϑοϊιϊα ΠΟ ΠΘχίοῃ 8ῃ- 
ΒΘ Ιηρ ἴο [Π6 νεῚῪ σοηῃδετυτίοη οὗ {ΠῚ η 95. 
ΤῊΣ σομητηυῃισδίο οΟὗἁὨ βοῃϑῃρ ἴο ἴῃς 
βίαν 15 σοῃϑ α ΉΥ πα 65 Δ ὈΠϑῃτηθηϊ 
οὗ ἢϊ5 γεεάοῃ. Απά ἴῃ ϑριγίζιδὶ [ΠἸηρ8 
Ης δ᾽ἱοῃηβ οδῇ Ἴοϊωσηιηϊοδία ἴδ ρς ἴο 
ΜΏοπλ ἴΠ6 αἀἰδρεηβαίίοη οὗ 1 85 Ὀδδη 
οοϊῃητη64. Ιζ{ Γπογοίοσο, “ [η6 ὅοὴ "--- 
ἴῃ6 οὔθ δβοϊυϊα ϑοη---οῖνα (τοθάοχῃ, 
ΤΠῸΥ ὙΠῸ ταςεῖνο 11 ἀγα ἴτθε ἰηάθοὰ, Τῆς 
ἸΠΊΑΡΘΙΥ οὗ ἃ ΠΟ] 6 Ρᾶγδῦ]6 1165 ΠΏΡΙΙΟΣΙΥ 
ἴῃ ἴῃς Ὀτοῖ βεηΐθηςθ, 

ΙῺ ΟΙΠΕΙ οᾶ565 “"δῆβνεσβ" οἵ [ῆ6 1,ογὰ 
δνϊ θην ρΡοϊηϊ ἴο ἀείαιϊο ἃ Ἐχργθϑϑιοηβ οὗ 
δ] ρ᾽ ΟΥ Ορ᾿πίοη ἢ τ Ποἢ ἴῃς Ενδη- 
δε ϊ5ῖ τγὰ5 [Δ 1}}}}87, ἀπ τὶ ἢ γεῖ ἢῈ Ὠδᾶ5 
ἠοῖ ἀειδιεὰ : 4.5. χὶ!. 232, 35. Αἱ (86 
οἷοβα οὗ ἢϊ5 δεοοοιηῖ οὗ [Π6 ρυὈ]ῖς τη ]15- 
ΠΥ οὗ ΓΟ γιςϑὲ Πα ρῖίνοβ, σπτῇουϊ ΔῊ σοη- 
Ὠδχίοη οὗ ρῥἷδοθ οὐ {Ππ|6, ἃ βεηθσαὶ βυηι- 
ΓΊΔΙΥ οὗ ἴῃς Τοτάδβ Ἰυἀρτηεηῖ οἡ Ηἱ!8 
ΠΘΆΓΟΙΒ (χ Δ. 44----90) ὙΠῈ ρᾶββᾶρα 15 
ΔΡΡΑΙΘΏΓΠΥ ἃ σοιῃροηάίοιβ τροοσὰ δηά 
Ὠοΐῖ ἃ [ἰἴογὰ] ἰτδῃβοσιρίίοη οὗ ἃ 5ίηρὶε 
ΒρΘΘςἢ. 

Απά 50 εἰβεύνῃετα [τ 15 ργοῦδΌ]ε τπαᾶῖ 
ΠΘΙΘ ὯΟῸ ᾿ἰβίοποδὶ σοηηδχίοῃ 15 ρίνθῃ, 
ψογὰ5. βρόΐθη δὲ αἰβδγεηϊ τ1π|65, Ὀυΐ 4]]} 
σοηνεσρίης οὐ ἴπ6 ΠἸυτϊηδοη οὗ οἠα 
{ππἢ, ΤΥ 6 Ὀτουρῆς τορεῖθοῦ : 4.3. Χ. 
(λόγος, ν. 19. | ΠΝ 

Τῆς ίοσος οἵ [686 σοῃπβιἀθσδί!οἢ 8 15 
ἰῃοσθαδθὰ ἢ, δἃ5 βθοτβ ἴο δ ΒΌΓΕΙΥ 
Θϑἰδ Ὁ Π5Π6Ω, τηοϑὶ οὗ ἴπ 6 ἀἰϊβοοιιγθοθ ΓΟ- 
οοταδά ὈΥ 81 ]ομῃ ψΈΓῈ βρόίκθη ἴῃ Ατδ- 
Δ]. ἘΝ Πδίθνευ ΤΠΔΥ πᾶνε Ὀδεη ἴῃς 
οΆ56 ἴῃ 5026 Οἴπεσ ραγίβ οὗ Ῥα]εβίϊηθ, ἃ 
ἰατρα δηὰ ποθ] πθουβ στον ραϊμογεα 



ἵν} 

δὲ επιβαϊθη νὰ δὐϊΪς ἴο υπάεογοιδηά 
ὙὯαῖ 85 Βρόίϑη ἴο πεῖ “1 ἴῃς Η ΟΌΤΟΥ 
ἴοῆριε" (Αεῖβ Χχὶ). 40), δῃὰ ἴῃς ἰΔνοιΓ 
οἵ τὴ6 τουἹθτυθ τνᾶ5 σοπο]δῖθα ὈΥ ἴπμ6 
186 οὗ τἴἪ΄ Τῆς ἀϊνίπε νοῖος νῃϊοῃ 81 
Ῥδὺ] μεαγὰ νᾷϑ δτίισυ]αῖθ ἴο Πἰπὶ ἰῃ Η6- 
ὈΤΕΝ ψόοσγας (Αςὶβ Χχνὶ. 14). δῖ Ῥοῖοσ 
δνιἀθηιν βροκα ἴῃ δὴ Αταπιαὶς ἀϊαϊθοὶῖ 
ἴῃ 1τ86 οουτὶ οὗ [6 ΠΙΡῃ-ΡΙδβί,. δπὰ 
ἴῃ6 Ὀγοίδληάους ποῖ ΟἿἹΥῪ υπαεγοίοοα ἢ]Π} 
Ὀυϊ ποϊςορα 5 Ρτονὶποῖδ θὰ (Μαῖῖ. 
χχνὶ. 724; Μαῖκ χὶν. 70). Αγσδπμδίο, ἐξ 15 
5814, ἴῃ τἴῃ6 Αςἴβ (1. 19), ννᾶ5 [Π6 ῬΥΟΡΘΓ 
ἰδησιάρα οἵ “πε ἀνε] ] γα ἴῃ [ΘΓ δ θη 
(τῇ διαλέκτῳ αὐτῶν). Απηὰ δρδίη, ἴῃς {Π|6 
Μὴ πῃ Μαϑῖγ δἀάγοσβοαὰ τἴῃ6 τίβθη 
Τ,ογὰ νᾶϑ “" Ηεῦτγεν " (Ῥαββουνεί, ΪοΒῃ 
χχ, 16). Τῇδ ρῥῆταθβο ψΏΟἢ ἴῃ6 1, οτάὰ 
αυοϊεά ἔτοηλ [ἢς Ῥϑαἰπὶ8 ροὴ [ἢ 6 ΟΓΟ58 
ψὰ5 “Ἡδεῦτεν " (Μαῖκ χν. 34. Τῆδδα 
1ἸηΔτἸοδι]οη5, [ΠΟῸ ΒΡ ἢ ΠΟΥ ἀγα ποῖ ΔΌ5ο αἴ ΘῚῪ 
σοποΙυβῖνα, ἃγα γεῖ σοηνετρεηΐ, δηά ᾿Ἰεδὰ 
ἴο ἴῃ6 οοποϊυδίοη (Πδὲ αἵ τῆς Ηοὶγ (ΟἸΥ 
δΔηα ἰπ ἰπίθγοουσβα ἢ [6 ἸΏΠΟΙ ΟἸΓΟΪΘ 
οὗ 1ὴ6 ἀἴδβοὶριε5 Ομπβὶ υδοὰ (ἢς νοῖ- 
ὨΔΟΌΪΑΥ Ατάτλαὶς ἀἰαϊθοῖ. Α5. οἱαϊπηηρς 
ἴο Ὀ6 ἴἢ6 (6116 οὔ ἢ Τὰν, Ηδ οοὐ]Ἱά 
Παγάϊγ πᾶανῈ ἄοῃς οἴμεγνῖβα νιῖπουῦΐ οἵ 
οτηρ νἹοϊθηοα ἴο τς ταὶ ρίουβ ᾿πϑ!]ηςο 5 
οὗ {πὲ πδίίοη.- {τε Ηδ βροόκα ἴῃ Ασὰ- 
ἴηδῖς οἱ ἴποβα οοσοδϑίοῃβ ΜΠ ψ Ώ]Οἢ 81 
7Τομη οδιεΗν ἀ6α]5, ἴῃς τεοοσά οἵ [68 
Ἐνδηροὶ δὶ σοηΐδϊηθ ποΐ ΟἿΪΥ ἃ ΟοΙ- 
ῬΙΟΘΒΘα ϑυμηηαιν οὗ νηδΐ νγὰ5 5414, δυῖ 
[παῖ 4ἰθο ἃ 5. ΠΊΤΏΔΓΥ 1Π ἃ {τ 5] Δ 1ἸΟἢ ἡ. 

11 πᾶν Ὀς τοιηδικεα γεῖ Πισῖποῦ (παῖ 
τπ6 ρῥσγονιἀθηίδὶ οἶος οὗ 81 ]οῇῃ ψὰ5 ἴο 
Ρτόβεῖνα ἴῃς τηοβῖ υηϊνοῦβαὶ δβρεοΐῖ οὗ 
ΟἸὨ γιοῦ β ἰδ οῆηρ. Ηἰκ Ἔχρογίθηοα διϊρὰ 
Ὦὴ ἴο ΓΟΟΔ}} δηὰ ἴο ργεβθηΐϊ ἰη ἀπ ῥτγο- 
Ροτγίοηβ ἱπουρῃϊβ ῃ]οἢ Μασα ποῖ ὑπάοτ- 
βἰοοά δ ἢσϑῖ. [ἢ [15 ἯΔΥ 11 15 ρσοῦδὈϊα 
παῖ ἷ5 πηϊαὰς δῖγὶῈ Μὰ5 5 ον Υ [Δϑβἢ- 
Ἰοπθα 45 6 ροπάετρα τῆς 1,οτά᾽ς ψογας 
(του ρἢ ἸΟῚρ γοαγθ, αηα ἀεὶ νεγεὰ {ΠΘτὰ 
ἴο ἢϊ5 αἰδοῖρ]ε5 δὲ Ερῆδϑθυβ. Απά {ποτ 
5 ποίμίηρ, ΔΥΌ ΤΑΓΥ ἴῃ τ[Π6 βΞιρροβιίίοη 
{παῖ τπΠ6 Ενδηρο θ᾽ 5 βῖγ]6 δΥ πᾶν Ὀδθη 
ἄδαρὶν ᾿πηπδηοο Ὁγ ἴῃ τροάς ἴῃ ψὩοἢ 
ΓΟ σῖϑὲ 5οῖ ἰοσίῃ [ἢ 6 τηγϑίογιθβ οὗ Η15 ονῃ 

] 

Σ ἸΓΩΑΥ Ὅς κυβηςοϊεηΐ ἴο αἀὰ, νἱποιυς οηἰοτην 
ζυαγτίπον ἱπῖο {π6 βυῦ)εςὶ, ἰἢδὶ {πὲ ἰεβ ΠΟ ΠΥ οὗ 
7οβορῆυβ “Απίϊ.᾽ ΧΧ. 11 2 5 Ἔχρ] ςὶϊϊ 85 ἴο ἴῃ6 
(δε ρ ἢ ψ Βίοι [ἐν τεραγάςὰ Οτοεῖκ ἃς ἃ 
ἰοτεῖρτι ἰδηριασε, δηὰ ἴο ἴῃς ίαςι {παϊ τῆς εν 
οἵ [επιβαίθαι ματι 4}}γ 5ροκε Ατατμδὶς (᾿ς. Αρίοῃ. 
1. 9, μόνος αὐτο: συνίην). 

ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ῥεΐβξοῆ. ὅϑ|γ]}6 σῆδηρεϑ στῆ βυδ]εςξ, 8ο- 
σογάϊηρ ἴο [η6 ΤσΔρδοῖν οὗ ἴ[Π6 βρεακεογ; 
δὴ 8: 7ομη 5 δῇϊηϊν ψ ἢ ἢ15 1 οτά, 
ὙΠΟ ΘηδὈ]οα ἢϊπὶ ἴο τοργοάϊοθ ἴἢ6 
ΠΙΡΊΘΥ τοδοδίηρ, ΠΊΔΥ͂ ΓΟΑΘΟΠΔΌΪ Ὀδ 50Ρ- 
Ῥοβϑά ἴο ᾶναῈ βῃδὈ]εα ἢϊπὶ αἶβο ἴο ὑΓθ- 
Β6ῖνθ, ἃ5 [ΔΓ 45 οουϊὰ 6 ἄοης, [ἢ6 
σῃδγδοίουβίς ἔοστῃ ἴῃ ψὨΙΟἢ [ἃ 45 σοη- 
νεγεά, 

ΗἩονανοσ [Π]5 πᾶν ἢανα Ὀδδη, βυςῇ ἃ 
νίενν οὗ δὲ [ομηβ τεοοτὰ οἵ {π6 1, οτγα 5 
ἀἸϊδοουϊβοβθ 85 ῃᾶ5 Ὀδθὴ ρίνεη ἀεγοραῖαθϑ 
ἴῃ πο τοϑρεοῖ ἔοτὴ {ΠΕῚΓ σοϊηρίεῖς δυ- 
{ποῦ δὴ ᾿πι 1] 6585. Α οοτηρίεῖθ τα- 
ῥτοάυοσίίοη οὗ ἴπΠ6 ψογὰβ βροκεη ψουϊὰ 
αν ὈδΘῚ 85 ᾿Π]ρΟβϑι Ὁ]6 ἃ5 ἃ σοῃηρίοῖα 
τερτοάποιίοη οὗ ἴῃς ἀεῖ4:}5 οὗ ἃ σοπλρ]}}- 
οδιοα βοθπθ. ἔνδεη 11 Παὰ Ὀόδη ροϑϑι 6 
ἰϊ ψου]Ἱὰ ποῖ ἢᾶνα σοηνογαά ἴο υ5 ἴῃς τὶρῆϊ 
ἸΏΡΓΘ5ΘΙΟη. ΑῺ ἸΠΞΡΙγοα τεοοζά οὗ νγοτγάς, 
|Κ6Ὲ δὴ ᾿πδρίγθα σεοοσὰ οὗ ἴῃς ουϊναταὰ 
οἰγουπηβίδησθϑ οὗ ἃ ᾿ἰΐδ, πγιϑὲ Ὀ6 δῇ ἰηΐοι- 
Ρτείδιοη. Τῆς ρόνοσ οἵ ἴπΠ6 ῥτορπεῖ 
ἴο ΘΠΓΟῚ ἰηῖο 1πῸ αἰνὶπα [Πουρἢ 5 15 [6 
ΤΏΘΑΒΌΓΕ οὗ ἴδ 6 νϑύδοιν οὗ ΠῚ5 δοσομηί. 

ΤὨυΞΙΠε αυδβίίοη ΠΏΔΙΥ 15 ποῖ ΠΕΙΠΟΥ 
σὲ [μη Βᾶ5 υϑεα ἢΙ5 ον ῇ 5ίγ]ε δηά ἰδη- 
συᾶρα ἴῃ βυπιπιαγιϑίηρ ἴῃς 1, οτά᾽ 5 τοδοἢ- 
ἴὴσ, θυϊ ἩΠΕΙΠΟΥ ΠῈ 5 σαρϑῦ]6 οὗ 50 
Θηΐοτηρ ἰηΐο ἃ ἃ5 ἴο σἤοοβα τῃ6 Ὀεαβὶ 
Ῥοβϑιῦ]α προ μοα οὗ τοργοαυοϊηρ 115 5υὉ- 
βίδῃοθ. [{1͵]ΔΥ̓ ΟΥ̓ ΤΊΔΥ ἢοΐ Ὀὲ ἴῃς οὯ56 
παῖ (ἢ6 ρᾶγίϊου δῦ νγογάϑ, 1η [ἢ15 βαηΐθποθ 
ΟΥ̓ [Ππαῖ, ἀῖθ 15 οὐσῃ. 6 ἃ’ ΟἿΪΥ σοη- 
ςογηδὰ ἴο ΚΟ ΠΟΙΟῚ, υπηάοσ τἢς6 οἰτ- 
οὐπηϑίδπορϑ, ἴ656. ογὸ {πΠ6 ψοσγάς διϊοὰ 
ἴο ραῖῃευ ᾿ηἴο ἃ ὑτίεῖ βϑρᾶοα δηά ἴο Ἵοῃῆ- 
ΨΘΥ ἴο 5 ἴῃ6 πηρδηϊηρ οὗ (ἢ6 Τοτά. Κνγ6 
τῇδ δάση [ἤδη τΠδΐ 51 ὁλη Π85 γεοοτά δὰ 
της Τιοταΐς αἰδοουτθε5 1 ἢ “ ἐτεθάοτη." 
Βυὶ τδεάοιῃ 15 ὌΧ ῖν [Π6 τόνοῖβα οὗ 
ΔΙΌ ΓΓΑΓΙ 655, πα [6 ρῆγαβα ἰὴ (ἢ15 οοη- 
ὨΘΧΙΟΏ σΔἢ ΟἿΪΥ τηϑδη [ἢδϊ [6 Ενδηρε]βῖ, 
βίδηαϊηρ ἴῃ δῦϑοϊ ἴα βυπιραίῖῃν ψ ἢ τῆ 6 
τπουρῃῖ5, 45 Ὀσουρῃς ποῖ ΠῚ τῆ6 
σοιηρ855 οὗ ἢ]5 τεοοτζὰ ἰὴ [6 ἰοστῃ ΨὨΙΟῆ 
ΜΑΒ {τοδὶ τὸ [86 1464᾽. 

ὙΠαθ56 σοῃϑιἀθγδίοηθ δθεὴ ἴο Ὀ6 
ΔΙΏΡΪΙΥ 5 ΠΠοϊθης ἴο τηθεῖ τῆς ΟὈ]εοἸΟἢ 5 
ΠΟΙ ἀγα ὑτροα δραϊηβὶ [Π6 ρΘΏΕΓΑΙ ἰΟΥΠΣ 

1 Τῃ [Πὶ5 σοηποχίοῃ ἴῃς ποῖδϑ νυ ς ἢ δτα ρίνδη 
Ὦγ (ες Ενδηροε σὲ ἴῃ 11. 21, Υἱῖ. 39, ΧΙΪ. 33, δΙ6 
οὗ [ες ντεαλῖεξι ηροτίδηςθ. [{6 δὰ ποὶ Κερὶ 
βίον ἴο ὑπΠῸ δββθῆος οἵ ψδδὶ (γιβὶ βαιά, ἢς 
τοῖσι ΘΑΘ ἤν Ὀτουρῖῆς οὐ ἴῃ ἴῃς 5ΑΥῺΣ 
ἰδεῖ  τΠ6 βοῆβθε μοῦ ἢς ἀϊδοονογοὰ ἰὼ ἰΐ δὲ 
ἃ ἰδίεσ [ἴπ16. 



ΤΗΕ ΔΟΟΘΡΕΙῚΙ, 

οὗ ἴθ ἀϊδοουτϊβοβ ἴῃ ϑὲ ]οῦπ. Α τροσὸ 
ΡΑΓΠΟ]ΔΓ ΘΧΔΙΠΔΙΙΟΏ 001} 5ῆθνν ΠΟΝ 
ἴατ ἴὴ6 ποτῈ 5ρ060141 Οὐ) οἴ Οἢ 5 ῬὨΙΟἢ ἀΓ6 
Ὀαβθὰ Ὡροῇ {ΠΕΣ δ᾽] εροα Ὡοποΐοηῦ ὯΓ6 

να μὰ. 
2. 81: ]Ϊὁπη, ἂἃ5 ψὲ ἢᾶνε 56, το 5 ἢ 

ἴῃς ρυτζροβε οἴ γανθδ ηρ ἴο Ὠ15 ΓΕΔ 6.5 ἴῃ 6 
Ῥοίϑοῃ οὗ ἴπ6 [οτὰ, δηὰ 5η6 ν5 Ηἰπὶ ἴο 
6 “τῆς (Πχτοῖ," δηὰ “τὰ ϑοὴ οἵ σοάα," 
ΑΞ5 ἃ παῖυγαὶ σοῃϑθαυθηςθ ἢ6 σἤοΟο568 οσ 
Ἦϊ5 Τοοογα ἔποβθ ἀἰδοοιγθοβ ΏΙΟ. ὈΘΑΓ 
τοοβῖ αἰσεοῦν ὑροη ἢ15 ἴθ, δηά ἀνν6}}8 
ΟΠ ἴδδῖ 5146 οὗ ἴῃοβε ἀἰβοοιγβοβ ἩΠΙΟὮ 15 
τηοϑὲ δκίη ἴο 1. 11 Ψ}}} Ὀ6 δδϑὴ ἰδίθσ 
ἴ[ἢδῖ ἴῃς ϑγυπορί5ῖ5 ἢανε ρῥγοβϑοσνοά οἶθᾶγ 
ἴτάς65 οὗ 1815 ἰϑδοῃίηρ, Ὀυϊ 11 νὰ5 ποῖ 
(Πποῖγ οὐὈ͵]εσὶ ἴο ἕο ον ᾿ἢ οοξοσ ἴο ἀν 6}} 
ὈΡΟη 11 ργεαἀοπηδηῖνγ. ὙΜῈῈ 81 [μη τὶ 
νΔ5 Οἴμοι 56. Ηδ ψ]ϑῃθα ἴο ἰορδὰ οἴ 5 
ἴο Γοοορηϊβα (γχιϑὶ 85 ψῆδς Π6 δά ἢϊτῃ- 
56 1{ἰοὐπὰ Ημ ἴο Ὀ6. ΤΠ ΕΓα 15 {ἢ 6τα- 
ἔοτα ἴῃ τὴς τοδοῃῖηρ ψὮΏΟἢ Ὠ6 ῥσάβεγνοβ 
8 ἸηΘν] 4 0]6 ἸΠΟΠΟΙΟΩΥ ἘΡ ἴο ἃ ΤΠεγίδ] ἢ 
Ροϊηῖ. Τὰ ἰμπάδιμθηίδὶ πῆς οἱ τῇς 
(σοβροὶ 45 δὴ οὐ]δεεὶ οἵ διῇ τα δϑβθῃ- 
114}}γ 5 ρ]6. ΤΟΥ ἀο ποῖ, |ἰκὸ 4 65:10 05 
οὗ ρῥγδοῖϊος δηᾶ τηογαΐὶβ, δάπλιτ οὗ ναγιεὰ 
"Πυδισαῖίοη ἴτοτι 16. ΟὨγιϑὶ 15 Η Ἰβο ἢ 
τῃ6 5δυτπὴ οὗ 4}}, δηὰ ϑ8ὲ [οῇπ Ὀγίηρβ ἴο- 
Βεῖμογ 7081 ἰῃοβ6 σποχάς 1ὴ ψῃϊοἢ οὐ 
ἜΧοΘρΡΌΟ!Δ] Οσοββδίοης (45 ἰξ Δρρθδγϑ) 
Ης τενεδίβα Η] πιο] ἴο δάνθγβασιεβ 8)ηα 
ἀουδθίοτβ δηά ἰπΠοηάς, ἘΕῸΓ ἴποῖα 15 δῇ 
ἰηἀιοδίίοη ἴμᾶὶ τῃ6 ἀἰϊδοοιγθοβ τεοογάθα 
Ὀγ 81 [Ἑοὔπ δῖα ῃοΐ (50 ἴο 5064.) ἄνθσᾶρθ 
ΘΧΔΙΏΡ 65 οὗ {π6 1οτα᾿β ΡοΟρυΪαΥ ἰοδοῃίηρ, 
Ὀυῖ ννογὰ 5 οδὶ θα ουἕδ Ογ ῥρθου ᾶγ οἰγουτ- 
βίδηςθβ. Νοίμιηρ ἴῃ ἴῃς ἰουτῃ (οβρεὶ 
οοττοϑροηάϑ ψΊ τῃ6 οἰτουτηβίδησθϑ ᾿ΠἀοΓ 
ψὨΙοἢ τἢ6 Θοποη οἡ τἢ6 Μουηῖ, οΥ [6 
ϑτεαῖ στοὰρ οὗ ρδγαῦϊεϑ θα ϑροόοΐθϑῃ. 
Οη πὰ οἴποσ παηΐ, ἴ[ἢ6 ρηναῖθ ἀἰβοι5- 
βίοη5 ἢ ΝΙσοάδηλιβ δηα ἴῃ6 ᾿ννοϊηδῃ οὗ 
ϑαιηδτα ἤηά 0 ράδγδ]]6]ς ἴῃ ἴῃ6 ΟΙΠΕΓ 
ἀοβρεῖς, δηὰ γεῖ [μῈν ον] θη ἘἾῪ ΔΏΘΝΟΓ 
ἴο οοπάϊτίοηβ ψὨΙοἢ τιβδὲ ἤᾶνθ δγίβθῃ. 
ΤΠ ΟΥΠΟΙ ἀϊδοουγβαβ, ἢ τη6 Θχοθρίίοη 
οὗ τῃοβε ἰη οἢ. νἱ., ψὨΙΟἢ ΟΗ͂ΘΙ βοῖὴδ ρΡε- 
ΟΠ Γ ἐδαΐυτοβ, ΈΓῈ 4}1} ἢε]ὰ δἱ Τοτυ- 
δαίθιῃ, [Π6 σθηΐῖγο οὗ ἴῃ {πιὸ δηὰ αϊβα 
τποοογαῖῖς 6. Απὰ ποτὰ ἴἤδη [Π15: {ΠῸῈῪ 
ΜΟΙ αἰ Εν ΕΙΥ ἔδδτιναὶ ἀἸδοοῦγβοβ, δά- 
ἀτεββθοὰ ἴο ἤθη ψῇοβα σεϊρίουβ ἔδεε ηρ5 
δῃα Ορὶπίοηβ ννεσα τηονϑά Ὀγ [Π6 εἰτουτι- 
ϑίδηςοβ οὗ [Πεῖσ τηθοῖηρ. Οη 5υςἢ οΟ- 
᾿αϑίοηβ 6 ἸΏΔΥ ΠΔΓΙΓΑ γ ἸΟΟΚ ἴοσ βρεοίδὶ 
τεγεϊδιίοηβ. ΤῊΘ ἔδϑνα 5 σομῃητησπλοχαῖοα 

ΟΕ 8τ. ΙΟΗΝ. .ἸΧ 

1η6 οτίϑθ5 οὗ Το Ἴ5ἢ ΠΙΒΊΟΤΥ ; δηά ἃ οἱοβεῖ 
δχδιιηδίϊοη οὗ [ἢ6 ἀϊἰβοουγβθοβ 5ῃ6 8 [δῖ ὁ 
ΠΥ Πδα δὴ 1πιϊτηδῖα σοπηθχίοη ἢ [86 
ἰάθας ψῆϊοῃ τη6 ἐδδίναῖὶβ ταρσγεβθηϊθα, 
ΑΞ Ἰοὴρ 8ἃ5 ἴῃς εν ]5ἢ ϑγβῖθτῃ σοτηδιηδά, 
1}15 ἰοδοηϊηρ ποῦἹὰ Ὀὲ ἴοσ (6 πιοβῖ 
Ῥατὶ υπηοιοδα οὐ υπἱπί6}]} 1} ρ 1016. ὙΠΘα 
[6 οἱὰ ννᾶ58 ϑσϑινερί ἀνᾶυ, πε 1ἴ ννὰ5 Ροϑβ8- 
510 16, ἂς [ῆὴ6 τϑϑυϊὶ οὗ θῖν σοπα!ϊοη5 οὗ 
Τα] ρου στόν, ἴο ἀρργθβεηᾶ τμ6 δ} 
βρηϊῆοδηος οὗ νμαῖ δὰ Ὀδδη 5δ]ά. 

Υεῖ σοῦ: ΜΏ16 πότε 15 50 δὰ ἃ 
“ἐ ῃοΠΟΙΟΩΥ  ἰπ τῇς ἀϊδοουγθοθ οὗ 81 
7οῇῃ ἰδὲ (ἢς οτά, δίϊεσ ἴῃς Ῥεριηηϊην 
οὗ Ηἰξ ρυῦ]1ς τα] ΒΌΥ, {τη [6 [που ΡΣ ἢ18 
οὗ Ηἰ5 ὨθΆσΟΣΒ ἰῇ ϑᾶςοὴ οδβθ6 ἴο Η)561{, 
85 ἴῇ6. οἣς σθηΐγε οἵ ἢορΡΘ, γεῖ [86 ἰοτγηι 
ἴῃ ΨΠΙΟΝ [115 15 ἀοηθ ῥγϑβθηΐῖβ ἃ ἰᾶῖρα 
νδιεῖν οὗ ἀεῖ8}}5 σουτοβροπαϊηρ τ ἢ τῃ 6 
Θχίθγηδὶ οἰγουτηϑίδηςσθα ὑηᾶθυ τ ἢϊοἢ [Π6 
ΒΟνΟΑὶ ἀἰθοουγβοβ ΨΕῚῈ Ποὶά, δηὰ ἴΠθτα 
5 4ἰ5ο ἃ ἀἰβιίϊηςϊ ὑγόρτοβα ᾿η [πὲ τενοΪδ- 
[ἰοη. -ἼΠῈ ἤγοὶ ροϊηΐ Μ1}} θ6 ἰουομοά 
Ὁροὴ ἴῃ ἴπ8 πδχὶ βθοίίοῃ : ἴπΠ6 ϑβεθςοοηά 
Ὀδοοπη65 δνιἄθηϊ δὲ οποθ, ᾿ἴ δοοουηΐῖ Ὀ6 
1 Κη οὗ [Π6 ογάδσ οἵ ἴῃ6 βδυσσθϑϑῖνα υ[- 
[ογᾶηςθ5 οὐ 1,οτά, δηὰ οἵ τῃ6 ᾿Ἰτπ15 οὗ 
ΡΟΒ510]6 σμδηρε ἴῃ ἴῃ6 νδῇδῦ]6 οἰεηγθηῖ 
ΨΥ Ὠ]Οἢ ΤΟΥ σοηίδίη. 

1 15 υηἀουδίεαϊν πι6 ἰδὲ 845 ψὰ τεδᾶ 
ϑὲ [οἢη᾿5 σοθρεὶ 1η πε Ἰιρῃϊ οὗ ([ῃ6 ΡῬτο- 
Ιοριια να ἰσγδηϑίοσ [ῃς [11] ἰεδοηϊηρ ἡ ]οἢ 
τ(ῃδὶ οοηίδιηβ ἱπίο 411 [π6 ἰαίθσ ραγῖβ. οὗ 
[πΠ6 παιτδῖϊνε, δηὰ τ[ἢδί {ΠῸΥ ἀδῆνα {ΠΕΣ 
οοΙῃρ οῖα τρϑδηΐηρ ἴγοτῃ τ. Βα τἢς α15- 
σουβθβ ἃσθα δχϑιηϊηθα βί ΠΟΥ ὈΥ {Ποῖὴ- 
βαῖνθϑ, 1 Ψ11 Ὀ6 56θη [ῃδὲ {ΠΕῪ οὔεγ ἴῃ 
διισοαϑϑίοη ἰγοϑῇ δϑρθοῖβ οὔ ἴπε [1οτα 5 
Ῥείβοη δηὰ πόοῦκ: [Π4ῖ [Π6 ΔΡΡρδθδγαῃςθβ 
οὗ τερθῦτοη ἃσζα ϑυρετγῆςοϊαὶ: ἴπαΐ οδοὴ 
ἀϊθοοῦγβθ, οὐ τδῖποῦ δᾶ. ῇ ρστοὺρ οἵ ἀϊ8- 
οου565, ἀδ8]5 σοιρ οίοὶν ἢ ἃ 5ρεοῖδὶ 
ἰορῖο. Τῆι ἴῃ ςἢ. ν. ἴπ6 ὅοη δηά (ἢς 
765 ἃτὰ σοηϊγαβίθα ἴῃ [ΠΘΙΓ ταδί ἴο 
ἀοά, ἀπά ἔτγοχῃ 1ἢ}}5 15 ἰγασθά ἴῃ6 οτρίη οὗ 
ὉΠ Ὀ6Ιε,. [πὶ οἢ. νὶ. ἴη6 Θοῇ 15 βῆθνῃ ἴο 
Ὀε τῆς Οἶνοσ δπὰ 1Π6 ϑυρροτί οἵ 6. [Ιῃ 
ςς. νἱ., ν. Ηδ 15 [ῆ6 Τόδοδοσ δηα (π6 
ἈΠ Ι νοσου : ἴῃ οο. ἰΧ.» Χιῳ ἴη6. Εουπηάστ οὗ 
τῆ6 πον ϑοοϊεῖγ. Τῆς ἀϊδοουγβοϑ οὗ (Π6 
δον οὔτπο Ραββίοῃ ἤανθ, 85 Μ}]1} ὯὍ6. βθθῆ 
δῇἰογναγάβ, ἃ σμδγδοῖου οὗ [ΠΟΘΙ ον. 

4. ὙὙΠοΙδ 15, ἴδῃ, ἃ οἰδασ δάνδηςε 
δηα ἢἰδίοτίοδὶ ἀδνοϊορηγθηΐς ἴῃ ἴῃς 56} 
τονοϊδιίοη οὗ (ἢ γσγιδὶ 45 ργοδοηϊεα Ὁγ δῖ 
7οῆη. ὙΠεῖα ἰ5 ἰθὺ δὴ ἱπιϊπιαῖθ οοῖ- 
τοβροηάφηοθ Ὀεΐψεθεη [ἢ6 βϑνεσαὶ ἀἱδ- 

ς 

' 

᾿ 



Ιχ ἹΝΤΚΕΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

σουτθοβ δηὰ {πεὶσ δχίεγηδὶ Ἴσοηιοηβ. 
Ἐὸσ [Π6 πιοϑῖ ρᾶῦΐ [6 αἰδοουγϑδοβ ὉΤΕῪ 
(5ο ἴο 50Ρ64Κ) οιὖἨξ οὗ ἴῃς αἰτοιπιβίδηοοϑβ 
ὈΥ σψῖοὰ (ὮδΥ μεῖς οοςσαβϑίοηθα. Τῇθ 
[εβνα! ἀϊδοοιγθθβ, [ΟΥ̓ ΘΧΑΙΏΡΙΘ, ἃΓα (Ο- 
Ἰοιτοὰ ὈὉγ 186 ρΡεο αγ τπουρῃῖ5 οἱ τῃ6 
βοάϑοη. Τὴ ἰάδθα οὗ ἴῃ6 Ῥάδββονεῖ 15 
οοπϑρίουουϑβ ἴῃ (ἢ. νἱ]., ἴῃδΐ οὗ {[Π6 δαϑβὶ 
οὗ Ταῦογηδοῖθϑ ἴῃ οΟ. νἱῖ., ν}Π., (ἢδῖ οὗ 
ἴῃς )εαϊοσαίίοη ἴῃ οΟἢ. χ, Τα ταϊῖ5. οὗ 
ΟΟΠΉΘΧΙΟη ἃῖ6 οἴϊδῃ βυῦ|6 δηὰ ὑηδη- 
Ῥμαϑίζεά, Ὀμυΐ {ΠῈῪ ἅτε ὑπ ]5 ΚΑὈΪ6. 
ΤΠΘΓΘ 15 ἃ ᾿ϑυοποϊοριοδὶ. ΠδυπΊΟΩΥ Ὀ6- 
ἴνδϑθη ἴῃ6 νογάβ δῃά ἴΠ6 ἤδαγοιβ ίοσ [Π6 
τἰπλ6 Ὀείηρ. Νοιδιηρ 1655 [ῃὰη ἃ σοιη- 
ΡΙεῖς δηὰ Ἵδγεία] δηλ γϑὶβ οὗ ἴπ6 ἀοβρεὶ 
δὴ ὑτίηρ Ὠοτὰα ἴῃς οτος οὗ {ῃϊ5 ἀγρυ- 
τηθηΐῖ, Ὀυΐ ἴνο {Ππ|οι γαῖ. Ὑ01}} Ἰηἀ]οδῖα 
[ἢ6 Κιηὰ οἵ ἀεφίδι]5 οὐ σῆϊοῖ 1ἴ ταϑίβ. 
ΤΠΟῈ βοθηθ ὈΥ ἴπ6 ν6}} δ ϑυοβαγ 11105- 
(ταῖθ5. οὔθ ἴγρε οἵ ἰφδοῃίηρ (ἰν. 4---42) : 
[ὴ6 ἀϊδοοιγβθε δέϊεσ ἴῃς μεδιὴρ δ Βειἢ- 
οϑάδα δποῖδεσ (ν. 19--47). ' 

ΤΠοΙα οδὴ 6 0 4υρσδίίοη 85 ἴο ἴΠ6 
ἸηἀινΙά 3} γ}γ οὗ ἴῃ6 ἀϊδοουγβα ἢ [ῃ6 
ΟΙΏΔη οὗ ϑαπιατῖα. Τῆδ βοθηθ, [ἢ 6 
βίγ]6, [ῃς ἔοτῃι οὗ ορ ποῃ τὲ 4}1 σἤαγδο- 
[ογιϑέῖο. ΤῊ ψ6}}, τὴς πηοπηϊδιη (.. 20), 
ἴὴ6 [ογι] 6 οοτη- 6] 45 (Υ. 35), ἰο ἃ 
Ρίοῖατε ΜΙΟἢ ΘΝΕΙΥ͂ ἔτάν ]] 6 ΓΘΟΟΡΉ 568. 
ΤῊΘ 5[}16 οὗ [ὴ6 σοηνοτγβαίίοη 15. 64 }4}}γ 
11 6-Κ6. ὙΠ ποιῆδη, ψἹτἢ ΤΟΔαῪ 1η16}}}- 
δέῃορ, Θηΐοτβ Ἰηΐο ἴῃς εηϊρτηδίῖς ἰογη οὗ 
1Π6 1, οτά᾽ 5 ϑδεηΐδθηοθβ. 8586 ρῖνεϑβ αἰοϑ(0ἢ 
ἴον χιυσδίίοη, δηά, κὸ Νιοοάθημιιϑ, 1.568 
Η!5 ἸπλάρετΥ ἴο βιισραϑδί ΠΟΓ οννῃ αἰ Πσα]- 
[165. Αἱ ἴδ ςάπι6 {ἰπη6, Ποὺ σοηΐδβϑιοη 
ΚΟΟΡ5 ψι]η [ἢ6 Π1πλ115 οὗ Π6Γ γα 004] 
(αἰ. ΕοΥ ΠΕ ἴῃς (γδὲ 15. ἃ ὑγορῇδεί. 
Αηὰ ἰξ 15. Θαϑὺ ἴο 566 ἢον ἴῃ6 (16 Γ ἴ65- 
ἘΙΟΩΥ οὗ ἢΕῚ σοιπηίγγμλθη ὈΠπράγδ] ] εἰθὰ 
ἴῃ ἴῃῇ6. Οοβρεὶβ νψἂθ ὑαβεὰ ὑροὴ ἰαΐεοσ 
τοδοῆιηρ (συ. 42), ὙὨΙΟὮ ΤΠΘΙΓ ροϑβιοη δῃ- 
ΔὐὈΪ]εά τεϑῖὰ ἴο γεσεῖνα 845 ἴῃ6 εν σου]ά 
ποῖ ἔᾶνε ἀοῃσ. 
ΠΕ αἀἰδοουγβα ἴῃ οὗ. ν. 15 σπμαυδοίογ δας 

ἴῃ οἴμου ψᾶγβ. [{ 15 ἴῃ6 τεοογάεα Ὀθρίη- 
πἰηρ οἵ ΟΠ 515 ρσόρἤσῖς οδοβίηρ. Ηδ 
ππηίο! ἠ5 ἴ[π6 πδίυτγε οὗ ΗἸς ψοτκ δηά οἵ 
ΗΙ5 Ῥεβοη ἴῃ ΔΏΞΟΥ ἴο [ἢ ἢγϑί δοου- 
βδίοηβ οὗ [Π6 [ἐν Ὀείογα βοῃγα δυῖῃοτὶ- 
ἰαἴῖϊνα Ὀοάγ (566 ν. 19, ποῖθ). [{ 15 ποῖ 
ι ῬΡορυΐϊατς ἀϊδοουγβα, Ὀὰϊ ἴῃ οὐΠ]ΠἸπς οὗ ἃ 
βυϑβίςπιδίς ἀδίβῃσαθ. [{ 5ρΤῺρΡ5 παίυγα! 
ουῖ οὗ ἴδ6 ρῥτεοδαϊηρ δοῖ, δῃὰ 1 ἈρῬΘδσΒ 
ἴο ταίϑγ ἴο ἴδε οἰτουπ)ϑίδηςσο5. οὗ [6 
Ἐδαϑδὶ [1 15 ποῖ 50 τυοἢ δὴ διρυτηθηῖ 

8ἃ5 ἃ Ῥεϊβοηδὶ τονεϊδίίοη. Αἱ ἴθ βϑιὴς 
ἔἰπλ6 τ οὔξδιβ δῇ δῃδίγϑὶβ οὗ ἴῃς γε] ρίουβ 
οΥβῖ5 οὗ (ῆ6 πι6. [11 ἀἸβο]οβϑαβ [ἢ τεΪδ- 
[ἰοη ἴῃ ψὨϊοῇ [6505 βίοοά ἴο ἴῃς Βαριει5ῖ 
(33--.35), ἴο Μοβες (46), ἴο γϑνεϊδιοη 
ΒΘΏΘΓΑΙΙΥ (37 {), ἴο παδιδιη (29 1). Ιἰ 
ἄφθδ]ς, ἴῇ οἵδε ψογάβ, ἢ 1υ5ῖ [Πο56 
τορῖος ψΠΙΟἢ Ὀοϊοηρ ἴο ἴῃ6 ὈδρΙηπηρβ οὗ 
τῃ6 ρτϑαΐ σοπίγονογϑυ δῖ [ειβδ] τα ̓. 

Οπα οἴδατν "Πϑεγαῖίοη τὺ Ὀ6 ρίνοη ἴο 
βῇθνν [ἢ6 ΠΟΙ ΒαπηοηΥ ΜὨΪϊοἢ ἀπά 67}165 
[16 Ῥτόρτοϑϑ οὗ [ἢδ 55εἰ γαναίφίοη οἵ [πμ 6 
Ιοὐὰ 45 τεοογάδα Ὁγ δὲ ]Ϊοῦη. ππομῖ 
τεοΚοηϊηρ ἴῃ 6 ΘΧΟΘΡΌΟΠΔΙ ΡΘΙΒΟῊ Δ] σανα- 
ἰαϊίοπβ ἴο 16 ψοϊηδὴ οὗ ϑδιηδγία (ἱν. 
26), ἀπά ἴο ἴῃ τηδῃ Ὀογὴ ὈΪπά (ἰχ, 37), 
τὴς Τιογὰ τονεαὶβ Η]πΊ5εἸ]Γ δανθη {1Π|65 
ἢ τὴς ἰοστηιία “1 8π|,᾿" ἢνο τἰπ65 [ἢ 
ΗΝ ΡυΌ]Ιο ταϊηιβίγγ, δηᾶ ἔσσα ἢ ἴπ6 
ἰαβί ἀϊβοουγθθβ. [ἴ ταδί Ὀ6 δηουρἢ ἤδγα 
ἴο δηυτηογαῖα ἴῃ6 {1||65. ὙΠΕΙΓ ρο ποδὶ 
σοηποχίοῃ ΨΜ}}} Ὀ6 ΟὈν!]ΟΙ5. Ἵ 

(α) νἱ. 35 8: 7άαρε ἀφ Βυεαά οΓ ἢ. 
Ὑ}. 12. 7 αγ»΄χηι ἐδε Διράξ ὁ. 1}ε 

«υογ, 
Χ. 7. ἤσαν ἐΐς 2200» οὗ ἐλε τἀσεῤ. 
ΧΙ. 76» ἦε φοσα δλεῤλεγά. 
χὶ. 25. 76α»Ἔὃ31ὴ6 Αερμγγετοπ απά 

ἐλε 27. 
(2) χὶν. 6. 7 ἀρ’ ἐς αγ, απαᾶ ἐξ 

Ζγιά, απα “ἦς 2172. 
χν 1 76» ἦε ἐγμό Ῥέη. 

4. Βυῖ ἴἰ 15 5αἱὰ τῇδῖ [ῃ6 ἰδησιαρα 
αἰθυϊεὰ ἴο [μ6 Βαριϊῖ δηὰ ταὶ οὗ ἴῃς 
Ενδηροίϊοι Ὠἰμηβε] Γ ἀγα ὑῃα 5] ρ 5 ΠΑ Ὁ 6 
ἔγοτῃ ταὶ οὗ ἴῃς ἀϊδοουτθαβ οὗ ἴῃς [1 οτά. 
Ὑνηαὶ [5 Ὀδθῃ 581 δἰγεδαὺ δῆθεν ἴο 
μαι Θχίθης [ἢϊ5 τηιδὲ Ὀ6 ἴσῃ 6. 81 [οἤη 

1 Τὰν Ὀς αἀάοά αἷφοο {παὶ [ἢς οςοαϑίοη δπὰ 
οοπίοηίς οὗ πὰ ἀϊδοουζβο τὰ ἱπ σοιηρεῖς ἄρστθο- 
τηθηῖ ψἰἢ ἴπεὲ ϑγπορίϊο παγγαῖϊνθ. ἴῃ 686 Ὧο 
ἰε55 {πῃ ἰῃ δι ]οῆῦη τῇς ὀρθὴ ποβι γ οὗ ἴῃς 
7ενν5 5ἰδγῖὶβ ἴτοπι (ἢς δἱϊερεὰ νἱοϊαιίοη οἵὁὨ ἴδε 
ΘΑ ραῖῃ (Μαῖῖ. χἰϊ. 2; Μαγῖ 1ἷ. 27 ἢ); δῃά πῈῪ 
οὔεν (ἢ (ΟἸ]ονίησ οογτεβρομάδηοοβ οἵ ἱμουρῆξ 
νι } 8.1 [οη  τεσοσὰ : 

Ψ. 14, Μαῖίι. χὶϊ. 45 (ἔκ χνὶϊ. 10). 
υν. το ἴ., Μαῖῖ. χί. 27; [υυκο χ. 22. 
τυ. το, Μαῖϊ. 1. 17. 
ν. 12, Μαῖϊ. χχν!. 18. 
τυ. 13, κε χ. τό (Μαῖϊ. χ. 40). 
υν. 11, 17, Μαῖι. χνὶ. 27. 

. 10, Μαῖξ. χχν. 32, 46. 

. 30, Μαῖίί. χχνὶ. 39. 

. 30, [λἰκε χχὶν. 27 (Μαῖϊ. χχνΐ. 54). 

. 43. Μαῖί. χχίῖν. 5. 
44, Μαῖῖ. χιϊὶ. 14 δ΄., χυὶϊἱ. σ δὲ, 

. 46, 1υἱο χνὶ. 31. 
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ΤΗῊΗΕ ΟΟΘΡΕΙ, 

ἀοαἷς στ οἠς ἀϑρθοὶ οὗ ἴδε (τυτῃ, δπά 
1.565 16 5416 ραποσαὶ (Ὁ ΠἸῺ5 οὗ βΒρεθοὴ ἴο 
ΡῬτεβεηῖ ἴῃς αἀἰβοτεηϊ οἰεπηεπῖς ΠΟ σοη- 
τὐἰρυΐα το 115 ἤ] 655. Βυῖ Ὀεπθδίῃ [ἢ]15 
ΘΙ ρΟτἤοῖδὶ τοβοι ΐδησθ ἴθοσα τὸ 51} 
Ρτγοβϑεσνοὰ ἴῃς ἌἙμαγδοϊεσιβίς ἴγα!ῖ5 οὗ (6 
τοδοπίηρ οὗὁἨ δδοῦ βρϑάίκει. ὙΠΕΓΘ 15, 85 
ἢδ5 Ὀδδη Ροϊηϊοά ουζ, ἃ ΟἸΘΑΣΙ ΡΓΙΟΡΤΟ55 ἴῃ 
τὴς 1,οτᾶ᾽β τονεϊδιίοη οἵ Η 56]. ΤῊ 
ποτγὰς οἵ (ῃς Βαρι5ῖ, οοτητηρ αἱ ἴῃ 6 σοτὰ- 
τοοποοιημθηῖ οὗ (ἢ γχιϑι 5 ψοσκ, Κααρ δ ΠΟΕΪγ 
ὙΠ 1 [η6 ᾿ἰτ}115 συρρεβίοα ὈΥ̓ ἴῃ6 ΟἹὰ 
Τοαβίδιηθηῖ, δὶ ἢ6 ϑᾶὺ5 5Θροπίδῃ οι 5}. 
οὗ Οῃηβῖ 15 βδυμηηθα ὕὑρ ἰπ [Π6 ἵνο 
ἤἄρσυτεαβ οὗ [δε “1,21 δηὰ “τς Βπάο- 
στοοιι," ὙΠΟ τορεῖου ρῖνα ἃ σΟΙρΡΤΟ- 
Ποηβῖνα νὸν οὗ ἴῃη6 ϑβυβοτηρ δηᾶ ἸΟΥ, 
ἴῃς τεἀεχηρίινε δηά ἴῃς οοτηρ]εῖῖνα οτκ 
οἵ Μεββιδῇ ὑπ αογ [ἢ6 ῥγορῃθίς ᾿ΓΊΑΡΘΤΥ. 
Βοῖἢ ἤσυγοϑβ ἄρρεδσ ἀραὶῃ ἴῃ ἴῃς Αροοδ- 
ἶγρβε ; Ὀμὺῖ ᾿ἴ 15 ΝΕΤῪ βρη! δοδηΐ ἴπᾶὶ [ΠΟῪ 

ΟΕ 51. ΙΟΗΝ. ἱχὶ 

ἄο ποῖ οςοὺσ ἰη ἴπε 1, τά β ̓οδοπίηρ ἴῃ ᾿ 
{πε ἰουτίῃ (σοβρεὶ οὐ ἴῃ ὅῖ 7οὔἢπ᾽ 5 6ρ]5- 
1|ε5. Ηἰ5 βρεοιῆς [οϑι οηγ, δραίη, ἑἀὲς 
ἦς ἐἦς ϑδοη οὐ Οοα (ἰ. 34), 15 ΠῸ ΠΊΟΣΤΕ 
[π8ὴ ἴῃ6 Δ556 τ! ΊΟἢ 1 ἢ᾽5 ΟὟ ρδβοη οὗ 
[παῖ ΜΠΙΟΩ τἴῃῈ Θυποριϊδῖθ γεϊδῖε 88 ἃ 
αἰνίμα τηεβϑᾶρα δοσοιωρδηγίηρ ἴῃς Βᾶρ- 
[5 (Μαζί. 11. 17, Δηἀ Ρᾶτ4}16]5). Απά 
1 15 ψΟὮΥ οὗ ποῖίϊςο, [πᾶὶ πᾶς ψῃϊοὶ 
ἢ6 νὰβ Ὀδίοσγε ὑγερατθά ἴο τεοορηϊβα ἴῃ 
ΟὨτβὶ (1. 32) νὰ ἴῃ6 [Ὁ]Π6855 οὗ ἃ ῥτο- 
Ῥμεῖϊο οἥδος νῃ]οἢ ἴῃ ΟἴοΓ Επνδηρε 58 
τοςοογὰ ἢ ἴο ἢᾶνε ρῥσοοϊδι πηεα ἃ5 γεδαγ 
ἴο Ὀ6 δΔοοοιῃρ ]5Π6α (Μαῖῖ. 11}. « τ)". 

Ενδῃ ἴῃ ϑἴγ]6 ἴοο, 1ἃ τῆδὺ 6 δάάδά, 
(ῃ6 ἰδηρυαρε δϑοιρηθα ἴο τῃ6 Βαρτεῖ 
ἢδ5 [5 ΡΘου ΑΓ 165. ΤῊς 5Ποσῖ ΔΏΞΟΙΒ, 
7.» »πού; Διο, 7) α»ηποί 166 Οἀγίσί (1. 20 {.), 
816 ὉΠ|1Κ6 δηγιηρ οἶδα τη 5ι ]οἢη, πὸ 
1655 [ἢδη ἴΠπΠ6 ΔΉ ΜΕΙ ῃ τἴῃ6 νογάβ οἵ ρῥσο- 
ΡῬΒΘΟΥ (1. 22). ΟὐΟὩΡ. 111. 29, ποῖα. 

Τῆς οοΙτοϑροηάθηςθα οὗ ὄδχργεϑϑίοη Ὀεΐνεεη ἴπ6 ἰαηριαρε δι ρυϊοά τὸ ἴῃ6 
Ιοτὰ ἴῃ ([ἢ6 ἀοβρεὶ δηᾶ τῃ6 Ερίβι!εβ οἵ 81 Το ἃῖα τοσγε δχίθηβῖνα δηὰ ᾿ῇοσα 
πηροτίδηϊ. ΤΏΘΥ ἅτα ρίνθῃ ἴῃ ἴῃ6 (ο]]οσίηρ 180 ]6 : 

7οδη 1. 1:. Ἐξ “φεαξ ἐλαΐ τῦέ οἷ 
ἄποιν, απά ἐκείν “λαΐ τς ἦαῦυε φέρ. 

ν. 22Πὖὲ Ζ7Άάσε ἐς αποΐλεν ἐλαΐ δεαγείλ 
τοίέιξες Οὗ γις,; αμπαᾶ 7 ἄποιν 1ἠα: {δέ τοῖξς 
πες τολίελ ἀξ τούρσεοείλ ΟΣ μιξ ἐς {γι ... 
7 γεωξεῖυε ποΐ τοίξριης ον» »ηαη... 

γ. 24. 427Πὲ 1λαΐ λεαγείλ νιν τοογά ... ἐς 
2ατ:εεά ονι ἠδαϊᾷ προ ἤζζε. 

ν. 38. ... γε ἦατυε ποὲ }ὲς τυονγ αδιάρρ 
ἐη γον. 

νἱ. 56. “ἴε ἐλαΐ φαίείλ μιν ελ απά 
ἄγίπξζείλ νι» δίροά, “ποείζοίζ ἐμ γιέ, απά 7 
ἐπ ἀέρι. ΟὈΙῈΡ. χὶν. 17. 

νἱ]. 29ς. 7.4 αἴπυαγς λοεε ἐλίηρε ἐλαΐ 
2αςε λἕρι. 

νἾ, 44. ,41ὲ (ἐς ἀδνΐδ) τᾶς ὦ »Ἁ7- 
ἕο “ον 1λε δερεριρίην. 
ν. 46.5Ὺ Ἡ ίολ οὗ γος ὠποίϊμεσίδ γιέ 

“7 «ἴν 
ν}}}. 47η. 411Ἢὸ δαέ ἐς οΓ Οσοά ἀεαγεΐλ 

Οοά": τοογάς : γέ ἐλογοίογε ἀσα» ἑάενε ποΐ, 
ῥέα γέ αγέ ποΐ ο7 Οοί, 

Χ 15. 7 4») “οι »ι})7 ἐε 2ο» 1Δέ 
σλζρ. 

1 Τοἤη ἱ. τ---2ώ. 72α  τυλίο τας ) )»ο»ῃ 
2.ε ὀφρίρριζηρ... τυλίοδ τοῦ ἀαὺέ σέο τοῖα 
ΟΜ ἔγές ... ον 41λε {7 τοας »ιαπγείκ, απα 
τύε λαῦε “ἐξ {}:, απαἱ κα» τοίέηεες (1651) 

. ζλαξ τυλίολ τε λαῦε σεῶ; απα ἀεαγά 46- 
εἴαγε τῦε τρο γον. 

ν. οΙ. 27,τὖε γεεῖνε 426 τΐίγιξες ΟΥ̓ γιό, 
ζλε τοΐηόος οὗὁἨ Οοά ἐς ργέαίερ. 290» ἐλὴς ἃς 
Ζ.ε τυΐΐρηέςς οΥΓὙΎ σοά τυλ΄ίελ λε λαίὰ κει πε 
ΟἿ ἀὲς .0»1... 

:. 14. δε Ζηοτυ ἐλαΐ τῦε λανε ῥας:: 
,),ορνι ἐεαίὰ ὠρΐο εκ, δείαιδε τὐε ὥρυε 1:}έ 
ὁγεΐλγι. 

11. 14. ... 246 τυογα οΓὙ Οοα αὐίάείλ ἐπ 
)ο". 

ἷν. τ6. Ῥλοεοευεν «λαὴ ἐρηγεες “δαί 
7) ερως ἐς τλε δὸη τῇ σοάώ, σοά ἀϊποοίίεβ 
ἐπὶ ἀἰσι, απά ἦς ἐπ σοά. (όταν. υ. τό; 
11. 24. 

1). 22. ...δεαμδέ τῦε... ἦρ ἐλοδε λίμρε 
ἡλαΐ αγε ἰκατίηρ ἐπ  ξς σισήϊ. 

1, 8. ... 246 ἀευϊ εἰμμείλ ϑονε 1δέ 
ὀεορέριπέησ. (ΟἸΟΤΏΡ. 111. 12, 15. 

111. 5. 0.0. ὅπ ἀέύρε ἐς πὸ 57. 

ἵν. 6. ἥἥεαγε οὗὙ Οσοά: ἦε ἐλαΐ ξηοτυ- 
εἰὰλ σοά ἀεαγείά τς; ἀξ 1γαΓ ἐς ποί οὐἡὙ Οσοά 
ἀεαγεΐλ ποί τι. 

"1. τό. ... ἀεὲ στή ἄστη ἀὶς 7 707 “5. 

1 ΤὮε ρῥδδβαρα, 11]. 31--.-36, ἰς ἴο Ὀς αἰγὶ ρυϊοὰ ἴο ἴῃς Ενδηρεῖίϑὶ δηὰ ποὶ ἴο ἴῃς Βαριϊι. 855: ποῖα. 



Ἱχὶ 

Τοἢη χὶϊ. 35. “217 1λα] τυαϊζεία ἐπ ἄαγᾷ- 
πόες Ζποιοσίλ πο τυλίλσ' ἀξ ρυεΖ. 

ΧΙ. 24. “4 μεν οογυμαμριοηι 7 ρἵνέ 
μη10 γος, 1 λα! γε ὥυε γιό σπυίδεγ; ἂς 7 
ἄαυε ὠυέεάδ γομ, ἐλαΐ γε αὖο ὥυέ ομέ 
απμοί λέγ. 

χν. το. 727 γε ζεοβ »}) εὐρε»ρ»ἼΡΙΦης, 
)ε «λαΐ αὐξάξ ἐρ γεν ἐσσε. 

χν. 18. 27. Δᾷε τοογίά λαΐέ γοιε... 

χν! 24. “4:2 απά γε «λαϊ[ γεκεῖνε, ἐλαΐ 
γον 29») νὰν δέ μεμα. 

χνὶ. 32. 7, λαῦε σουεγώνιό 1ἠξ τυογἰά, 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ 

1 ]οἢη 11. τς. ...}ε ἡλαΐ λαΐείλ λὲς ὄὅγο- 
24εν... τυαἐξείλ ἐπ ἀαγζηπος, αμπαᾶὶ ποισείἦ 
πο τοῥίλο᾽ ἀξ γοείλ ... 

11. 22. 7 1: τς Δὶς ογρπαρπάνιοι, Τλαΐ 
τὖε «ἡοιμία δείϊευς ἐμ ἦς παπό οὐ ἀὲς δοκῇ 
͵, ες Ολγίδί, απ ὥυε οπό αποίλεγ, ας ἦέ 
φαῦε ως οὐγυμαμάνισιξ. 

ἷν. 11. “Βείουεί, ΖΓ Οοά «0 ρνεῖ ὠς, 
τύε οερἠΐ σίδο 0 ἔσυό οπε αποίδϑγ. (ΟΡ. 
1. 7 0 10 τὰν τό. 

Ἶν. τ6. Οϑοά ἐς ὥυε, απα ἦε ἐλαξ {ιυεί 
εἰ ἐμὲ ὥνε “Ζιυείζείλ ἐπ Οσοά, απα σοί ἐμ 
ἀέρι. 

ΙΝ, 12. ΜΜαγυεί ποί, τῖν ὀγείλγεη, ἐζ 
ζλε τυογίπ ἀαέξ γοι. 

.. 4. Ζ72ε:ε {ἀέριος τοῦῖϊς τῦςφ ὠπίο γοί, 
“δαί γον 7907) γα» δὲ μα. Οομρ. 2 
7οδη χ2. 

ν.41(. Ζ7λϊ: ἐς τ4ε υἱαονν ἐλαΐ ουε- 
ἐσγισίλ (ἡ νικήσασα) 2ἠ{ε τυογία, εύέε ΘΩ͂ 
͵7)πἰλ. 

Οομηρᾶσζα αἷδο τῇς [Ὁ] ρ ΡΑβ5ᾶρ685: 

ἷν. 221. 
ΥἹ. ὅρ (πεπιστ. κ. ἐγνώκ.). 
ΨΙ1]1. 45. 

Ιη δά: οη ἴο [656 ρἤῆγαβθϑ ἴΠπ6τῸ 8.6 
5016 ἴ6ΓΠΊ5, ΠΊΟΤΘ ΟΥ 1655 σμσδοίεγιϑές, 
ΜΏΙΟΘΝ ἅτ σομηηοη ἴο ἴη6 [1 οταἷς ἀ15- 
σοῦγδο5 δηά τῆς Ερίβιϊε : “ἐπι (ἀάλη- 
θινός), ““ τηυγᾶσγογ," ““ἴο αϑὶκ ᾿ (ἐρωτᾷν), 
“10 τδορῖνα ΜΠ] η655," “6 ὅοη;" δηὰ 
ἴ[ηἢ6 ἰτεαυδης υ86ὲ οὗ τῆς ἤηδὶ ρῥδγίϊοὶα 
(ἶνα) 15 ἑουηα ἴῃ Ὀοιἢ (χν. 12, Χνὶ!. 3 ; 
οοΙῃραζοα νη ἢ 11}. 22). 

Απ δχδιηϊηδίίοη οὗ ἴΠ6 Ῥδγα}]6]5 σδῃ 
ἴεανα {π||6ὲ ἀουδὶ [ῃδῖ [Π6 ράαϑβαᾶρεβ ἴῃ [6 
(αοβροὶ δῖ ἴῆ6 οπρίηδὶα οὐ ψὨΟἢ ἴῃς 
οἴοῖβ ἅγα πηου θά. Τῆς ρῆγαϑοϑ ἴῃ ἴῃς 
οϑροὶ ἢᾶνα ἃ ἀεδβηϊῖϊα ἢἰβδίοτς οοη- 
Ὠσχίοη : [ΠῚ Ὀεϊοηρ ἴο οαἰτουτηβίδηοθϑβ 
ΜΏΙΟΝ Ἔχρίδίη τἤδπχ. ᾿ ΤἼΏΘ Ρῆγαβοϑ ἴῃ ἴῃ 6 
ἘΡΊ5116 ἀῦὸ ἰῇ ραγί ρϑῃθγα Ἰϑαιοηβ, δηά 
ἴῃ Ρᾶτὶ ἸηεΥργοίδθοης οὗ [6 Θδγ] οΓ ἰδη- 
δυᾶλρε ἴῃ νἱον οὗ (τ βι 5 σοιῃρ ει πγοτὶς 
δηά οὗ (δε ὄχρεγίθηος οὗ ἴῃε (Ὠγιβίδῃ 
Ομυτοῆ. ΤῊ] ἰ5 ἴπιε οὗ ἴῃς ψῃο]ς ἄοο- 
{ΠηΔ] τεϊαϊίοη οὗ ἴῃς ἵνγο ὈοοΚβ, 85 Μ01}} 

ν. 20. 
ἵν. τό. 

11. χ7. 

Ὅ6 86 6η ἰδίου οθ. Τῇδ Ερίβίϊα ῥγεβυρ- 
ΡΟβ65 ἴῃ6 Οοβρεϊ, δηὰ 1 δ1 Τ]οῆη μὰ 
Αἰγοδαν τῆγουσῃ ΤΠΔΩΥ γοδῖβ σΟΙΏΠΊΠΗΪ- 
οδῖδά ἢϊ58 δοσοιηςΐ οὗ [6 ,ογα δ ἰθδοῆϊηρ 
ΟΥ̓ΔΙΪΥ ἴο ἢ]5 οἰτγοὶα οἵ αἴ ϑοῖρ 65, 11 15 ΘΆΚΞΥ 
ἴο 5686 ΠΟΥ͂ ἴῃς Δ]]υδίοηβ ψοι]ὰ δα 1ητϊεὶ- 
᾿ἸρῚ0]Ὲ ἴο ([ἢε τοδάθιβ οὗ ἴμε Ἐρίβι]ς ἢ 
1 ὑγσεοβαβά {86 ρυδ)ιοδίοη οὗ [ῃς (οβρεὶ. 
ΠῚ τῆς ΕρΙιβθῖ]6 ννὰβ σιςδη δίϊτεσ ἴῃς (ο5- 
Ραὶ νὰβ ριι  Ἰϑῆεα, [6 ιι586ὲ οὗ [86 1, οτα 8 
ΜΟΙ ἰῇ ὙΠᾶ| 5 Ὀγδοῖο αν ἃ οοπη- 
ΤΛΘΏΓΔΙΥ ΡΟ ἴπθ οΔῃ σϑιι5α ὯΟ ΑἸΗ[- 
οὐ γ. 

Τῆς Ρχγοίοριε ἴο ἴῃς οθϑρεὶ οδιβ τῇ 6 
ΤῸ 8] ρᾶγα αὶ ἴο 1015 ΕΡ᾿51]186. [1 [ἢ15 
ἴΠετῈ 15 ἴῃῇ6 5δπ|6 δρρ)οδίίοη οὗ ἴῃς 
[εδοῆϊηρ οὗ ἴῃς Οοβρεῖ ἔἴτοτῃ πε ροϊηϊ οὗ 
γεν οἱ ἴῃς δάναποεα (ἢ γβδη βοςὶ οί. 
ΤἼΠδ οχροβιτίοη οἵ (ἢ6 τὰ ἢ δϑϑιπλθ5 τἢ6 
(λοῖβ δηά ψογὰβ ψῃ]οἢ ἔο] ον ἴῃ [ἢ 6 Ὡδτ- 
Γαῖνα, ψῃ116 1 ἀδαῖὶθ ψ ἢ ἰἤθτλ ἔτεοὶν 
δηά ἴῃ ἴπ6 ΑΡροβί!εβ οσῃ ρῃγαβθο ΡΥ. 

ΤῊϊς ψ1] ἀρρεᾶσ ἔτοτι ἴῃς (οἸ]οσίηρ ἰΔ0]6: 

Φι 1. 72.1}6 δερίμηέρο τας (ἦέ Ἡογή. 

... λε Ἡνογαἱ τοας τυ Οοά (ἦν πρόφ). 
Οοηιταβὶ χν!!. 5. 

... 24ὲ Ῥῆρογαὶ τᾶς Οοά. 

᾿. 1. Ζ8αἱ τυλίελ τας ον ἐδέ δερὶῃ- 
μέρ... οὐμισεγηεΐηρ ἐλε τυογ οὗ ἐϊζε... 

Ἷ,.2. ... 2γε εἰεγπαί {κ, τυλέρλ τᾶς 
τοίὰ 126 δεν (ἦν πρός). 

ν. 20. 



,ΤΗΣΕ ΘΟΞΘΡΕΙ, 

ζ. 9.ὡ 724 ἥγυς ἤρλέ.... 
ἐρΐο 1.ε τοονὐ 

Ὁ. 5. 716 ἐνσλέ «λέμε ἐπ 166 ὅ7}- 
πές. ΟὈΟἸΩΡ. ΧΙ]. 35. 

ᾧ. 12. “4: »παρ» ας γεώσνεα ἀένι, 10 
δον γραῦς ἀξ γίράΐ ἰο ὀεοσγες εὐέάέγσε οὗ 

“σας οὐηιῖρρ 

--α. ὦ ἑδορ ἐλαΐξ δοίίσυς ορ Δὶς μπαΡΉΦ. 

Ὁ. 13. Ἡλι τύερε ὄογα ... οὗ σοά 

) 
ν.1τ4ΔἍ 72ε ρα δεανις ἤεηλ. 

--τ ... τ06ὲ δελεία ἀῆς σἰο»γ}. 
υ. τι8. Δονπαπ λαίλ δέϑι (ἑώρακεν) Οἱ 

αἱ αμν ἐύμε. Οομρ. νἱ]. 46. 

Τῆδβα ρϑγδ}16]5, ψ Ὡ]οἢ ἅτ ἰουηά ἴῃ 
οἰσῆϊθεη νϑῦϑοβ ΟΠΪγ, οεσ, 85. ἴἃ ψ}}} Ὀ6 
ἔε], ἃ εἶοβε δθιπν ἴο [Π6 ΕΡΙ5116 ποῖ ἴῃ 
Ιδηρυάᾶρα οἡἱγ, Ὀὰῖ 1η οττηυ]αῖθα (πουρῃί. 
Απὰ Πυτίῃοσ, ἴῃ6 Ῥτοίορσυς δπὰ ἴῃς ΕΡΙ5116 
δίδη 1ὴ [Π6 8416 σεϊδίοη οὗ ἀδβρεπάθησθ 
ἴο ἴῃ6 ἀϊδοοῦτϊθεβ. [ἢ (ἢ]5 τεβρεοὶ ἴἴ 15 
Ἰηἰεγθϑίηρ ἴο σοηραᾶσο Μῆαΐ 15 βαϊὰ ἴῃ 
τῆς Ῥτοΐοριια οὐ “(ες 1406,᾽ δηὰ “6 
ΤΑρῆς" δηὰ “τἢς Ττἢ," ἢ τἢ6 ρ45- 
βᾶρσοβ ἴῇ (Π6 1,ογὰ δ πόσας το ψΏΙΟἢ 
ἴῃς Ἐνδηρο δὶ ἀγαννβ ἢ15 ᾿οδο ]ηρ. 

(1) Τῆς 1116. Οομρ. ν. 26, χὶ. 25, 
χῖν. 6. 

(2) Τῆς Τὐρῆς. Οὐομρ. ν]}]. 12, ΙΧ. δ, 
χὶϊ. 46. 

(3) Τῆς Τταῖῃ. Οομρ. νι]. 232, χῖν. 6. 
τ ψῈ} 6 τεγει εσοα παῖ ἴΠ6 σδῖ- 

ἀϊπαὶ ρῆγαθος “τῆς δογά," ““Ὀοσῃ (Ὀε- 
δοῖί6ῃ) οὗ σοα," δὲ ποῖ ἰουηά ἴῃ (Πα 
ἀϊδοοῦγοεβ οἵ ἴῃς σά. 

ΕἸΞΟν Πετα ἴῃ ἴῃς Οοβρεὶ ἔπεσα ἅσα ἴὴ 
[Π6 παιγδῦνο πδίυσγαὶ ἐοἤοεϑ, 50 ἴο 5ρεᾶκ, 
οὗ νοϊὰβς οὗ [ἢ 1,ογὰ (11. 4 οοπιρατοά 
ψῈ ἢ ν]. 20, δὲς ἀοω τᾶς ποί γεί φ0»6) ; 
ἃ ἃ σοιτεβροηάθηοεβ ψΠοἢ Ὀεϊοηρ ἴο 
ἴπε τερειοῃ οὗ σοιτεβροπάϊηρ οἰτουτη- 
βίδῃςεβ (ῖν. 12 || Υ]}}. 52; 11, 2{1χ. 32), 
ΟΥ ἴο ἴπε 5.655 ἰδ! ἃ ἀροῇ βοῖὴξ σδηΐγαὶ 
{τῇ (νι. 28 [{1χ. 29 ἢ [| χῖχ. 9). 58}}} 
[ἢ6 σΟΠΟΙ ΒΟ ΤΟΠΊΔΙη5 ὈΠΘΠΔΚοη (δαὶ 
ἴῃς ἀϊδοουγβαβ οὗ ἴῃ6 1,ογά ἢᾶνε ἃ τηᾶσκοά 

1 Τῆς τειλδικϑ τάς ἀροη ἴῃ Ῥτοίορσας ρεπο- 
τα γ, ἱποϊυάϊησ ἴῃς Ὀτὶοΐ σοτησηθηΐ οἡ ἴδ6 Βδρ- 
(ἰΞι 5 ἴεβ!:ϊ ΠΙΟΩΥ (ἰ. 1τ6---1 8), ΔΡΡΙΥ αἶϑο ἴο ἴδε 
νο ςοτητηεηϊξ οὗ (ῃς Ενδηρο] σὶ ὑροῦ ἴῃς σοηνοῦ- 
δδίΐοῃ υὐἱτῇ “ἢ 6 ἴοδοδοσ οἱ [5γ86] ᾽" (1ἰ}. 16---2 1), 
δὰ οὐ ἴῃς Βαρι 5ι᾽ 5 ἰδαϑὶ ἰεβϑ! ΠΟΥ (111. 31 --- 26). 
ϑες ποῖε3. 

ΟΕ 981. ΙΟΗΝ. ΧΙ] 

ἰϊ. 8. 7ε ἀαγζριδες ἐς 2αςί, σπα λέ 
ἥγωΖς ἐἔἔσάξ κποῖυ σἠξρείλ. 

τ. “Βελοίά, τολαΐ »ιαρριθ οὗ ὥσυε 
τλε ήτο, λαίά ρέει τρΐο 5, ζλαξ τὸ 
σλοιίά δὲ ἐαἰ(κά ἐὐϊάγαι οὐ σοί, ἀπά τωρ 
τέ αγέ (καὶ ἐσμέν). 

ν. 13. ... γοι λαζ δείϊενε οη ἐδέ παρέ 
. τ 41λε 8.» ο΄ σοί. ' 

γν... Ἡοφροενεν δεϊευσίά “λαΐ ζεεως ἐς 
τε Ολγίδέ ἐς δογη οΓ Οοά (γεγένν. ἐκ). 

ἵν. 2. «ἜνῸ» “᾽γὶζ λα οὐγ σεείλ λα 
σι Ολγο ἐς εοηι6 ἐπὶ ἐλε ἥκεά ἐς οὗ Οοά, 

11. Ζ2αἐ τυλϊἴωηολ τύ δελείά, 
ἷν. 12. Δ »παπ ἀσίά δεἠοία' (τεθέαται) 

Οσοά ασἕ αν} ἐΐρισ. ΟοΡ. ν. 20. 
: 

σπαγδαςσίοσ οἵ {πεὶγ οτῃ, ἴπδἴ [ΠΟῪ ἅγὸ [Π6 
ΒΟΌΓΟΘ οὗ 51 ]οΠη᾽5 ΟὟ τοδοπίηρ, τῃδῖ 
{Πα ρΡογίεοιυ δι ἴῃ ἢ [6 σΟΠαΙΠΟΠ5 
ὉΠ ΔΟΥ ὨΙΟἢ [ΠΟΥ ἀἴὸ 5α] ἃ ἴο πᾶνε Ὀθθη 
ἀεἸνεγεά. 

η. 72ε 2ατ Ὠέδοσε;εές. 

Βυΐ ἴἃ τιᾶὺ Ὀ6 54] ἃ τἢδὶ ἴῃς ἰαϑῖ (15- 
σουΓδ65, ἰῇ ἩΠΙΟἢ [Π6Τ6 ΠΥ πᾶνε ὈδῈη 
ΒΟΏ6 ΟΠΟΙΆΡΓΟΒϑΟη γεῖ ἢοΐ δι οἢ 85 ἴο 
ΔΙΊΟΣΥ τΠποὶγ ροηογαὶ ἔοτπῃ, ΟΠΈΓ ρεου Πἴδτ 
ἀμ βπου 68: τῃδῖ ΤΠῸΥ τα ἀϊδοοπηθδοῖεα, 
᾿Ἰπάδῆηϊία, δηὰ {1}} οὗ τερεοιτοης: [Πδὶ 
ἰἴς 5 πιοδῖ παργοῦδθ]α ἴἢδὲ {πουρἢ 5 
80 ΙΟΟΒΟΙΥ Ὀουηά τοροῖίογ οουὰ ἢᾶνα 
Ὀδδη δοουζαῖοὶν ργθϑεγναα ἢ ἴῃ 6 ΠΠΊΘΙΏΟΤΥ 
ἴου μα] ἃ σδηΐυγυ : [πὶ γγὰ τηυϑί [Π6γο- 
ἔοτε βιρροβε ἴδμαϊ ἴ[ῃς Ενδηρε δὶ ἤοσα δ 
Ιεαϑὲ μᾶ5 δονεα ἢ15 οὐνῃ τεῆθοι 95 ἴο 
6 τηϊηρὶεὰ ἔγεοὶν ἢ ἢ]5 ἀἸδίδηϊ γος ]- 
ἰεοσϊοης οὗ ψνῆδῖ (ἢ6 1, οτὰ 5414. 

τ τᾶν δ δῖ οὔςς δάμητῖοα [δαὶ [656 
ἀϊδοουζδα5 ΟΥ̓ΘΓ ἃ ὉΠΙ4 6 ΡγοῦΪΘ τη. ΤΏΘΥ 
Ὀεϊοηρ ἴο δὴ οσοδβίοη ἴὸ ΨΏΪΙΟΙ ἴΠ6γ6 
οουἹἱά 6 ἢο ρδιδ}16], δηὰ 11 τηᾶν Ὀς 6χ- 
Ρδοϊοὰ πὲ δἵ διοῃ ἃ οὔϑὶβ ἴῃς Τογὰ 
ψΟυΪ ἃ ΘΡρΘαΚ το ἡ ΠΙΟἢ “(6 ἀἰ5Ο 0165 
υηάἀογοίοοάα ποῖ δῖ πὸ {{π|6,᾿ ον Ὶ ΠΟ ἢ 
81}} βοῦς οὗ 1Π6π ψουἹαὰ ὩΠΌΓΙΩΡΙΥ το- 
βεοι. Ουὐζ τοάεβ5 οὗ [πουρῇῃϊ ἀρϑὶη (Ο]]οῦν 
ἃ Ἰορίςαὶ! βραυδηςς; ΗθΌΓΕΝ τηοάδς οὗ 
τπουρῇῖ [Ο]]ονν ἃ ποσὶ βδεασθηςσα. ΜΈΝ 
1.5, γῇο ἰγυδὲ ἴο [86 ᾿Ἰῃϑ ΓΟ οὗ ὈΟΟΚϑ, 
[6 Ῥονεῦ οΟὗἨ ΓΠΘΙΏΟΤΥ 15 δ͵ηοβδί υῃ- 
(ταἰὶπδἀὰ : ἃ ον δ ἀΐδοιρὶα νψὰ8 ἀἰϊ5ς]- 
ὈΪ ποὰ ἴο τοϊδίῃ (ἢ βρόκβθὴ νψογάβ οὗ ἢ}5 
Τηδλϑῖοσ. 

Τὴυβ νὰ δανα ἴο ἰπαυΐγα ὈΠΙΏΔΠΙΥ 



ἱχὶν 

ΠΕΙΠοΓ τἴὴ6 τοδοδιηρ το δ] 5υϊῖ5 [τἢς 
οΟσσδϑίοη» ὙΠΟΘΙΠΟΓ [Πθτὸ 15. ἃ ἀἰβορση!ῦ]ς 
σοἤοτθησα δΔηα ρτόρτοβ5 ἴῃ [ἢ αἰδοουΓγδοϑὺ 
ΠῚ τῃ656 υσβίοῃβ ἀα δηβνογοα τῳ [ἢ6 

᾿ ΔΙαηδῖναο, 1 ΜΨ}}}} Ὀ6. ΘΑϑῪ ἴο υπάοιρίαπαά 
ἢον ἃ ϑυῃραίῃεαῖς ἤδάγοτ, (Γαϊποα ἃ5 ἃ 
7ενν νουϊά Ὀς ἰταϊηεά, 5ῃουϊὰ Ὀεαγ [ἢδηὶ 
δου ΨΙ Ὠϊπὶ 11] ἢϊ5. Ἔχροῆδησς οὗ 
τη6 ᾿π οὗ ἴῃς Ομυτοῦ 1] τ ηδιθ Πεὶσ 
ΤηΘδηϊηρ, ΏΘη [ἢ6 ρτογηϊϑεα Ῥαγδοϊθῖα 
“ταυρῆτ τ 411 [Πρ δηα Ὀτουρῃϊ 4]] 
[Ὠη,χ5 ἴο 5 γοιηδιγαηοα νὨϊοἢ ΟὨτϑὶ 
δά Ξροκοη.᾽ 

ΠῚ τῇς ἀϊδοουτξαβ ἅτ ΚΘ 45 ἃ ὑγῇοϊα 
1 1] θὲ ἰουπὰ τπδὶ {Π6]Γ τηδίη σοηίθηςβ 
ΟΗΓ δδενθσδὶ ρου ]αγ65. ὍΤὮταα τΟρὶο5 
ΔΘ ΒρΡΘΟΙΔΙΠΪΥ σΟΠϑρι σου 5: (6 ΠλἸβϑοὴ 
οὗ τῆς Ῥατγδοϊεῖθ, ἴ[ῆς ἀδραγίυτε απὰ [Π6 
οοιηηρ οὗ (ὨΠβῖ, τῇ6 Ομυτοὴ δηά τς 
νου. Απά ψϑηθγα!ν ἃ τηδγκεά 9ἴγαβϑ 
15. ἰδ τὩγουρῆουϊ ἀΡΟὴ [ἢ ς τοταὶ ἀϑρεοῖβ 
οἵ ἰῆς Βαϊ ῆ. 

τ 15 ΘΟΆΣΟΟΪΥ ΠΘΟΘΒΘΑΤΥ ἴο Ροϊηΐ ουΐ 
ἴῃς βίπ655 οὗ βυοῦ ἴορὶοβ ἔοσ ᾿Ἰπϑι πιοῖοῃ 
αἴ βιιςἢ ἃ {π6. [1 τῆς Ἰιοτὰ νὰ5 νῇδί 
(ἢ6 ΑΡοβῖ]ε8. δηῃουηςεὰ Ηΐτὰ ἴο Ὀδ ἰξ 15 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ σοηςεϊναο]ε ἴμαἰ Ηδ 5ῃου]ά ποῖ 
αν ρῥσγεραγεὰ [πδπὶ Ὀγ ἰϑδοβίηρ οὗ [ἢ]5 
κΚιπά Ὀείοτε Ηἰς ἀδραγίυγε, ἴῃ οσάογ ἴῃδ 
{ΠῈΥ τϊρῃϊ 6 διϊεα ἴο βἰδηα ἀραϊῃϑῖ [ἴῃ 6 
δηϊδροηϊβῖη οὗ ἴῃς [εν ]ϑἢ Οῃυτοῖ, δηά 
ἴο τηουἱἹὰ [ἢ6 5ρ᾿ τα] σγενοϊ το ψν Ιοἢ 
πεν ψουϊά πᾶνε ἴο ίδοθ.1. ὍΤῇε ὈοοΚ οὗ 
τ1ῆ6 Αοἴ5--- τῆς Οοδρ6εὶ] οὗ ἴῃ6 ΗοΙΪγ 
ϑριτι "--ῖὶβ ἴῃ ραγὶ ἃ σοϊῃ ] ὨΑΤΥ ἸΡΟῺ 
ἴῃ656 α5ῖ τνογάϑ. 

Αἱ ἴδ 54π16 {π|6 11 15 τηοβὶ Ἰπηροτγίδηϊ 
ἴο οὔβεσνα {παῖ ἴῃς ἰάθαβ ἃ ποί τηδάδ 
ἀεδηϊία ΌὉΥ Ἔχαςῖ ᾿ἰπλ!τατο5. Τῆς ἰεδοἢ- 
Ἰη8 5.81Π5 115 1}} τηθδηϊηρ ἰτοπὶ ἴῃ 6 ἰαΐεσ 
Ὠιδίοτγ, Ὀυϊ τῃς ἰαοῖϑ οὗ ἴῃ 6 Ἰδίδσ ἢΙϑίοσυ 
ἢανα ποί πιοά!βεὰ 1. ΤὮΘ Ρῥγοιηῖδε5 δηά 
ΥΔΙΏΪρ5 ΤΟΙΏΔΙὴ [ἢ {ΠΕΙΓ [ὙΡΊ04] ἐΟΓΠΊΒ. 
Αἱ ἢγβὶ τῃ6ν σουϊᾷ ποῖ δᾶνε Ὀδδη ᾿ηἴ6}}}- 
δ᾽Ὁ1]6 τῇ {δεῖν Δ] Ὀδαγησ. Τῆς [4]1} οὗ 
[επιξαίθεη αἱ ἰδησίῃ ρἰδοςά τἤσθτ ἴῃ ΓΠΕῚΓ 
Ῥτοροσ Ἰιρῃῖ, δηά ἴθῇ [ἢ ψΈ͵Ὲ Γο- 
ςοτάςά, 

ΤῊδ πλοῖὰϊ ἱπηργοβ8 οὐ ἴδ ͵δϑὲ ἀ15- 
Οὐ Γ565 ἰ5 οδαγ [ἢσγουρῇουῖ. ΤΠΘΥ δῖ ἃ 
ΒΘΙΤΏΟ. ἰὴ ἴῃ6 σἤδίθοσ ἴο ἴΠ6 ΑΡροβί[65, 
σομηρ!εϊίηρς ἴΠε ϑεπηοη οἡ ἴῃς Μουῃηῖΐ ἴο 
τὴ6 τυϊϊαάθ5. [Ιἢ 1ῃ15 86 οἴου ΟἿΪῪ 
ΟΠ τίβῖ βρεᾶκϑβ οὗ Ηἰ5 “ σοπηπηδηατηθηῖβ5 ἢ 
(ἐντολαί, ἐντολή, χὶν. 15, 21, χν. 10, ΧΙ. 
44, χν. 12; ΠΟΙΊΡ. ΧΥ. 14, 17), δπα ὉΥ 
ἴῃς ι56 οὗ (ἢς νοζὰ οἷδίτηβ ἴοσ [6 πὶ ἃ 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

αἰνίηε δυϊπογτγ. Ὑπδ σογητηδηστηδηῖς 
816 βυπιηδαὰ ὕΡ 1ῃ Οπ6, “ἴο ἰονεὲ οπα 
ΔηΟΙΠοτ. ὙὩΤῇς ἴονε οὐ (ΟὨγίβιίδῃ ἴοσ 
ΓΟ γιβίίδῃ 15 δῖ οὔςσε ἴῃς ραίζογῃ δηὰ [ἢ6 
ἰουπάδξςοη οὗ [ῃ6 ἵπι6 τοϊαιοη οὗ μηδ ἴο 
ΙηΔη. Απα 85 [Π6 ἀοοίτ!ηε οὗ ἰονα βρσίηρϑβ 
ουἱ οὗ (Ὠγιϑι 5 βε  ἔβδοσιῆςς (χν. 13, χα]. 
24), 50 15 1 ὈΘΟΌ ΑΓ ἴο ἴΠ656 ἀἸδοοιγβαβ 
1η ἴῃς ἀοΞρεβὶ. Τῆς ἔπγε ἢδὰ σοηβ νῆΘη 
ἴ σου]Ἱὰ Ὀς6 ρταϑρεά ὑπάθσ τ[Π6 Ἰηθυεπος 
οὗ ἴῃ ὄἀνθηῖβ ΨὨοἢ ἡ γα ἴο [Ό]]ονν. 
ΤΟ ϑιισσσϑϑῖνα ἔοστηβ πᾶ οσ στ ὨΙΓἢ (ἢ 6 

ῬΓΙΏΟΙΡΙ6 οὗ Ἰονα 15 Ἰπου]οαῖοα 1Ππ5ῖταῖα 
16 Κιπά οἵ ρῥτορτθθβ ΨΏΙΟΝ 15 ἰουπά 
[γουσῆους τῃ6 Τπαρίθιβ (9. ΧΙ. 24, 
χν. 12). ΤῈ ἴῆγος Ὁ] ΟΡ Ῥᾶσϑαραβ 
11 ᾿πα]οαῖς ψμδῖ 15 τηοδηῖ : 

χίν. 15. 27 γὲ ὥρυε »ιῦ, γέ τοῦξίζ ἀεεῤ 
(τηρήσετε) »ν εὐγενεῖς. 

Χὶν. 21. 4ἴ:ε ἐλαέ ἀαίᾷ τ») ὠνι»ανπᾶό- 
»ηοηῖς, απα ζεεῤείά ἐλφρι, ἀξ ἐξ’ ἐς “λα υείλ 
»ηδ. αμάᾶ ἦε ἐλαί ἐρυεζά »6 λα δὲ ἐρυεά 
Οὗ »})} 2 αἰδεγ, απά 7 τοὴϊ ἐρυε ἀέρε, απά 
τοῦ! »ιαρῖε γιγεεζ το ἀξΐμι. 

χν. το. 27} γε κεοῤ »ιν ογρηαμπάγιομς, 
)ε «λακ αὐϊήξ ἐπ» ὥυε; εὐέμ ἂς 7 ἦαῦυξ 
εῤῥ »» αἱ ήδέεγς ογ»»παμπάριεπίς, σπαὶ αὐϊάέ 
5 “ἐς ἤσυε. 

Αἴ ἢτβί στϑδάϊηρ ἰἴ τρῆς 6 ΘΑΞΥ ἴο 
ΤῊ 155 ἴη6 δάναπος οὶ ΟὐὈδάϊδησς Γοβίης 
Οἡ ἴονε ἴο ῥτορτϑϑϑῖνα Κπον]θάρε, δηὰ 
ἴΠ6η ἴο ἃ αἰνίηδ σεγίδιηἶγ οὗ ἴθ. ρθη 
ἴῃ τοϊαϊίοη οἵ 16 ἴἤγθα σοηπεοοῖοα ἴοχῖβ 
15 566ῃ, ᾿ξ 15 ἀπ σου ποῖ ἴο ἔδ6] αὶ νῆδῖ 
ἌΡΡΘδΙῖβ ἴο θ6 ταρει το 15 ἃ ν]ῖ4] τηονθ- 
τη θη. 
Α 5 παῖ αῦ Ῥτόρτα55 15 ΠΟΙ Δ ]6 ἴῃ ἴῃς 

ἴουγ οϊεῖ ραϑϑᾶρας Ψῃ]Οἢ ἀδϑοσιῦα (ἢ6 
ψνοτκ οὗ τῆς Ῥαγδοϊεῖεα : 

χῖν. τό, 17. 
7 τοί αεξ λέ Σαζάφν, απ 

ἦε τλαΐ ρίνε γοι αγοίδε Ῥαγαρζείε, 
ἐλαί ἀξ »ιαγν ὁξ τά γοῖ 707 ευϑν; 
εὐερι {ἦε δρὶγι οὔ ἐγιιλ, 

τυλονε {ἦε τοογί ἐαπποΐ γεζίϑε... 

χὶν. 26. 
7Ζ2ε ἐαγαρζίείε, ἐυοι 11ε Ζοίν ϑῤίγε, 

«σάον»: ἐἠε 2 αίλον τοῖϊ »οιαῖ ἐγει τῖν παρα 
ἦς «λα ἑαοὰ γος αὐ λέμε, απ 

ὀγίισ 10 γον γεριωμδγαπε αὐ 
ζλίπρε “λα 7 “α14] το γοῖι. 

χν. 26. 
λοι μἦε } αν» αεείέ ἐς ἐ0»56 

τοἦογνι 7 τοῦδ φεμμῖ μρΐο γος ἥγονε “δε 
2 



ΤΗΕ ΘΟΒΡΕΙ, 
ευϑι ἐλε 5 Ρίγ τ οὗ ἐνεζλ, 

τυλϊΊτελ 2γοκεάεζἦ ᾿νε ἦς Σαδεν, 
ἄε «λαϊ δέκα τοίΐρεξες Ο7 »ι6. 

! ΧΥΙ. 7 ἢ. 
727 7 οὺ μποΐ ἀτυαγ, “ἦε Ζαγαρίφζίς τοὐ ποί 

δέ 29 γοῖ; 
ὀπμξ Ζ7 7 ξο, 7 τοὴδὲ φεγια ἀνε τρριΐο γοι. 
“μα ἀκ, τοΐτρ; {ἀξ ἐς ὠγισ, τοῦζί οομιοϊεῖ 

“ἦε τυογέά... 
««οὐἦεη ἀφ ἐς ὥνῖς, συόι 116 «521» οὗ 
ἡγε, 

ἦε τοῖδ ρμίς γοῖκ ὑπο αὐ 1ἀε ἐγιώλ... 

ϑίδρ ὈΥ 5ἴ6ρ ἴῃς τεϊδίίοη οὗ ἴῃς Ῥαδγα- 
οεἸεῖς ἴο (μη 5 τηδάθ αοἶθαγ: (1) 7 τυΐ! 
αεζ, αποΐλεγ δαγασείε; (2) 14ε δ αΐλεν 
τοῦδ φοια ἴεν παριδ, (3) 7 τοὴδὶ σοιά; 
(4) 77 7 σο 7 τοῖὐ τοι λύπι. Αὐὰ δραϊῃ 
ΗΙς ψοῖκ ἰ5 ἀεβηθά τότε δῃηὰ τόσα 
ἜΧδοῖϊν: (1) ὁξ τοϊϊἦ γοι 707 ἔνε ; (2) 
ζεαεὰ αὐ λέμε... ἐλαξ 7 ταια τρριΐο γοῖε; 
(3) δεα» τυΐϊίπέςς οΓ νῖό; (4) ὠπυϊεξ {δέ 
τοογίά, ρμΐάς ἱμίο αἱ 1ζε ἐγ. ϑυςὴ 
5016 σοΙτοϑροηάσεποθβθ 8.6 δα Δ }}ν [ΔΓ 
ἔτοπλ ἀδϑῖρῃ δηᾶὰ δοοϊάθηΐ; τΠ6γ Ὀεϊοης 
ἴο ἴπε {Ὁ]η655 οἵ 116. 

Τῆς ἰοδομίηρ οὐ [6 τοϊαιίοη οἵ ἴῃ6 
Οδυτοὴ ἴο ἴῃς νου]ά, ἡ] ἢ ἰ5 ρΘου ΑΓ 
ἴο [Π15 βϑοΐϊϊοῃ, τἵονοϑ ἔοσψασγὰ πο 655 
ῬαΙΏΪγ. [ΙὩ χὶν. 17, 22 Ε΄, ᾿ξ 15. βῆονηῃ 
ἴηαῖ 1ῃ6 που] ἰ5 ἀδϑτυϊε οὗ [Ππαΐ 5υη)- 
Ῥαΐῃγ σῇ [Πς ἀϊνίπε ϑρίτις νης ἢ ἰ5 τῃ 6 
ΠΘΟΘΒΘΑΤΥ σΟΠάϊοη οὗ {πε τεσερίϊοη οὗ 
τενεϊδίίΊοη. Αἰογναγάβ ἴῃς Παϊγεὰ οὗ [ἢς 
νοῦ] 18 Τογοϊοϊ ἃ ἃς παίυγαὶ (χν. τ 61); 
Δα [πο 1Π15 Παϊγεα 15 (ο]]Ἱονεαὰ ουΐ ἴο 
115 οΘοῃβεαυδηςα5 (χνὶ. τ 8.). Ὑεῖ, οα [ῃ6 
οἴμεν μδηά, 1ἴ 15 ὑσοτζηϊβδεὰ τῃδι ἴπὸ ϑρί σι 
5041} σοηνῖοῖ ἴῃς ποῖ]. πὰ δἱ ἰδϑὶ 
Ομγϑῖ ἀδοίασος τὶ Ης Ηἰϊπηβοὶῦ ἢᾶς5 
Δίγεδαγ σοηᾳυοῖεά τῃ6 πνοτ]ὰ (χν]. 22). 

ΤΠΟ 5δῖη6 βΈΠΟ͵ΑΙ ἰανν οὗ ρσορτθϑβ ἃἢ- 
ΡΪ65 ἴο ἴῃς ποίϊςθϑ οἵ (γϑι 5 ἀδραγίαγα 
δηὰ τοΐυπι ἴῃ σα. χὶν., χν. [Ιἢ ἴῆ6 ἢγϑί 
Ῥάϑϑᾶσο [Π6 σοηΐγαὶ (πουρῆϊ 15 “1 σοπλε; 
δἰϊθητοη 15 σοποθηϊταϊεα οὐ δὶ (σιβὶ 
Μ1}1 ἀο (χὶν. 2, 18, 23). [Ι͂ἡ ἴῃς βεοοῃά 
(ἢς τπουρῆϊ 15 σαῖμοσ οὗ τῆς τεϊαϊίοη οὗ 
τῆς ἀϊδο!ρ]ε5 ἴο Ηΐπὰ (χνί, τό, 22). 

ὙΠαβ6 ΘΧΑΙΤΏΡΪ65 ἱπα!οδία δὲ ᾿ἰθαϑί τῆς 
ὀχιβίεηςε οὗ 4 σϑᾶὶ Ἷοἤείθησθ δηῇ ἀδ- 
γϑὶορπιθηΐ οἵ (πουρῃξ ἴηῃ ἴῃς ἀἸδοουτγβαβ. 
11 15 υηαυσϑίοηδοὶγ ἀἰβσυς ἴο (Ο]]οΥ 
ουξκ ἴῃ ἀξδνοϊορπιοηῖϊ οὗ (Πουρῆῖ ἴῃ ἀει41}. 
Ιὴ τὴ6 ποίε5. 83η δπάδανοιγ ἢδ5 Ὀθθη 
τηδὰθ ἴο ἀο [Π1|85β. Ηδστς 1 τηιιϑῖ 6 50Πἔ- 
εἰεηϊ ἴο ρῖνε ἃ Ὀτίοῖ οὐ ]Π]1η6 οὗ ἴῃ 6 ζεηοταὶ 

ΟΕ 8τ. ΙΟΗΝ. 

οοῦτβα ὙὨΙΟΝ ἴῃς δά άγοββας ἴακο. ΤΉΘβο 
ἔοστῃ ΤῸ ῬΤΟΊΡ5, [ΠῸ αἰδοουγβοα ἰῃ [ἢ 6 
σΠδαθοῦ (ΧΙ. 31---χῖν.) δηὰ οα ἴῃ6 νὰ ῦ 
(χν., χν!.). ὙὍῆα ῥγεάοπιηδηὶ ἐπουρηϊθ 
ἴη (ες ἤγϑι ἅγὲ [ῃοβα οἵ βδθραζαϊΐοῃ ἔτοπὶ 
Οἢτβῖ ἃ5 δ μαὰ θδθὴ ἈΠ Πεσῖο Κπονη, 
δΔηὰ οὗ ΒΟΟΣ ἰἴῃ ϑβϑραϊδίίοη : ἰπ [ἢ6 
Β6σΟη΄, οὗ τϑδ] θα ὑπο ἢ Ογχὶςῖ ἴῃ 
5016 ΠΕ (Δϑῃϊοη, δηὰ οἵ νἱοΐοιγ δῇϊοσ 
ςοπῆιοϊ. 

Ιχν 

Ι. ΤῊΣ Πιβοούμξθες ΙΝ ΤΗῊῈ ΟἜΑΜΒΕΒ 
(Χ111. 34.1.---χὶν.). 

Ι. δεῤαγαΐίονι, ἐΐξ ποεῖν απο ἐσθ 
͵ (Χ|11. 41--.38). 

(α) Ψ᾽είοτγ, ἀδραγίυσο, [μ6 πον ϑοοί εἰ 
(31-.35.. 

(β) ΤΕ ἀϊβοιρ! πε οὐ βεραγαιίίοῃ (58 
Ῥεῖ) (46---48). 

2. Ολγιεέ απὰ 1λε δ αἰλεν (χὶν. 1τ----τ τ). 

͵ (α) ἁμῶν δοδὶ δῃηὰ ρύυγροβα οἵ ἀδραγίυγα 
1--). 
(β) Τὴθ ψἂὺ ἴο τῃ6 ἀϊνίπε (81 Τῇο- 

85) ; 
(γ) Τῆς Κπον]εάρε οὗ (πε Ἐδίποτ (δὲ 

ῬὨΠ]Ρ) (8----τ 1). 

34. Ολγέοέ σμᾶ (ἦε ἰδερῥες (χὶν. τ2---- 21). 

(α) Τα ἀἰβοῖρῖεβ σοπίϊπυς ΟΠ 815 
ΨΟΓΚ (12---14). 

(β) Ηδ 50}}1} ννοσκβ ἔοσ τπεῖὴ (15--- 17). 
() Ης σομη685 ἴο ἵπειῃ Η!πΊ5ε]Γ (18 -- 

21). 

4. 77: πεν σπά ἐλε 2γοργεςς οὗ γευείσ οι 
(22---41). 

(α) Τα σοπάϊτοηβ οἵ τενεϊδιίίοη (ϑὲ 
7.46) (22---24). 

(β) Τῆς τιοάς οὗ τενεϊδίϊοη (25--- 27) 
(γ) Ομ τιβι 8 ψοῦκ ρογίεοϊεα Ὁγ Ηἰ5 

τεῖϊυγη (28---21). 

ΤῊ τοδοδιηρ 5ΡΠηρ5 ἔγοσῃ ἴῃς ἔδοίβ οὗ 
[6 δοΐι] ροβιτοη, δηα τπθὰ ἀ64]5 ψ ἢ 
βιισσαδδῖνα αἰ που] 165 ΜΙ Οἢ 11 ΟΟΟΔΒ5ΙΟΠΒ. 

ΤῊΕ ΠΙΒΟΟΆΞΕΞ ΟΝ ΤῊΗΕ ἯΝΑΥ 
(χν.» χν].). 

1. 

:. 771ε “ἔυίηρ μρῖορ (χν. 1----Ἰο). 

(α) Τα ἴδεϊ οὗ υπΐϊοη (1, 2). 
() Τῆς οοπάϊοηϑ οὗ υηίοη (3---Ο). 
(γ) Τα Ὀϊεδβδίηρβ οἵ πηΐοη (7---10). 



Ιχνὶ 

2. 772}: ἑσεμές οὗ πίοι. ἐλε σαί απᾶ 
Οὐγίέ (11--- 16). 

(α) ΟὨ τς 5. ΟΥ̓ σοπηθ5 ἔγοπὶ β5δοῆσα 
(12, 13. 

(Β)ὺ Τῆς ἀἴθοιρ!εβ σοπηθχίοη Ὁ] 
Ομ τβι 15 ΌΥ ἶονε (14, 15). 

(γ) ἴἰ 15 5:[40]6 45 τεδσῦπρ οἡ Η]5 ἍἽσβοῖος 
(ν, τ6). 

4. 77: ἑπεμός 97 τρΐορ. 1Δέ ἀαρέεε σπα 
“ἦε τοογ ἐδ (17----47). 

(α) Τιονα οἵ (Ὁ γδὶ ς4}}5 ουἱ δαϊγεὰ 
οὗ (6 νοι] (17---- 21). 

(β) νὴ τΠ15 ᾿πεχοῦβαῦὶα Βαϊσεὰ τἢς 
ἀἸ5οῖρ]65 τηυβὶ σοηϊεηὰ (22---27). 

4. 77: τυογίρ από “δε } αγαεείσ 
(χν!. 1---Σ 1). 

(α) ΤῊΘ ἰαϑί ἰβϑαθβ οὗ μαϊγϑά (1-- 4). 
) ΤἼΕ πδοαβϑιτυ οἵ βερασζδίίοη (4--Ὅ).ἢ 

ν) ΤὮε σοηνϊςίοη οὗ ἴῃ6 ψου]ὰ (8---- 
11). 

5. 7244 }αγαείξείε απα ἐλεέ Ζἐδείῤίηε 
(12----Ἰ 5). 

(α) Ἡδοοιρίςῖε5 ΟΠ τ κι 5 σουκ (12, 12), 
() δῃὰ ρἱοσγιῆες Οῃτβι (14, 15). 

6. «ϑογγοῖν ἐμγμεα 19 70} (16----24). 

α) Α πον τοϊδίοη (16, 17). 
β) ϑοιτον ἴπ6 σοπαϊτίοη οὗ )ΟΥ (19 --- 

22). 
(γ) 7ογ Δ]8]1εὰ (23, 24). 

ἡ. ῬΩΟΥ αἕ αεί (25---1.3). 

(α) Α δυπίτγατν (25---28). 
) Α ἐοπέεϑββιοῃ οἵ δι (29, 20). 

(γ) Νινατπίπρ δηὰ δϑδϑύγαηςς (31---.32). 

ΤῊ ἕοπῃ οὗ ([ἢ6 ἀἰβαοοιγδα 15 ομδηροά. 
Τῆς 1οτὰ τενθα]β υπϊηἰθυτυρίθαϊγ [Π6 
ΠΟ (Γ ἢ 5, {11 τῇς οἷοβθ, ἤθη ἴῃ ἀΪ5- 
οἰρίθβ δραὶῃ βρθᾶῖϊκ πο ἰοῃρεγ βαρδσζδίοϊυ, 
δυΐ, 45 ἴἃ ψεγο, ἢ ἃ ρόπογαὶ νοῖϊςσ. 
ΤἼς ἀνα οὗ ἴῃ6 τηϊἀηϊρῆι ναὶ μ85 [Δ]]Θὴ 
ὍΡοη ΓΒ 6 ΠῚ. 

1 ἰς ποῖ οὗ σουϊδβα αβηττηθαὰ ἴπαὶ (ἢ 18 
νῖενν οἵ τὴς ἀδνοϊορτηδηϊ οὗἩ ἴῃς ἀϊἰδοουγβθος 
18 Θχῃδιιβίίνο οὐ πα]; Ὀυΐϊ αἱ ἰϑαβί 1ἰ 15 
Βυϊηοςϊεης ἴο 5πεν ἰμδΐ [ΠΟῪ ἃζὸ Ὀουηά 
τοροῖδοῦ πδίυγα νυ, απ παῖ τῃ6 ἀερδηά- 
δηος οὗ ἴπε ρῥαγῖβ 6 δυο 85 οουϊὰ ὃδ6 
ΘΆ51Υ Δρριο μεθα δηὰ γεϊδϊηδα ὃγ ἴῃοβα 
ἯΟ ἰ᾿ἰδίιεσεπεὰ. ὙΠεῖθ 15 πονοῦν ὑπάοῦ 
δΔρΡραγθηῖ 581 26 Π 685: ἴΠ616 15 νΑΓ ΟἿ ὉΠῸΔΟΣ 
δρρδΐδηξ σορϑι Ποη : [ΠεγῸ 18 ἃ βρίτυδὶ 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΚΤΙΟΝ ΤΟ 

σοοηποχίοθμ ὑπάογηθδαιῃ (ἢ6 ΔρρΑγθη 
ἔγδρτηθῃῖασυ βεηΐθηοθβ. ΤΠ 15 4}} [δῖ 
τ 15 ΠΟΟΘΘΘΑΣΥ͂ (0 5Π6}7.. Α5 [Δ 85 ΜῈ 
οδη νεπίυγο ἴο πάρε ἴῃς τνοτάβ Ὀεῆϊ [ἢ ς 
οςοδϑίου : ἴΠ6γ ἔοτιῃ ἃ τνῇοϊβ ΔΤ ΟΠΪΟΙΙ5 
ἴῺ 115 ϑερδῖαίς ραιῖβ : [ΠΟῪ δῖα ποῖ 
οοἰοιυτοά ΟΥ̓ ᾿δίεσ ὄδὄχρεπδηςθα: {ΠῸῪ 
Ταῖς ΘΑ51}}}7 να θδδη. ργεβεγνοὰ ὈῪ 1τῃ6 
ἀἰβεῖρῖα ψῆο ψαϑ ἰῃ οἰοβεϑδὶ ϑυτρδίῃυ 
ἢ τῆς 1οτά. 

111. ΟΒΑΚΑΟΤΕΚΙΞΤΙΟ5 ΟΕ ΤῊΕ ΟΟΘΡΕΙ.. 

:. ἀεί οηα 0 τΔ6 ΟἿ 7 Σεία»ι ζ. 

δὲ Τ᾽ ὁΠη τασορτῖδεβ ἴῃ ἢ15 παυταῖνα (Π6 
ἀϊνίηθ Ῥσγαρδζαίίΐοη ἔοσῦ [16 δάνεηὶ οἵ 
ΟΒηβὶ νὨϊοῦ ψγὰ5 τηδάς διμοηρ ἴπ6 πᾶ- 
[οη8. ϑυοἢ ἃ ἀἰβοϊρ]ης 15 ἰηνοϊνεὰ ἴῃ 
[πΠ6 νον ΠΟ ἢ ἢδ ρῖνοβ οὗ ἴῃς ρεπεσαὶ 
δοῦοη οὗ ἴῃς Υοτὰ Ὀείοτε Ηἰς [ποᾶγηδ- 
τίοη (1. 5), δηᾶ Ῥαπιου δεῖν ἴῃ ἢ15 δβπτηδ- 
τίοη οὗ ΗἰξΚ υηΐϊνεγβδὶ τννοσκὶηρ (ϊ. 9). ΝΟΥ 
γγ»ὰ5 [ἢ15 ἀΙ56: }1]η6 ΠΟΙ οι [Πλη16- 
ἀϊαίς εἤεοι. Αἱ τῃ6 τἰπις οὗ 6 δάνεηϊ 
Ομϑὲ μδὰ οὐήφ' σἀξορ, νὮΙΟ. οσο ποῖ 
οὗ ἴῃς [ἐν ]5ἢ Μὰ (χ. 16). ὙΠετα πο γα 
ελέάγει οΓ Οοαῖ τεαϊεγεά σαὐγοαί (Χὶ. 5.2): 
5ΟΠῚ6 ὯΟ Πά γ᾽ε]ἀδα {Πουλβεῖνος ἴο ἴΠ6 
δυϊάαπος οὗ ἴῃς ἀϊνίπα Ἰρῃς ψῃϊοἢ Παὰ 
δδθη ρίνεη ἴο ἴδῃ, ἀηα νῆΟ ὝΘΓΕ ΘΑΡῸΥ 
ἴο Μεϊσοπηθ 1ῖ5 ΠΟΙ πιαπιξεδίδιοη (1]. 
20 Η.): οἸΖεης οὗ ἃ Κιίηράομῃ οὗ {πτἢ 
νγ ΙΓ Πρ ἔοσ {πεῖν Κιηρ (χν]}. 427). 

Βυῖϊ ΜΉ: {Ππ656 Ὀτοδάθυ ἀβρθοῖς οὗ [6 
ἀϊνίης σοι η56] πὰ ἃ ῥΪ]δεθ ἴῃ ἴπε ἰουτίῃ 
Οοϑβρεὶ, ὅὃι ]οδπ Ὀτίηρβ οὖϊ νι Θβρθοῖδὶ 
ἴοστος τῆδς τῆ6 ἀἰϊδοϊριηθ οὗ ϑσαθὶ ννᾶβ8 
[6 [06 ῥγδρδγδίίοη ἔοσ ἴῆ6 Μεβϑιδῇ, 
τπουρῇ [υἀδίϑτη 44 Ὀεδη ρεγνεσίθα ἴηῖο 
ἃ 5υϑβίειη δηϊδροη ϑις ἴο Οἢτβιδηϊγ, ἀπά 
ΟὨποὶ μαᾶ Ὀδθη τεϊθοϊεα Ὁ Ηἰς ονῇ 
Ῥεορὶθ. [1 ἢ δβέγπηβ τοτὲ αἰ ΕἸ ΠΟῪ 
τ[ἢδη ἴῃς ΟἾΠΕΙ δροβίοϊϊς ντζοσβ, τόσα τῇ 6 
αἰσουτηβίδησοϑ οὗ 5 ροβι[οη, πδὶ ἴἢ6 
7]ενβ μαὰ ρῥτονεά ἴο Ὀὲ Ἰρῃογδηΐ οὗ [ἢ6 
οοπίεοηϊβ ἃπα δοορα οἵ ἴῃς σονεϊδίοῃ 
ψΠΙΟἢ ΠΔα Ὀδδη σοτμτηἰ6α ἴο ἴμετὰ (ν. 
27 1), δηὰ οὗ ἴῃς παῖυτε οὗ ἴῃ6 [ΒΡ 
ΠΟΤῚ ΠΟΥ φῬγοίθϑδοἀ ἴὸ ψοῦβῃ!ρ ΜΠ 
ἦδαϊουβ τόνθγαποθ (χνὶ. 3, νὶϊ. 28, ν"}}, 10, 
καί, χν. 21); δ αβῆσιης [πὶ (ἢ γ 
Ρτουά οσοηῆάξησς ἴῃ ἴῃς [᾿ἰΐετγαὶ ᾿πίογρτο- 
ἰδϊίοη οὗ ἴῃς ἔδοῖβ οὗ {Π6Ὶ0 Ῥγον  ἀθητδὶ 
ὨΙΒΊΟΤΥ νγᾶ5 τη βία Κα δηὰ ἀδ]υϑῖνο (ν. 27; 
σοπίγαδξ σεῃ. χχχί!. 20; Εχοάα. χχ, 18 Η,,, 
χχίν. το; Ὠδαῖ. ἵν. 12, 36, ν. 4, 22:--ὶ, 



ΤΗΕ ΘΟΒΘΡΕΙ, ΟΕ 81. ἸΟΗΝ. 

42, οἱ. Ῥ5. Ιχχν. 24); 6 ΔΕ ση5 πο 685 
αἰξείποιγ ἴμαᾶὶ ἴῃς οἱά ϑεπρίυγεβ αἱὰ 
Ροϊπὶ ἴο (ῃτγβῖ, δῃὰ πδὶ ἴῃς ὨΙΒΌΟΣΤΥ νγὰ3 
Ἰηϑιηοὶ ἢ ἃ αἰνίηα ρυγροβθ. ΤῊ] 
ΔΡΡδθδῖβ ὈΥ (4) ἢ5 ζῆδγαὶ τεσορηοῃ 
οὗ 186 ῥδου αγ ΡΠ νΊ]ραβ οὗ ἴῃ6 [68 ; 
(ὁ) 5. ἰηϊεγργοίδιιοη οὗ ἴγρεβ; (2) ἢ15 
ΔΟΡΙΙοαἴοη οὗ ρῥιορῃθοΐθβ; δηὰ ρδγίϊοι- 
τὶν ὉγΥ 15 ἰτοαϊμηθηῖ οὗ ἴῃς Μοββίδῃηϊς 
Ἔχρεοίδιοῃβ οὗ [ῃ6 ΡΘΟΡΪδ. 

(α) Τῆς νογὰβ οὗ ἴῃς Ῥτοίοριιο, 272 
ἐᾶι ἴο ΠΕΣ σίου ἀονιό (τὰ ἴδια), αμαά ΠΣ 
σιση ῥευῤί (οἱ ἴδιοι) γείείυεαί ἈΠ ὲρε πο (ἰ. 
11, Ὠοῖ6), ρῥίδεοθς Ὀεγοπμᾶ αιεβδίίοη ἴῃ6 
ῬΡοβϑίπ!οη ῃϊοῇ τῆς Ενδηρε δὲ δοϑισηεὰ 
ἴο Πὶ5 σουπίγταθη ἴῃ ἴῃς αἰνιης οτάοσ. 
ΤΏΘΥ σψεγῈ ἰῇ ἃ ΡΘΟυΪ ΑΓ 56 η56 ἴῃς 50- 
͵εεῖς οὐ ἴῃς (ἢ γιϑδι. [Ι͂ἢ [ἢ}]5 βθῆβα Ομ τϑὶ 
οἰαϊπηθὰ τΠεὶγ αἰ]ερίδηςσε, δὰ βονεσείσῃ 
ΔυΪ ΟΠ ἴῃ [πε σεηίσα οὗ {μεν τοὶ σίουβ 
Ιΐς, Ηἰς ρτθοίίησ ἴο Ναίῃδηδϑὶ νᾶϑβ : 
Βελοιί απ 7 γαείίε ἱπάεοεά (1. 47): ΗἱΪ5 
ΠΟΙ Δ τη πε τα π]ρ]6 αἱ ΗΪ5 βγϑὶ ν]5)ῖ: 
ἥαζε ποΐ μι») δ αίλεγς ἀομδε α ἄομδε οὕ 
πο ολαπάδε (1. 16). Ιη δηϑννεσ ἴο ἴΠ6 
4υοσοιοπίηρβ οὗ ἴῃς ϑαιηδγίίδῃ ᾿οτηδῃ, 
ΨΠῸ ρῥἰαςεαά ἴῃς ἰτδἀϊοη οὗ Ποῖ ἐδ Πο 5 
δἰάς ὈΥ 5:46 ψῖ τμαΐ οὗ τῇς 768, 
Ης δ53βϑεσίθα τῃη6 Ὄχοθριοηδὶ κηον]εάρο 
δηά [Π6 υπῖχυς οὔτε οὗ Ηἰκ5 Ρδορὶα : τῦΖ 
τοσγελέῥ λα! τυλίοά τος Ζμσοιν (ιν. 22), 
δηὰ «αὐναΐίον----ἰῆς Ρῥτοηλϑεὰ ϑβδνδί!οη 
(7 σωτηρία) ---ἰς γον (ἐκ)ὴ 126 7κῖυς (ἰν. 
22), ψὸ ρἤγαβθϑ νὨ ἢ τηδτῖ δὶ οηςα ἢ ς 
Ῥτορτϑβϑῖνα ππίοϊ ἀϊηρ οὗ ἴῃς αἀἰντηα τυ 
(Ηεθ. 1. 1), δηὰ [ες οἢῆος οἵ [Ὡς οἱά ἀϊ5- 
Ρεηϑβαίίοη ἴο [τη ]5ἢ (Π6 τηεαϊυπὶ ουὖϊ οὗ 
ψϊοἢ τἴἢ6 πεν 5ῃουϊὰ βρπηρ. [1 ἴῃ6 
Ῥορίπηΐηρς οἵ Η!5 σοπῆϊποϊς ψ ἢ οΠῆςϊΑ] 
ΤἸυἀδῖδηλ, ΟΠ Πβι δϑϑισῃβ ἴο [6 ϑογρίυταβ 
1ΠΕΙΓ ῬΤΟΡΕΙ ἰπηοίίοη ἰοινατὰ Η!πηβε] ἢ 
(ν. 20, 46 [). ἙἘΕτοπὶ τἢ15 ροϊηῖ “τῆς 
7εν5᾽ ἴᾶΚεα ὕὑρ ἃ ροϑίϊτίοη οὗ δηϊδζοη δι, 
δηπ {Π6}Σ τινι] ρθθ ροτβὶὶ 1η [ΠΟΘ ῚΓ Πδηα 5 
(ςοΏρΡ. ρΡΡ. ᾿Ιχχχν., ἰχχχν].). 

(ὁ) [τ 15. ἃ ἰρηϊδοδηὶ ἔδοϊ [ῃδι [γος 
δηᾶ (ἔγχεα οηἷν οἵ ἴῃς οἱά 54ϊηῖ5, Αὗτὰ- 
ἢδλπι, Μοϑβοθϑβ, δηὰ [1ϑςαϊδῇ, ἀῦὸ τηδηϊτοηδά 
Ὀγ ἴδε ογτὰ οὐ ὉΥ ἴῃς Ενδηρεῖιϑι ᾿ῃ οοη- 
Ὠδχίοη ἢ Μοβοίδῃ. ὙΤΏ656 [ΓΕΘ ΠΟΥΟΣ 

᾿ς 8ἃπα τερτόβεηῖ (ἢς ἴτας βυσσαβδῖνα ρετοάβ 
οὗ [ἴῃς ἰταϊηϊς οὗ ἴῃς ΡΘΟρὶε : 50 5016 
Δη ἃ 50 σοτηρϊεῖς ἀτὰ ἴπε ΠασπΊ ἢ 165 ΨὨΙΟὮ 
υπάοε!α ἴπ6 βυτίδος οὗ [ῃ6 ἴεχι. ΟΕ γίβί 
εἰαιτηοὰ ἔοσ Ηϊἰπηβοῖ Γ ἰδϑυ ΟΠ 1685 ἔγοτη 
ἴῆε μαϊτάγομδὶ, τῆς ἰὨδοοτδῖς, δηὰ ἰῃς 
ΞΩΟΏΔΙΟΝΙΟΔΙ βίασοβ οὗ ἴῃς ᾿ς οὗἁ 5γ86]. 

χν: 

ν. ςσ6. Υγοωρ ,αἰλο Αὐγαλανε γε.- 
7 ρἐκε το τ4---ἰὰ ἴ(ὰς6 εἤοτί ἴο 566 (ἵνα ἴδῃ) 
-ττῖν (αν: ἀπά ἦέ ταῖν {ΐ, απα τας γέσ, 

ΤὨδ ροϊηΐ οὗ (ἢξ6 τείδγθησθ 1165 ἴῃ ἴῃ 6 
γον ΠΙΟΝ ἴτ ρῖνε5 οὗ ἴῃς ἢτβι ἰὙριοδὶ 
ἜΧΑΙΡΕ οἵ δἰ τἢ 45 γτοδοῃὶῃρ ἰοσνασζὰ ἴο ἃ 
αἀϊδίδηϊ (ἸΠΙηθηῖ. [τ ψὰ5 ἢοΐϊ 5. ΔΈ ΟΠΔΤΥ, 
Ρυΐ ῥγορτεβϑϑῖνθ. [Ι͂π ἴῃδΐ οπινναγὰ 5ίσαὶ ἢ 
1165 ἴῃ βεογεῖ οἵ [πε ΟἹὰ Τεϑίδπιεηϊ, 

ΤῊΣ βεοοηά σείεγθηοα ἴο (6 ραϊτ:- 
ΔΙΌΠ4] ὨΙδίοσΥ ἰῃ [6 ἀοβρεὶ οὗ 8ι Τομη 
15 ἴῃς σοτηρ]ετηδηϊ οὗ [ἢ]5 οΗοτί δέου [Π 6 
Τεηοῖθ.Ό ΑὈγδῆδπι Ἰοοκεὰ οηνατάβ ἴο 
τμδῖ νη ϊοἢ 45 μοί γεῖ τονθα]βὰα : [Δ οοῦ 
Ταβίθα ἴῃ ἢ15 ὑσγϑβθηΐ οονθηδηΐ τῇ Οοά, 
ΤῊΙ5 ἀϑρϑοὶ οἵ δι 4150 15 γτθοορῃϊβεα ὈΥ̓ 
τῆς 1 χά, 

., σι. Κα, υεγν, 7 ταν μρίο γοῖ, γέ 
σλαλί :εε ἀεαύσε οῤοιεά, πα {ἦε ἀπσεῖς οὗ 
Οοΐ αφορηϊρ απα ἡεροπαησ πον 18ε 
,592: ΟΓ για». 

ΤῊΣ ἀεοῖγο οὗ ΑΡταπδπι ψὰ5 (6116 
ἴῃ [ἢ6 υῃΐνεῖθαὶ βονεγείρην οὐ (Ὠσιβῖ: 
τῆς νἱβίοῃη οὗ ]δοοῦ ν58 {18]|6 ἃ ἴῃ τΠ6 
ΔΌΙαϊηρ Ῥγεβϑθηος οὗ (Ὁ γθι. Α ρτϑδῖεγ 
ἴῇδη Αὐταῆδηὶ Ὀσγουρῆς ἔγεεάδοῃλ ἴοσ 4}} 
(Ὠγουρῇ τἢς Ὑσα : ἃ ρτεαῖογ [ἤδη δοοῦ 
Ορθηβά ἃ Μψ6}]} ψῇοβθθ νδΐθιβ Ξργδῆρ ὕὉ 
ψ Πΐη [ἢ 6 6] ΘΝ σ ὑπο δίθγηδὶ 116. 

ΤἼς τοίθσθησεβ ἰο Μόοβαβ τὰ ποῖ [655 
Ῥτγορηδηῖ. [1ἴ 15 ϑῆενῃ τἢδὶ }υ5ῖ 45 (ἢ γιβί 
ψΨ 85 ἴῃς οὐὔ͵οος ἴο ψῃοῦλ [ἢ6 ραϊτιδγοὴ 
Ἰοοκεά ἴῃ ἴτε ἔσπασε ἀπ ἴἢ ἴῃς ργεβϑθηῖ, 
850 ες ν 8 ἴῃς οὈ]εςὶ ἴῃ τεραγὰ οἵ ἡ ῃοτῃ 
811 τῃ6 ἀϊδοίρ!ης οὗ ἴῃς ἰανν ννὰβ ϑῃαραεά. 
7655 βαἱὰ ἴἰο ἴῆ6 ᾿Ἰεδάρις οὗ [6 εν: 
Ἡαί γε δείϊευεά (᾽α γε δείίευε)  οσές, γέ 
τοοιία ἀαυε δείϊευε (τυομἑη ῥείευξ) νῖς, 79 
ἀξ τυγοίδ οὕ »ιέ (ν. 46). 

ΤῊϊ5 τὨουρῆς 15 Ὀτουρῃς οὐἱ ΌΥ τοίει- 
Θη665 ὈΟΙᾺ ἴο ἀρῖδι:}5 οὗ ἴῃ6 18»Κν δηά 4150 
ἴο {πὸ οἰτουμηδίδηςεβ ΠΟ. δοοοιῃρᾶ- 
ὨΙ6α τ[ἢ6 ρῥτοπχυραίίοη οὗ ἴπ6 1,ἅνν. 
νος τῇς Ιοτὰ ἀείεηἀεά Ηϊτηβεὶῇ 

ἤτοι τῇς οἤδῖρα οὗ ν]ο]αἴίηρ ἴῃ6 ϑαθὈδίῃ. 
Οη δδοῖ οοοδβϑίοη Ηδ ᾿διὰ ὀρεῃ ἃ ὑΠ|:- 
οἰρὶς ψῃοἢ ψᾶ5 ἱηνοϊνεα ἴῃ [Πἰ5 Ἰη51{ι- 
ἔοηῃ. 

ν. τὴ. ΜΡ δ λέν τυογζείδ εὐσε πὲ] 
ποῖν, αγη 7) τυογξ. 
ΤῊ οαββδίοη ἴτοπὶ σοτητηοη ΕΑΓΙΠΙΥ 

ΜΟΥΚ ννὰ5 ποῖ δῃ δηά, Ὀυϊ ἃ σοπαϊοη ἔοσ 
βοιῃθίῃίηρ Πἰρδεσ : 1 νν858 ποῖ ἃ γαϑὶ ,ζῶυ γε 
ψοτΐς, Ὀυϊ ,0»γ νοῦ (866 ποῖς σα ἐρε.). 

νἱϊ. 22. 2» ἐἀλὶς ὠἰμ46---Υ ΝὨΙΘὮ 1 
Βαανα Ὀδθη τηονϑὰ ἴῃ τΩΥ̓ ᾿ιεα]!ηρ---ἀαίζ 
Δίσσε: σιυσι γος αἀγωρμωσίον (πο ἐλαΐ “ 



Ἰχνι 

ἧς οὗ Μοσες, δεῖ οὗ ἐλὰο γα λεγο), σπα σα 
2λε «αὐῤαΐ γε αἰγωρριεῖδο ὦ »ιαρ. 

ΤΗς ϑαῦραίῃ, {πογοίογο, ννὰ5 βυογάὶ- 
δία ἴο ἴῃς τεϑίοσα!οὴ οὗ ἴΠ6 ἔι] 655 οὗ 
[πῃ6 ἀϊνίηθ σονοηδηῖ. [{ ψὰ5 τηδᾶάξ ἴο 
ἔἰνε ΨΑΥ ἴο δοῖβ ὈὉῪ ψῃϊο θη ΜΟΓΟ 
“τηδάςα ψ80]6." 

ΤῊΘ οἠς τείεσθηοα ἴο ἴῃς ἰάδα οὗ ἴῃ6 
ῬΑΞΒΟΥΟΙ 8 ΘαΌΔΙΪΥ σδιρηϊδοδηῖ. ζΖ7ε:ε 

, ἡλέηρε, τὰς Ενδηρο δ ψτιῖεϑ5 1 ἢ15 τεοογά 
οὔ 106 ογποιῆχίοῃ, τσ ἄρνες ἐλαΐ {ἦέ δ΄ - 
ἡμγὲ σλοιί κε μεβιεά, 44 δοπε 97 ἀἔγι 
σλαΐ ποΐ δὲ ὀγοξεπ (χῖχ. 46, ηοῖϊθ). Τῇδ 
Μοτβ σομὴδ κα δ δἤεσ- Βουρῃῖ. ΤΉΘΥ 
816 ἰοῖς ψιῇους ἀδβηϊα Δρρ]ςαΐοη, δηὰ 
γεῖ ἴῃ πὶ βἰηρίε ρῆγαβθ, ὉῪ ψῇϊςἢ τἢς 
Τιογὰ 15 Ἰἀδπτβεά ἃ5 ἴῃ6 ἴσας Ῥδβοῃδὶ 
Αγ, ἴῃ πηραπὶηρ οὗ ἴΠ6 οἱ 5δογιῆςεϑ 
5 πηδάς οἷεασ. “με δ οὗ ἀοά’" 15 
τανεα]δά δ5 ἴῃς οὔθ οἤοσγιηρ ἴο ἡ ῃοιῃ 4]} 
οἤετγίηρϑ ροϊηϊθά, 

ΤῊΘ ἴνο ᾿ἱπιογργείδιουβ οὗ ἰδεῖβ ἰὴ [ἢ 6 
ὨϊδίοτγΥ οὗ [π6 Εχοάιυ5 ψῃϊοῆ 51 [΄οἤη Ὠδᾶ5 
δῖνθῃ ἃτὲ ὄνθὴ τόσα γοιλαγκαῦϊα (ἤδη 
[η656 ᾿ἰριῖ5 ἴσον ὑΡροὴ ἴΠε Μοβαὶῖς ἀ15- 
ΟἸΡΙΙΠ 6 ἀπά {πΠῈ6 Μοβδὶῖς στῖιαὶ. ἢ ἢγϑῖ 
5 (ῃ6 ἰηζογρτγοίδίίοα οὗ ἴἢ6 ὈτγαζΖθη 561- 
Ρεηῖ : ἴῃς βεοοηά (τἢ6 ᾿ηϊετργοίδτοη οἵ 
[Π6 τηΔῃΔ. : 

7εϑὺ5 5αἱὰ ἴο ΝΙοοάδθῃϑβ: “4. “70ςἐς 
ἐγηεί κε 116 τερρολΐ τη {ἀξ τοϊάεγηεες, ἐυεη 
“0 γπεω5] 166 δοη οὗ γνιαπὶ ἐσ ἤγηκα τ (111. 
14. Τῇῆὲ εν βαϊὰ : Οκρ ,αἀξφρς αἰ 
ἐαί {Δ »παρρια 154 74 τοιζίφγηισες , αΣ τῷ ἴς 
τγιοι, 26 ρανε ἐφ ὀγεσα ον ἡεαύυέη 
0 α΄. μος ἐλογοίογε φαϊ μπίο ἑλθρι, 
Κεγήδ, υεγΐν, 7 δα» μπίο γομ, Ὥοτες ρανέ 
γο ποί ἐπαΐ ὀγεαα ἥὥογνι ἀεαύόι, ὀμέ »ῈΡ 
λιαλο ρυεδ γος 1094 ἔγυς ὀγεααῖ “οι 
ἀεαύέρ ... 7 αγηε 116 ὀγεαά οΥΓ ἐξ ... (ν]. 
41 5). Τῆι [86 πηοβί βρη δοδηῖ ἀο] νεσ: 
ΔΏΓΟς ἴτοιῃ ἴδε εοβοδοϊβ οὗ 51η, δηὰ τῇς 
τιοβί βίκιὴρ σῆς οὗ αἀἰνίης Ρτονιάθηςς 
τοοογάθά ἴἢ τἢ6 Ῥεπίδϊοιςς, ἀγα Ὀοιὴ 
ΡῬἰδοεά ἴῃ ἀϊγεςῖ σοπποχίοη ἢ ΟΠ τίϑβί. 
1 δαοῇ οδϑδὲ ἴῃαϊ ψν]οἢ ᾿ν45 [ΕΠ ΡΟΓΆΪ 15 
ἰτεαϊθα 45 ἃ ἤριιγε οἵ ἴπαΐ ἡ ΠΙΟἢ 15 οἴει- 
ὯΔ]. Οτοδῖ ἀθριῇβ οἵ ἱμουρῇϊ ἀτὸ ορεῃθά. 
Τῆς Π6-Ἰοὴρ ναηάοπηρβ οὗ [6 [ον ἀγα 
ϑδῆενῃ ἴο Ὀ6 8η ἱπιᾶρε οἵ 8|} 1 ". 

(ὁ 81. [ομηβ ἀθα!ηρ ψΠ [Π6 Ιαἴου 
τοδοῆιηρ οὗ ἢ ῥτορῃοῖβ, [Π6 ἸῃτοΥΡγεῖοῖβ 
οἵ ἴὴη6 Κιηράοπι, 15 οὗ [Π6 βᾶπΊθ οἤδγδοῖοθυ. 
Ης ἀοεβ ποῖ 64] 50 τῦυοἢ ΜῈ Θχίοσηδὶ 
ἀείαι]β ἃ5 ψ ἢ τἢ6 ᾿πηοσ ἸΠδ οὗ Ρῥγορἤδονυ. 

1 (οπιρᾶγε δἷ5ϑο ἴῃς ἢοΐθβ οἡ νἱῖ, 37, νἱϊ, 12, 
δῃὰ αὔονς, Ὁ. νἱὶ. 

ΙΝΤΚΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

δ ρτγεβθηΐῖς Ὁ τϑὲ 85 δείηρ δῖ οὔσα [ἢ6 
ΤοΙρΙ]6 (11. 19), δὰ τῇς Κίηρ (χί!. 13). 
Ηδ τᾶ Κ68 1ἰ εἶθασ [δι (Π6 πον ἀἸβρεηβ88- 
τοη τονγαγά5  ΠΙΟἢ ἴῃ6 Ῥτορῃεῖβ νοτκεά 
ΜΑ5 ΟἿ 6556 ΠΠ|4}}Υ οἱ 5ριγῖυ4] Ὁ] βϑίηρ. 
ΤῊΘ 56η856 οὗ σοτηρ]εῖς ἀδνοίίοη ἴο σοά, 
οὔ (δ6 υηϊοῃ οὗ δ ἢ Οοά ἴῃ (Ὠχτβῖ, 
οὗ τῃ6 ριᾶ οὗ [6 ϑριπὶ τγουρῃ Ηϊμι, 
ψο α ἴῃς [ΒΠουρῃϊβ 1η δ οἢ ἢς ἰουπα ἴΠ6 
βίδιωηρ οἵ 1ῃεὶγ ἱπβρισαϊοη. ὙὍὙΠ.5 11 15 
τῆι ἣς 45 ργεβεγνεα ἴῃ ψοχάς ἴὴ ψὩ]Οἢ 
(6 1οτὰ ρῖνεβ υ5 ἴῃς Ρτγορβμεῖϊο ἀ6βοΠρ- 
ἄση οὗ τὴς Μεβϑίδηις Ἐπι65: Ζάφ “λα 
σἠ δὲ ἰαπρλδ οΓ σοά (νὶ. 45); δῃὰ τῃοβα 
δραὶῃ ἴῃ ψηϊοἢ Ηδ ραῖῃοῖβ ὉΡ ἴῃ6 ΨΠΟ]6 
ἀοςοιτίηςθ οὗ ϑογρίυγε οἡ 1ῃ15 ῃεαὰ: 727 
απ}, »παι {λγ ΐ, ἐκεί Αὐρε εὐηῖς σο τό απα 
ἄγιπξζ. Α(16 11αἱ ὀεευείά οη ιέ, ας {ἠέ 
σε ῥίμγε λαϊὰ ταζά, οἱ οΥὙ Δϊς δεν τἀαϊἔ 
ἥρτν γένος Οὗ ἤἔἄἔνίηρ τοαίεγ (νὶϊ. 317 ἴ,, 
Ποῖ6); δῃηά ἴῃοβὲ ἴῃ ψΏϊοὰ Ης ομενεὰ 
τῆι τ[ῃ6 οσοποερίίοη οὗ ἴῃ6 ὑπϊοη οὗ σοά 
Δηα τὴδηῃ νὰ ποῖ ἰογεῖρῃ ἴο ἴδε ΟἸἹά 
Τοκιαπηθηΐῖ, ἤθη ἃ νὰ5 βαϊὰ Ἄνθη οὗ ἢ- 
Ἶυδῖ Ἰμάρεθ, ΚΖ αγε ροάς, Ὀδοδιδα [ἢ 6 
γνοτά οἵ ἀοά, ἴῃ ψῇϊοδ νγὰβ ἃ αἰϊν!πα 
ΘΏΘΓΡΟΎΥ, σδηγα ἴο ἴδ πὶ (χ. 34 ἴ., ποῖ). - 

Οἡ (ἢ6 οἴπεσγ παπᾶ 81 οῇῃ ἢᾶ5 τὸ- 
οογτάφἃ ἢονν τῆ Τιοτα τεςοορηϊθδεα τ[Π6 
Ποσ5[}16 ἀμ 6] οἴ οὗ τῃ6 [ενν5 'ἰπ 186 5ΡιΓϊ 
οὗ τοῖν ἰδίμοῖβ, τυἦο ἀαϊεα τῇς 1, οτὰ 5 
Αποϊηϊοα τυϊλομ ὦ ἐαμδὲ (χν. 25), απὰ 
Ῥοϊηϊθά ουὔαἕδ πονν ἴῃ6 [ΥοΔο εΙΥ οὗ [πᾶ845 
Δα 115 σουπηίετγρατγί ἴῃ ἴῃ4ἴ οὗ ΑΠΠΟΡΠΕΙ, 
οὗ γῇοπι 1 γὰ5 ιτίοη, 474 λαΐ εαἰσίΛ 
ὀγεασ εὐτὰ γ»ό λαίά ἐεάί τ δὶς ἀεεί 
ἀραϊποί γῆ (Χιι]. 18). 

ΤἬΉΘΓΘ 15 ἴῃ6 58η16 τηγϑίεσιουβ ἀθρίῇ,, 
τῆς 54 π16 Τοσορηϊίοη οἴ βριτῖθδὶ πα οΥ- 
οὐττοηΐ ἢ σοτημηοη ᾿16, ἰη [6 τοίθγοηοθϑ 
ψὨΙΟἢ ([η6 Ενδηρο δὲ ΠΙτηβεἰἴ τηα 68 ἴο [Π6 
ἰαῖοσ Ὀοοκβ οὗ ϑεπρίυτο. Οηςσε δὲῖμε Βερίη- 
πῖηρ οἵ [ῃς οΞρεὶ ἢδ [6}}]5 ἤον ἴῃς ἀ5- 
ΟἸ}165 γα δηδΌ]θα ἴο 566 δι] 6]1]ςεὰ τὴ τῃ6 
Ιοτὰ τῆς ψογάβ οἵ ἴπε κυδετγηρ ῥγορδοῖ, 
7Ζἦε σεαὶ ὁ “λέμε ἀομδέ σλαίί φρ)ι 6 τη6 
(11. 17}; δῃὰ δἵ ἴπ6 οἷοββ οἵ ἴῃς δοςοιυηΐ 
οὗ 186 ῥυΌ]ς ΤΑΙ ΠΙΒΊΤΥ ἢ6 ΡοΪηῖ5 οἱ ΠΟΥ͂ 
[86 υῃὈο] εἴ οὗ ἴῃς 7Θνν5, [6 τηοϑί ἴγαρὶς 
οὗ 411 τηγϑίοσιθβ, μβδὰ δε ἰογοδῃδαονεά 
οὗ οἷά. 672: ζλϊηρς, ἮὮΘ6 νυ υῖο5, σαία 
2αϊαά, δειαμ5έ----ὀεχαμδέ, ποῖ τοΐφι (ὅτι 
Ποῖ ὅτε, 566 ηοἴε)---οἦξ τστν ( γῖϑυ 5 ρον, 
απ «ῥαζε οΥΓἹ ὔπ ἴῃ τῆς τηοϑὶ τουτὶ] 
ἀεοβογιρίοη οἵ τἴῃ6 πηρο] οἴ δηα ὈΠΠῺ658 
οὗ βγϑξὶ (χιϊ. 7) 5... 

Δ ΤὨς (ο]]ονίηρ ἰΔ0]ς οὗ ἴ6 Ῥτορμεοὶεβ αυοϊοᾶ 



ΤΗΕ ΔΟΘΡΕΙῚ, 

11 βϑεῃὴβ ἴο δὲ ᾿ΠΩροβϑ]α ἴο βίαν 
800 ἢ ραβδᾶσος ψιῖμοις (δοιηρ πὶ [ῃ6 
Ἡτὶοῖ οὗ ἴῃς ἔουτίῃ (σοθρεὶ 5 ρεπείταϊεα 
ττουρπουϊ ----οτα ρδηείγαιε ἃ ροτπΔρ5 
ΠΔΠ ΔΗΥ ΟἴΠΕΙ ΤΟΥ οὗ 6 Νὲν Ταϑίδ- 
τη ηϊ---- 1 [ὴ6 ΡΠ οὗ ἴτῃ6 ΟΙΪά. ΤΠ 
Ἰητογργοϊδοης ψὨϊσῆ ἢ6 ρῖνεβ δηὰ τε- 
οογάϑ, πδίυσα! ν δηὰ ψιῃμοιυςζ Ἔχριδηδίοη 
ΟΥ δηίΐοτοσιηδηῖ, Μ1Π655 ἴοὸ ἃ πηοϊῃοά οὗ 
ἀεα! της ἢ ἴῃς οἷα ϑοτρίυγοβ ΨὨ]Οἢ 15 
οὗ νὰ δρρ ςοδίίοη. Ηδ Ὀσπρθ ἴποῖὰ 
4}} ἰπὶο οοηποχίοη ΜΠ Οἢτιθ Ης 
δυϊάε5 15 γοδάριβ ἴο ἴῃεῖγ δι ἀϊηρ πηεδη- 
ἴηρ, τυλέεᾷ καπμοί δὲ ὀγοζοη, Ἦδ δι ἴῃ 6 
δίπἀοηΐ ἀραϊηθὶ {Γυ5ἔηρ ἴο [Π6 Ἰειζετ, ν᾿ ἢ1]6 
ἢδ 455 {65 ἢϊπ) [πὶ ὯῸο ἔγαρτηθηὶ οὗ ἴῃς 
ταδοῆϊηρ οὗ ἐἀε Ῥογαά 97 σοά 5 “ἰϊπουῖ 
115 υ86. Απὰ ἴῃ ἀοίηρ τΠ]5 ἢ6 5Π6νν8 4150 
ἢον ἴΠ6 5ςορα οὗ τϑνοϊδίίοη ρτοῦβ ψΊἢ 
ἴῃς στον οὗ πιο. Ὑιμουϊ [ἢ6 8515 
οὗ ἴῃς ΟἸἹὰ ᾿Γεβίαπιϑηξ, ψνιτῆοιυξ [ἢ6 {1651 
δεςερίδηςε οὗ [πε ὑῃοπδηρίηρ ἀϊνηἰτγ οὗ 
ἴ[ῆε ΟΙὰ Τοβιδιηθηΐῖ, ἴῇ6 ἀοβροὶ οὗ 8: 
Το [5 δὴ ᾿Ἰπϑοόϊ 016 Πα]6. 

2. 7724 μηγοίἤῃρ οὗ 166 ΜἊεσίαπές ἐξα. 

Το Ὠἰβίοτγ οἵ (ἢ6 ὅοβρεὶ οἱ ὅι μη 
15) ἃ5 ἢᾶ5 Ὀδδὴ 5866ῃ, ἴῃ6 ΠΙβίοιγ οὗ ἴῃ6 
ἀενεϊορηιθηῖ οὗ δι δηά ὑπθο]ϊοί, οὗ 
(δῇ δπὰ ὑπο] ε ῃ (γ᾽ 5 Ρεύθοη. [ 
15 τῃργοίοτα ὑπ θοῦ ΔηοίῃοΓ ἀϑρθοῖ ἴῃ 6 ἢ]15- 
ἴοτγ οὗ (Π6 σταάιυ4] υῃΐοϊ]άϊηρ οὗ [6 πὶς 
Μεββίδηϊς ἰΙἀθᾷ ἴῇ σοηϑιϊοῖ ἢ ῬΟΡυΪΑΣ 
δχρεοϊδιομβ. Οη [ἢ ος 5146 ἀτὸ ἴῃ6 
Βορθβ δῃὰ [6 ρτεοςουρδίοηβ οὗ [ἢ6 

ἷπ ἴδε Οὐοβρεὶῖ Ὑ1 φυρρεκὲ ἔαγίπεν 1]]ιβίγα- 
ἴοης: 

ῬτοΟΡὮ οΙο65, 
(1) Βεείση πιατίςοὰ (ἵνα πληρ. (οτηρ. χνὶϊὶ. 9). 

(α) Στ ἴδε ἘΥΑΠΒΕΙΕ: 
ΧΙ. 38. 
[χἰϊ. 40, ὅτι εἶπεν Ἢσ.] 
Χῖχ. 24. 
-- 326. 
[χίκ. .37, ἑτέρα γρ. λέγει. 

(β) Βν (μηϑι 
ΧΙ; ἐν! 
χν. 25. 
[χνὶϊ. 12.] 

(1) Οοϊποίάεηος πιατκοά (καθώς ἐστι γὙεγρ.) 

(α) ΒΥ ἴῃς Εναηγσεϊ δῖ. 
ἰϊ. 17. 

, χιίϊτ48 
(β) Βγ ζμϑι. 

νἱ. 4.5. 
(Οοτρ. νἱὶ. 28.) 
Χ. 34. 

Οοιάρδτγε αἷ5ο ἄῦονς, ὑρ. χἱΐὶ. ὦ 

Νυ {4|.----Ν οἱ.. 1. 

ΟΕ 81. ΙΟΗΝ. ἱχὶχ 

765: οἡ (ῃ6 ΟἴδΟΣ 5146 ἀσγὲ [ἢ6 ὑῬτορτϑϑ- 
δῖνθ σενοϊδιοηβ οἵ ἴΠ6 ᾿οστὰ. Απά {Πα 
15 ΠΟΙ Πίηρ ΏΙΟΝ ΤΟΥ͂Θ σΟΏν] ΠΟΙ ΏΡῚΥ πλᾶτκϑ 
(ἢ6 παϊταῖϊνε ἃ5 ἃ {Γδηβοτρί το ᾿Πἴδ 
(Πδῃ {Π6 οἰδαγηθϑθ ΜΠ Ὠ]Οἢ [Π]15 βίγυρ- 
εἷς 15 ἀἰβρίαγεα. Α βυϊησηδυυ οὐ] η6 οὗ 
[πΠ6 Οοβρεοὶ ἔτοπι {Π15 ροϊηξ οὗ νἱδν ν}}]} 
ΡιουαὈὶν ρῥίασα ἴπ6 ἰδοῖβ ἴῃ ἃ αἰδβίϊποϊ 
Ἰρἢῖ. 

ΤῊΘ Ορϑπὶπρ βοῆς τονϑδὶβ ἴῃ6 σοη- 
ἰτδιεα εἰεπιθηῖβ οὗ ἐχρθοίδιοη 85 {ΠΕΥ 
Παὰ Ὀδδη οδ]]θα ἰπΐο δον ὈΥ τμ6 
Ρτθδομίηρ οὐ {πε Βαριῖβι (1. το Η.). ΤῊΣ 
Βαριἰ5 5 ψογάβ δηά' [5 ὈΤΔΟἢἾ65 (1. 20, 
43, 26) ψεῖὸ Πιιεά ἴο σἤδοῖς τ 6 ῬΡορυΪΑΓ 
ΖΕΔ], δηὰ αἱ ἴῃ6 βᾶπγηθ {πὸ ἴο αι! κοη 
[86 ἐδ οὗ οϑῈ Ο ψεγῈ ΓΟΔΟῪ ἴο Γο- 
ςαῖνα δηᾷ ἴο οὶ ]ον μαΐ στεδαῖεσ Οὴὲ ῆο 
βῇῆοι" ἃ σοπηε δέϊεγ δοσοσάϊηρ ἴο ἴῃ6 ἀϊν!η 6 
ῬΓοπΊῖδα (1. 29 ἴ., 36). 80 ἴΐ σδῃγε ἴο 
Ῥᾶ55 [δὶ βοὴ οἵ ἢϊ5 ἀ15ς.10165 ἰοιιηά ἰῃ 
76505, ἴο 'νῇοσμ 6 πλγϑίοτ οὐ ϑὶν ροϊηϊεα, 
τὴς {]Β]τηθηὶ οὐ [ἢ6 οἷά ῥσγοχηϊδοβ δηὰ 
οὗ {ΠΕΣ ῥγεβθηΐ δϑρισγαϊ 5 (1. 25--42). 
Οἰμοῖβ δ οὔσε αἰϊδοῃθα {Ποηηβοῖνοβ ἴο 
ἴπΠ6 πεν Τοδοθοῖ (Χ αόδέ, ᾿. 38); δηὰ Ἧς 
νὰ8 δοκηονιθαρεα 85 “22: αἀ (ἰ. 41); 
(ἦε 80, οὐ σοά, απ Κίηρ οὐ Ζγαεί (Ἰ. 49). 
ΤΗΣ “βίψῃ " ψἈΟἢ [Ο]]οννεα σοηξβττηδά {Π6 
ῬΘΙβοδὶ (δ ἢ οὗ [656 ἢγβί (ο]]ονγεῖβ (1. 
11); Ὀυῖϊ 50 ἔα {ποῖ ψὰ5 ποίῃϊηρ ἴο 
5η6 ον [ἢ {π|65 ψηϊοὴ Πδα Ὀδδῃ δἵ 
ἰεαϑὲ 5:16} δοοορίθα πόσα ἴο δὲ τϑϑὶ- 
156 α. 

ΤῊΣ οἰοδηβίηρ οὗ ἴῃ το ρ]6 νγὰ5. ἴῃ 
[Π15 τεϑρεοῖ ἀδοϊσῖνθσ. Μεβϑίδη οἤεγοά 
ΗϊςοὶΓ ἴῃ Ηἰβ5 Ἐδίμοῦβ ἤουβα ἴο ΗΙ5 
ΟὟ Ρεορίε, δηὰ ἴΠπογ ἰαϊϊεὰ ἴο υηάοΓ- 
βίδα, ΟΥ̓ Ταῖθ ΕΓ ΠΟῪ τηϊδυηἀετγβιοού, (ἢ 6 
βίῃ 5 ψ ῃϊοη Ηδ σάνε ἴθ. 415 ἃ οοῃβε- 
αθεηςς, Ηδ απ ποί ερ»ερεΐ ἀξρηδεί τρτο 
ζλερι, δα σέ ἶἪ ἄπαν αὐ γιό; αγιή,... 
τοὐαέ τᾶς ἐπὶ γιαρ (11. 23 6.). ὍΘ οΠρίη 
οὗ [Π15 τηϊβιιηἀουβίδπαϊηρ 15 σμθνῃ ἴῃ ἴῃς 
ἱπηρογίδοϊ οοηίεββίοῃη οἵ ΝΙιοοάδτηιβ. (111. 
2 6), ἀπά ἴῃ ἴῃς οοταρ]αίπι οὗἩ [μ6 ἀϊ5ς)- 
ΡΪε5 οἵ ἴῃς Βαρι8ῖ (ἰϊ. 26). Οπ {Π6 
οἴδοῦ μδηά, 1ῃ6 τεβεοηΥ οὗ Οἢγδὲ δπὰ 
{π6 τεβ ποὴγ οὗ ἴῃς Βαρίϊ5ι 5εῖ ἴῃς τεδὶ 
58:16 Ὀδέογα ἤθη, 85 ἴῃς ἔνδηρεὶ δῖ 5ῆ 65 
ἴῃ ἰδ σοϊῃτηθηῖβ οἡ ἴῃ6 σπογάβ. ὙΤῃα 
Μεβϑίδῃ οἵ ἴποβθ νοι ἴπ6 Ενδηρε δῦ 
σΠδγδοίεσιζεβ ἃ5 “πε [εἐν5" ἢδά 0 ΡΪδος 
ἵπ (6 ψοσκ οὗ 6505; δηά ΗἸἰ5 ννοσκ ἃ5 
Μεβϑίδὰ δὰ το ρίδςε ἴῃ {Ποῖσ ἢραγῖϑ. 

ϑυςσἢ νψὰβ ἴῃς 5ἰϊπδίϊοη αἱ [6 Γι 5416]. 
1ι ννὰβ οἴοσιν 56 ἰῃ ϑασηδγα. Ὑῆογα [6518 

’, 



Ιχχ 

οοὐἹά ΟΡΘΗΪΥ δηποῦηοα ΕΗ ΞΟ Γ ἴὸ Ὀ6 
τῆς ΟΠμηβῖ, ᾿πδϑηοῆ 85 ἴἢ6 οἱαὶτη νγὰβ 
ΠΡΏΓΠνΥ τπουρἢ ἐπ ρογτ ΘΟ υπάοτϑιοοα 
(ἰν. 25. ἢ); δηὰ τε σοηίεββδίοη οὗ [ῃ6 
ϑαιηδυδη5 ὴΟ ὨδΔα βοιρῃϊ Η15 δΔ]]ῈΓ 
τεδοῃίηρς βϑῃενεα ΠΟῪ ἰᾶσ [ΠΕ Υ “6 .α (το τὶ 
ΤΕΒΙΪΩΡ ἸΏ ΔΩΥ͂ ΘΧΟΪ 5ῖνΘ ΟΥ̓Ά τΟΙΏΡΟΓΊαὶ 
ὮΟΡΘ5 (ϊν. 42, ἦε ϑαυντο» οὗ ἐάε τὐογίη, 
δοςογαϊηρ ἴο ἴπε ἴπι|6 τϑδα!ηρ).. 

ΤῊΣ ποχί νἱβὶξ ἴο [επιβαίθ (οἢ. ν.) 
βανς οὐσοδϑβίοῃ ἔοῦ ἃ διπαδζηθηϊδὶ Ἐχροϑι- 
[οη οὗ ἴ[ῃ6 παΐυγο δηὰ ψόοσκ οὗ τ[ῃ6 1 οτά, 
δηὰ οἵ [ἢ6 σηδηϊοϊὰ τιΐηθ95 ἴο Η]η], 
5ἰάα ΕΥ͂ 5ἰὰβς. ἢ δὴ δηδὶγϑὶβ οὗ πὲ 
οδιι565 οὐ Το ἢ ὑη0 6] 16. ὙΠῈ Ἰαῖοσ 
ΠΙΒΊΟΥΥ 15 ἴῃ6 Ρῥγδοῖοδὶ σψοσκίηρ οὐἱ οὗ 
[ῃ6 Ρτηο 0 ]65 οἰροαϊεαὰ ἴῃ [ἢ5 ἀ5- 
ΠΟΊΓΒΘ. 

ΤῊΣ ἄγϑέ ἀδοϊσῖνε ἀϊνιϑίοη Ὀεϊπθθῃ [ἢ 6 
[ο]Ἰονεῖβ οὐ (Ὁ γιβὶ ννᾶ5 ἴηὴ (1166. ΤΏΘΓΟ 
ΒΈΡΘΙΠΟΙΔΙ (411 ψγὰ5 τόσα ῥγεναϊθηῖ δηὰ 
ΙΟΙΕ δαροσ,. ὙὴῈ “τὐυδϊυάο᾽" νι ϑποά 
ἴο ῥτεοϊριίδία [Π6 15586 Δοσογαϊηρ ἴο ΓΠΕΙΣ 
ΟΥ̓ ἰά685 (ν]. 14 ἢ). [ἢ ΔΏΒΨΜΕΙ ἴο [ἢ]5 
δἰϊοειηρὶ Οἢηβι τυὐτηδα τἢδ τη 5 οὗ ἱμοβ6 
ΠΟ οαπιΘ ἴο Ηἰπὶ ὈΥ τηοβὶ ϑίδτιηηρ 
ἸΤΊΔΡΘΙΥ ἔτοπλ [Ὠηρ5 οὐπνατα, δηα ἴογε- 
βηδαονθα ΗΠβ οὐ νἱοϊοηΐ ἀθδαῖῃ 85 ἴῃ 6 
οοπαϊοη οὗ [δαὶ ρεγβοηδὶ υπϊοη οὗ ἴἢ6 
Ὀ6ΙΙ ΝΣ ἢ Ηπ561, ἴο ὈὉπὴρ δδουϊ 
ΜΏΙΟΙ ψγὰ5 ἴῃ δπά οὗ Ηἰβ ψοσκ. ὅο Ης 
ἄτονε τϑηΥ ἴτοσῃ Ηΐ σα (ν]. 60), ψἢ}]6 Η 6 
«οΔ]]εα οι ἃ σοπηρ  εἴογ σοηζεββίοη οἵ δ ἢ 
ἔτοτῃ ἴπ6 ὕνεῖνα (νὶ. 69). Ὑγοτάβ νι ῃ]ο ἢ 
ἢαὰ Ὀεεη υϑεὰ Ὀείοτε (εἶ. 1.), πᾶνε ΠΟῪ 
ἃ ὙΠΟΙΪγ ἀϊδετγθης τηθδηϊηρ. Τὸ βΡεϊΐονο 
ἴῃ Ομγιδὲ πον 8 ἴο δοοορῖ ὙΠ αἰ8Γ 
αι τῃ6 πΘοσϑϑΥ οὗ σοϊηρίθῖα 56] 50Ὁ- 
τοηάοσῦ ἴο Ηἰπὶ ΠΟ πδὰ ἤΠΑ]}]Ὺ σαὐεοϊοὰ 
[86 Ὠοπιᾶρα οὗ ἔοσγοα. 

Τῆς ἰβδϑα δὲ Γογυβαίοη Μψὰ5 Ὀτουρῆΐ 
ἃῦοιυϊξ τῇοτα δίονγ. ΤῊς ἱπίογναὶ Ὀ6- 
ἔνθθη οὗ. ν. δηᾶ οὗ. νἱῖ. νγ85 νυ] θη} 
Π]ΠΙεαὰ ντἢ τδὴν αποϑιοηίηρβ (ν]]. 3 ἢ, 
11 [); Ὧηα ψἤθδη [6505 ἀρρϑαγβὰ δι εσυβᾶ- 
Ιεπὶ Ηε οτεαϊθὰ αν βίοηβ διχοηρ [ἢ 6 τηὰ]- 
Οζιας (ν1}. 20 ἢ, 43). ϑοπλα ἴπουρδὶ (δὶ 
Ης πιιδῖ Ὀ6 ἴῆ6 (ἢ γβὶ το Ηἰ5 ποῦκϑ 
(ν1ϊ. 31), πὰ ἔτοτῃ Η!5 τϑδοῃϊηρ (ν}}. 26, 
47 ΗἸ, 46 ). ὙΤὙΠΟΥ ἀνθ αυεδϑιϊοηρὰ 
Ὑν ὨΘΙΠΘΓ ΡΟΒ510]γ [πεῖς ᾿Ιοδάθυβ δα τοδορμ δὰ 
[Π6 βαΐὴβ σοποϊ 5 οὴ (ΥἹ]}. 26, ἔγνωσαν). 
Βιυΐ παν αἰα ποῖ 566 (αὶ Ηες και Ξῆδα ΄ 
τῆς ῥιορδεῖϊς [δϑῖα ψΠΙΟἢ (ΠΟΥ Δρρ]ιοά 
ἴο Μεϑβϑβιδὴ (ν}}, 27, 42, 52). 

Ιῃ τὴς τηϊάβὶ οὗ [ἢ15 ὑποοδτίδιπῖν τῆς 
ΤΌΙΕΙΒ. ΟΡΘΩΪγ ἀδοϊατεὰ {μεηβεῖνεβ (ΥἱἹὶ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ 

22, 48); δηὰ υπάδγ {πεῖς ᾿πῆἤπδηςσε τἢ6 
ΤῊ855 Οὗ ἴῃ6 ΡΘΟΡΪΕ [ε]] νὰν ἤθη ΟΠ τιϑῖ 
βεῖ αϑιὰθ {ΠΕΣ ῬΘΟΌΠΑΓ οἸαϊτηβ ἀπα ρὺτ- 
ΡΟβ65 (ν1}}. 33, 58). Ηδ 511} Πούγενεγ 
σοῃμηπδά ἴο ἰΔΥ Ορεῇ πλοῦα {π|τἢ5 85 ἴο 
Η]Ἰπ56], πα σονθοαϊὶθα Η)ηη)βοὶ το (Π6 
ουϊοδϑῖ οὗ [ῃῆ6 βγπαρορὰδ 85 “16 ὅοη οὗ 
τΔῃ " (ἰχ. 25, ηοῖ6). δὈϊνϑίοηβ βργεδά 
ἔασμογ (Ἰχ. τό, χ. 19); δῃηὰ δι ἰαϑῖ ἴδε 
Τεαυεδὶ ννὰ5 Ὀ]ΔΙῺΪΥ ρῥὰῖ: 270. τάσις αγί 1.}ε 
Οἀγρί, εὐ τς ῥέα (χ. 24). Αρδϊη, 
[ἢ6 ταϑὶ] οὗ ἴΠ6 ΔΏΒΥΘΙ νγὰ5 ἃ ΓΏΟΣΕ ὈιτοΓ 
ΠοϑΌ ΠὙ (Χ, 39), ἀηὰ νιάοτ (Δ (χ. 42). 

ΤῊΣ επὰ οἂπῆα ψΠῊ τΠπ6 ταϊϑηρ οὗ 
1,λζατυϑ8.0. ΤὍΤὴϊ9 ψὰβ ριεοβαβα Ὦγ ἴῃς 
σοηΐδβϑίοη οὗ Μαγίῃμα (χὶ. 27), δῃᾷ 10]- 
ἰονεὰ Ὀγ τς σοιη56] οἵ (διδρῆδβ (χί. 
47 [.). ὙΤΒεΙΘ ὰ5 ΠΟ ἸΟΏΡΘΙ ΔῺΥ ΓΕΔΒΟῺ 
ΨΥ ΟΠ βῖ 5ῃμου] ἃ τη Κ ἴστοπὶ σϑσδινιης 
[ὴ6 Βοπιαρα οὗ Η!5 ἰο]]ονεῖβ. Ηδ δ8ο- 
ςαρίδα ορϑϊγ τδ6 16 οὗ Κιὴρ ἤθη 
Ης εηϊεγοα ἴῃς ΗοΙΥ ΟἸΥ ἴο ἀϊς ποτα 
(χ:1. 12 81); διά τῇδ ρυῦ]ὶς τα ΙΒ ΤΥ 
οἸοβθὰ νι τ[Π6 αισδιοηϊηρ οὗ [6 Ρθορὶα 
85 ἴο “τῆς ὅοη οἵ πγδλῃ," νῇῆο 5θοιηθα ἴο 
ἤανθ υϑιγρεοα τἢ6 ραςες οὗ Ηϊπὶ ψποὸ 
βῃου]ὰ τεῖρη ἔοσ Ἔνὲσ (Χι!. 34). 

ΘΌΓΟὮ ἃ ΠΙδίοσυ οὗ τῆ6 επιδοάϊτηθηϊ οὗ 
ΔῊ 1άφθα, δὴ οἴἶδορ, οδιτ]ο5 νι τ 11 115 οὐ 
νοΠδποδίίοη. ΤὮς σοηῆιοϊ δηα σοτρ Ἔχ ιν 
οἵ ορίπίου, ἴπ6 στον οὗ σπατγδοίθσ, (ἢ 6 
ἀδοίδινε τουο 65 οὗ ρδύβοῃδὶ δηα βοοῖαδὶ 
τα 15,  ΠΙΟἢ 11 τεβεοίβ, βἴαπιρ ᾿ς ποῖ ΟὨΪ]Υ 
8ἃ5 ἃ [ΓΔηβοηρῖ ἔσο ἰπἶ6, Ὀυῖ 4150 85 δὴ 
ἱηϊεγργείδιοη οἵ 1 ΟΥ̓ οὔθ ψῆο παὰ 
ἔε] ψῃαῖ Πα τοοοσάβ. ΤῊδ ᾿ ΠΟ]6 ἢ βίουν 
ΠΊΟνε5 δΔ'οηρ ΜΠ ἃ σΟὨΓ ΠΟ 5 ΡΓΟΡΎΘ58. 
ΘΟΘη6 (Ο]]οΝ 5. 5σοθὴθ ψιῃουϊ σταροτ το 
δηα ψιδοι ἀπτὶοϊραῖίοη. ΤΠ τανε δίίοη 
οὗ ἀοςίπηα 15 1ηἰἰγ δῖε] οοπηρδοῖοα νυ ἢ 
ἃ Ὠδῖαταὶ! βδεαύυθηςα οὗ ανεηῖβ, δηα 15 ποῖ 
σῖνθη ἴῃ δὴ δὐϑίσαοϊ ἔοπη. Ὑπμουρῃῖβ 
ΔΙΘ Γανϑδὶθα, τοὶ, ἀςεῆηδα ἔσο ροϊηϊ ἴο 
Ροϊηῖ. Ὺὴὲ ποῖ ΟἿΪΥ 566 ἱπαϊνια υΑ] 5εἀ 
σΟμαγδοίοσε, δυϊ ψγὰ 566 τῆς οσδδγαοῖοιβ 
σὔδηρε ὑηάοσ ἰη[6]}1 1016 ᾿ηδπσηοθς 85 
[ὴ6 πδιταῖίνα ροὺβ ἰοσνασά. Απά [ἢΠ15 
15 811 ἀοης ἰῃ ἴῃς παιτονϑϑῖ ᾿τη]5 δηά ἰῃ 
ἃ τι ρ οἵ ἰγδηβρδγεηΐϊ βιτηρ] Ἰοϊῖγ. Ατίὶ 
Δ 5ῃ8νν 20 ρδῖδ]]ῖε]. Νὸο οὨδ, 1 Τ͵ΔΥ͂ 
6 σοηδάσης αβιηγπηθά, σῇο πδά ποῖ 
Ἰϊνεὰ τὨγουρῇ τ(ἢ6 νὶοϊδδιιἀ65 οὐ ἔδει ηρ, 
ΜΏΙΟὮ γα ἰηπαϊοαϊοα οἴἴϊδη ἰῃ 16 Πρ ῖεϑὶ 
ΤΩΔΏΠΕΙ, σοι] ἤᾶνα τϑα 56 ΌὈΥ Ἰπηαρὶηδ- 
τἰοῃ ἰτδηβιεηΐ δηὰ σοταρ]οδίδα τηοᾶθ5 οὗ 
τπουρῆϊ νοῦ Δα ὯοῸ εχιβίθηος ἰὴ ἴῃ6 
δεσοηᾷ οοὨ[γ. 



ΤΗῈΕ ΘΔΟΘΡΕΙ, 

Τ ἀϊά ποῖ [81] ψηη τπ6 βοορα οὔ ἴπ6 
ϑυμορ[ίβίβ ἴο ἴταοα οὔΐ ἴῃ6 πο] ἀϊηρ οὗ 
ἴῃ Μεκϑβίδηϊς 1άδᾶ ἰῇ 1Π6 βᾶπ|6 Ψὰγ ; Ὀυϊΐ 
ἴδε τοδομίηρ ὕροη ἴδε 5 ]θοῖ ν Ὠ] ἢ [ΠῈῪ 
Τεοοτγα ἰ5 ρογίεςγ Παιτηοηίουβ ψΠῸ (παῖ 
οὔ ὃι [οδη. 

ΤῊΣ ϑγυποριβις δπᾶ 8: ]οῆη ἄρτθα ἴῃ 
ἀοϑοπθίηρ (α) ἴπΠ6 απίνεγβαὶ Ἔχρθοϊδίοη 
ἃ ἴ86 {π|6 οὗ ἴῃς Αἀνεηὶ (Μαῖξ ἱ. ς, 
δηα ράγα]]εἷς ; ΟΠ 1, 41, 19, 20, 111. 26, 
ἵν. 25); (β) τῃ6 5ἰρηὴβ ὈὉῪ ψῃϊῖο τἢς 
ΟΠηβι 5βῃου!ὰ Ὀὲ πεταϊἀβά (Μαῖίὶ. χνὶ. σ; 
]οΠὴ νὶ. 20 {); {6 ρῥγεραγαϊίοῃ ὉΥ͂ 
ΕἸ) 4 (Μαῖς χὶ 14, χνι. τὸ ; ]οη 1. 
21), ἀηὰ (ηοης (ἢς 1655) ἴῃς βυάδάδηῃθβ5 
οἵ ΗἰΙβ δρρεάγδῆςς (Μαῖξ, χχῖν. 26 ἔ; 
]οδη νὶ!. 27) ; (γ) {ῃς τϑδα 655 οὗ βοὴ 
ἴο ψοϊσοῖα Ηΐμ Ἔνθ ἃ5 δ σδπλὸ (Κα 
Ἰϊ. 25 Β΄, ϑγιηδου; 26, Απηᾶ ; [οἱ 45, 
ῬΏΠΙΡ ; 49, Ναῖμδηδο)). 

ΤἬΘΥ ἀρτοα ᾿κονῖ56. ἴῃ στεσοζάϊηρ [ἢδὲ 
ἴΠ6 Τιοτὰ ροϊηϊεά ἴο Ηἰβ ἀξαῖίῃ υπάογ 
ἤρυγοϑ ἴτοπὶ Δηῃ ΘΑΥΪῪ τς (Μαῖς, ἰχ. τς, 
Δηἃ ράγδ οὶ ; Τολη 11}, 14); δπά ἰδαῖ 
ΟΡΘΏ Ποβον ἴο Ηϊπὶ θαρᾶη ἴῃ σοη56- 
4ιδηςε οὗ Ηἰς οἰαϊτηβ ἴο ἦθδὶ δυϊῃπογία- 
ναὶ ψΊ ἢ τῃς ἰγδα ΠΟ Δ] ἰὰνν οὗ [ῃ6 Θ4Ὁ- 
Ὀαῖῃ (Μαῖε. χιϊ. σ 2 Αἰ, ; [οδη ν. 16); δῃά οὗ 
ΗἰΞ5 ἀϑϑυτηρτίοη οἵ ἀϊνίηε αἰ θυϊοι (Ματκ 
ἱ. 6; Τοδη ν. 18). 

ΤΏοΙα 5, ποννονοσ, ομο ἀἰϊθβογθοησο ἴῃ 
1815 ἐδι-τοδοῆίηρ ἀρτοοηθηῖ. ΑἹ] [ἢ6 
Ἐνδηρο! οί ΑἸ|Κ6 ταοορηϊδα (ἢ6 Ρτο- 
Ῥδεῖϊς, τογαὶ, ἀηὰ τεἀδηηρίνα ἀβϑρεοῖβ οὗ 
ΓΙ σιβ 5 νοῦκ; Ὀυϊ 51 ]οἢη ρῥᾶ5565 ΟΥῸΣ 
[ἢ6 δρθοϊδὶ τοΐοσθῃος ἴο 16 αν ἀϊς 
ρθε, βυμηπηθα ὉΡ ἴῃ δδοῦ οἵ τῇς ἴνο 
ΟΥΠορίϊϑῖα ὈῪῚ ἴῃ {Ππ|6 “8οὴ οἱ Ὠαν!ά " 
(γεῖ ες νὶϊ. 42; δν. ν. 5, χχίὶ τό)". 
ΤΗΣ οὀχρδηδίϊοη 15 οὔνιουβ. ΤῊΘ ΠΔΕΠ ΟΠ Δ] 
ἀϑρεςὶ οὗ Μεββϑιδῆ ψοῦκ ραϑϑθθα Δ'ΥΑΥ 
ὙΠ6η “1ῃ6 [ενν5᾽" τεὐεοϊθα Ηϊη. [{ πδά 
ὯΟ ἸΟΏΡΘΙ ἴῃ 1156] Δὴγ ρετηδηθηῖ δἰρηὶ- 
ἤοληοθ. Τῆς Κιηράοιῃ οὗ ΤΠ (Χν,}. 
47) Νὰ5 ἴΠ6 οἴευπδὶ δηΠγρ6 οὗἁὨ [ϑβ5γδεὶ, 
ΤΟ Οοβρεὶ γγ8 ἃ πηθϑϑαρο [ῸΓ ἴἢ6 ψοτ]ά, 
Τῆς (Δ}} οὗ 7εἐπιβαϊθη ρῥγοοϊαϊηθὰ (ἢς 
ἰαςϊ ; δηὰ πὶ σδἰδβίσορῃς ΜὨ]ΟὮ Ἰηϊεῖ- 
Ῥτγεῖδα (Ὠς6 δα]! οχροηθηςσεοίτῃα Αροβίὶο 
τοδλς ἴῃ σεούυστεησα οὗ {1κ ὄχρεγθηςθ 
ἸΩΡΟΘ510 6. 
Τῆι τῃ6 [4}] οὗ [6πι5α 6 πὶ ἀειεγηγηθά 

τῆς σοῖκ οὗ δὲ [ἤδη σι τορατὰ ἴο [ἢ 6 
σοηςερίίου οὗ ἴπῈ Τογάδβ οϊοαθ. Τῆρ 

Δ: Τῆς [6 ὁσουῦς ἔνΐος ΟὨΪΥ ἰῃ ἴῃς ἘΡίΞ5.1ε8, 
Ὁυϊ ἴα ἱπιροτίδηϊ Ῥαιξᾶρεβς: οι, ἱ. 3; 2 Τί). 
ἰϊ, 8, 

ΟΕ 51. ΪΟΗΝ. Ιχχί 

ΔΡΡγοποηβίοη οὗ {δ δοϑοϊυϊε οὔῆςα οὗ 
Μεβϑιδῇ σοιτεβροηάς στῆ [Π6 Δρργεῃθη- 
βίοη οὐ ἢ 5: Δ Υ ἃ5 Ἔ55θ [18 }}ν ππίνοτβαὶ. 
ΤΏδβ6 ἔπ ϑὲ Ποἤη Θϑί Ὁ Π5η6 ἃ ἴτοτῃ 
ΟΠ γϑι 5 οὐπ ἰεδοῆίηρ ; ἃπὰ 80 ὉΥ ἢ 8 
τεοοσγὰ τς εἰπὲ οὗ “τῆς ϑοὴη οὗ οὰα" 
ϑαϊηδα [15 (11 Ἰηϊεγρσείϊδιοη (Χχ. 31:.1 
]οΒη ἵν. 15, ν. 13, 20). 

σὲ ]οἢὴ 5ῃμδν5 1ἢ ἃ πνοζὰ ον (ῃγχοῖ 
δηὰ [86 6ο5ρ6ὶ οἵ Γῇ γίϑὲὶ αι ξῆθαὰ τῃ6 
ΠΟΡΘ65 8Δπ6 ἀδϑιίη!ε5 οὗ 15γδ], [που ρῇ θοιἢ 
γγΕῖα [Δι }}γ αἵ ναπδησα ψ ἢ τ 6 ἀοιη- 
Ὡδηΐ [υἀδϊϑῃ!. Απά ἴῃ ἀοίηρ (ἢΠϊ5 δα 
Γ]ΠΠΘὰ ἃ ρατὶ ψ ιϊοἢ δηβογεὰ ἴο ἢΐ8 
ομαγδοίεσίβεῖς ροϑίτοη. Τῆα 7 Αἴδηι ἰῃ 
ὙΠΟΣ (ἢς 1, οτὰ ᾿νεά δηά τμῈ δαυὶν Αρο- 
5115 ψοῦκεά, δηά (6 Τπἀδῖϑπχλ πῆς ἢ 
νὰ5 σοηβο ]ἀαϊθα δῇεσ τς (4]1 οὗ Τοσὰ- 
58 |6τὩ, γεαρτοϑεηιεα ὕνο αἰβιϊηοϊ ᾿υ ΠΟ] 065, 
{[πουρἢ τὴς Ἰαιῖοῦ 5, ἰπ βοηδ 56η586, ἴῃ6 
Ὠδίυζαὶ 5516 οὗ ἰδ ἔοστηθσ. ΤῊ οὔθ γᾶ 3 
ἴῃ ἰαβί βίαρε ἴῃ τπ6 ργονϊ ἀθηῃδὶ ῥταθρα- 
ΤΑΊ ΟΠ ΤῸΓ ΟΠ ΙΒ ΔΉΠΥ : [η6 οἴποῦ ννὰβ [ὴ 6 
τηαοβῖ ἐοστηϊάδ0]6 τῖναὶ το (τ ϑ δ η γ. 

4. 177: Οἠαγασξτγς:. 

Τῆς ρτδάυ] πε ἔτενεϊδιίίοη οὐ (σβι 
ψὨΙΟἢ ἰ5. τοοοσγάθα ἴῃ δὲ [ομη᾿5 ἀοβρεὶ 
ΟΔΙΤΙ 65 1 ᾿ξ ΟὗἨ Προθβϑι τυ τἴῃ6 σανεϊδοη 
οὗ τῇς ομαγδοῖοτβ οὗ [6 πῆθῃ Δπιοηρ 
ψἤοτ Ηδ πιονεά, Τῆΐς αο5ρεὶ 15 [ῃ6γο- 
ἴοτα ἔδυ τἱσῆθν ἴῃ αἰκιηοῖ ροΊβοπδὶ ἴγρ68 
οὗ υῃθε]1εΓ δηὰ δι τδη τ 6 οἴποτβ. 

Αἰϊδηϊοη ἢᾶὰ5 Ὀδοθὴ οδ]] δὰ δἰστεδαν 
(ΡΡ. νἱῖ!. 8.) ἴο ἴῃς οδματγδοϊοσιβιὶς {7115 ὉῪ 
ΠΙΟἢ τῆς οἷαθθας οὐ ρεορὶε ψῆο Ἀρρθδῦ 
ἴῃ (ἢ ἰδίοσυ τὲ ἀϊβιηρι! 5ῃ6α----ς (ἢ 6 
τα] τας," “ τῆς 16 νν5,᾿ “τὴς ῬΠατ5665," 
“16 Πρ -Ῥυθϑῖ5." [Ιἢ ἴἤεῖὰ τς Ὀτοδά 
Οὐ] η65 οὗ τῆ6 πδίυγα οὗ ὑῃθε]ϊεῖ ἃτα 
ἄτανη. [Ι͂ἢ τῆς ονεηῖς οὗ ἴῃς Ῥαβϑίοῃ 
ἴσος οἤιοῖ δοίοτβ ΟΗ͂ΕΓ ἴῃ ἱηάϊνΙαιαὶ 
ἴγρεβ5 ἴῃς ὈΠΙπΠάπ655, δπαὰ τἢ6 ΘΑ ΚΉ 658, 
δηᾷ τῆς 5618 5ῆη655, νὨϊοἢ ἀγὸ [6 βρυιηρϑβ 
οὗ ΒοΟΘΌΪΥ το ΟὨγιθ. ΒΙἸηἀη655---Π6 
Ὁ] Πάπθ85 ΨΏΙΟΝ Ψ1]1 ποῖ 566---ἰθ σοη- 
βτηπηδῖθα ἴῃ (6 ὨΙρΡΏ-ρτιδβί : ΕΑ Π655 
ἰη τῆ6 ᾿ἰτοβοϊυῖθ ρονευποῦ : 568 5} 685 
ἴῃ [ὴ6 [ΙΔΙΙΟΙ ἀροβίϊθ. Τῆς ον, 1ῃ6 
Ὠραίμοη, ἴἢ6 ἀϊδεῖρὶα Ὀεδοοσηθ δροίδϊε, 
ἴοττῃ ἃ γεργεβθηϊδῃνα στο οὗ ΘηΘη1168 
οὗ τῆς Τοσά. 

ΤΉΘ56 πηθη ἔοσῃ ἃ ἔθτί!]α κι ἀγ. ΑἹ] 
ἴῃδι 81 [μη σεσοσάς οὗ (δίαρῇῃδϑ 15 σοῃ- 
ἰαἰηθα ἴῃ ἃ 5ἰπρὶα βϑηΐθηςα ; δπὰ γεῖ ἴῃ 
ἴμῖ οὴδ βδογὶ βρβέζῃ ἴῃ6 ψῃο]6 5οὰὶ] οὗ 
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[6 τηδη ἰ5 ἰαϊα ορεῆ. Τῆς Οουμποὶ] ἴῃ 
τ! ἃ Ἱστοβοϊ ἢ δχρυθϑβδοὰ {πο ὶγ ἴδασ 
Ιεδὲ “τῆς Βοιηδῃβ σηϊρῃϊ σοπλα δηὰ ἴᾶκα 
ΔΌΎΔΥ ὈοΓῃ [ΒΕΓ ρίαος δὰ πδίοῃ 1 (Ὠτιβὶ 
ΨΈΓΕ ἰεῖ δἱοηθ." ὙΠΘΥ δα ρεϊτδεα [ΠΕῚΓ 
αἰϑρθηβαίΐίοη ἰηῖο ἃ ρίδοε δηὰ ἃ πδίϊοῃ, 
Δα πον ψετε δἰἱαττηθὰ πῆθη {πε 140] 
ψὰ5 οπαἀδηρετεᾶ, Βιυῖ (ΔΙΔρἢ85 58} ἢ 5 
ΟΟΟΔΒΙΟῺ ἴῃ ΠΟΙ ἴδιτοσ, ΕῸΥ ΠΙΠγ΄ [6508 
γγὰ5 ἃ υἱοιίπὶ ὈΥ ψἤοτα ἴΠῸῪ σου]ὰ ἀρρθᾶβα 
ἴῃς 5υδρίοίοηῃ οὗ {ΠΕῚΓ σοπαθθγοῦβ : ΚΖ 
ἄμοιο ποίλέηρ αὐ αἰ, πον ορπδίάον ἐλαΐ 12 ἐς 
ἐχῤεάέοη 707 γοις ἐδαέ ονέ »παγι' σλομζ ας 
,ον» 1Δε φεοῤέε, απά 1ἠαΐ τάς τολοίξ παέϊοη 
2εγδὰ ποί (χ!. 49. [). Ὑλὲ νἱοῖίπλ νὰ 8 
Ἱηποσδηῖ, Ρυϊ {πὸ 16 οἵ οἠς ςοι]ὰ ποῖ 
Βε ψεϊρμοὰ δραϊηβί [ἢ 6 5δίείγ οἵ ἃ βοςιείγ. 
ΝᾺΑΥ ταῖθοσ 1 ννᾶ5, ἃ5 5 ΟΓΑ5 ΠΡΪΥ, ἃ 
ἈΑΡΡΥ οὔφπος {παῖ ἴΠμῈῪ οου]ὰ 566} ἴο 
ν]ράϊοδία τΠπεῖσ Ἰουδὶν ἡ ἢ] ἴΠ6Ὺ ρταιῖβεά 
[ον Παῖγεὰ. Τὸ τΠ]5 [6 αἀἰν!ηε ΠΙΘΓΑΤΟΠΥ 
δά οομηδ δἱ 1αδ. Αὐτγδῆδτῃ οὔεγεα ἢΪ5 
501) ἴο Οοά [ἴῃ οδεάϊΐϊεηῃοε ἴο ἴῃς ἘδΙδΟΥ 
ΜΏΟΙΩ ἢς ἰτυδῖεα : Οδιαρῃας ρᾶνα τῆς 
Ομθὶ ἴο Οϑασ ἰῃ οὈδάϊθησς ἴο τῃ6 
ῬΟΙΟΥ͂ ψ ϊοἢ δά 5ιρδϑαϊτυϊεὰ [ἢ6 5εθῃ 
ίογυ ἴῃς ὑπβεθη. 

Οδίδρμαςβ ῃδα ἰοβὶ [26 ρονοσ οὗ ββεϊης 
ἴηὴ6 ΤΊ : Ρη]Αῖα δα Ἰοβῖ ἴῆ6 ρονγεγ οὗ 
Βοϊάϊηρς 1. ὙΠοΙα 15 ἃ β5δαγρ οοηϊγαβι 
Ὀεΐνεθη ἰἢ6 οἶδαγ, τεβοϊαϊθ ρυγροβα οὗ 
16 ῥγιθϑῖ, δηὰ [6 ἀουδιία!, νανεπηρ 
ΔΏΒΨΘΙΒ5 οὗ ἴῃ6 ρΌνΘΓΠΟΙ. ΤῈ Ἰυάρα 
βῆθνν5 ἢ15 σοηῃϊειηρῖ [ῸΓ ἴΠ6 δοσίβουβ, Ὀυϊ 
[86 Δοσυδβεῖβ ΤῈ 5: τοηρεγ ἴῃΔπ μ6. [ϊ 15 
1ῃ. νδίῃ τῃδὶ ἢ6 {165 οὔ Ἃ εχρβαϊεηῖ δου 
ΔΠΟΙΠΕΙ ἴο 5850 186 υπ)υϑὲ ῥραϑββίοῃ οἵ 
ἢϊ5. βυϊζογβ. Ηδ δχδηλπθ5 [Π6 οἤάγρα οὗ 
εν]]-Ποἷηρ δηἃ Ργοπουηςαβ ἰΐ στους 655 ; 

. Ὀὰξ ἢ Δοκ5 σουγαρα ἴο ὑγσοποίποθ δῇ 
ὈΠΡΟρΡυΐΪαΓ δοαι 4]. ΕΗ 5665 ἴο τῶονε 
σοΙρΑβϑίοη ὈΥῪ ἜΧΗΙ ηρ [6505 βοοιτρεοά 
δΔηὰ τηοοκοά δηά γεῖ ριυ!]ε55 ; δηὰ τῆς 
οὨΙθεργεϑδῖα ἀείεαϊς Ὠἰτὰ ὈΥ [16 οτγ, (7 ῳ- 
ων, Ομ (χῖχ. 6). Ἠξς ἤδαῖβ Ηἰβ 
οἰαίτη ἴο Ὀς ἃ “ Κιπρ ποῖ οὗ [ἢ15 νοσ]α ᾿" 
δΔηα “τῆς ϑοη οὗ (σοὰ;," δηὰ ἰς “ τἴῆ6 τηοτα 
δἰταιὰ . Ὀυϊ ἢὶ5 Ποϑιϊδίϊοῃ 5 τοιηονθὰ 
ΌΥ δῇ διριπιδηΐ οὐ ἢ ἢ ἢδ ἔξοϊβ [6 
Ῥγθϑϑηΐῖ ροῦγεσ : 27. ἑάοι ἐσέ Ζἠϊς γιαρι' ρο, 
ζήσω αγί ποίέ Οἴδεαγς γγίεπαῖ (χὶχ, 12). 
ΤῈΕ ἔβαγ οἵ ἀἴδβρτασε ργενδιεὰ ονεσ [ἢ 6 
οοηνίοτίοη οὗ }ιι5ῖ]ς 6, ΟΥ̓ΘΥ [ἢ6 ̓πηρτοϑϑίοῃ 
οὗ ἀνε, ονεῦ [6 γᾶς οὗ τ[ῆ6 Κομπηδη. 
Τῆς 6 νγν5 σοπῃιρεῖοα τὶς ἀροβίδου ν ἤθη 
[ΠΟῪ οτἱεὰ : ἤν ἄανε πο ξίρρ ὀμέ ΟΖ:αν 
(χΙχ. 15); δπὰ Ρι]δῖθ, ἀποοηνϊηςαά, ραβῆεα, 

«88. 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ 

ονογῦοσγηθ, ἀο] Ινογοὰ ἴο ἴἤδπλ ΠΕΙ͂Ρ {Π|6 
Κιηὴρ ἴο Ὀ6 οτυοϊῆεα, ἥστῃ ΟὨΪΥ ἴῃ 1ἢ]5, 
[πὶ ἢς νου] ποῖ σἤδηρε [6 [16 τ ὨΙΟὮ. 
Πα δὰ νυτιτῖθη Ἰῃ βοοσῃ, δηὰ γαῖ 85 Δῃ 
ὈΠΟΟηδοΐοι5 ργορῃοῖ. 

Οδιάρῆαβ ῃγὶϑηϊεγργεῖθα τῆς ἀϊνίηθ 
σονεηδηῖ ψὩ]οἢ ἢἣδ τοργοβϑθηϊθα : Ριαῖθ 
νγ 85 1Δ11}1655 ἴο [Π6 5ρ|Πὶ| οὗ ἴῃς δυῖῃουῦ 
ψ ἢ ΠΙΟΒ ἢ νὰθ αν} } ἰηνοβίθά : 
].αᾶς ρεοτνειῖεα [6 νΕ τοδοπιηρ οὗ 
Ομ γιδὶ Ηἰπλβεῖζ, ΠῚ οὔσας νὰ τορατὰ [υἀδ5 
8ἃ5 Οὴβ ΨὮΏΟ Ἰοοκεὰ ἴο (ἢ γϑῖ ἴοσ βεἰ Π5ἢ 
Θηάβ, Ἔνθ ἢὶ5 [πουρῆϊ5 Ὀδοοπλα ἰη(6}}}- 
αἰῦ]6. Ηδ νᾶβ5 Ὀουηά ἴο ἢϊ5 Μαβῖθγ ποῖ 
ἔογ ψνῃαϊ Ηδς ψ85, θαΐϊ ἰοῦ νῃαΐ 6 ᾿πουρῆϊ 
τ πα σου οδίδιη τσουρῃ Η!πι. 
Οἰδοῖβ, πκὰ τῆς βοῃβ οὗ Ζερεάβξα, βροκε 
ουὖἱ οὗ 16 {1|Πη655 οὗ [Πεῖὶσ ἤραγῖβ, δηὰ 
ΤΏΘΙΣ τηϊδίακοη δι οη ψγὰ5 ριυπβοὰ ; 
Ὀυϊ [ἀὰ5 ψου]ὰ ποῖ Ἔχροϑὲ ἢΪ5 (Δ η0 165 
ἴο τερτοοῦ : ὃ: Ῥεῖοσ νὰ5 οδἹθὰ ϑαίδη--- 
80). Δανεγβαιγ---Ὀυϊ [υἀὰ5 νγὰ5 ἃ ἀεν]], ἃ 
ῬΟΙΨΟΣΟΓ οὗ τΠδἴ ὨΙΟὮ 15 ΠΟΙγ Δπα {τυ6. 
Ης 58εῖ ὕρ 56} 45 ἢϊ5 βίδηἀδασζά, δηὰ ὈΥ 
ΔῊ ΘΑΞΥ ἀα]υδίοη 6 Οϑτηδ ἴο (οῖσοὶ τη 
ΠπογῸ σου] Ὀ6 8δὴγ οἴει. Ενβῃ δἱ 1ῃ6 
Ιλϑὶ ἢ6 βθοηβ ἴο ἢᾶνὲ ἰαπηοϊεα ἴπαϊ ἢ6 
οου]ὰ ἔογος [6 τηδηϊίδϑίδτοη οὗ Ο τ ϑ( 5 
ῬΟΜΕΓ ὉΥ Ρ]δοίηρ Ηΐπὶ 1η [π6 Ὠδηάϑβ οὗ 
Η!5 δῃθΘΏ}165 (νὶ. 70, χν!. 6, ηοῖ65).. Ηδς 
οΟὔσογϑ ἴῃ6 οομητηδηά ἴο (40 αυ!οΚΙγ ν᾿ μαΐ 
6 ἀἰα,᾽" δ5 1 ἢῈ ᾿γεσα τηϊηϊδίθηρ ἴο ἢἰ5 
Μαβίουβ βεσνίςθ. Ηεα βίδηαβ ὈΥ ἴῃ ἴῃ8 
βατάδεη νῇδη ἴῃς 50] ἀθτβ ψεης Ὀδοκ δηὰ 
[6}1] ἴο ἴῃς στουηάᾶ, ψδϊηρ, 85 ἰξ τ τα, 
ἔοσ ἴῃ σενοϊδιίοη οὐ Μεββϑῖδῃ ἴῃ Ηἰβ 
Μα]εβῖγ. ΤὭδῃ οϑῖης ἴῃε επὰ, Ηδ Κηον 
[6 βονδσειυ οὐ (ἢ γϑῖ, δἀπὰ ἢδ 5340} 
Η!πὶ ρὸ ἴο ἀεδῖῆ. ϑ8ῖ Το δᾶγϑ ποίμιης 
οὗ νῆδι (ο]]οννεὰᾶ : Ὀυϊ ἴ[ΠΕῚῸ σῇ 6 0 
5 [ΔΙ ΟΏ ποτα ονετν ΕἸ πρὶν ἱγαρὶς [ἢδῃ 
τῆι ἴῃ ψ ὨΙοἢ δ 5ῆθνν5 ἴῃ6 ἱγαϊῖου ἴοσ [ἢ 6 
Ἰαςῖ τς ϑίδπαϊηρ (εἱστήκει) ὙΠ [ἢ ο86 
ΨΟ ολπλα ἴο ἴδκα [65115. 

ΤῊΘ ἴγρ65 οἵ δ ἰὴ τῆς ἔουἢ σοβροὶ 
ΔΙΘ ὯΟ 6855 αἰδίίποῖ δηὰ σεργεβθηϊδίϊνο. 
τ 15 ἱπάεεὰ ἴο 8: ]οληῃ [παῖ γε οἶα 
Αἰπιοϑῖ 4}} τῃαϊ νὰ πον οὗ [6 ᾿πἀϊντά αὶ 
σμαγαςῖοσ οὗ ἴῃς ἀἰβοῖρ]65. ϑὲ Ῥείοσ, τἴ 
15. {τι6, 5ἰδπαβ οὖὐ στ [ἢ 54πὶ6 ὈοΪά 
δαΐυγαϑ ἴῃ 4}} [ῃ6 Ενδηρο  !5ῖ5. δι Μαίδπενν 
δὰ 81. Μαγκ ἴᾶανε ργδβεγνθα οἠδ βιπκίηρ 
δηδοάοίς οὗ ἴΠ6 80ῃ8 οὗ Ζεδεάβ. δῖ 
Ιλικε ρῖνεβ δοὴς [ταὶϊῖα οὐ ἴμοβα νῇο 
ὝΟΙΘ ὭΘΑΓ ἴῃ6 Γοτὰ ἴη Ηἰς5 Ιπίδῃογ, οὗ 
Ζαοσμδοιβ, οἵ Ματγῖῆα δηὰ Μαῖγ. Βυῖ 
6 ᾿δᾶγῃ ΟἿΪΥ ἔἴτοαι 8: ]οβθη ἴο ἰγᾶος 



ΤΗΕ 6ΟΘΡΕΙ, 

[6 νοσϊκίηρβ οἵ (Δ ἴπ Ναϊῃδηδοὶ, δηά 
Νιοοάδηγυβ, δὰ Αηάγον, δηὰ ῬΏ1Πρ, 
δὴ Τμοπλδθ, δπὰ “Ἃὴ)6 ἀἰδβεοῖρ]6 ἡ ῃοτὰ 
765ι.3 Ἰοναὰ -" ἴὴ ἴῃς νοϊἤδῃ οἱ ϑαζηδγία, 
δηά ἴῃ Μαῖγν Μαράδϊεηθ. Αβ ἴῃ ἴὴς οδβδθ 
οὗ Οδίαρηδβ, Ῥιϊαῖθ δηὰ [ιἀδ5, ἃ ἴδιν 
νοτὰς δα δοῖβ ἰδῪ ὀρθῇ ἴῃ6 5015 οὗ 8]} 
[Π656 τῇ ἴπε ᾿ἰρῃξ οὗ (ἢ γχιϑι 5 ρσεβθῆςα. 

Οἱ ὅϑι ]οδη 1ἴ 15 ἢοΐ ΠΟΘ ΒΒΆΙΥ ἴο 5ρθαῖς 
δραῖὶη. Ηἰβ νῇο]ς ἡδίυτε, ἢ15 τηοάς οὗ 
τὨουρῆῖ, ἢϊ5. 5ῖ}]6 οὗ βρεεςοῇ, ρᾶ55 ΌΥ̓͂ ἃ 
σοῃτπιουβ γοῆδοτοὴ ἰηἴο τῃ6 ἡδῖυγα, ἴῃ 6 
τουρηῖ, τῃ6 σἴγ]α, οὗ ἴῃς Μαβίεσ ἴογ 
ὙΠ ἢ6 ναϊϊοα, [Ι͂ἡἢ τῆς οἴἤοΙΒ ἴΠΕτα 18 
ἃ ΡΟΙΞΟΏΔΙΣῪ ποΓα τηλυκοα Ὀδοδι56 ΓΟ 
Ἰτοα, Το τερατζὰ [θὰ ΟὨΪῪ ἔτοπὶ Ο 6 
Ῥοϊηϊ οὗ νίενν, ἰηῆ Νίοοάδιηυβ δηῃὰ [ἢ6 
ΜΟΙΊΔη ΟὗὐἠἨ ϑαπηατα Μὰ οδη ἴτας [(ἢ6 
Ὀεριηηηρ8 οὗ ἰδ σισυρρ!ην του ρἢ 
τὴς ρτα)υάϊος οὗ ᾿δασηϊηρ δπὰ τῆς ῥτα)ὺ- 
ὄϊοε οὗ ἱξηογσᾶῆοθ. ἴΙ͂ἢ 81: ῬὨΠΡ δηὰ 
δῖ Τποηηᾶθ ὰ οδῇ 566 ἴῃ6 τον οὗ 
Δι ονοτοομηρ ἴ[Π6 ὨΙηάτδηοθβ οὗ ἢ 651- 
ἰαϊίοη δηὰ ἀδθρομάθηογ. [Ἷἢ 81: Ῥεῖεγ 
δηά 81: Μαῖγν Μαράδίθηθ νγὰ σδῇ 566 ἴῆ6 
δοῦν! οὗἁ (δ: ομαβιθπδα δηά οἰοναῖοα, 

Τῆαο οοηϊτᾶϑὶ θεΐψθθη Νιςοοάργυβ δὰ 
(Π6 ψοϊηδῃ οὗ ϑαῃηατία, ἴπῈ ἔνο ἴο  ὨοτΩ 
ΟὨπϑι, δοοοτάϊηρ ἴο ἴῃς παιταῖῖνε οἱ 81 
7οθη, ἄσχϑς υπίο] 5 [6 τηγϑΐεσιεβ οὗ Ηἰς 
ηράοπι, οαηποῖ [41] ἴο Ὀ6 ποιϊςδὰ. ἃ 
ΤΑΌΌΙ 5ἰδηαβ 5άθ ὉΥ 5146 ἢ ἃ ψοπλδῃ 
ὙΠΟ ψὰ5 ἢοΐ δνεὴ αυδιβεὰ 1 ΡοΟρυΪΑΣ 
ΟΡΙπίοῃ ἴο Ὀ6 ἃ 80Πο Αγ: ἃ εν νι ἃ 
ϑαιηδγίδηῃ: ἃ αἰρηιῆεα ταθηθοσ οὗ τΠ6 
Οουης!] ἢ 4 δοκία, ἱπιρυΐϊδῖνα, ν]αροσ. 
ΤὮες οἰσουτηβίδησαβ οὗ ἴῃ6 αἰβοοῦγθοϑ ἀγα 
Ὠοῖ 655 ἀἰβεγθηῖ,. Τς οἠς ἰ5 με] ἴῃ 
76πιβαίθα, ἴῃ 6 οΟἸΠΟΥ δἰπηγοϑὶ ὑπᾶθγ [ἴῃ 6 
Βῆδαον οὗ [ἢ 5. ]ϑγηδίοαὶ το ρ]6 ἴῃ 
Οσεηζίη : ἴῃ6 οἿ6 ἴῃ ἴῃς Ὠοι5ε ὈΥ πηἰρῆϊ, 
ἴῆε οἴμεσ ἴὼ τῃ6 ἀαυ]ρῆς ΌὉγῪ τἢ6 ψΜῈ]}}- 
5:46. Οηπηβῖ 15 βδουρῶϊ ἢ [ῃ6 οἠ6 (δ56; 
ἴῃ τῆς οἴποσῦ ΗἜδ δϑκ8 ὅτεὶ (παῖ 5ο Ηδς 
ΤΩΔΥ εἶνε δἰογνασάβ. Τῆς ἀἸβοοιιΓβο5 
τΠποτηβοῖνεβ ὀρθὴ οὐἱ ἀϊδποϊς νἱονβ οὗ 
τῆς Κιηγράοῃῃ. Τὸ7 Νιοοάήδηγυβ (Ὠτβὶ 
ΒΡΘΆΚ5 οὗ ἃ ΠΕ ὈΙΓὮ, οἵ ϑριτιτιιαὶ ἰη- 
βυξηος νϊηςϑβεα ὈΥ 5ρίπιαὶ ἴδ, οὗ [86 
οἰθνδίίοη οὗ ἴῇ6 ϑοῃ οὗ τηδῃ ἰῇ ῬὮΟΠῚ 
ολυῖ δηὰ πεάνθη ψεῖα υηϊϊδα : ἴο [6 
ϑαιηδτηιίδη Ηϊδ 5ρθαᾶῖκϑ οὗ [ῃ6 ναῖοσ οἵ [1{Ὸ 
ΟΝ ὨΙΟΝ 5δῃπου]ὰ 5διἰ5ΐγ ἃ [Ὠϊτϑὶ δϑβϑυτηθά ἴο 
θα ταὶ, οὗ ἃ οσβἢρ ἴῃ βρὶπὶ δηά ἰτυτἢ, 
οὗ Ηἰπιϑοῖ 25 (6 Ο(ἢχιδὶ ψὯο β8δου]ὰ 
ἰοδοῇ 411 τ] ηρ5. 

Βυΐ ψιιῖῇ 4}} 1ἢ18 ἀϊδεγοησς ἴΏθγα νγὰ8 

ΟΕ 81. ΤἸΟΗΝ. ἸΧΧΙ 

ΟΦ [Πιηρ σοπηήοη ἴο ἴπ6 Τεν 5 ΤΌΪΟΣ 
δηά ἴο τῇς ϑδιμδγιδῃ ψοσηᾶη. [Ι͂ἢ Ὀοῖῇ 
ἴηοτα νὰβ ἴδε ἴτε ρόγ οὗ (δι. [τ ννὰ5 
αυϊοκεησφά ἴῃ [πε οης ὈγΠ6 πλίγδο 5 ΜΠ] οἢ 
7655 ἀϊὰ (1. 2); ἰὰ τ1ῃ6 οἴδαὺ ὈΥ Ηἰ5 
ρῥῖθβϑθῆςα. Βυῖ Ῥοῖὰ ψετε ἄσανῃ ἴο Ηΐτὰ 
δῃὰ τεβῖθα ἴῃ ΗἸπι. Βοῖῃ Ἔχργθϑϑϑα {ΠΕῚΓ 
ἀπο υ 1165, ΠΑ] δεϊζίηρ, Π4}} τββδίηρ ΗῚς 
δρυγαῖϊνε ἰδῆριαρε. Βοῖῃ ἐουημὰ [ἢδὶ 
ΜΏΙΟὮ ΤΠ6Υ ποεαςα ἴο Ὀχγηρ τ[Π6πὶ ἰηῖο ἃ 
᾿νίηρ υπΐοη ἢ αοα. ΤῊΡ ῥτεϊεηβίοῃβ 
οὗ βιυροσίοῦ Κπον]θᾶρε δηὰ ἀϊβοογαπλθηῖ 
ὍΕΙΟ οδϑὶ ἄονῃ. ὉΤῇα 5ιιδρὶοἰοηβ οὗ πιὰδ 
7 δ]ουϑυ ψεσα αἰ βρὲ! θά. ὙὍΤὨαδ τονείδιιοη 
οὗ ἃ κυὔεγηρ Ἐδαδοιηοῦ ϑοδίϊογεά τἢς 
Ῥτουά ἴδης!ε5 οὗ [ἢ πηδϑίοσ οὗ 15γδ6]: ἴῃς 
τον δύοη οὗ ἃ ἢδάνθηὶν Εδίπογ ταϊβοα ἴῃ 6 
ΠΟ, ΒΟ Θῃσ6- 5. ΠΟ θη Μοηδῃ ἴο ΠΘ ἢΟΡΘ. 
Ἑνθη δίϊοσ ἴ[ῆ6ς (πιοιῆχίοη Νοοάδιηιμϑ, 
ΦὙΟ σαπια ΟΥ̓ πἰρῃϊ δἱ ἢγβί," ΤΟΡΘΏΪ 
τοϑθοὰ ἢϊ58 ἴονα ἔογ (ῇγβὶ; δπηὰ [ἢ 
ϑδιηδυῖδη δὶ ομοΘ, ἑοτροία] οἵἁὨ 41] εἶβθ, 
Παβιθηθὰ ἴο ὉΠ ἤΘΙ σουπίγγαθη ἴο 
Ηἰπὶ ψῃοπὶ βἣς Ὠδά ἰουῃά, 

Ηξετε νὰ 866 ἴῃς Ὀερϊπηΐηρ οὗ δῇ: 
ἴὼ 8: ῬΏΠΙΡ δηά ἴῃ 81 Τποηγαβ Νὰ 566 
βοιῃοίῆϊηρ οὗ ἴἢς στον οὗ ἴδ. [Ι{ ἰ5 
δΔη οἷά τγδαϊτίοη ((Ἰ]βθη. ΑἸοχ. “ϑίγοιῃ. 
1. 4, ἃ 25) ἴαὶ ϑὲ ῬΏΠῚΡ γψὰ5 ἴῃδ 
ἀἰδοῖρὶς νῆο ϑκοὰ τς Τοσὰ παῖ ἢδ 
ταῖς ἤγθὶ ρὸ δῃὰ ὈιυΣΥ ἢϊ5 ἔδίῃεσγ, δὰ 
τεοοινθα [ἢὴ6 βἴθσῃ σϑρὶγ, “ΕΟΙΙοΝ ἴποι 
6, 8δηἀ ἰεῖ τῃε ἀεαὰ ὈυγΥ {Ππεὶγ ἀεδα," 
ΒΟΟΣ {Π15 6 ἴΠ|6 ΟΥ ποῖ, ἰΐ (}}5 ἴῃ 
ἢ δὶ 51 Το [6}1]5 υ5 οὗ ἢ. Ηδ 
ἌΡΡΘΔΙ5Β ἴο βδὴρ Ὀδοΐκ, ἴο οδἰοι]αῖθ, ἴο 
Γεαβδὶ οἢ οἴμειβ. “6505, νε τεδα, “" δηά- 
δι ῬΒΠΙΡ᾽ (., 42). Ηδς δά ποῖ δἰ 5 6] ἢ 
σοῖς ἴο [65υ5, [πουρὴ ἴῃ6 σψογάβ ΡΥ 
ἴῃαϊ 6 ννᾶβ γᾶν ἴο ΜΕΪσΟΙ6, ΟΥ Ἔνθ 
ΔΙ ηρ ἔοσ, [Π6 681} ψΏΙΟἢ γᾶ5 ἢγϑὶ βϑρόκεη 
ἴο πη. 80 δρδῖη, ἤθη ἴῃς Γοτὰ 54} 
([Π6 του τυάδ ἴῃ [6 τὶ] ἄογη 655, 1 τννὰ5 ἴο 
ῬΏΠῚΡ Ηδς δαάγεθβεά ἴῃ6 αιεϑιίίοη, ἴο 
ἐφτονθ πὰ," “Ὑ)ΏΘησα 504} γὰὲ Ὀυ7 
Ὀτοδά, τπαὶ τΠ656 τΔΥ εδὶ ν᾿" (ν]. α Ε1. 
Απὰ δνεὴ ἴπθη πα σουἹὰ ΟὨΪΥ δϑιϊπηδίθ 
τῆς οχίθηϊ οἵ ἴη6 σα Ηδε δά ῃο 5υρ- 
Βοβιοη ἃ8 ἴο ΠΟῪ ἰΐ τοδὶ Ὀ6 τηοῖ. Βυΐῖ 
1 ἢϊ5 νγὰ5 ἃ 5ἷον δηά οδυϊίουβ δηὰ ἢ. 681- 
ἰλτίηρ δι, τὶ ψὰ5 αἰ υδῖνθ. Ηδ δὰ ἢ 
ΒΟΟΠΘΙ Ὀ6ΟΏ 5βισεηριῃεησα ὃγ ἴἢ6 ψοτγάβ 
οὗ Ὁ γβῖ [ἤδη ἢε ἰῃ ἴὐτὰ ἰουηα Ναῖῃδηδοὶ. 
Ὑγ6 ᾶνὸ ἰουπά," ἢδ 54}, “ Ηἰπ οὗ 
ὙΠΟ Μοβαβ ἰῃ (6 1,8'᾿ν δηά τῆς ῥτο- 
Ρδεῖβ ντοῖς" (1. 45), Ηδε δρρεαδϊεά, ἃς 
6 τὲ Ὀ6]1Ιονο, ἴο (ἢ6 ψι2658 οὗ ἰΠοὶγν 



Ιχχίν 

ΠΟΙΏΤΊΟη ϑβοδτοῦ ἰῇ (π6 ϑογρίυταοσ ἴῃ 
{ἰπ|)ὸ5 ΡΌΠΘ ὈΥ, δηῃᾶ 5 ΟἿΪΥ ΔΏΒΜΕΙ ἴο 
ἢϊ5 ἔγτιθηα’ς ἀουθι---ἰῃς ἰγυθϑῖ ΔΏΒΨΟΙ ἴο 
ἀουδὲ δἵ δ᾽] {{π|65----τνᾶϑ 5᾽ ΠΊΡΙΥ “ (οτὴθ 
Δ Πα 566." Ὑεῖ ἢϊ5 ονῃ δγθβ ψογα πο θῇ 
ἴοο ἰῇ ρᾶῖῖ. Ἐνεθῃ δἵ ἴῃε Ἰαϑῖ 6 οουἹὰ 
5ΔΥ, “Ἰ,οτά, 5ῆθν 5 ἴῃς Εδίῃεσ, δηά ᾿ξ 
5. ΠΟΘ 5" (χὶν. 8. Βυΐῖ πε 5414 [ἢ]5 
ἸΏ 500 ἢ ἃ 5ριγῖ παῖ ἢς τεοεινοα τ[ῃ6 
ΔΏΒΜΟΙ ΨΠΙΟΝ ΤῸΓ πὶ δπὰ [ῸΓ ι15 ρῖναβ 
(ἢ δη- οὐ͵]θοῖ οἡ ψὨ]Οἢ 1ἴ σδῃ Γαϑῖ (ῸΣ 
δνοῦ: “}655 βδῖ υηῖο ἢϊηλ, Ηδνε 1 
Ὀδοη 80 Ἰἰοηρ ἔπ ἢ γοιῖι, ἀΔηἀ γεὶ Ὠδϑῖ 
του ποῖ Κηονῃ τῆς, ῬΠΠΡΡ ἢς παῖ 
δίῃ δθεῆ πιὸ ἤαίῃ δεθη ἴῃ Ἐδίμεγ᾽" 
(χῖν. ο ἢ). 

ΡΆΠΠΡ Ὀεϊενεὰά ψπουξ σοηδάδσηςα. 
ΤὨοιμᾶβ Ὀοϊϊονοα ψιπουΐϊ ἤορο. ΤΠ6 
ΨΠ0]6 ομδγδοῖοσ οὗ Τ Πουηδᾶϑ 15 γι 6 ἴῃ 
τ1ῃ6 ἢχβὶ βεηΐθηςα ψῃϊοἢ 6 ΠΟΑΥ Ἀπ 
ΒῦΘΔΚ: “1εἴ υ8 450 ρο, ἴῃαϊ νὰ ΤΏΔΥ 
ἀϊε στ Ὠῖηλ" (χὶ. 16. Ηδ οου]ά ἰονα 
ΟἸἈγῖβὲ ὄνθὴ ἴο ἴδε ἰαϑῖ, ᾿πουρῇ ἢδ 5840 
ποιῃίηρ Ὀὰϊ 5υβατγηρ ἰη ἰο]]οννηρ ΗΠ πὶ. 
Ηες Κῆθν ποῖ ψῃϊποῦ Ηδ νεηΐ; ὨΟΝ 
ςουἱὰ ἢ6 Κπον [ἢ Ψδν} (χῖν. 5). Βιυῖ 
Ἔνθ 580, ἢς οου]ή Κεερ εἷἶοβε ἴο Ηϊμ: 
ΟἿδ 5ἴ6Ρ Νὰ5 δπουρῆ, πουρ τμαὶ 85 
ἰονατὰβ ἴῃὴ6 ἀατκ. Νὸο νοῖος οὗ οἴποΥβ 
οουὰ πῖον Ὠϊτπὰ ἴο ὈδΙΙενα {παῖ ᾿ΠΙΟΣ 
οὗ 11] ἢ6 ψιβϑῃδα πιοϑ. Τῇς ἴεῃ πιρῆϊ 
1611 μη [παῖ ἴῃ6 Τιοτὰ νγὰ5 τίβθη, θυ ἢ6 
σου] ποῖ ΠΡ ΠΟΥ δοςαδρῖ ἃ ἸΟῪ Ὀογοπάὰ 8]] 
ἴῃ ἔογ ῃιςἢ ἢδ ἢδὰ Ἰοοκεά. “ Ἐχοβρῖ 
Ι 950.4]}] 566 ἴῃ Ηἰ5 ἢδηάᾶς ἴῃ6 ῥὑτίηΐ οὗ ἴῃ6 
Π4115, δηά Ρυϊζ τὯΥ δηροσ ἱπῖο ἴδ 6 ργηΐ οὗ 
[Π6 η4115, Δηα τῆχιδι ΠΥ Ὠδηὰ ἱπίο ΗΚ 
δἰάθ, 1 Ψ}}} ποῖ Ὀ6]ενε" (χχ, 24 8). 
Βυΐϊ ἤδη τὴ6 νεῖ ἰεδῖ ψ ΠΟ Πα παὰ 
Ἰαϊὰ ἀονῃ ννὰβ οἥετγαα, [πῃ6 τπουρῆι οὗ 
Ῥτοοῦ ννὰβ ἰοβῖ ἴῃ ἴῃς ργεβεησς οὗ (ἢ γιϑῖ. 
Ης 9ς4΄Ψν δ οὔσοθ ψῆηδϊ ἢδὰ ποῖ γεῖ Ὀθθη 
566η. ΤῊἼδ τηοβί σοϊηρίεῖα ἀδνοίϊοη ἐουηὰ 
[Π6 τηοβῖ ἔδσνθηΐ Θχργθϑϑίοη ἰὴ ἴΠο56 ἰαϑὶ 
Μογάβ οὗ (Δ 11,“ ΜΥ 1ογά, δμὰ τν σοά᾽" 
(Χχ. 27 ἢ). 

ἴῃ [15 ψΑΥ ἀἸβοῖρ᾽] 65 πόσα ᾿ς οἡ {π||6 
Ὀγ 16 ἴο κῆπον 16 Μαβίδθσ 'π ὙΠΟΙΏ 
ἴ6γ ἰγτυκῖεα, Οἴξῃ τῃ6γΥ (Δα (Πτουρῇ 
ψδηΐ οὗ δης υ5ἰάθ πὴ ΟΥ νΔηῖ οὗὨ ἰηϑβιρῆϊ. 
ΘοὴΒ ἴἢθγ6 ψεῖῸ αἷϑο ψῆὴο ἴδ] θα ὈΥ 
ΘΧοΘ85 οὗ Ζθὰ]. Μαῖγ Μαράδ]επε, γ ἤθη 
1ὴ6 ὈΪΓΠάηθ685 οὗὁὨ ϑου;τοῦ ψ85 Γοπιουθά, 
νου ]α μαναὰ οἰθσηρ ἴο {Π6 1οτὰ ψῃοπῈ 586 
πδὰ δραΐϊῃ ἰουηά, ἰοσῖ ἀραίη Ηεξς 5βου]ὰ 
Ὀς6 τακθὴ ἴγοτη ἤθσ. ϑῇῆ6 νοιυἹὰ ἢδνε 
κερί Η!πὶ 85 51:6 δα Κῆονῃ Ηϊ. 8816 

ΙΝΤΚΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ψου]ὰ ἢᾶνα 58εἰ δϑὶθ [Π6 Ἰθϑϑοὴ (παῖ ἱἰ 
ψ85 δοοα ἴπαϊ Ηδ 5ῃοιυ]ὰ ρὸ αὐγχαγ. ΤΏΘη 
οᾶπὶα ἴμοβα ψογας ὙὨΙΟἢ δἵ οῇςς βαϊϑῆοα 
δηα εχαδίιθα ἢοσ δἤοϊοῃ, “Ὁ υηῖἴο ΠΙΥ 
Ὀγοιῆτθη, δηὰ 540 ἴο ἴθ, 1 δδοθῃὰ υπῖο 
ΤΥ ΤΔΙΠοΥ δηὰ γουγ Βδίῃοσ, δῃηα τὴΥ 
ἀοἀὰ ηὰ γουγ οὐ (χχ. τς 41). 986, 
1ῃ6 τοηάοσ, Ἰονίηρ ψοιηδη, ἰ5 τηϑδὰδ τὴ6 
ΤΏΘΘΘΘΠΡΟΙ Οὗ ἴἢ}]5 ΠῈΝ ΟΟο8ρεὶ: 586 ἰβ. 
ἢγὶ σμαγρεα το ἀδοίαγα {πΠ6 {τ ἢ ἴῃ νὨ]οἢ 
ΠΟΙ ΟΝ Ρδϑϑιίοηδία ἀθϑῖγα ΜὰΞ (ΓΔῃ58-. 
ἤρυτοα : 8516 πὸ ψουἹὰ ἤᾶνα οδαϊηδά ἡ 
ἄἀονῃ ἤεάνθῃ ἴο δαυῖῃ 15 σοτηπ))ϑβιοηρά 
ἴο Ρτοοαϊαίτῃ [Πδϊ δΑσῃ 15 ταϊϑεὰ ἴο ἤδάνθηῃ. 

ϑοιμθίῃηρ οὗ ἴῃ6 5απὶῈ Κπά τηδῦ Ὀ6 
ΠοΙΓΘα ἴῃ [6 ΠΙΒίοΙΥ οἱ δὲ Ῥεῖεσ. ἴ9}η- 
κε ῬὮΠΡ ἢ6 15 οοηδάρσηϊ, Ὀεοδιιθε ἢ6 
Κηον5 ἴῃς 5ἰγεηρίῃ οὗ ἢϊ]5 ἰονα : ΠΕΙΚ6 
ὙΠοπηᾶβ ἢ6 15 πορεῖι], θδοδιι56 ἢ6 ΚΠΟΥ͂Β 
ψΠ ΟΠ ἢ6 ἰονε5. Βυΐ ἢ15 σοηδάξησε 51- 
Βοϑῖβ ἴπΠ6 τοάς οἵ ἢ15 δοίίοῃ : Ἀ15 πΠορ6 
(Δ51οῃ 5 ἴῃ ἔοστη οἵ 1ἴ5 (δ ]τηθηῖ. Ῥεῖοσ 
5811 υὑηῖο 6505, “ὙΠοι 5Π8]ῖ ὭΘΝΟΣ 
ΨΔΒὮ ΓὩΥ ἴδοι," δῃὰ δὴ μι ἃ ον 
ΤΟΔΟΌΟΩ, “ΤἸοτά, ποῖ πὶν ἔδεϊ οηἷγ, Ὀὺῖ 
᾿Αἶβϑο ΤΥ Ὠδηαβ δηά τὴν μθαα " (ΧΙ. 6 81). 
ΠῚ 6 ἤθαζβ οὗ ἃ ὨΘΟΌβθατΥ βορδγαίίοῃ, ἢ6 
45Κ5, “Ἰιοτά, ΨὮΥ Ἄοδηηοῖ 1 ἔοϊονν τῆ 66 
πον [ Μ}] ΙὰῪ ἀονῃ τὰν [πἶΐδ Ὸσ ΤΥ 
58 Κ6" (Χ|}. 46 65). Ης ἀτανβ 5 ϑυογὰ 
ἴῃ πε ραγάδῃ (χν!). 10 {). : ἢῈ6 ρὑγεββθβ8 
Ϊηῖο ἰ[ἢ6 οουγίγατά οὗ [πΠ6 ΠΙρὮ-ΡΓΙΘϑῖ 
(χν:1!. τ6 81). Ηξ ἀδγεβ 4}} δῃὰ ἀουδίβ 
ποῖδιηρ. Βιῖ ἤθη ἴῃ6 ({14] σᾶπηα ἢ6 
γγὰ5 Δ  15η6 ἃ ὈΥ ἃ Μψομημδη. Ης πὰ 
σἤοβθῃ ἢϊ5 ΟΥ̓ ῥατγῖ, δηα [6 ὈΠΓΘΙΠ.655 
οὗ υἱέεσ ἀείοαϊ ρ]δοθα Ἀπ [ῸΓ δυο δἵ 
πε δεῖ οὐ ἴδε ϑανίουγσ ψῇοπὶ ἢ6 πὰ 
ἀεηϊεα, Ης Κηον, τπουρῇ ᾿ἴ νγὰ5 σῇ 
ατιεί, τὴ6 τηοδηϊηρ οὗὐἠἨ [τἋἢ6 ἰαϑῖ {ΠρΡ]6 
σμάΓρα : ἢ Κπαν, [που σῇ ἃ ὰ5 [Ὠσουρἢ 
(4115, ἴ[ὴ6 τηθδηΐϊηρς οὗ ἴΠ6 δῆβνεσ ἴο ἢΪ5 
ἰαϑδῖ αιοϑιίοη : 27. 7 τοῦ τἠσέ ἀξ 477.) πὰ 
7 ωὡν»νις, τυλαΐ ἐς {λαΐ 1ο ἐλεε7 δ οίσευ ἦρε 
»6 (ΧΧῚ. 22). 

ὙΠΟΙΘ 15 Οὴ6 ΟΠΟΙ Οἤδσζϑοῖοσ σου πΊΟη 
ἴο 411 ἔουγ Ενδηροδ δῖα ὙΠΟ σδπηηοῖ 6 
ΑἰἸτοροῖθοῦ ραβϑοᾶὰ Ὀγ. δι: Τοἤη᾿ 5 ποῦς 65 
οὗ τῆς Βαρϑι δᾶνα 1||6Ὲ Ἐχίθγηδ!ν ἴῃ 
σοιησοη ἢ ἴῃ6 ϑγυπορῖς Ὠδιταῖνοϑ, 
Ὀυΐϊ {ΠῈ} τενθαὶ ἃ σμαγδοῖοσ ὙΠΊΟἢ ΔΏΒΜΟΙΚ 
ἴο ἴπ6 ϑἴετῃ ἥρυτα οὗ ἴπ6 ῥγϑδςῆοσ οὗ 
τοροηΐδηςθ. Ηἰ5 ἰαϑῖ τΟϑ Δ ΟΩΥ ἴο ΟΠΠιβῖ 
(111. 27-----30) σοτῃρ]  εἴεὶγ σοιτοβροπαβ ΜῈ ἢ 
[ῃ6 Ῥοβιτίοη οὗ οὔθ ψῆο ἰ5 Ἰοοκ!ηρ ἔοτ- 
ψατὰ ἴο ἃ διΐυγα αἸΤΩΪΥ βεεη. ὙΠῸ Πετα]ά 
ταυϑὲ 16] ἢ15 ποτα 5 ψοσκ ἴο ἴῃ6 εῃά. 



ΤΗΕ ΟΘΟΘΡΕΙ, 

ΗΙἰς ρἴοσυ 15 ἴο δοοδθρὲ ἴδε ὨθοθβϑΥ οἱ 
ἄδοϊπα (11. 20). 
τ 15 Ὠδθά]θος ἴο δά δὴν ἐδῥηαίδαξα 

ἴο {Π1]5 ταριἃ δηυμηθγαϊίοη οὗ [ἢ6 σἤδγδο- 
ἴεῖ5 ὑῇο ρϑορὶα ἴἢς. ὉΠΟΥ͂ παιταῖνα οὗ 
581: ]οῆη. ὙὍΤῇαε νἱνιάπεβ8, ἴ1πΠ6 νἱροῦτγ, 
1ὴ6 Ἰτῖδ, οὗἁ [Π6Ὶ]Γ ροτγίγαιυγο5 σδηποῖ Ὀ6 
ΤΑϊβίαΚοη οἵΓ᾽ρμαϊηϑϑί ἃ, Τῇ ἀἰϊδετγεηῖ 
ΡΟΙΒΟῚ5 506} [Ποηηβοϊνεβ. ΤΏΘΥ ΘΟ 
ἰοσνατὰ δπὰ θη ρᾶ55 οὐἱ οἵ 5ίρῃϊ δ5 
᾿Ἰνϊηρ θη, δηά ποῖ [{κ6 σμαγδοῖοιβ ἴῃ ἃ 
Ἱεροηάδγυ Πιβῖοτυ. ὙΠΘΥ μᾶνα δη οἢῇῆςθ 
Ὡοΐῖ ΟὨΪΥ βορδσζαῖθϊυΥ Ῥυϊ ἴῃ σοΙΠ ΙΔ[ΊΟΉ. 
ΤἼΘΥ ψιῖπ655, ἰῃ ΟἴΠΕΥ ποσάβ, ποῖ ΟἿΪ]Ὺ ἴο 
1ὴ6 Θχδοΐηθθβ Ὀυϊ αἷδο ἴο {π6 ϑρισι 4] 
σομηρ οἴθηθϑβ οὗ [6 σεοοσα. 

ΤῊϊΒ ι]μ655 οὐ Ἵμαγδοϊθβις [6 ἴῃ 
ἴἢ6 ἐουπῃ (σοβρεὶ 15 ὑγδοῖοδ!ν ἀδοϊϑῖνα 
ἃ5 ἴο 115 δΔροβίο]ϊς δυϊπμούβῆ!ρ. ὍὙΠοβε 
ὙΠΟ ἅ.ὰ (Δ Π}}}Π1ὰΥ ἢ τ[η6 ΟΠ δη [6 γὰ- 
ἴα οὗ ἰῃ6 βϑοοπὰ Ἴδην Μ1]1 ΚΗΟΝ 
ΠΟΥ͂, ἹποοησαῖνδὈ ]6 1ζ 15 ἰῃδἴ δὴγ (τ ϑδη 
ἰεδοῆθγ οουϊὰ ἢᾶνῈ ἱπηαριπθαὰ ΟΥ̓ Ά Ρῥτα- 
β6ηϊδα 45 [ἢ6 διῖμοσ οἵ ἴῃ ἑουσῖῃ σοθρεὶ 
Πὰ5 ἄοῃε [ἢ ρεπογδίίοη ἴῃ ψῃ ἢ τῃς 
Ι,οτά τονε. Τῇε Βορδ8, ἴῃ 6 Ῥδβϑβίοῃβ, 
ἴῃε τίνα] γε5, [ἢ6 ορίηϊοηβ, ὈῪ νος Ηἰς 
ΠΟΠΙΘΙΡΟΥΑΓΙΕ5. Ε͵Ε συγ α δα ρᾳβϑβϑθὰ 
ΔΎΔΥ, ΟΥ Ὀεέςσομ!θ δ Οαϊ]οα ἢ πον 
βῆαρθς. Α ργεαῖ ἀγδηγχδιϊδὶ σου] βοδγο θῖν 
ἤανα οἰ] το πὶ Ῥδοκ ἴῃ 500 ἢ ὨΔΙΤΟΥ͂Ν 
᾿ἰτη 115 85 ἴῃ γτεοοσζὰ δἰϊοννβ. Ὀιγεςῖ ηον- 
Ἰεᾶρσα ᾿Π]ατλπαῖθὰ ΌὈΥ δχροπεησθ δηά 
ἰηϑρῃϊ, ν οἢ ἀγα ἴῃς Ὠυμηδη σοπαϊ ΠΟ 5 
οὗ ἴμ6 Ὠϊβιοσιδη᾿ 5 ἰηϑριίγαϊίοη, οὔξιβ ἴῃ 6 
ΟὨΪΥ δάεαυδίε εχρίδηδίίοη οἵ ἴῃς ἀτὰ- 
ΤΏΔΣ ρΟνΕῚ οὗ ἴῃς Οσοβρεὶ. 

4. «δγγιδοδίορ. 

Τὶ ψ|}} 6 ονιάδηξ ἔγοτῃ ἴπ6 ΠΣ ἢ 5 
ψἢσἢ να ὈΘ6Ὴ αἰγοδὰν ρίνεη παῖ [ΠΘΙΘ 
ἰ5 ἃ 5:0116 δῃηὰ γεῖ υπΠ}]518 Κ4]6 ἢΠΔ7- 
ΤΆΟΩΥ ὙΠ ἰἢς αἀἰβετγοηῖ ραγίβ οἵ 51 
Το η΄ 5 σοβρεὶ ; τ[ῃδϊ Ἔδοῇ παγγαῖνα ψῃ]Οἢ 
τι σοηῃίδίης 15 ἴο Ὀ6 σοῃϑιογεα ἢοΐ ΟΠΥ 
ἴῃ 1156]{, Ὀυϊ 8150 ἴῃ τοδί ου ἴο [6 οἴ ΠΘΙ5 
ψΙΠ ΠΙΘΒ 1ἴ ἰΒ σοπηξοιῖθά : (Πα ἔδοϊ 5 
Ἰηϊεγργεῖθα ὈΥ ἱπουρῃς δηα ἱπουρῆϊς ὉΥ 
ἔλεϊ : τπαῖ ἴπ6 βίοι σαὶ ὉΠῚῪ οἵ [πα 
θοοῖκ 15 σοπῃρί εἰς Όγ ἃ τλογὰὶ δηα 5ρ γιῖ- 
1.4] υηἱγ. ὕὐπάστ ομε δβϑρεοῖ (Π6 6 "50ῇ 5 
οἔτῃς ΟἹἀ Ταβίαμγθηὶ ἀγὰ Π]υπιληαῖθα ΌγῪ 
ΟΠ τιϑῦβ ρσεβεησα. ἴὐπάήσυ δηοῖθοῦ ἀβρεοῖ 
ἴῃς οδαγδοῖοιβ ψῃϊοῦ τον δῦουϊ (ἢ6 
Ιοτὰ οὔσσ ἰγρίοδὶ τεργεδθητδίοῃϑβ οὗ ἰδῇ 
δηὰ ὕῃὈ6]16 Ὁ 1π (Πεῖσ ὑτῖα]ὶ5 δηα 55.165. 

ΟΕ 851. ΤΟΗΝ. Ιχχν 

Απὰ ἰηῃ 411] (ἢ158 ἴἤθσθ 18 ποῖ ἴἢ6 Ἰθαϑςῖ 
ν]οΪθησα ἄοης ἴο ἴῃ6 ουϊνατὰ ὨΙΒ[ΌΓΥ, 
Ὀὰϊ {ΠΕΙῸ 15 5 ΓΊΡΙΥ ἃ Ῥγδοιίοαὶ σϑοορῃῖ- 
Ποῖα οὗ ἴῃ6 ΠΘΟΟΒΒΑΤΥ ἔπ] 6558 Ψ Ώ]ΟΙ ΤΠ 6ΓΘ 
νγΔ5 ἰη ἴπ6 [{{6. 1ὴ τὴ6 Υοτχάξ, δῃηά ἴῃ ἴῃ 6 
γοῦκβ οὗ [6 ϑοη οἵ πιδῆ. 

ϑὲ ]οδη ΠΙμη56] 15 οατοίι! ἴο δχρ δίῃ 
[Παῖ 41} ψΠΙΟἢ 6 5ἂν ἤθη ἢ6 ντοῖθ ἢΪ5 
(σοβϑροὶ νὰβ ποῖ οἶθασ ἴο [6 ἀ5ς1ρ168 δἵ 
οςα. Τῆς νοσζαάϑ οἵ ἴπε σά ἴο 81 Ῥεϑῖεσ 
[δά ἃ ΜΊ ΘΓ Δρρ Ἰσδίοα τἤδη ἴο ΔΩΥ Οὐδ 
ἀεῖδ!]: λα! 7 40 ἑλοιε ξριοισεεί μοί γπιοτν, 
ὀμέ τἄοι τὐσίξ ὥνιδ 1. ἔποιν (γνώσῃ) Ζλεγέ- 
4, εν (ΧῚ}..}). Τῆς Ἐδουττδοίοη νὰ8 ἴῃ 6 
ἤγϑι στεαῖ ΠοΙρ ἴο 1ῃϊ5 δάνδῃςθ ἴῃ Κηον- 
ἰεάρε (11. 22, ΧΙ. 16); δηὰ {πε τηϑδηϊηρ 
οὗ ἴη6 Ἐδδυτϊτεοίοη ἰ[56}{ ψ5 ὀχιθηδθὰ 
δὴ ΟἸγδὶ ταϊδεὰ ἃ ἤδνν ΤΘΙΏΡ]6 ἴῃ 
ῥίασς οὗ ἴῃς οἱά αἴδγ τῃ6 (]1] οὗ 7 6τιιβ8- 
ἰεῖη, δηῃὰ Ηἰΐ Οῃυτοῦ ψγὰ5 8η4}}γ δϑιδὺ- 
5 ῃ δα (11. 19, ποῖθ). 

ΤΠΕΙΕ οδῃ ἤδη Ὀ6 ΠΟ οδι156 ἔογ 5ὺ.- 
ῬΓΙ56 1 8ὲ Ϊοῇη, Ἰοοκίὶηρ δ. κ ονοσ ἴῃ 6 
ΜΠΟΪ6 ταῆρο οὗἁ 5 ΘΧΡΕΓΘΏςΘ, 56] 605 }5ὲ 
ἴπο56 ῥδιῖβ οὗ (Ὁ γιϑῦβ ΤΩΙ ΙΒΕΤΥ [ῸΓ ἢ 5 
τοοοσὰ ψῇ ἢ δὲ ἰορεῖηοσ ἢ 1Ὲ6 τηοϑῖ 
σοτηρίεϊα πιαῖι4] σοττοβροηάδηοθβ. ΘΟ ἢ 
ἃ 56]θοϊΐοη ψουὰ ποῖ Ὀ6 50 τυοῃ ἴῃ6 
ΤΟΒΌΪ οὗ ἃ σοηϑβοουβ ἀοδρῃῃ 8ἃ5 οὗ ἃ 
βΒρ τυ] ἱπτα πἶοη. ΗΙ5 οβραὶ νγὰβ ἰῇ 
[6 ἰτυδδῖ δεῆβα οὗ [ἢ6 ψοτὰ ἃ ““ρῖο- 
ῬἤΘΟΥ,᾽ ἃ τονοϊδίοη οἵ ἴῃ6 οδἴθγηδὶ ὑη 6 Γ 
ἴῆ6 ΤοΙΠ8 ΟὗὨ [1Π16. 
Τὴ τἢ]5 ταϑρθοῖ ἴἢ6 ταῖσδ. ]65 οὗ (ῃ6 

Τοτὰ ψῃϊοῦ ἣὰὲ [85 τσεϊαϊθαὰ ἰοτη δῃ 
ἰῃϑοίγιςνε 1] υδιταϊίίοη οὐἠἨ ἁ ἢ15 τηϑίῃοα, 
Τάκοϑη τοροῖμοσ ΠΟΥ ἃῖα ἃ σϑνοϊαϊίοη οὗ 
ΓΟ γιϑῖ, οὐ “Ηἰἱς ρἱοιγ." Α νεῖγ Ὀποῖ 
ΘΧΔΙΏΣ Διο οὗ ἴΠπ6πὶ ψ}}} Ὀ6 βυδιοϊεηΐ ἰο 
Θ5.ΔΌ]1]5ῃ ὈΥ 115 Οδ δχδῆρὶα [δῖ ρῥτίη- 
ΟἾΡΙ6 οὗ ἃ ϑρίτίτυδὶ τηθδπίηρ ἴῃ (Π6 ρῥΪδῃ 
δηά ἀείδ!]5 οὗ ἴπ6ὸ οβρεὶ σης 1 μᾶνα 
οδ]]θα τη6 βυῃθο] 5η οὗ 81 ] οῃη. 

ΤῊδ ἴνο ομαγδοίοσιϑῖις ὩδπΊ8ὲ5 ΜὨϊοῆἢ 
ΤΩΪΓΔΟΪ65 ὈΘΑΣ ἴῃ 81 [μη 5 (σοβρο] τηδυῖκ 
ἀἸβηοιγ [πΠ6 ρΐαοα ψ]οἢ Ὧδ δϑϑίρηβ ἴο 
1Πθ πὶ ἴῃ τοϊδοη ἴο ἴπμ 6 ρθῃθσαὶ οουσβο οὗἁ 
1π6 ἀϊνίης ρονεγηηθηῖ. ΤΉΘΥ ἃγῈ σζρυις 
(1. στ, ποῖθ) δπὰ ἴπῸῪ ἂζε τυογᾷς (ν. 20, 
ποῖθ). ΤΉΘΥ δΓΘ “5:5 850 (ΔΓ 45 [ὮΕΥ 
Ἰεδα στρθη ἴο ἰοοὶς Ὀδηθδίῃ τῃ6 βυτίασο [Ὸσ 
Β0ΠῚ6 ἀξδδρεγ γενϑ διοης οὗ [6 πιεῖϊμοά 
δῃὰ ν}}} οὐ Οοά, ἴο ναϊοῇ ἔογ [Π6 δοῖϊοιι 
οἵ [δῖ δριγυδὶ τα]! βίτγ ---- " τ δηραὶς 
Δϑοθηήίηρ δηα ἀδδοθηάϊης ὕροὴ ἴῃ ϑοη 
οὗ τηδη "---Ὑ 1] οἢ Ὀεϊοηρβ ἴο ἴῃ6 πὸνν ἀ}5- 
Ρεηβαῖΐΐοῃ. ΤΏΘΥ ᾶῖδ “ΨΟΥΪΚΒ" 80 ΔΓ ἃ8 



ἶχχν!ὶ 

[86 γ ἴακς {Ππεὶγ ρἷδος δηλοηρ ἴμ 6 οτάΠΔΤῪ 
Ῥδῃεηοτηεπᾶ οἵ Ἰπδ (ν. 17), ἀἸεσηρ ἔστοτη 
[λ6πΔ ποῖ θδοδυδα {Π6Ὺ ἰηνοϊνα ΔΩΥ ΤΟΙ 
ΤΟ Δ] τηδηϊζεβίαϊίοη οὗ αἰνίηθα δῃεΓΡῪ Ὀυϊ 
5: ΡΥ Ὀδοδιιδα [ΠΟῪ ἀγα ϑυϊοα ἴο αἴτεϑῖ 
δἰϊεητίοη. ΤΠΘΥ γα “5:55. ἴῃ 5ῃοσί, 
ἴοσυ ΠΟΥ πλάκα τθῇ ἔδεὶ [6 πγβίευα5 
ΜΠ ΙΟἢ ὑπάδη!α τἢ6 ν]ϑ 0 ]6 οσάθσ. ΤΠΏΘΥ 
16 κνοσΚ5," ἰοῦ [ΠΟῪ τῆᾶκα ἴῃδπὶ ἴδοὶ 
(Πας 115 δριγιῖυ4] νά] 15 [6 δισθυῖα 
οἔ 81] }ἴ6. 

δὲ ]οῇη ἢᾶ5 τϑοοσάδα ᾿η ἀείδιὶ βανθ 
Ταῖγαοῖο5 οὗ (τ ϑι 5. Π}]Ἰβίσυ δηα οτς οὗ 
[Π6 τίβεη Ομπθ ὙΠΘΙΓ σθηθσαὶ οοη- 
ποχίοη ψη τΠ6 δισυοΐυτε οὗ ἢ15 σοϑροὶ 
(5ε6 Ρ. Χἰι1.} Μ1}} ἀρρθᾶσ ἔτογῃ [Π6 ἐο]]ον- 
ἴὴρ ἴ40]6: 

:. 76 τυαΐε ἐμγη κα 10 τοί, ἰὶ. 1.-ττοῦ τς 
781ὲ ποὐέφγιαρ᾽ς σοβ ἀεαα, ἵν. 46-- 

54: 
2. 746 ῥαγαζγης αὐ δείλεράα, ν. 1----Ἰ1ὺ. 

711ε μεάίπρ οὐ “ἦε ἥυε ἐλοωσαπά, 
ν]. 1---1 δ. 

783: πτσαῤξέγρ' οπ {δέ σέα, νἱ. 16----2 1. 
724 γερίογαζίον οὗὙἿὙ ἐδέ »παρρι δ 
ὀἐρα, ἸΧ. 1--- 12. 

Ζὴ γαϊδέμρ οΥΓ Ζαξαγξ, χὶ. τ7--- 44. 

3. 71.ε »ιἰγασμέσμς ἀγσμσλέ 97 “εῆες, 
οὗ ΧΧΙ. 1-- 12. 

ΟΥΓὨ τε86 πὸ ἤτθὶ ἴνο γίνε ἴπ6 [πηάδ- 
τηθηῖδὶ σπαγδοῖογ οἵ ἴῃς (ο5ρεὶ, 115 ἢδίιγα 
δΔηὰ ᾿(5 σοῃάϊπίοη: ἰῃ6 ποχί ἔνα ΔΓ 5'ρῃϑ 
οἵ [86 πηδηϊοϊα νογκίηρ οὗ (ἢ χίϑῖ, ἃ5 [88 
τεβίογαϊίοη, (6 ϑβυρροσγῖ, [π6 ριυϊάδηςθ, 
τῆς ᾿ρϊ δηὰ τῆς ἰδ οὗ πλδῃ : (ἢς ᾿αϑί 15 
ἴῃς ἤρυτα οὗ 4}} (Πγσιβιίδη ἰδθουσ ἴο (Π6 
δηὰά οἔὗὨ τἰπ]6. 

Τῆς ἢιδὲ νὸ τλῖσδοΐθθ, ΜΏΙΟΠ τἢ6 
Ἐνδηρο] δὲ 5 σηΙ ἤΠσΔΉΓΥ σοηηθοῖβ ἰοροῖῃοσ 
8ἃ5 τουρηΐϊ δὲ (δηᾶ, βεεῖ δἱ ἢτγϑὶ βρῇς 
ἴο δᾶνα ποιίδίηρ 'ῃ σοπιηοη. ΤΉΏΘΥ δΓ6 
εἰνεη σους ΔῺΥ σοϊητηδηΐ ὄχοοδρὶ [6 
Τεοοσὰ οὗ ἰῃεῖὶγ οἰδοῖβ (11. 11) ἷν. 52). 
Βαυξ {πε56 ἴνο Ὀχγοῖ ποῖθβ ρίνα (6 οἰτ6 
ἴο ἴδ Ἰητεγρτοϊδιοη οὗ [6 β'ρῃβ. ΤΟΥ 
βῆδνν οτὰ ἴῃς Ὀεριηηΐηρ μας (τ βιδη- 
1 15 ἴη6 δῃηοὈ] ηρ οἵ 8]] ᾿τἴε, δηὰ τῃ δῖ ἰζ5 
Ὀ] βϑίημβ ἃγ6 Δρρσοργ δῖα οἹΪῪ ὉΥ (8 Π1}. 

Τῆς οἤδηρο οὗ ἴῃ6 ψαῖογ Ἰητό ψὴς ἢδ5 
ΔΙΝΑΥ5 Ὀδοη ΤΙΡΏΓΥ εξ ἴο ἢ ἃ {Π|6 
βυτῦοὶ οὗ (ἢ γ51᾽5 ψηοὶς ψοῖκ. Τῆς 
οἷηϊ οὗ ἴπ6 βϑοοῃά τηίγαοϊα δὲ (δηᾶ [165 

1η ἴπ6 ἀἰβοΙρ] πῈ οὗ δι. Τἤε τοαχυεϑὶ 
ἴο (σῖβὶ (ὶν. 47) νγὰ5 156] ἃ σοηίξϑβίοη 
οἵ (αἰ, γεῖ (Ὠαϊ (Δ ψὰ5 ποῖ δοςερίοά 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἃ5 1 γᾶ5. [[ νὰϑ ΠΟΟΘΒΘΑΙΥ δῖ Οὔσ6 ἴο 
ταῖβα ἰδ ἴο ἴῆ6 ὑπϑοοη. ἘΝ Παίονοσ 
Οὐϊναγα 5101|8 ΤΔΥ Ὀ6 ρταηϊθα [ΠΟῪ ἀο 
Ὀυϊ ροϊηΐ ἴο δοτῃηδίδιηρ Ὀεγοηά, Αἱ ἴῃς 
οοτηηθησοπιθηῖ οἵ Ηἰβ τη ΟἸγιϑῖ 
ἀεοϊαγεα τη δεῖ ψῇδϊ Ηδ τερεαϊθα δἤετ- 
ΜΑΙΓΩ5 δὲ 115 οἷἶοβα : βοϑεά αγε ἐὰν ἐδαΐ 
σε ποί, αμαᾶ γεΐ ῥείευε. 

ΤῊΘ ἔουγ σὨιοῖ πλῖγαο165 ψὨΙΟὮ ἅτ οοῃ- 
Ὠεοῖεα ΠῚ (γΙ51᾽ 5 σοηῆϊος ἕοστῃ ἴῃ 6 
Ὀα515 Οἡ δαςοἢ οςοδβίοῃ οἱ ἀἰβοοιΓδθ5 ἴῃ 
ΨΏΙΟΙ ΤΠΘῚΓ Ἰοσθοη5 δῖα δηΐοτοθα. Ἡδστα 
{Πδγα οδῇ δ6 ἢο ἀουδι οὗ ἴῃ ΞγταὈο] 51 : 
1ῖ 15 ἀξοϊαγθά υῃτ 514 ΚαῦΪγ τῃδῖ ἴῃ 6 ννοσκϑ 
816 “ 51:6η5,᾽ σμαγρθά σι 4 ἀϊν!ηδ ρὺ- 
Ῥοβ6. ἴῃ [ἢξ οδᾶβε οὗ ἴῆ6 ραταϊγίϊς βυβῖοτ- 
Ἰὴσ 15 ἀεβη!]γ σοηποοῖθεα ν ἢ 51ηὴ (ν. 
14). ΟΒηβῖ τεῖῆονθβ ἴπ6 ταν 5ροη- 
ἴδῃ θουϑὶγ δηά οἡ ἃ ϑαῦθδίῃ. ϑυςοῦ δοίίοη 
ῖς τενθαϊθά ἴο θὲ δίϊζοσ (ῃ6 ραζίθστῃ οὗ 
Οοάΐβ δοεοίίοη : ,.,.ὺ. 2 δεν τυογζείΛ εὐ 
μη ζ πστῦ, ἀπά 7 τυογᾷ (ν. 17). Οοἀ 5665 
ΜΠ Ποὺ σραβίηρ ἴο Ταραγ ὈΥ ΘΠ ἀΘ 6585 
πα ομαϑιβειηθηῖ ἴη6 τάνᾶρθ5 ΨὨΙΟἢ 51η 
ἢδ5 τηδάς ἴῃ Ηἰἷς ογθαϊίζοη, δπὰ ἴο ἰθδά 1ἷ 
ΟὨΝαΓ͵α ἴο 115 ΠΟΠηϑυ Δ ΠΟΏ. 

Ιη τῆς δαάϊηρ οὗ τῆς ἔνε (Πουβδηᾷ ἴῃς 
[αδο ἢ ἰ5 οδιτι θα ἃ δῖερ ἤπτῖμεσ. Μδῃ 
ποεαᾶς ποῖ σεβίοσδίϊίοη ΟἿΪΥ Ὀυῖ Βα ρροτῖ. 
Ης [85 ψδηΐβ 5 ΜῈ62}} 25 ἀοίδβοϊβ : ἢ Ὧδ5 
ἴο βίγιρρὶςα ἀραϊηϑὶ τηδίθσιὶ αἰ υ 165. 
ΟὨτος στονεαὶς ΗΕ] 845 βυηοιεης ἴὸ 
ΒΌΡΡΙΥ ΘΥΕΙΥ οἴανηρ οὗ τηδῃ, δηὰ 85 
ΒΟΨΘΓΟΙΡΤΙ ΟΥ̓ΘΥ ἴΠ6 ἰογοβθβ οὗ παίυσε: 7 
αν»Ώηρ ἐς ὀγεαά οὗ ἄγε. 4112 ᾿λαΐ εον»ιοΐά 10 
»6 τὐαίζ μευ ἀμηρεῦ; αμα ἀΦ ἐλαΐ δε- 
ἐϊευσζὰ ον πῖό σλαΐ πεὺερ 1ΔῚγ5ζ... (νὶ. 3.5). 
λαί ἐάεη τ γε «ἀοιά ὀελοία᾽ 2.6 ϑοπ οὗ 
απ σϑοεομαζηρ τοῦ 1,716 τᾶς δοογεῦ 4 
ἧς ἐἠέ «ῥίγ ἑἀλαξ φωίεξεπείλ (νὶ, 62 ἴ). 80 
186 ψΟΥΚ5 τα Ἰηνεβῖθα Δ ἢ ἃ ρεγιδηθηξ 
ῬΙΓοΡ δῖος ΡΟΨΕΙ. 

Μδῃ ἠδεϑᾶς βυρροῖὶ δηά δ πδϑάβ βῆ- 
ἸΙΡὨτεητηθηΐ 4150; ἔου γα τηυϑβῖ ρῸ ἑογναγά, 
Δηά ἴῃ ΟἿδ 96ῆ86 6 δῖ “ δ)ιηα [τῸπὶ 
οὐσ δίπἢ." ὙΠ 15 [6 ποχί ᾿ἰθϑβοὴ οὗ 
[6 τοΐγαοὶθα οἢ 81: ]οῦη τεοογάβ. 
Βείοστε [πε ὈΠ πὰ τοραϊηθὰ ἢϊ5 βρῇς αἱ 
5] οδπὶ Ογσιϑὶ βαϊά : ἔγάεμ (ὅταν) 7. ἀνὶ 
ἐγ: ἐλε τὐογίἡ, 7 αγ»ε “ἦε ἔσλέ οὗ “Ὧι τυογία 
(ἰχ. 5). ϑιχῆς νγὰ5 ρίνβη ἴο [6 οὈεαϊεηϊ 
ἀϊδοῖρίθ. Τῃθ Ῥἤδγβθοβ γείυβεα ἴο γοδὰ 
1Π6 σὴ ψΒΙοἢ Τσοηῆιοιϊεα πἢ [ΠΘΙΓ ῥτα- 
͵υάϊο65. Απὰ Ης τμεὴ δαάδθά: 20» γρᾶρ- 
γε 2. καγιό ὕη0 ζψς τουογίά, ἐλαΐ {ἦεν 
τυλίελ ςἐε πού για} 566; αμά “λα ἦξν τολιολ 
546 »"α} δέ »παδς ὀἐϊμά (ἰχ. 30). 



ΤΗΕ ΟΘΟΟΘΡΕΙ, 

Βυῖ ὄνθη 1ἴ (ΔἸ ΐϊηρβ 6 τοιηεαϊοά, 1 
ψδηΐβ Ὀ6 5Διτ|5ῆ 66, 1{Πρὴϊ Ὀ6 ρίνοη, [6 ΓΘ 
γεῖ τϑιηδιη5 ΟὯΘ ΠΊΟΓΕ [ςΘΥΓΙΌ]6 ΘΠΘΙΩ : 
ἀοαῖῃ, ρῥἤγϑιοδὶ ἀδαῖῃ, σοπιθβ δἱ ἰδϑῖ. 
Ἡδστε αἷδο Ο σίδὶ ρᾶν ἃ 'ρῃ οἵ Ηϊ5 
Ῥοναῖ. ἴῃ [ἢ6 ΥὙΘΙῪ ΔΡΌΩΥ οὗ δρραγοηΐϊ 
͵]οβ5 Ηδ καϊὰ : 27 1δαΐ ῥοέξευείά {3 γρΖ, 
ευεπ ἑλομρὰ ἦέ ἀΐε, «λα ἐξνε; αμά τυλοσο- 
εὐν7, πυείά αμα δείϊευείά ἐπ γ»ις σλαϊί πεϑερ 
416 (χὶ. 25 (). Απὰ 580 ἔδγ 85 Δ}γ 5ἰηρὶθ 
ἴλεϊ οἤετεά ἴο ἴῃ6 56ῆ565 οδὴ σοῃῆσῃ [ἢ 6 
τ, τΠ6 ταϊϑιηρ οὗ 1.4Ζᾶτι5 βΒῃθυθα (δῖ 
ἴπετα 15 ἃ [16 βονθγειρῃ ΟΥ̓́Τ ρἢγϑιοδὶ 
ἸΙἴθ, 4 116 νιοϊοῦοι5 ον ἀθαίῃ. 
ΤῊ βεαυδηος οὗ ἴπ656 “ 5!ρη8,) [ἢ656 

᾿Εν Ῥαγαῦ]65 οὗ (σι ϑ 5 δοϊίοη, [Π 658 
ΘΙ] οάϊτηθηῖ οὗὐ {πὴ ἰῇ ἀδοα, οδῇ 
Βασαν Ὀ6 τη]ϑδίακθη. ΝῸσ 15 ἴῃ6 πλεδηϊης 
οὗ 16 οη6 τϊγαο]α οὗ [Π6 τίβθῃ τά 1655 
οὐνίουβΒ. Τηδ Ὠδιταῖϊνε 15 ἴῃς ἤγχυτε οὗ 
τῆς Πιδίοσυ οὗ ες Οβυγοῆ. ΤῊς Ἰοηρ πἰρῃϊ 
Ῥᾶ5565 ἴῃ Μῆδι 5668 ἴο Ὀ6 νδίη οἤοτσί. 
Ομ τϑῖ βἴδηαβ ἰη [6 ἀν ἸΡΟη ἴΠ6 5ῆοτα, 
Δηα δἱ ἢγϑὶ Ηἰ5 ἀἴβοῖρ]ε5. Κηον Ηἰπὶ ποῖ. 
Ἐνδὴ 50 ἰὴ ἀπε ἴτε Ηδ ἰ5 τονϑαϊδά ἴῃ 
Ὀ]Θβϑιηρ ; δῃαὰ πηθ ἃγα οῃαγροά δίγεβῃ ἴο 
156 ἴῆε ΠΟῪ ριβ ψῃϊο ἢ Ηδ Ὠᾶς5 Θηδυϊοὰ 
πεῖ ἴο ραῖθοσ, 

Ι. νουϊὰ θὰ ΘΑΞῪ ἴο ἰο] ον οὐδ [ἢ 656 
σοιτεβροπάδμῃοθβ δηὰ σοηηθχίοῃς οὗ ἴπ6 
ἀϊδετεηὶς ρατίβ οὐ 81 Τομη5 ὅοβρεὶ ἴῃ 
οἴδοσ ἀϊσθοῖοηβ δηὰ ἴῃ ἤ]]οσ ἀείδι] . Ὀαϊ 
Θπουρῇ 845 Ὀξδη βαϊά ἴο ἀϊγοοῖ δἰ ητοη 
ἴο [86 5υ0)]εςεῖ. [ΙΓ τῆς ῥγίηορ]Ὲ Ὀ6 δο- 
Κηον]εάροα [Π6 ΔΡΡ]οδιοΩ Μ1}1 ἐο]]ον,. 

ΙΝ. ἘΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΤΟ ΤῊΣ 

ΟΥΒΕΞΒ ΔΡΟΞΤΟΙΙΟ ΝΕΙΤΙΝΟΞ. 

ι. 77ε Κείαϊομ οὗ τΔε Σοωγίά Οοσρεὶ 
ἴο 126 ϑγμοῤίζοίς. 

11 15 ἱπῃηροβϑῖῦ]θ [ῸΣ ΔΠΥ͂ οὔδ ἴο γῇ 
ἀἴτοοιν ἴσο [86 ἔσο [ἢσγεθ (σοβροΐβ ἴο 
τὴς. Εουπῆ νμλουϊ ἔδο!ηρ τἢαῖ ἢῈ ἢδ5 
Ὀδθοη ὑτουρῃϊ ἴῃ τῃ6 Ἰδῖεσ τοοοσὰ ἴο ἃ 
ὨΕῚ δϑρεοῖ οὗ [δε Ῥεζβοὴ δηὰ ὑγοτκ οὗ 
ΟΠτιβῖ, ἴο ἃ πον ῥῥθδβθε οὗ (ῇτϑίδη 
τπουρῆῖ, ἴο ἃ πον εἴὰ ἴῃ [6 ΠΙβίουυ οὗ 
16 ΟΠχιϑᾶδη Ομυτοῆ. [Ιπ τἢϊ5 ἴΠ6Γὰ ἰ5 
ἃ ἴδ]ο οὗ αἰνίπε ρίογυ αἰννγαγβ δρουὶ ἴῃς 
ΘΑΡΙΟΌΓ ΘνΘἢ ἱῃ ϑ8ςθῆθ5 οὗ ουϊνατγά 

, υχηδίίοη: ἴῃς {π|ῃ5 οὗ ἴῃ6 Οοβρεὶ 
ΔΙΘ ῥσγεβοηϊεα ἴῃ {πεῖς τοδί] ἴο [86 
Ὀτοδάςϑι βρθουϊδίίοηβ οἵ τηθῃ: ἴῃς βοο εἴν 
οὗ Ὀο Ιονοῦβ, οὐ “της Ὀτγείῆσγθη " (χχ. 17, 
χχὶ, 23), δίδπάβ οὔὖὐδ ΜΠ ἃ ΟΙἸΘΑΣ 

ΟΕ 8τ. ΙΟΗΝ. 

ΒΌΡΥΘΙΏΔΟΥ ἀῦονα [6 πουϊᾷὰ. Α5 νὰ 
σομηρᾶζγα ἴῃε ρἱοϊιγεβ το ΟΔΙΘΙΏΪΥ, 
Δα 1 [ἢ]5 νον ΤΟΥ τα ἴσο δηάᾶ ποῖ 
ἴουτ, γα βπά ταί τῇς ρεποταὶ ἀϊβεσγεηοθ 
Ὀεῦνδαοη ἴῃ οβρεὶβ Ψ ὨΙΟἢ 15 ἴΠ 5 ΟὈν]ου 8 
το 65 ἰπτγουρῆουϊ {ΠῈΣ ψνῆΟ]6 σοί» 
Ῥοβι!οη. ὍΤῇῆε ϑυπορτιϑῖα δηὰ δι Ϊοῇῃ 
ἀἰθοσ ἴῃ (6 ρεηογαὶ ἱπηργοϑϑίοη ψΠ]Οἢ 
ΠΟΥ ΘΟΝΟΥ 8ἃ5 ἴο ἴπε αἀυτγαίϊοη, τῆ 6 
566η6, ἴῃ6 ἕοτη,, ἴπ6 ϑβυδβίδηος οὗ [ἢ6 
1 οτὰ 5 τθαοῆϊηρ. ὙΠογ αἰεσ αἷσὸ ἴῃ 
τερατα ἴο ἴπΠ6 οἰγουτηβίδησοβ ὉΠ 6 ΠΙΟΝ 
ΠΥ γε σογηροβοα, Τῆς Ἰδίϊοσ αἰ ῆἔοι- 
Θῆσα δι. 565 ἴῃ ἤπδ] Ἐχρδηδίίοη οὗ 
ἴῃ 6 ἐΟΣπΊοσ. Απα ἤδχα ἰἴ τῇδ  Ὀ6 νν6]} ἴο 
ΙΏΔΚΕ ΟἿΘ ΓΙΓΕΟΙΊΔΙΚ Οὐ ἰῃς τοἱδὶ οἤεςϊ 
ΠΙΟἢ τἢ656 ἀἰβετοησαβ ὑσοάσος. ὕΡοη 
ἴη6 Βα ἀδηΐϊ οὗ ἴὴ6 Νὸν Τοϑίδπιθηί, Αἕ 
ἢγϑὶ [ΠΟῪ 16 Ὠοῖ τοδὶ δε ἢ (ΠΕὶσ ἴτὰθ 
ψοῖρῆς δηά να]. ΤΏ οοποθριίοη οὗ 
τῆς 1ιοτὰ νη ϊοἢ 15 Ὀτουρῃϊς ἴο τῆ βἴυανγ 
οὗ δὴγ ἀοβρεὶ ἱποϊυ ες θἰοπηθηῖβ ψ ῃ]Οἢ 
αἴθ ἀογνεα ἔἴοπὶ 4]}}. (οηίγαδίβ δἃ:ὸ 
ΔΙτοΔαΥ σασοηο θα, 80 1 νγὰ5 ἢ τὴ6 
ολὺν Ομυτοῆ. Νὸ τόϑοῆεσ ἑουπὰ [Π6 
Ἑουτγίῃ οϑρεὶ δἱ νατίδηςα τὴ ἢ τἢ6 ΟἸΠΕΣ 
ἴῆγος, τῃουρἢ ΠΟΥ τϑοορηϊδεα 118 σοτὰ- 
ῬΙοΘηἴδτΎ σπαγαοῖοσ. ὍὙἤδι Ο] ονγ5 ἢ 
ΓΛΔῺΥ ΟοΑ565 8ῃ Θχδρροίδίθα δϑιτηδῖθ οὗ 
[η6 ᾿Ἰηροτίδηςσε οὗ ἴλ6 ἀϊβεγεησθβ ψΒΙΟἢ 
816 Δρριθβοηάθα ὕὑροὴ ἃ οαγοῖαὶ σοπ- 
Ρᾶβοη οὗ τε ὈοοκβΒ. Ἐτεβδὴ στϑβυ 5 
ἸΠΊΡΓΕΘ5 05 ΤΊΟΓΟ ἰῃ ῬΓΟΡΟΥΓ ΟΠ 85 {ΠΕΥ͂ 
Δ16 υὑπεχρθοῖθα, δηὰ δἵ νδιίδῃῆςθ ψ ἢ 
οὔτ ῥτεοοῃοεινεα ορίηΐοηβ. 511} ἰδῖθσ 
ΡῬΟΙΠΔΡ5 ἰῃδὶ σου ργα δ ηβϑῖνα σοΠσΘΡΙΙΟἢ 
οὗ τ86 5υῦ͵]εοῖ οὐ τῃ6΄ Οοβρεὶ 15 στὸ- 
βαϊμεὰ ὉΥ ἰάθοιγ δηὰ τπουρῃς, ἴσοτα 
ΙΓ ἢ, 85 ἃ ἱτδάϊποη, τη6 βιυαγ Ὀορδῃ; 
Δηα ἰΐ 15 6] τῃαϊ ἃ ἴπιβ δηὰ ᾿πι6] 16 10 ]6 
ὉΠ ὑπ 6 171165 Θχίοσηδὶ αἰ βδγθησοβ, ν Ποἢ 
ἃἴῖ6 ὯΟΝ νἱεν θα ἴῃ ΤΠΘΙΓ ῬΤΟρΡΟΥ Ῥοβιτοη 
ΜΠ τερατὰ ἴο ἴἢ6 τεοογὰβ δηὰ ἴο ἴῃς 
5Ό] ΘΕ. 

Βείοτε Ἵσοῃβϑι ἄορ ἴῃς ΠΒδγθησθς ΟΥ 
[ἢς6 σοΙτεβροηάθησαβ οὐ [ἴδ6 ϑγυηῃοριί 58 
δηα 81 7Ἑἤη, ἴἴ 15 ΠΟΘ ΘΑΤῪ ἴο Δρργεῃοηά 
ἀἰβθ οι τ[ἢ6 ἐγαρτηθηῖασυ σμδγδοίοσ οὗ 
τἢῆ6 ἀοοσιυπιοηῖθ ΨἸοἢ τὰ ἤᾶνα ἴο οοχη- 
ΡᾶΓθ. Τῇδ παιταῖϊνα οὗ δὲ οὔ, δηά 
16 Παιτδῦνεβ οἵ ἴῃ6 ϑυῃοριϑῖθ, ἀγα αἰῖκα 
Ῥασίίαὶ, δηῃα δἰῖκα σεσορηϊδε ἃ ἰαῦρε δῇδᾶ 
οὗ ίδοῖβ ψ ἢ ὨΓἢ ΤΟΥ ἀο ποὶ ἀθ6Δ4]. 

Ι. Δ ινεϊεα γαριρε οὗ δ. “ξολπ᾽ς Οσοοῤελ, 
ΤἼς 6οθρεὶ οἵ 81 Τ᾿ οδη ἰΌστη5, ἃ5 γα ἤδνα 
566η, ἃ οοτηρίεῖας ΨΠΟΪῈ 1π ταϊδίοη ἴο 
“5 ρυγροβα;" Ὀυϊ 48 Δῃ δχίοθσῃδὶ ἢ σίου 

ἰχχνυὶ 



Ιχχν 

1 5 ΟὈν!οΟΥΒΙΥ ποδὶ ἱποοπιρὶεῖθ. [{ 15 
ἃ Οοβρεὶ δηὰ ποῖ 4 Βορτδρῇγυ, 8η δ0- 
σουηΐ οὗ λεῖα Ὧἀηὰ νοσγὰβ ψῃϊο ἤᾶνα ἃ 
Ρεοτδηεηΐ δηα ἀδοίδῖινα Ὀθασηρ ὕροη 
[1Π6 5αϊναίΐοη οὗ {πΠ6ὸ νοι], δπὰ τοΐ ἃ 
Τορτεβοηίδίίοη οὗ ἃ 116 5 ΡΙΥ ἴτοιῃ ἃ 
δυπηδη ροϊηΐϊ οὗ 5:ρῃ: ὙΤμα οἴμεσ ()ο8- 
ΡΕ]5, 8ἃ5 θαϑθ ἃ ὕροὴ ἴἢ6 Ροριυΐδγ ἰςδοῃιης 
οἵ ἴῃε Αροϑβῖ65, Ἰῃοϊιἂθς τόσα αἀεῖδι]ς οὗ 
ἀἰγεοῖῦ Ὠυπλδὴ Ἰηΐεγοϑῖ, Ὀυϊ [ἢ656 50 
16 ΟΟ5ρεὶς δηὰ ποῖ Βίορταρῆϊθβ. ΑἹ] 
[ῃ6 (ὐοϑροὶς τὸ δἰκὸ ἴῃ 1ἢ]5 : [Π6Ὺ σοη- 
ἰΔῖη ἴῃ αἰ οτεηῖ σῆαροβ παῖ ψὰ5 π60685- 
ΒΔΙῪ ἴο σΟΏΝΟΥ ἰῃ6 πηεϑϑᾶρα οὗ τγϑήερ- 
[ἰοη ἴο ἔπε ἢγδὶ ἀρὲ δῃηὰ ἴο 411] ρὲ ἴῃ 
[86 υῃοῃδηροδοϊα τεοοσζά οὗ ίδοῖβ. ΤΠΕΙΣ 
ΠΟΙ οἵδ ῃ655 15 ΠΊΟΓΔ] δηᾶ βρίπίυ4] δηὰ 
Ὡοΐ δίοτίοδ. Τὴ 5 κηρ [ον ]5ἢ 
ἰερεηα 45 ἴο [πὸ Μδῃηᾶ ψὰ5 1 8]16 ἃ ἴῃ 
Ομηθι Ηο νβϑ ἴο δδοῦ ἴτιι6 Ὀθ]Ι νοσ, 
ἔτοῃ ἴπε δβοϊυϊα σοπρ οίθηθβϑ5 οἵ Ηἰϑβ 
Ῥοβοη, μαι ψῆϊοῦ φᾶοὴ ἀεδδιτοὰ ; δηά 
[ἢ6 Ενδηρε οι ἤανα ὑγεβεγνεὰ ίοτ ἴΠ6 
ΒΟΟΙΘΙΥ ἴγρ|ςΩ8] τεοογάς οὗ δροβίο]ϊὶς Ἔχρε- 
ΤΊεης6. 

Τῆς {ταρτηθηϊδγηθθ οὐ δῖ 7οπηβ 
Τοοοτάὰ 15 δῆσον σοηο νεῖν ὈΥ ἢῚ5 
Ὡοῖϊςα οὗ ρεποαβ οὗ τϑδοδιηρ οὗ υπάο6- 
δηςεα Ἰεηρίῃ οὐ ψῃϊοῦ ἢς τσαϊδῖοβ ὩῸ 
τΆοτα ἴδῃ [ΠΕῚ᾿ οσουτϊτοηςα: 

Ἶ|. 22ὥ. ρωης αμα λὲς ὐϊραῤῥίες κανι 
ἐμ 4ἦε ἰανπά οὗΓὙ μάξα; αμά 2ἠεγε δέ 
Ζαγ γε (διέτριβεν) τοῖλ ἑάονι ανα΄ δαῤίίφεα 
. «Ὁ (ν. 1--2) γισξίαρ απα ἐσ  ζίηρ᾽ Ῥιοῦς 
ἄαρίε απ  ολπ. ΟὐομΡ. ἱν. 54. 

νιν Σ. 4] ἐλετε “λδιος ϑέ σσως τυαξεά 
(περιεπάτει) ἐπ Οἰαὐϊε; 20,7, ἦε τουομία 
μού τοαὶξ ἐπ χ Ὁ δεαμδε “ἦε Φ εἰος 
σομολξ 19 Ζι ἀρ. 

Χ, 409-42. 41π4 Ὧε τυ τον ἀραῖη 
δεγοηπ αἱ ξ ογάση, ἱκπίο {Δε ῤέαω τυλεγε “ οὐκ 
τὐας αὐ ἥγεη δαῤῥιχέιρ , αμπά 1ἤεγέ Ἂέ 
αὐοάε (ἰλε τεδάϊηρ 15 ὑποογίδιη, ἔμεινεν ΟΥ̓ 
ἔμενεν)... αμα »αλ}) ὀείευεαά οἡ ἀϊρε ἐλέεγε. 

χὶ. 54. σὰς ἐλενογε τυαῤξεα πὸ ν»ιογέ 
ρεπέν ἀνιοηρ {ἦε ὥξκὺς, δι ἀεῤαγίοα 
ἑλόσες ἐριο ἐἠφ ορμηέγν παρ Ἰο ἐἀε τοϊήσ- 
»655, ἵπ9 α αἷν αὐ κά Ἐῤάλγαϊπι, απα ἑλεγέ 
ἦε αὐοάε (ἔμεινεν) τυΐὰ ἐἀε ἀἰἐδείῥῥε-. 

ΤῊ ᾿ἰαϑὶ ρᾶββασὲ 5668 ἴο ἀθβϑοῦδ 
ἃ ῬεπΠοα οὗ τειγεπηδηῖ, θυϊ τἢ6 ΟἸΠΟΥΒ 
ἸΠΊΡῚΥ δοίΐοη δηὰ Ἴοῃίϊηυοιβ ἰάοΟυΓ ἴῃ 
7υάξεα, (411166 δῃὰ Ῥεγαα, οἵ νῃϊοῆ 8ῖ 
7οῆη δᾶ5 ργοβεγνεὰ πΌ ἀδίδι]ῖ5β. Ηδ ρδ58- 
εἀ [686 ονὲγῦ (βϑυςἢ 15 [6 οὈνίουβ ΘΧρ]δ- 
ὨΔΙΪΟΩ) Ὀδοδυβε [ὮΟΥ ἀϊὰ ποῖ οοπαϊδυϊς 

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Τηδίθσι]β ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ (ΟΣ ἴῃ6 {ἸΙπθηΐ οὗ 
Ὦ]5 βρϑοῖαὶ ρυγροβθε. Απά 50 δραὶη ἴπ6 
ὍΝΟ ἀδγϑ ἴθδοῆιηρ ἴῃ ϑαιήδγια, ἂδἱ νῃ ἢ 
6 ννὰβ ργεϑθηῖ, 15 γαργθϑθηϊθα οἠΪἱὺ ὈῪ 
[Π6 σοπίοββίοη ννῃϊςἢ 11 σ4]16ἀ οὐ (ἰν. 42). 

ΤΠΘ 58 τὴ6 σοΟΠΟΙ 510 [Ο] ον ἔτοτῃ ἴῃ 6 
ἔτεαιιθηῖ ρεηοῦαὶ ποίϊοθ5 οὗὨ “ 5:65 δηὰ 
“ ΟΥΚ5 "ἢ ΠΟ πᾶ ἢ0 ϑρδοϊδὶ σϑοῖδ]: 

Ἰ. 22. ἥασπν δεοίϊσυεα οπκ ἀξ παριδ 
δελοίδιηρ ἀξ τίργις τολίολ ἀξ 44 (ἐποίει). 
ΟΟπΊΡ. ἵν. 45, 744 Οσαῤήκαρς γαείνεα 
ἀΐσι, ἡσυίηρ σέεη αὐ 1λ6 λίπε “λα ἦε 414 
(ὅσα ἐποίησεν) ἐπ ὥξεγωδαίσγι αὐ “δε “εαςέ; 
ΔῺα 111. 2, Δ »απ ἐπ δρ ΄έδε τέργις 
ζλα  ἑάοι ἀρεεί, ἐχωέ Οοά δε τυἱὰ ἀξνι. 

ν]. 2. “41πάῖ α ρ»γεαΐ γιέ μας γοἠοισεαῖ 
ἀέγι, δεεαδε {ἦεν δελεί 286 τέργις τολτοἦ 
ἦε 4! (ἐποίει) οκ ἑάενι ἐλαΐ τυέγέ σἱεξ. 

νἱ]. 2. Ἡἱϊς ὀγείάγεον Ζ 6 γΈ 707. Ξαἱα τρρ20 
ἀζν, εῤαγέ ἀσιω αμα ροὸ ἱπίο μάζα, 
ζλαΐ 1ὦὼ}) δωῤῶε αἀὖδο »πα} δελοίά 1ἀγ 
τον ἧς τολίολ Ἰάσι ἀρεε. 

ν]]. 21. 5! οΓ ἦς »ειμας ὑπαὶ 
δεϊιευεά οκ ἀΐγι; αμά 12εν ταί, λεπ 
246 Οὐγίρέ τἀαΐ ὠς, τοῖν ἀκ 40 »ιογέ 
δύργις ἡδαμ ἑάοσε τολοὰ {δὲς »ιαη λαΐϊὰ 
ἐογιε (ἐποίησεν) 7 

χ. 32. ἔσω» σπειυεγεΐ “ἤσνι, αλν 
φξοοσαῖ τυογᾷς ἦσυε 7 τὐξιυεά γος ἡγοῦ 1.Δέ 
Δ αάεν, )ογ τολιρ οὗ ἑἦσεε τοογξς (ὁ γέ 
5206 »ι6 3 

χὶ. 4). 72ε εὐ 2γίεείς . .. εαἱά, Ἡλαΐ 
ἄρ τοῦ  ,»γ ἐἀὲς »ιαγι δοείἦ πα Ἴ} σἴργις. 

ΧΙ. 2). 7ΖΑσομρά ἀέε  αάδ “θ᾽ 59 "50} 
δῆργι!Σ ὀζγογε ἰῶωπ, γε ἐάεν δειευεά πο 
ον ἀζρι. 

Χχ, 320. “Μ6η}) οἵδῶ᾽ τύργις “λεγείονε 
{1ὦ ες ἐπὶ τε 2γέδεμπες οὕ ἐλε ἀδαῤῥίες 
τυίολ αγε ποῦ τυρὶ τη 11: δοοξ... 

ΧΧΙ, 25. 414] ἐἀεγέ αγε αίδο »ιαρ} οἵλέγ 
ἡλίέηγε τὐὐιοὰ Φἕεσμς αά, ἐδς τὐλίελ, τῇ 
ἡάέν «ἀοωή δε τον] 1671 ἐυε οπό, 7 σοι ε 
λα εὐεη 1 τυογί ἡ δεζ τυοιἐα ποί οὐλ- 
ἐαΐρ ἐἦε δοοῖξςς “Δαΐ τἀοιμά δέ τὐγ1726):. 

Α οοπριάοτγδιίοη οὗ ψμδὲὶ ἴπὸ 1 οτα 
1ΛίΘ νγ85, 8ἃ5 ἰὰ ἢἣδβ Ὀδθὴ πηδάθ Κηόνῃ ἴο 
15, 56 γ5 ἴΠδὶ (Ὠϊα ἰαϑί ΒΌΤΩΤΩΔΙΥ 5ἰδῖοθ- 
ΤηΘηΐ 15 ΟἿΪΥ ἃ Ὡδίιγαὶ Ἔχργθϑϑίοη οἱ ἴῃ 6 
56η86 οὗ ἰῃαϊ ψΏΙΟἢ ψὸ τλϑῖ [66] ἴὸ Ὀ6 
ἴϊ5. Ἰηδηϊ6 ἔμ] Ππ655. Απὰ τς ΟἾΠΕΙ Ρᾶ5- 
5565 ΟΡΘῚ ρἰϊπηρθθ5 οὗ ἃ νδγιεῖγ δηὰ 
ΘΏΘΙΩΖΥ οἵ δοίίζοη οὗ νηοῦ 81 1 ἢ π᾿ 5 
ὨδΙιγαῖϊνα ἰἴ56 17 ρῖίνθϑ ΠῸ σοι} ]εῖοσ νἹ Εν. 
ΟΥ̓ “4}} ται ἴπ6 1οτὰ αἀϊὰ" δἱ γι βαί θ τ, 
ΠΟ πιονοά τῃ6 (δι Α411|κὸ οὗ “τῆς 
τεδοῦοι οὗ [5γδςαϊ," δηὰ οὗ “τῆς (8}}|558}5;,᾿ 



ΤΗΕ ΔΟΘΡΕΙῚ, 

ἢδ ἢα5 ηο[ςδα ΟὨΪΥ τῆ6 οἰδαηϑίηρ οὗ [ἢ6 
ἴεῖρ]6. ΟΥὨ ἴῃς Πδαϊηρβ οὗ ἴπΠ6 5ςκ ἴῃ 
ΟΔ11|66, μα 45 τοοοσάθδαὰ οἱ οὔθῦ. Ης 
[6115 15 ποϊῃιηρ οὗ με ἀἸ5ο 1 ρ165 ἰη [ υἀδ54᾽ 
(νυν. 3), γο τηῖρῃς ἀδδῖσα ἴο 566 στ οσκ5 
Βυ0 ἢ 85 Ογιϑὶ ντουρῃς ἴῃ ΟἸΠΕΙ ΡΪΔΟ 658. 
Οἱ ἴ1ῃὴ68 “τδηγ ροοα νοσκβ᾽" δῆθεν δἱ 
]7Θπιβαίθιῃ (χ. 32), ΠΟ ΟὨΪΥ δ4ῖῈ ρίνεη αἱ 
Ἰεησίῃ. Α ἔαὶγ δρργεοϊδίίοη οὗ [ἢ656 
ἴλοῖβ Μ01}} ἰΙεανα πὸ ἀουδὶ δὶ 81 ΤΠ μη 
οὔτε (ΔΓ τηοτα ἐνθηῖβ [ἤδη ἢ ταϊαιθὰ 
ουῖ οὗ ἴῇοδ6 ψῃοἢ ἢς Κηον. Τῆς σοβροεὶ 
οὗ τὴς Οδυτοῖ, ψῃϊὶοἢ 18 ψ͵αβ ἢ15 οἢοα 
ἴο ντῖῖθ, τηῖρῃῆς Ὅς δχρεοϊεα ἴο ἴακε 
ΒὮΔΡ6 ἴῃ δρδϑοῖαὶ ἔδδῖναὶ αἀἰϊβοουγβδοα δ 
[ἢ6 σεπᾶτ οὗ ἴῃς ΟΙΪὰ δι. Ηε ἀδαΪὶβ 
ΜῈ ἀϑροοῖς οὗ (γι 5 [1ξ6 δηὰ ἰεδοῆ- 
ἴῃρ ὙΠΙΓἢ ποτα ποῖ οἰδαγ δὲ ἤγβι, δυΐ 
ὈΘΟΔΙΠΊΘ ΟἸΘΑΓ αἰεγινατάβ. Απὰ ἴῃ ἀοΐϊηρ 
[15 ἢ6 ᾿Ιϑᾶνθ5 διῦρὶα γσοοΐὴ ἴοσ οἴμεσ 
δοοοιηῖθ Μά ο]γ αἰβεπηρ ἰῇ σμαγδοῖοσ 
ἰτοῖὰ ἢϊ5 ονῃ. 

Οτε οἴδεσ ροϊῃὶ ἀδβογνοβ ποῖςε ἰὴ {ἢ]15 
σοηποχίοη. ὍΤῃδ δρτυρὶ ὑγθαῖα ἴη δῖ 
7ομπ᾿ 5 πατταῖνε βδῆεν ἴῃδῖ ἢ6 γψγὰ5 σιυϊἀ δα 
ΌΥ 5οπιϑῖπίηρ αἰδβεγεηϊ ἔτοτη ἃ ῬΌΓΕΙΥ 
Ὠιβίοτίς δἱπὶ ἴῃ ἢἷβ νοῦ, ὙΤΠδ δἰ ρ]6 
Ρῆταβα αλερ Ζἦσεε ἐλέμπρε (11. 22, ν΄ 1, 
Υἱ. 1) 15 υυδοὰ ἴο πιᾶτκ ἃ. ἀθοϊἀ δα Ἰηΐεγναὶ 
10 {πὸ δηα ρμίδςο ; δπὰ 1{ τ[ἢ6 ᾿πιεγρτεῖ- 
Ὠοὴ οὗ χ. 22 ΜΏΙΟἢ 45 Ὀδοη δαορῖοά 
Ὀδ6 οοττοςῖ, [ἢς ἰΓΔΏΒΙΕΙΟΠ ἰῺ ΧΙ Σ 15 ποῖ 
1655 5ῃδῖρ᾽. 

2. Ζἐρη γαμκρε οὐὗΓἹ 116 ϑγμοῤέξεϊ. 
ΤΠῸ ϑγηορῖϊις (ὐοβρεῖβ, πο 655 ἴδῃ δῖ 
]οπη, ᾿ΡΙΥ της τότ ἴῃθδὴ {πεν 
τεοοῖά. ὍΤῃ οοιμτηθποοηθηὶ οὗ [ἢ6 
(δ! Ἰδαη ΓΩΪΠΙΒΕΥ ἴῃ ΠΘΙΓ διταῖϊνεβ 
Ὡοΐ ΟὨ]Υ͂ ἰεᾶνε5 τοοῦλ ἴοσ, ὈῬχΐϊ Ροὶ 5 
ἴο, Θαγ δῦ ννοσκ. 

Μαῖῖ. ἱν. 1:2. ολίσιν τυδόη ἀε ἀεαγά 
ἐλαί τῇ οὐπ τυας ἐκ υεγεά τό, ἦε τοϊλάνγειν 
(ἀνεχώρησεν) ἐγιέο (σα λέ. 

Ματκ 1. 14. δή'σιο αεῦ ἑλαΐί “'΄οἦμ 
τυας ἀεἰϊοεγεα τ,  ἐσὼς εανι ἑμιίο Οσαἰλεε 
2γωαιολμηρ ἐς Οοερεί οὗ Οοά, 

Τῆς νογάς ἢανα ὯΟ ἴοσοθ 1}]655 1 Ὀ6 
ΒυρΡοβοϑά τῃδῖ [πὸ Ενδηρο  δῖ5 γείοιτοά ἴο 
Δ ΘΑΙΪΟΙ τηΐἸΞΥ ἴῃ δα ΙΟἢ 5 
δ! οσγαῖο νυ ρᾶβθθα ονεῦ (οορ. Ιοῇῃ 
1, 1..). ΝὸοΓ 15 ἴμοτε δηγιίίηρ ἴῃ [λικα 
ἵν. 14 ἔ. ορροβεά το [(ἢ1]5 νίενγ. Τῇδ 
ΒΌΓΩΓΤΩΔΙΥ ἩΠΙΟΝ 5 ἴΠ6Γ6 ρίνθη ΤΏΔΥῪ ἰη-᾿ 

Ὁ Τ1ὸῈΙ πιᾶὺ ὉὈς δἀάδεὰ (παῖ 51 Ἰοῆπ πονῇεγε 
Ὡοιϊοος “γίδες (νι. 3. 15. δὴ ἱπιεγροϊαϊ οη), 24.1- 
Ζαίλονον: (ῬυὈϊϊοαης᾽), ἐζβεγι, οὐ ἀἐρηισνέας. 

ΟΕ 51. ΙΟΗΝ. Ἰχχὶχ 

οἷυάς δὴγ ρεγιοὰ οἵ {{π|6, ἀπ Ξρθοὶῆθϑβ 
ἃ ψιάς ἀγθὰ οἵ ρίδοςε (ςοπρ. Φ. 223). 

Αγαϊῃ, [6 ϑογσάοη οἡ ἴῃ6 Μοιυηῖΐ 1η- 
γοΪνο 5 5οη16 γονιοῦ ἰεδοίηρ ἴῃ [858 
ἴΏ ψὨϊοἢ ἴδ σμδγδοῖοσ οὔ ἴῃς ϑοῦῖθα6β5 
Δα ῬὨαγβεθβ δα Ὀδθὴ στενθϑαὶθα. [15 
τηοβῖ ὉΠ}ΚΟῚγ τηαἱ (ΠΕΙΣ “ τὶ ριθοι βῆ 655 ἢ 
νου ἤανα Ὀδοη ἀδηουηςεα (Μαῖς ν. 20) 
ὉΠ]655 ἴῃς Ιοσὰ δα πιεῖ [Π6πὶ ἴῃ ἴπ6 
5θᾶΐ οὗ {Πεὶγ βρόνεῦ δηὰ ρτονεα {μεῃλ. 

561 τότε Ἰηβιγυοῖνε 15 ἴῃε ρτεαῖ ερὶ- 
5046 1 81: 1ὺκὸ (κ6 Ιχ. σ1--ΧΥ ]], 
14) 866 ηοῖθ6), ΠΊΟἢ 5λεν5 δον το ἢ 
τηδίθ δὶ ἴἤθτο ννὰ5 δ απ οὗ νῃϊοἢ ἢῸ 
υ56 ψ5 ἸηΔ46 ἴὴ ἴῃ6 οτὰὶ (οϑρεὶ οὗ τῃς6 
ΑΡοβῖϊθοβ. Αλἀἴ τῇς ϑδαπὶδ {ἰπ|6ὲ 1 15 οἵὗ 
Ϊπίεσεδὶ ἴο οὔϑοσνα τπᾶῖ τῃ1]5 ρΘΟΌ ΑΓ 
ΒΕ Οοη δά58 ἴῃ οπ6 ἱποϊάφηΐϊ (χ, 28 1) ἃ 
Ῥοϊηΐ οὗ σοπῃοχίοη στ ϑὲῖ ]οἤη, δηά 
ἴΠ6 ποῖίςε5 οὗ τῇς ϑαπιδγιίδηβ ψὨϊοἢ Ιἴ 
Ἑςοηίδὶπ5 (Χ. 33, ΧΥ, τό, [ἰχ. 52}) οΟΠῈΓ 
ἴῃ ΒΟΙΏ6 Γοϑρθοῖβ ἃ ρδγδ}]εὶ ἴο ἴῃς ἰου ἢ 
οἢδρῖογ οὗ ἢΪ5 σοθρεὶ. 

4. 72ε ἀϊϊεγεπως οὗ ἐλε δγμοῤίϊείς αμπα 
δ. ζοὔπ. “Γακιίηρ δοοουηῖ οὗ [656 οἰᾶ- 
τδοῖογϑῦςβ οὗ [ῆς (οβρεὶβ ννγα σδῇ (Ὁστ 8 
Ἰυβίου δϑιϊπηαῖς οὗ ἴΠ6ῖγ ἀϊθοτεηοθθ. ΤΠς 
ΟΥΩΟΡΓΘῖ5 δηά 981 Ποῦ ἀἰἔογ δὲ ἔγϑι 
βρῆς (45 ἢδ5 Ὀδδη δἰγεδαν 5414) 85 ἴο ἴῃ6 
ΌΠ16, (ἢ6 δεθῆθ, ἴῃ 6 ἔοσῃῃ, δηα [ἢ6 51Ὁ- 
βίδηςε οὗ [Π6 ιοτά 5 [οδοῃ]ηρ. 
1 νὲ πὰ [6 ϑγυπορίς (σοβρεΪβ 

αἰἴοηθ ἴ πιρῆς Ὀ6 ϑδυρροβεα τδαῖ τῆς 
Ιοτὰβ ΤΙ ΙΒΙΥ ψγὰ5 οοιηρ είς α ἰπ ἃ 
Β'ηρ]6 γεᾶγ: ἴῃδῖ ᾿ἴἃὸ νὰ σοηῆηρα ἴο 
Ολ11}|66 11}} [Π6 νιϑιῖ ἴο 76συβαίθτη αἵ τῆ6 
ῬΆββονΟΓ ΌΥ ΏΙΟΝ 1 νγνὰ5 ἰοιτηϊηδῖοα : 
ἴῆαι 1 ψὰ5 ἀϊτγοοϊεα ἴῃ ἴπ6 τηδίη ἴὸ τῇ6 
ΒΡ] 6 ρϑαβδηΐίσυ, ἀπαὰ ἔουπμα δχργεββίοη 
ΪῺ ῬΔΙΓΔΌ]65, δηα ρῥγονεῦῦβθ, δηὰ οἰθαῦ, 
βῆοτίι ἀϊδοουγθοα, νι οἢ τοδοῦ ἴἢ6 ᾿οατῖ 
οὗ 4Α πὐυϊτὰάα : [παῖ 1 ννὰβ ἃ ἸοΥ δηά 
γοῖ ῥγδοίιςαὶ δχροβιτίοη οὗ ἴῃ6 1ἅνν, ΟΥ̓ 
Οηθ Ψῇῆο βρᾶάκε 85 τηδῃ ἴο ἤθη. Βαϊ τ 
νΕῈ Ἰοοκ δἵ 81 [μη 4}} 15 σῃαηρβεά, [Ἃη 
(Παῖ ψὰ 566 1ῃδῖ ἴῃ 6 ρυῦ]]ο ταϊη τυ οὗ 
ΟΠπβῖ ορεηδαά 85 νεῖ ἂς οἰοβεὰ ψῇἢ ἃ 
Ῥάβοθαὶ Ἰουζῇογ: ἴῃας Ὀεΐνεθη {Ππ656 
ἸουΓΠΘΥ5 ἴπογα Ἰηϊογνθηθα δηοίῆοσ ΡῬᾶ585- 
ΟΥΘΥ ἃπα δ56νοῦϑὶ νὶ᾽ϑὶῖὶβ ἴο [6158] 6 1: 
ται Ης ἰτεαι θη πϑεὰ τηοάδ5 οἵ Βρεθο ἢ 
ΜΏΙΟ. ψνεσα οδτκς δηᾶ τηγϑίετιοιβ, ποῖ 
ἴτοπι ἴῃ6 ᾿ΠΔΑΘΘΙΥ ἴῃ ΜὨΙΟἢ [ΠΟΥ ψ6Γα 
ψταρρεά, Ὀυὶ ἔτοπι ἴῃ6 τπουρῇῖβ ἴο ἢ] ἢ 
[Π6Υ γε Δρρ] δα : [δῖ αἵ ἴπ6 ουϊδεί Η 6 
εἰαιπηεάὰ ἴῃ τῇς Ηοὶγ Οἰγ (ἢς Ὠιρῃοϑβὶ 
Ρτεσορδῖίνεβ οὗ Μεβϑίδῃ, δπὰ δἱ ἰδῖεσς 



ΙΧΧΧ 

μηδ 5 σοῃϑίδηγ ργονοκοα [6 δῆροσ οὗ 
ΗΙβ5 ορροηδηῖβ ΟΥ̓ {πὸ δϑϑισηρίίοη οὗ 
ὙΠδὶ [ΠΟΥ (εἰς ἴο Ὀ6 αϊνιηδ δ ΠΟ ΠΥ. 
Απᾶὰ Ὀεγοηὰ 4}]}1] ἴπμεϑε ἀϊβογοησοβ. οὗ 
διτδηροιηθηΐ Δηα ΤΩΔΏΠΟΘΓΙ, ἴῃ6 ἢγϑι τῆτεα 
(οβρ6}5 δηά ἴῃ6 Βουσῃ ἢᾶνα ν ΙΓ ἔδνν 
[λεῖβ ἴὰ σομηήοη. ΤΟΥ τηδεῖ ΟὨἹΥ Οὔο6 
(αἱ τῆς Εεεαϊηρ οὗ ἴ[ῃς ἔνε τΠοιυδηά), 
Ὀείοτε ἴῃς ἰαϑῖ βδοεῆθϑ οὗ [ῃ6 Ῥαββίοῃ δηά 
Ἐεϑυττεοιϊΐοη. Απὰ ἴῃ ιἢ]5 σοτηπΊοη 
βθοίίοη [ΠΘΥ ἅτ αἰβι ρου ϑηθαὰ ὈΥ 5ἰρπαὶ 
ἀϊβογεηοεβ. ΤῸ πιθητοη ΟἾΪΥ ἴνο οὗ [π6 
τηοβῖ σοηϑρί σπου: ἴῃ 6 ϑυπορι 55 ἄο ποῖ 
Ὠοῖΐςα ἴῃ6 ταϊβδίηρ οὗ [,4Ζαῦιι8, ὙΠΙΟΝ 
ΤΊΔΙΚΒ ἃ ΟΥ515 ἴῃ 16 πδιγαῖῖνα οὐ 91 
7οδη; δῃὰ οὐ ἴῆς οἵποτ μδηά, 81 [ομη 
ἄοδϑβ ποῖ ῃηθηῦοη [πῸ Ιηβιτυτοη οἵ (Π6 
Ηοἱγ Ευοδατγίϑι, ΠΟ ἢ 15 ρίνθη τη ἀεῖδι] 
ὈΥ εδςοἢ οὗ ἴῃς ϑυπορι5ῖ5 (866 ποῖεβ οὔ 
ςα. ΧΙ.» ΧΙ.) 

Α 5Βιυάεηϊς οὗ ἴῃς (σοβρεῖὶβ σδῇ ἢδνε 
ὯΟ νν ϑἢ ἴο υπάδεταῖα ἴῃς Ξἰρηϊἤοδησς οὗ 
ῬΒδπουηηθηδ κα [Ππ656, ψν ἢ πλυϑῖ ρον- 
δ ἢ γ δῆσοις ἢϊ5 νῖενν οἵ τῇς {1]] τηθδηϊης 
Ὀοϊῇ οὗ ἴ[Π6 ἀοουπιεηῖς δηᾶ οἵ {πΠεὶγ 
δῦ )]εοῖ. Βυῦ Β6 ν}}} ἰηϊοιτοραῖς {Π6 ΠῚ, 
δῃηα ποῖ δῖ οὔσα 855:π|6 παῖ [ΠΟῪ Ὦανα 
ΟὨΪΥ ἴο νὶῖη655 ἴο ἀἰβοσερᾶηςῖθβ. ΕἼΤΟΠῚ 
δ ἢ αυ 5 ΟηΪρ Οη6 ταβυ]ῖ ἰ5 ραϊηθδα αἵ 
ΟἸσ6. [ξ 15 βδδεθὴ (10 ομἍδ τῆς παοβίοη 
οὗ {ἰπ|)6 ἰοῦ [ἢ6 Ῥγθβθηῖ) ἴῃαἰ αἰ ΤΕ 65 
οὗ οσῃ δηα ιυθβίδπος σοτγοϑροηᾶ ἴο 
ἀϊβογεηοας οὗ ρειβοῦβ δπά ρίδε εὲ. Οη 
1ὴῆ6 οπθ 546 ἴἤθτα 15 ἴῃς αἀϊβοουτθα δῖ 
ΝδζΖαγοῖῃ, ἴπ6 ϑοηοη οὐ ἴπ6 Μουηῖ, 
[Π6 στοὺρϑ οὗ ράγδῦ]εβ, ννοτάβ ἢγβὶ σΘρόκβθῃ 
ἴο ἴπΠ6 Οὐδ] θαη τ] Πτὰἀ65 ἢ τῆς 
δυῖῃογγ οὗ ἴῃς ατεαῖ Τοδοῆοσ, δηά τἤδη 
σοης᾿ηποα δήζογνγαγας ἤθη [ΠΕΥ σδῖης ὕὉ 
ἴο ἴπε Ἐεαϑβίὶ [ὰ]] οὗ βίγαηρε Ὄχρθοίδι 8, 
ψΠΙσἢ γ6ΓῈ δ τηυϊαῖοα ΌὈγΥ τπ6 Ττιυταρἢ δ] 
Ἐπίσγ. Οη [πε οἴδου 5146 {πθτα ἀγὰ τῆς 
ῬΟΙβοπα] ςοπιηληϊηρα ὙΠ ἱπαϊνι τ] 
500}5, ἢ τῆ6 Μαβίοσ οὗ [5τ86]" δηά 
τὲ νοχηδὴ οὗ ϑαῃηδγία, ὑηνοὶ] ηρθ οὗ 
τῆς {Ππουρἢϊ5 οὗ {4}{Π|655 σαν] ]θῖθ, τ ἢο 
δὰ Ῥόεη ἰταϊπθα ἴῃ τπ6 5 1] 6 ἴ165 οὗ [Π6 
1,07, πιὰ τοϑῖεαὰ οπ 16 ρίογιοβ οἵ {Πεὶτγ 
ΟΥΒΩΙΡ: ρΠΠρ568 οὗ ἃ βριγιῖυδὶ οσάθγ 
ορεπεδὰ δἵ ᾿αϑῖ ἴο Ἰονίηρς ἀἸ5ς] 0165, Ἰῃ 
ΜΠΙΟΝ [ΠΟΥ εγ Ὀσερασοα ἴο ηά, ὄνεῃ 
τὨσου ἢ βούτον,, ἴἢ6 δοσοιηρ ϑῃτηθηΐῖ οὗ 
{Ποῖσ φασὶν ορο5. Οη ἴπῸ οπδ 5146 ἴἤθτα 
156 ἴηε Οοβρεὶ οὗ “τῇδ σοτϊηηοη ΡΘΟρΪΘα 
ὙΠῸ ποαγιὶ ρδα νυ: οὐ ἰδ οἴμοῦ 5ἰὰθ 
[ῃ6 (οϑρεὶ οὗ 5συςἢ δς5 εἰς τῇς ἀδορεοῦ 
ὨΘΟΘΒ5 [165 δηὰ αἰ βίου 165 οὗ δῆ. ΤῊς 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ιεβϑ50ὴ8 ὙὮΙΟἢ Δρρεδαϊθα ἴο Ὀσγοδα ϑγτὴ- 
ῬΑ1Π165 ἅγα Βυρρ]οπιοηϊοα ὉΥ ἴΠο56 ΒΟ 
464] ψ ἢ νᾶγθ τ] 5 οὗἁ ρεγβοηδὶ {π|4] δηά 
στον, ὍΤῇα σγοὶθ οὗ Τ᾿ ἰΒϑΙ ΟΠΔΤΥ τοδοῆ- 
ἴὴρ 15 σοῃῃρ] εἴδεα ὈΥ [ἢ6 σγοὶς οὗ ἱπίθσῃδὶ 
[οδομίηρ: [ἢ6 βτβῖ δχροσίθηος οὗ τῃ6 
ΨΏΟΪ]6 ὈϑΔηά οὗ Αροβί]65 ΌΥ ἴΠ6 πηδίιγα 
ΘΧροπθηςα οὗ {ΠΕ ῚΓ ἰαϊδϑί βυγνίνοτ. 

ΤὭσβο ροποσαὶ τουητκβ ἀγα βυρροτγίοθα 
ὈΥ Ὠυμλοτουβ πλϊηυτε ἀ6[8115 ν ὩΙΓἢ Ἰηἀ!ςαῖα 
ἴηι ἴὴ6 ϑγπορι5ῖ5 Ὧο ἰῃ ίδοϊ τϑοορηϊδα 
ΔῊ ΘΑΙΪΥ Τυἀθ54ῃ ΤΩΣ ΞΊΓΥ δηαὰ τοδοῃϊησ 
ΒΙΓΏΠΪΑΓ ἴο (ἢδιὶ οὗ δὲ Τοῇῃ, δηὰ τῆδὶ δῖ 
Τοῦ σϑοορη!565 ἱπηροτίδηϊ οσκ ἴῃ (Δ]}- 
Ι66 δηά τοδοῆ!ηρ ΘΓ ]ΑΥ ἴο ἴἢδῖ οἱ [6 
ΟΥ̓ΠΟΡΙϑἴ5. 

(α)]Ί 724 “ὠμθ οὗ 116 2ογάς ἐκαρλίνρ, 
ΤΣ ροηθταὶ ἀσδβογρύοη οὗ [6 1οτὰ β 
(οἸ]ονὶηρ 85 ἱποϊαάϊηρ τυ 65. κοι 
᾽ μάσα ακάὦ “ξεγμραίοπι" (Μαῖῖ, ἵν. 25 ; 
σομρ. Ματῖκ 11}. 7 ἢ) οδηημοῖ Ὀ6 ῥτγεββεά 
ἃ5 Ῥστονιηρ ἴδ Ης δὰ ΗἰἸτ 56] Γ πνοτκεά 
(Πεγθ. Θ.ΠΏ4Γ ἰδηριαρε 15 υ86α 1η σοη- 
ποχίοη ἢ τῆς Βαριδὶ (Μαῖιῖ. 1}. 5). 
Βιυῖ {Π6 τεδαάϊηρ οὗ 81 1π|ΚῈ ἢν. 44, δέ 
τύας φ»εαρλέηρ ἐπ ἦς σγηαρορμες οὗ ' μάζα 
((ογ σαΐε), ἩἈϊοἢ 15 βυρροτίθα ὈὉΥ͂ 
ὙΟΙΥ 5ἰτοὴρ Μ55. δυιποῦγ (Δ ΒΟΙΟΚ 
Ἡρρρλ.), τακδη ἴῃ σοηποχίοῃ ἢ ΓΚ 
Υ. 17, ΤῊΔΥ ἔαϊισγ Ὀ6 υτροὰ Ἰὴ ἰΑνΟῸΓ 
οὗ βυςῇ ἃ νίαν. [παᾶθϑά πὰ ἔδεϊηρ οὗ 
[η6 Ῥξορὶβε οὗ 7εγιβαίθη οἡ [86 1, οτὰ 5 
Ἰαϑὶ υἱϑδὶς 58 βοδσσοὶν 1016} 10 10]6 Ὁ1}]655 
{ΠΥ δά στον (ἈΠ Π ΔΓ ἢ ΗΠ] οἡ 
[ΟΥΤΩΘῚ ν]51ῖ5. 50 δρδῖη ἴῃ6 ψ6}}-Κηονῃ 
ψοσάβ οὔ ἴῃς απ ηϊδί! ἢ ΟΥ̓ΘΙ [6.546 Π}, 
σιν οἴει τορι 7 ἄσυε γαϊεγε ᾿΄(ἦγ 
εὐήάγέμ.. απά ἑἦοι τυοιἑάεεί ποῦ (Μαῖϊ. 
ΧΧΙΝ, 427 8.), βοδτοεῖνγ δατηϊξ ΔῊῪ οΟἴΠοΓ᾽ 
56η86 ἴῃδη ἰῃδῖ (γι Πδα ῬδΙΒΟΠ Αγ οἡ 
ἸΏΔΗΥ Οσοδϑδίοηβ δοιρῆϊ ἴο αἰίδοἢ [6 
ἸΠΠδοϊίδηῖ5 ἰοὸ Ηἰ τ βοῦς, ἃ5 ον νΏΘη 
[ἢὴ6 5586 νγὰ5 Ὀγδοῖσδιν ἀδοϊἀθα. Τῆς 
νἱβιὶ ἴο Μαγίῃα δηὰ Ματγ ([μκε χ. 28 6) 
βιρΡ ϑίβ ργονίουβ ἀσαυδϊηΐδηςε 1 [ΠῸ ΠῚ, 
Δη4 50 ῬγΓΟΌΔΟΪ ρῥσγανίοιιβ σεϑ ἄθησθϑ ἴῃ 
1ὴ6 πεὶρῃθουτῃοοά οὗ 6γιβαϊθῖι (] οἢη 
χ σ ἢ). Τα αἰτουμηδίδηςσες σοηηδοϊοα 
ΠῚ {ῃ6 ῥγαραγαίϊίοη ἴοσ ἴθ ἰαϑὶ νιϑὶζ 
(Μαῖϊ. χχὶ. 2 ἔν, χχνὶ. 17 Η., δηᾶ ραγδὶ- 
615), Ροϊπὶ ἴο ἴῇ6 8816 ΟΟΠΟ]5ΙΟΏ. 
Οοηηραᾶγα Αοῖβ χ. 27, 39. Οχ ἴδε οἴδοῦ 
μαπὰ 81 ]οῦπ ἤθη ἣς ποῖσε ἃ Ὀτεῖ 
βοϊΪουγῃ οἵ ἴῃε Ἰιοτὰ δηὰ Ηἰ5 ἢγβι ἀἱ5- 
Οἰρῖε5 δ Ὁδρεγηδιγῃ (ἸΪ. 12), 5668 ἴο 
ἸΆΡΙΥ ἃ Ἰἰοηρεῖ δροάς ἴῃθγὲ δἵ ἃποῖδοσ 
ἴης; δηὰ [ἰὴ ἃ ἰαῖοσ ρᾶϑβαρὲ ὃς τϑοοσγάβ 



ΤΗΕ ΑΟΘΡΕῚ, 

Ἡοτάς ὙΠΊΟΝ 5ῆενν (παῖ ΟΔ1}}66 νγὰβ ἰῇ 6 
ΟΓαΙΏΔΣΥ 5.6 ης οὗ (Ὠγϑῦ 5. Π}]ΠΙΒΊΤΥ (ΥἹ. 
4). [πιϊρῆϊ πα εοα ἢᾶνα ὈδδΘ ρ] Δι 510}γ 
ῖρυεα ἰγοηλ ἴπ656 ψνοτάβ ἴῆδιὶ ἤθη {ΠΟῪ 
ὍΕΙΟ ΒΡΟΚεη Ηδ δὰ ποῖ ντουρῇῃϊ ΔΩΥ 
ςοπϑριούουβ ψοΥκΚα ἰὴ [υἀ 268. 

(β) 74: »παπμερ οὗ ἐἦε 2ογα': Ἱεαεἦ- 
ἕηρ. [Ι{ ᾿ᾶ5 Ὀδεῃ δσγεδαῦ βἤσδνῃ τπδῖ (ἢς 
ἴοπτῃ οὗ πε 1,οτα᾿ 5 ἰΘδορίηρ οοὐἹὰ ποῖ 
δθυῖ ἀερεοηάᾶ ὕροη ἴπ6 οσοαδιίοη οἡ ΝΜ ὨΙΟΝ 
1 νὰβ ἀε)νετεα; δπὰ {ΠοῖῸ 15 ΠΟ 5066 
ἴη 81 Τ᾿ οἤη ΜὨΟἢ δῆβυγοτβ ἴο ἴΠο56 ὉΠ ΘΓ 
ὙΏΊΟῊ ἴῃ6 Θϑοποη οὐ ἴῃς Μουηΐ, οὐ ἴπ6 
οἰϊοΥ στοὺρβ οὗ ρᾶσγαθ]εβ ψοσα ἀδ]νοτοά ; 
Δηἀ σΟΠνΘΥΒΟΙΥ ΠΕΙῸ ΔΙῸ ὩῸ 506 65 ἰῃ 
πε ϑγῃοριβῖβ Κα ἴῃοβ6 νι ΝΙοοά δ ηγ8 
δΔηὰ ἴῃ6 ψοϊηδῃ οὗ ϑαθδτα. Τῆς ἀ15- 
οουΐθαβ δ [επιϑαίθη τεοογάθα ὉΥ ἴπῸ 
ΘΥΠΟΡΌΚ5 ΜΟΙ βρόκθὴ αἴεσγ (ησπβι μδὰ 
ΟΡΘΏΪΥ δοςεριθα τμς ροπίτ[οη οὗ Μεββιδῇῃ 
Όγ Ηἰ5 {παραὶ παν : ἴπο56 τοοογαθά 
Όγ 81 ]οπμη Ὀεϊοηρ ἴο ΘΆγΊῈΓ τη 65, τ ἤθΘῃ 
Ἧς νᾶβ ριδάυδιν ἰοδάϊηρ Ηἰἴς ἤθᾶσεσβ 
ἴο στᾶϑρ ἴῃς ἱπιῖῃ οὗ δι ἴῃ Ηη, Α5 
ἴῃς οἰτουτηϑίδησες. ὈδΟΟΓΊΘ τόσα {ἰκὰ Ἰῃ 
Οἰδλιδοῖεσ ἴΠ6γα 15 ἃ ὅςτόνηρ Γοϑο} Ὀ]Δης 6 
ἴῃ ϑἴγ]6. [Ι͂ἢ ΟΠ Χ., χὶϊ., γα ἤδανε τῇς 
ἸΏΡ]ΙοΪς ράγα 65 οἵ τῇς ϑῃεορίο! ἃ, τῃ6 
Οοοὰά 5Ππερδετά, ἴπ6 Οταίη οἵ (όοσγη. [Ι͂ἢ 
Μαῖῖ. χὶ. 25 ἢ; Τὺκε χ. 21 Εἰ, ἴῃοσα 15 
ἃ 1Πδη ϑρινίηρ 5ροίδθη ἴῃ τοραγὰ ἴο [ἢ6 
αἰ5ο 1 65᾽ ψουκ νὨΙΟἢ ἴῃ ΟΠδγδοῖευ 15 ποῖ 
ὉΠ|1Κ6 [ἢ ἰαϑῖ αἀἸϑοΟΌΓΕΘ5. 

(γ) Ζ7ε ἀμγαζίον οΥ ἐλε Ζογας ἐεαελήπρ. 
Τῆς ἀαῖα ίογ ἀδιοιτηϊπιηρ [π6 Ἰεηριῃ οὗ 
1ῃ6 Οὐ 5 ΤΙ ΠΙΞΊΤΥ ἅΓῈ 5 ηρι ΑΙ ἔδνν. 
ΤΠς Ὁπ16 οὗ 115 σοτῃ ποθι ηϊ 15 ΔΡΡτΤΟχί- 
Τηλῖοϊυ ἄχεα ὈΥ ἴῃς αἰβεγοης οἰθπηθηῖβ 
δἰίνεῃ ΌΥ δὲ 1κὲ (1. 1), 25 πιασκιηρ 
ἴῃ6 (Δ]] οὗ ἴῃς Βαρίϊ5. Βιυῖ ἴῃδϑγὲ 18 
ὩοΙδίηρ ἴῃ ἴῃς Οοβρεὶς ἴο σοπηροῖ 115 
οἷοβθα νῈ ΔΩΥ Ραη οι ]αγ γεᾶγ οὗ ΡΙ]αῖε 5 
Ῥιοσυγαίοσβῃ!ρ. Ριϊδῖθ νγᾶβ τεοδ ]θαὰ 1η 
Α.Ὁ. 26, Δηὰ Ἡξεῖοὰ νγὰβ Ὀδηϊβῃθαὰ ἴῃ 
Α.ὮὉ. 39. ΤΏὮΘΔΥ ΠΙΔΥ ἰποσζοίογο ἤᾶνο πλεῖ 
δῖ [6Πι584|6 πὶ ἴῃ ΔὮΥ γοαῦ ἀυτηρ ΡΙ]αῖθ᾽ 5 
πῇ οὗ οὔοθ. Οδίαρῇδβ τεϊδιηθὰ ἢϊ5 
οἤϊςοα 111 τ[ὴ6 εηὰ οὗ Ῥιαῖς᾽ 5 ρσοουγαίοτ- 
58Π|0.- ΤἼα ἀαῖε οὗ ἴμε ἀσαῖῃ οὗ Απηᾶς 
15 ηοῖ Κπονῃ, Ὀὰϊ ἢς Ἰ᾿ἰνεὰ ἴο οἷά ἅρμα. 
50 ἴαγ ἴΠετὰ 15 ἃ ννἱὰς τηδγρίη οὗ υὑηςοῖ- 
ἰδίην; δηά [Π18 σῇ ΟἿΪΥ Ὀδὰ τετηονεά 
ΌὈΥ ἴῃε δϑοουτηρίοη ἴπδὶ ἴῃ6 ΟοβρεΪὶβ 50- 
ΡΙΥ ἃ Ἴσοτηρίεῖας σὨΓΟΏΟΙΪΟΡΎ οὗ ἴῃ6 ΜΙη- 
Ἰ5Υ, ἴοσ [6 δαι!εδῖ {λα ΠΟ 15 ὈοϊὨ 
δῖε δῃά οοηῆϊοϊίηρ. Ηδτε πονανοσ τὰ 
8:6 ἰεῖϊ τὸ ρυοῦαῦ!ῖγ. Τα ϑγηοριῖδίβ 

ΟΕ 8τ. ἸΟΗΝ. Ιχχχὶ 

ΔΡΡΘΑΥ ἴο ἱποΐϊυάς (ἢ6 ὄνθηίβ οἵ [πεῖς 
Παγγαῖϊνε ἰῃ ἃ ϑηρὶθ γεαγ; Ὀὺϊ 11 15 ΝΕΙΥ 
ἀδῆουϊς ἴο Ὀπὴρ τῆς ἀδνεϊοριαεπὶ οὗ 
(Αἰτἢ δηὰ υηθε]1οΓ το τ ὶ ἢ ΓΠΕΥ Μ]Ό1655, 
[Π6 τ ϑϑοη5 οὗ ἴῃ6 ὙὝ ψεῖνε δηά οὗ [ἢς 
ϑανθηῖυ, δηὰ τῆς ἀϊδετγοηϊ οἰγου!5 οὗ τῃ6 
Ιοτὰ, νι 50 ὈΠεῖ ἃ βραοε'. ϑῖ [οδη, 
ΟἹ ἴῃ6 οΟΙΠΟΙ δηά, ποῦοδθβ τἤσθε Ῥᾷδ99- 
ονοῖβ, Ὀὰϊ Ὧ6 ρῖνεβ ὯῸ οἶθᾶσ 1 πηδίίοῃ 
τῃῆαῖ ἢ Ὠοῖίσ68 ΘΥΟΙΥ ῬΆΒΒΟΥΟΙ ΜΠΙΟΘΝ 
οσοιγτοά ἴῃ τἢ6 οσουγεα οὗ ἴῃς Τιογά 5 
ΜΟΥΚ, [Ι͂ἢ δυο ἃ οᾶβ6 ἴῃς ἔγαρτηθηίατι- 
Π655 οὗ [τῖἢξ τεοογὰς ἰα ἃ σοῃο]υϑβῖνθ 
ΔΏΒΙΕΓ ἴο ἴΠ6 5 ρΡροΞββα αἰἸβογερΔ ΠΟΥ. 

4. 732ε ωἰπηάσέμας ΟἿ δε ϑγμοῤίζεις 
αμά δ, "ρἦμ. 80 ἴδλτ ψὰ Ὦανε ἀνγοὶῖ ὕροη 
[6 ἀϊῆογοηοοβ δεΐνθοη ἴῃς ϑυπορι [8 
δηὰ 851 Ϊοβη. Ὑεὶγ σουσοϑροηαάθηςσθϑ ἃγδ 
1ε55 οὔν!ουϑβ δηά ἱτῆρτγαϑϑῖνο, θυῖ ΤΠΘΥ ἃγῸ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ 1655 Ἰπροτγίδηϊ. 

Τῆς σοιηπιοῦ ἱποϊἀεηῖα πὶ τ ΒΙΟἢ 
[ΠΟΥ ἀθ4] ἀγὸ ἴῃς [Ὁ] ονηρ : 

ι. 7ἢὯε βαῤῥῆοηε οὐὁἡ ράν (88 7οῇη 
δαας ἴῆ6 τηθηιοη οὗ τε Ζευέίες, ἱ, το: 
[ἢ6 αιδδίίοηβ, 1. 20 ἢ : τῖδὰ6 ρΐδος, 
ΔΒείλαμγ, 1. 28: τῆς αὐῤέάέμο οἵ τῆς ϑρὶπὶ 
οὐ (Βηβ ἱ. 220: 186 δἷῖοσ τϑϑιπλοην 
ἴο Ομ γβῖ, ἱ. 26 6). 

2. 724 ἡ εεάέμρ οὗ ἐλε ἥυε Τλομδωραῖ 
(ϑι ]ολη ποῖσεβ ἴπ6 τἰηγ6, 2ῴς ῥα σον ῦ 
τῦας πέα7,, νὶ. 4: ἰἢ6 Ῥειξοῃβ, άμ ἀπά 
“πώγεῖν, νὶ. 5, 8: ἴῃς σοτητηδηα ἴο ο0]- 
ἴδθοῖ (6 ταρτηθηΐῖβ, ν. 12: ἴῃ 5516 οὗ 
[ἢ ταῖγαο]α δηὰ (86 τες σοηθηΐ οὗ 6518, 
υ. 14 ἢ). 

3. 72ε ἩαξἪἬίηρ ὁπ “ἦε 52 (ϑῖ Ἰοδῃ 
τηοητοη5 (ἢε αἰδίδπος, νἱ. το: ἴδε ἔδεὶ- 
ἵῃρ οὗ ἴῃς ἀἰ5οΊρ 165, ". 21: ἴῃς τϑβυ]ι, 22.). 

4. 774 “ποίην αὐ Βεΐλαρν (81 [ἢ 
ΓΘ ΠΙΙΟἢ5 {6 {π|6, ΧΙΪΟ 1, σἦχ ὅγε δέεογέ 
ἐήε ασροσυεῦ: ἴῃ ρεγβοῦβ, 2227}, υ. 34 
(εοῦρ. Μαῖξ χχνὶ. 7; Μαῖκ χῖν. 3), δῃά 
“ιάας, νυ. 4, 6: τῇς ΔῺ] ἀεία:}5 οὗ ἴῃ6 
δοζίου, φ. 2). 

5. 721ε 7γιμ»νῤῥαί Ἐμίγν) (81 1 Πη 
ΤΩΘΏΓΙΟἢ5 ἴἢ6 Ππη6, οπ 2 ἦε πεέχί ἀαγ, ΧΙϊ. 
12: ἴῃς τοίϑσθῃςβ ἴο 1 ,λζᾶγιβ, ν. 18: ἴῃ 6 
Ἰυάρσηλεηϊ οὗ {πε ῬΉΔΓΙ5665, τ. 10). 

6. 722 Ζαςέ ϑδιῤῥεν (81. Τ᾿ οῇη σϑοοσαᾶβ 
18 δεῖ- νδϑῃίηρ, ΧΙ]. 2 Εἴ: τὴ6 αυεδθοῦ 
οὗ 81 ]᾿οἙἤη, σ. 23: ἴῃ6 ἱρποζδῆςα οὗ ἴδ6 
ΑΡοϑβίϊθβ, ν. 28: τῖῃ6 ἀϊβοουϊβθβ ἴἢ (ἢ6 
ΟὨδΙΏΌΟΣ δηά οὐ ἴῃ νὰν ἦ). 

1 ΤῊ τεδάϊηρ δηὰ ἰηϊεγρτγείδιου οὕ Γὰκὸ νὶ Σ 
(δευτεροπρώτῳφ) 5 ἴοο υποετϊαίη ἴο Ὀ6 ῥγεϑϑεά. 
Υεῖ 5ες ηοῖς οἡ Μαῖκ ἰϊ. 23. 

3 Οὐ ἴῃς δρραγζεῶϊ αἰθβεσγεηος Ὀεΐϊνψεε ἴμ6 



ἸΧχχχὶϊ 

η. 1716 είγαγαί, ὅθε ποῖεβ οὔ α(.Ψ 
ΧΥΠΙΙ, 

8. 721ε.7γίαί, ΤΌ. 
744 Οπμαβαῖοη. ΤΌ. 

1ο. 7324 βεωρια  (ϑῖ ]ομη ποίίοεβ ἴΠ 6 
δοίίοη οὗ ΝΙςοάδτῃμ8, Χὶχ. 29 : [ῃ6 χατάεῃ, 
τ. 41). 

1:1. 7324 Κετργποη. 866 ὩὨοῖα ΟἿ 
ς. ΧΧ, 

Νοῖ ἴο δῃϊοσ ἴπ ἀδῖδι] Ἰροὴ δὴ Θχϑῇη]- 
Ὡδίίοη οὗ [6 ΡὈΔΓ4}1615, 1 τῇδ δ 5384 
ἴπδι ἴῃ δδοῇ οδδὲ ϑῖὲ Ϊ]οῇη δά ἀδίδιὶβ 
ὙΠΟ ἈΡΡΘΆΣ ἴο τσ 15 δοῖυδὶ ὄχρεσί- 
σε; δηὰ δ]5ο ἴῆδι [ἢς ἰδοϊβ ἴῃ ἃ]} [ΠΕ 
ΟΟΙΡΙοἴθηθϑθ ἕοση ἃ Ὠδίιγαὶ ρῥδατὶ οὗ 
Ὀοϊῃ πδιταῖῖνθβ. ὙΤΏΘΥ ἀο ποῖ δρρεδγ 
ΟἰΠογ ἴῃ [ηὴ6 ΘΥμορ βίβ ΟΥ ἴῃ ὅϑῖ [Ὁ δῃ 
85 1 [δ γ νψεσὰ Ὀοιτονεα Ομ. Δ 8] 16 η 
ΒΟΌΓΟΘ. 

ΤΏΩΘ ρᾶβθαροβ ἴῃ ψηϊο 5: ἸΟΠη ἼΝ 
ΡΙΙ6Ὲ8 δὴ δοαυδιηΐδῃος ἢ ἱποίἀθῃῖβ 
τΤοοοτάεα ὈΥ ἴῇ6 ϑυῃοριϊδία ἃσε τΟΓῸ 
ὨυΙΊΘΓΟΙΙ5. 

., ἸΟ Η͂ ΤΠε ρμεπεσαὶ εἤδεος οὗ Το ῃη 8 
Ῥγεδομίηρ (Μαίι. 1]. σ, ὅζο.). 

---2284.- Τἢε οἰτουτηδίδηοο οἵ τῇδ 
Ι,οτὰβ Βαρῦκῃῃ (Μαῖϊ. 11}. 
16 (1). 

-- 40... ϑίιποῃ Ρεῖοσζ 15 ψ6}} ον. 
----ὄἕ 46. Ναζαύρίῃ!: [Π6 δαγὶγ ποῃς οἵ 

ΟΠ γίβε (Μαῖς 1. 23, ὅχζο.). 
1. 12 Οδρεγηδυπ ἴῃς ἰδίοσ τοϑίἀθῆσα 

οὗ ΟῃηΚβι. 
- Τῆς Ἄγ Υ οὗ Ομ τῖδι. (οι. 

νἱ. 42, νἹῖ. 3, ΧΙΧ, 25 ἢ. ᾿ 
-- το. ΤΠ ία]θδα δοουξαϊίοη; Μαίϊ. 

ΧΧΥ,. 61. 
11. 24. ΤΏε ἀδῖε οὗ ΟΠ πῃ ρτγϑοη- 

τήθης (Μαῖῖ. ἵν. 12 ; σΟΙΡ. 
7οδη ἵν. 423). 

γὶ, ,. ἘδΟτγσοπηοηϊ ἴο “ἸΠοΘτηουηϊδίη.᾽" 
-- 62. Τῆς Αϑβοθηβίοῃ. 
-τόὴ. “Το ἵνεϊνο." Οορ. τὑν. 13, 

70, Χχ. 24 (ηοῖ ἴῃ ος. 1,----ἶν.). 
ΧΙ Ὶ,2. Μδϑ δηὰ Μαιίῃα δὲ ΜῈ]]} 

Κηόνψη. 
ΧΙ. 32. ΤΠ τπ|6 “τῆς Κίηρ οὗ (6 

]6ν5." 

Υπορ δῖ8 δὰ 51 Τ]οἢη ἃς ἴο ἴῃς ἀν οἵ ἔπε 1,κεὶ 
ϑύρρετ, 5ες ποῖς οῃ Μαῖϊ. χχνί. ἰ5 φυεπιίου 
ἷς οἱ ἱπιροτίαῃος ἰπ τεραγὰ ἴο ἴῃς ϑΘγποριἰπῖς δπὰ 
Ὠοῖ ἰῃ ἴο 51 [οὁῃπ. Τῆς παιζαῖϊνε οἵ 
δ. [μὴ ἰ5 ρεγίεο ἢ ἀεδηϊϊε δηὰ οοηείβιεηῖ: ἰΐ͵ 
ὈδΑΓΒ ΦΥΕΙΥ͂ πιδῖκ οὗ ἐχαςὶ δοούγαου, δπὰ ἰ5 ἴῃ 
ΠαττΉΟΩΥ ὙΠ νν δὶ βοοπιδ ἴο Ὀς ἴῃς Ὠδίαγαὶ σοῦγδα 
οἵ ἰδε ἐνεηίε. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΧΟ, 40. Βαγαῦ ας κυάάθηϊ]γ ἰηἰτοδυοσδά, 
ΧΙΧ, 25. ΤὉΤδα τηϊηϊβίεπηρ νοπιθῃ (Μαῖῖ, 

χχῦϊὶ. ς 5, ὅζα.). 

ὙὝΠΟΙΟ Δ1Ὸ 4150 βουνοὶ οοἰϊποιάθησθϑ ἰῃ 
[.6 υ86 οὗ ᾿ἱπηάσοτν Ὀεΐπνεοη 81 ] μη δηά 
ἴῃς ϑγῃορι5ῖ5, δηᾶ ποῖ ἃ ἔεὟ βδυηρβ οὗ 
ΜὮΙΟΝ [ῃ6 κπυθοίδῃςθ 15 σοϊζσθοη ἴο 
[Π6 ΓῺ, 

Οὐν ποῦ ἔρια} γ. 

ἱ,.29. Τῆς Βηάδε δηὰ τδ6 Βπάο- 
Βίοοῃ. Μαῖϊ. ἰχ, 1, δηὰ 
ὈΔΑΓΔ]]6]8. 

ΤΠδ παύνεσ. Μϑίί. ἴχ. 3271 
Θαγνην. Μαῖϊ. χ. 24; ἴμλικα 

ΧΙΙ. 37, ΧΧΊΙ. 27. 
ΤΠς νίπθ. Μαῖί. χχί. 32 
Τῆς υππ] ες. Μαῖί, νἱὶ. 

10. 

Οονενιορ φαγίμρε. 
ἵν. 44. Οορ. Μαῖξ χη, 57; Μαιῖκ 

νἱ. 4; Τα ἵν. 24 (μβδὰ ἴῃ 
αἰ δγεοηϊ σΟΠΠΘΧΙΟὨ5). 

ζοιρ. ΔΖ. ἐκ. 
Οομρ. Μαῖϊ. χνὶ. 1:τό, δηὰ 

ῬΆΓΑ116]18Β (σοττοβροηάϊηρ 
ςΟηΐο5510}8). 

Οομρ. Μαῖίϊ. χ. 39, χυ!. 25 ; 
Το χνιϊ. 232 (υδεὰ τὴ αἰ 
εγεηϊ σΟΠὨΘΧΙΟΏ5). 

Οοπιρ. [με νἱ. 40; Μαῖίϊ χ. 
24 (υδεἀ ἴῃ ἀϊβεγοηϊ οοη- 
ΠΟΧΙΟΏ5). 

Οοτῖρ. Μαῖῖ χ. 49, (χχν. 40); 
ἼΚα χ, τό (δε ἴῃ ἀϊδει- 
Θηϊ σΟΠΠΘΧΙΟὨΒ). 

Οορ. Μαῖϊ. χχὶν. το ἔ 

ἷν. 25 ἢ. 
ΧΙ, 4 

χν τ 

γ]. 42. 

ΧΙ, 25. 

ΧΙ, τό. 

(χ.1}.) 2ο. 

χυὶ, ζ ἢ 

Ιῃ οΥΠΟΥ Ράᾶγδ ες ἴἤθσο τὰ ποῖ ἃ 
νογῦδὶ σοἱποιϊάσηςοϑ : 

Ι τὰ 1271. νυοΐζ ΕΣ ΠΣ 
ἐλε τού άδγγιόος, Μακο βιγαιρῃϊ 
ἐδε τυᾶγ φῇ 1Δε Ζογά. 

--266. 7. δαῤίϊξε ἐπ τυαίεν....ἴε Ἴλαΐ 
ο»ιολ αὐεῦ νιζ, 1Δ16 ἐαίολεΐ οὗ 
τυλοσε τἦοε 7 α»πῃ' ποΐ τουογίγ 
20 τρόροξε. 

.. 23. 

-- 22. ..«ὄ«(σωάέηρ ας ὦ ἄουε... 
--- 42. 4 ώοιν »ιςξ. Μαῖϊ, νἱ!!. 22, ἄζα. 
1, 5. τ 4,727 ἐμίο 166 ζίηράρε οὗ 

᾿ς (δά. 
ν. 8. “4γήτε, ἰαξε μῤ 1» δεῦ απα ευαῖζξ, 

Ματκ 1]. 9. 
νἱ. 2.6. Μὲς 7: δὲ ποί αὐγαίώ, 
ΥἹ, 52. Ζαείς οΓ ἀεαίά. Μαϊιὶκ ἱχ, 1. 



ΤΗΕ ΔἋΟΟΘΡΕΙῚ, 

χὶὶ Κ. ὦ δε «-οἱά ,0γ 1ἀγεαε λωπόγεα δέρας 
αμά ρένοε ἐο {Δὲ 2οογ. Ματῖ 
χὶν. σ. 

-- 2. “ἤοταηππμα, δίεοεδ ἐς ἀε ἐλαΐ ο»λ 
ἐπ “ἦε παρις οὗ ἐλε Ζογά. 

ΧΙ, 21. Οπε οἵ γοω τἀλαΐ ὀείγαγ »πέ, 
-- 38. 784: ὡεξ «ἀαδ' ποΐ σον Κὲϊ ἐλοι 

σλαΐξ ἐδη}) »ς ἐλγίξε, 
χίχ. 2. “1 Ἴαΐ, ΧΑίαρ οὗ 1.ε Ζευς. 
Χχ. 19. Αἴδ ταϊὰ μρηΐο ἑδενι, Φζαω δέ 

0 γοῖ. 

Οοἰποιϊάθδῃσοϑ ΤΟ ΟΥ 658 5: ΓΗ ΔΙῸ 
ἐουπὰ ἴῃ τἢς [0] ονίηρ, ρα 5βαζοβ. 

[-- 

ΧΙΧ, 1--2, 17. 
6. 

.. 18. Μαῖϊ. χὶ. 27. 
-- 23. -- 1... τ. 

11. χ8. Ματὶκ χνὶ. 16. 
ἵν. 44. -- νἱ. 4. 
ν. 22. Μαῖς νἱ". 22 ἢ 

γἹ. 7, 10. Μαικ νἱ. 37--20. 
-- 35. Μαῖξ ν. 6. 
-- χ,.. - χὶ. 28. 
--- κχ0. - Χυ]]!. 14. 
--- 46. -- χὶ. 27. 
-- γο. Τακο νὶ. 12 
ΥἹΣ, 45 ὦ Μδῖῖ. νἱ}, 28. 

ἴχ. τό -- χιϊ 2. 
ΧΙ 15 - χὶ. 27. 
ΧΙ. 25. - χ 39. 

--- 123. Ματῖὶς χὶ. 9. 
--44. 1Κο ἰχ, 48. 
ΧΙ ΓΙ. Μαῖκ χὶν. 4:. 
-- 3. Μαεῖϊ. χὶ. 27. 
---τό. - Χ, 24. 
--2ο. -- χ. 40. 
---21. Ματγὶκ χὶν. 18----21. 

χιν. τ8 Μαῖξ. χχν!. 20. 
--- 28. Μετ ΧΙ, 22. 
χν. 8. Μαῖῖ. ν. τό. 
-14. -- ΧΙ. 49Ε 
- 20. -- χ, 25. 
---21. - χ, 22. 

χνυῖ α ἢ -- χα); ΧΙ. 21. 
ΧΥΙ. 2. -- ΧΧχΥΝἹ 18. 

ΧΡ], 11. -- χχνὶ. 42, 52. 
π 18», 
18,22. Μαχῖκ χίν. 64 ἢ. 

--- 20. Μαῖϊ. χχνὶ. κς 
--- 39. Μαχκ χν. 6. 

- --- τό, 19, 22. 
1λαΐτο ΧΧΙΐ!. 21. 

19. -- -ττ 328, 83ὴ ἴῃ- 
τογροϊδοη ἰῃ ϑ8ι 
ΙκΚς.] 

ΧΧ. 14. Μαῖκ χνὶ. 9. 
23. Μαῖϊ. χνί. 1:9. 

ΟΕ 51. ΙΟΗΝ. Ἰχχχίϊ 

Τῆς οοπηοχίοη δεΐψοεῃ 8. Τοῆη δηὰ 
σὲ [Κ6 15 οὗ Ἔβρϑοῖὶδὶ ἰηζεγεϑι. Ετοιὰ [ἢ 6 
τοϊδιίίοη οὔ ὅὲ [κὸ ἴο ὃ: Ῥδὺὶ) ἰὶ ἰβ 
Ὠδίισγαὶ ἴο ὄχρϑοῖ τ[ἢδὲ ἴἢ6 ρϑου δ 165 
οἵ Ηἷβ σοβρεὶ νου]ὰ ἔυγηβ ἱπαϊ!οδίοη5 
οὗ ἰγαηϑίοη ἴο ἴῃς ἔοστη οἵ ἴῃς Οοβροὶ 
ὙΠΙΟΠ 51 [ΟΠ Πᾶ5 ργεβεσνεά. [ῃβίβῃοαϑ 
οἵ [15 τεϊδῖίοη πᾶνε Ῥθθ δἰγεδαγ ρίνθη 
ἱῃ ἰδ6 ποῖϊς65 οὗ ϑαιπηδγίίδηβ, δηᾶὰ οὗ 
Ματῖμα δπὰ Μδϑιγ (Ρ. ἰχχῖχλ ὙτΤῇὰε [ο]- 
Ἰονίηρ Ἄοοἰποίάθῃσοβ πη τπουρδξ οὐ ἰΔη- 
ξύδρο ΤΩΔΥ ὃ δαἀεά: 

1. το δὶ ΤΌΚΕῚ 11, το ἢ 
νὶ. 42. ἵν. 22. 

Χ, 27 ἢ. -- χἱϊ. 22. 
ΧΙ, Σ, χὶν. 30. - ἰχ δῖ (ἀναλή- 

ψεως) ; ΧΧΙΪ, 53. 
- 4 8. -- ΧχΙ!. 27. 
-- 17. -- χιὶ. 28. 
-- 22. -- ΧΧΙΙ. 22. 
- 27. -- -- 3 
τ , 537. ἘΞ 383 

ΧΙν. 30. -- ἵν 13. (αχρι 
καιροῦ). 

ΧΥΪ. 7 - χχίν. 49 
ἐωτά  οὐον 

ΧΡ, 46 αὶ -- χυῇ 2ο ἔ 
--- 488. --- χΧΧΙΝ, 4. 
Χχ, 3, 6. --- χχῖὶν. 12 ((δς 

τοδάϊησς ἰ8 
ἀουρτπι}). 

---τἰο δ. -- --- 268 

ΘΟ. οοττεβροηάδθησθβ ὑσονα Ὡοίδηρ 
88 ἴο [6 ἀἴγοοῖ ᾿Ογάσγ σοηηδχίοη οὗ 
ἴΠ6 το οβροῖβ, ἢοσ ἀο 1δ6 ἔενν 5ἰψηϊῆ- 
οδηΐ ψογὰς ἩΏΙΟΝ 816 ςογηπιοη ἰἴο σὲ 
1λικα δηὰ ὅ8ι ]οῇη (6 ρ. τὸ ἔϑνος οὗ ἐν, 
μονογενής), Ὀυΐ [ΠΥ ἀο 5πεν ἴῃς οὐ- 
ΤΕΠΟΥ οὗ ἃ ἴοπῃ οὗ ἴῃς δροβίο]ϊς σοβρεὶ 
ὙΠ ομαγδοίεγϑιῖς ἔξαϊυατεβ ἀρρτοχὶ- 
τρδηρ ἴο οἰαϊδοίετγίβιίς ἔδαίιγεβ ἴῃ 51 
Τοδη. 

5. 772 γείαἐτοκ οὗ ἐλε ϑγμοῤέεείς 
δ, "ράπ ἐπ γααγά οὗ τλε Ζογα)ς Ῥοον. 
Βυΐ ἰξ τῇᾶγ 6 5414 (παῖ ἀνθ 1 τὴθ 
οσοηδιἀογαϊϊοηβ ψὨϊο ἤἢάνα Ὀδο υτροὰ 
Θϑίδ Ὁ] 15} (ῃ6 ΡΟΒΒΙὈΠ]Υ οὐ τεοοθο ης 
ἴῃς ἀρράτεηῖ ἀϊβεγθηςαδβ οἵ [ἢ6 Θυμορί5[5 
δηά 8ὲ Το 85 ἴο ἴπ6 ρἷδοθ, ἴῃ 6 πιδῇηοΣ 
δηά [6 ἀυταῦοη οὗ ἴῃς 1, οτὰ᾽5 Τεδομίηρ: 
ἰ{ ΠΥ 5ῆδθν {πᾶΐ [ποτὰ 8 ΤΠ ΘΟΓΘΈΟΔΙΙΥ 
ΤοΟπὶ ἴον ἴπ6 ἐνθηῖβ δηά [ῃ6 αἀἰβοοῦγβαβ 
οὔὗὁἨ Ῥοϊδ ῃδιταῖδνεβ : ἰἢ ΤὭΏΘΥ ΒΌΡΡΙΥ ἴῃ 
ὈοΟΙΉ ο4565 ἰπαϊοαϊοηβ οὗ 4 σίάετ δεϊὰ 
δὰ ἃ ποῖ ναγιοὰ τπεϊηοὰ [μὴ 15 
Πα 4}}Υ τοοογάςβά ἴῃ ἴῃ6 ἴνγο ἢἰβίου 68 



Ιχχχὶν 

Γοϑρθοῖνεῖγ ; γοῖ [6 ἐππηάδιηθηίδὶ ἀἰξ- 
ἔδσεηος δεΐνοοη τἢ6 ἤτοι ἴἤγες Οοβροὶϑ 
δΔηά [Π6 Ἐουτϊῇ 85 ἴο ἴπῈὸ ρϑῆθσαὶ υἱὸν οὗ 
τπΠ6 1οτά 5 Ῥϑίβοη Ῥσδοίοδ!ν δχοϊ 65 
ΒΟ ἢ ἃ τοσοηο]δἝοη. 

ΤῊΙ5 αἰ ο Ὑ ὑπαυ δ! Δ ΌΪΥ τὑπάρι- 
1165 τὴς οἴδοσ αἰ βου 1165 δηα ρῖνοϑ ἔοσοθ 
ἴο ἴδῃ. [5 ποῖ ροββιδὶα ἴο ἀο πῆοζγε 
ἤδτα [ἤδη ἴο ρΡοϊηΐϊ οιὖἭδλδ ἴπ6 τηδίη ἂγριῖι- 
Τθηΐ5 ΟΥ̓ ΜὨΙΟἢ 1ἴ σΔἢ ΓΔΙΓΥ 6 τησῖ. 

Τῆς Ῥειβοῃ οὗ ἴῃ Ἰοογὰ 15. 845 {{|}Ὶ 
τῆς σεηΐγα οὗ [Π6 ἰοδοδίηρ οὗ ἴΠ6 ϑ'γπορ- 
ιἰ5ῖ5 45 οὗ ἴῃ τοδοπίηρ οὗ 81 ]οῆη. [ὶ 
ἷ5 ποῖ Ηἰ5 ἀοοείγπης Ρυῖϊ ΗΠ 56] νὨϊοἢ 15 
ἴο τεάδθεῃ ἴῃ6 νοῦ] (Μαῖί. χχ. 28). 

ΤῊΒ παιτδῦνος οὗ ἴη6 Ναιινιγ, τπῃουρῇ 
πον ἀϊά ποῖ ἔοσπὶ ρασγί οἵ τῆς δροβίοϊϊο 
οὐ] (σοβροΐ, τ σου  οἴοΥ ΠΑΥΠΊΟΠΙΟΙ5 
ψ ἢ ᾿ς ὙΠΟΙΟ 15 ΠΟ σοηίγαϑι (ῸΓ 6χ- 
ΔΙΆΡΪ6) ἴῃ ῥαβϑβίηρς ΠῸπὶ ἴῃ6  ιβίουυ οὗ 
τῃ6 Νινιν ἴο τῃαΐ οὗ ἴῃς Βαρί 5}. 

ΤῊΣ οἷαϊπηβ οὗ [πὲ Ἰιοσγὰ ᾿Ὠοἢ ἃσα 
τοοοσαβα ΌΥ τῇς ϑυπορί5ῖ5, 1 [ο]ονεά 
ἴο {πεν Ἰοσιἰτηαῖς σοηβθαιθης68, ἰνοῖνα 
1ῃ6 οἶδ᾽ πι5 τροοσγάβα Ὀγ 81 Το ῃη. 

Μαῖῖ. νἱ}]. 22. 
ΙΧ. 2 

ἥμ »1} "ΑΔ ΙΦ. 
73) εἰμς δὲ Τογρίσοι 

ἐἪεε. 
(αἴνεθ ρόνεγ ἴο ᾿οσΚ 

5105.) 
ἦε τλαξ ὥφτείλ λὲς ἐζε 
)»» »ρ»"ν Ξαζε... 
ἢ τλύηος αγεὲ εἶνε εα 

“10. 7216... 
7Ζ4ε 05 οὗ »ιαπ τοῦ! 

. σοπη γογιἀὰ λὲς ἀπρέῖς. 
(ΟΡ. χνΐ. 27, ΧΧν. 
41. 

ἤσλεγε πῦο ον “λγεξ αγέ 
ξαϊλεγζεά ἰορείδέγ ἐμ 
»ῃ»}) παρις, ἑδεγέ αγπὶ 7 
.«««(45 5α1ἃ οὗ ΘΠ εκ 
Π8})}. 

ἦς Δἔ[ρ ἃ γαμροῦ 707 
»:71}. 

ΖΖεν τοῦ γευδγεριος 71} 
505. 

7 αυϊδ οα΄ ἀΐπ 
Ζογά. 

Ἡσηερ 166 80» οὗ "παρ 
σηαϊδ οὡν»όο ἐπ ἀὲές 
τ). ΟὐομΡ. χχνὶ. 
6 4. 

Χχυ!, 28. (ΜΡ ὀωοά οΓ᾽ “ἦε ὥνε- 
ἘΠ. 

7 α»η τοῖὦ γοῖε αἴτυαγ. 

ΧΥΪΣ. 20. 

ΧΧ, 28. 

Χχί. 27 ἢ 

ΧΧΙΙ, 45. 

ΧΧΥ. 21. 

ΧΧΥΙΣ, 20. 

ἹΪΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Κα χχὶ 15. 77) τοῦ! ρίνε γοι α »ιοιίλ' 
αρε τυίΐδάρι. 

-- χχίν. 49φς. 7) τοιάέ 1Δ6 2γοριῖδε οὗ 
»}  .αἱδλδ᾽ μον γοι. 

Α ΟΔ͵ΘΟΑ͂Ι ἐσασηδις οὗ ἴπ656 ρᾶβϑαρθβ 
Ὑ711 τηλκο 11 οἶδασ ἴπδὲ ἴῃ6 ϑυηοριί 515 
ΤΟΟΟρΡΊΉΪ86 ἴὴ ἴα ΤἸιοτά τ[ῃἢ6 ρονεὶ οἵ 
ἠυάρτηορηῖ, οὗ τεαδιωρίίοη, δηὰ οἵ (6]]ον- 
ΒΡ, ΠΟ ἀγα τῃ6 τοδίη τορο5. οὗ ἴῃ6 
τεδορίηρ ἴῃ δῖ ]οῆη. [Ι͂ἢ οὔδ τεβϑρεοῖ 
ΟὨΪγ ὅὃὲ ]οῇῃ δαάβ ἃ πον πῃ ἴο [6 
ἀοειτίης οὗ ἴῃς 1,οτα᾽ 5 Ῥουβοῦ ὙΏΊΟΝ ἢ45 
ὯΟ αἰτεοῖ δηξ οι ρδίοη ἰῃ ἴῃ 6 ϑυπορίϊϑβίβ. 
ΤἼσδβε ἀο ποῖ Δηγνῇογα ἄθοϊαγο Ηἰβ ῥτο- 
Θχἰβίθηςθ. (Υεῖ σοιάρασε [μΚῈ χὶ 49 
ἢ Μαῖῖ, χχὶϊ!. 34 δἀηα [ολῃ χ 35.) 

ΤῊΣ ροηδσαὶ σοῃο] υβίοη ΠΟΎΘΨΕΙ 5ϊδη 658 
ἄσπη. Τῇ ϑυπορι5ῖ5 ΟΠδσ ηοΐ ΟὨΪ]ΥῪ ἢ]15- 
τοτίοδὶ Ὀυὶ 4150 βριγῖταδὶ ροϊηΐϊβ οἱ σοη- 
πόχίοῃ Ὀεΐνεοη ἴῃς τἰεδοῃϊηρ ὙΒΙΟΙ ΠΟΥ͂ 
Τοσογὰ δηὰ τῆς τοδοῆϊηρ ἴῃ (ἢ6 Ἐουπἢ 
Οοβρεὶ ; δπᾶ ὅϑ1 ]οδη Ὠϊτηβοὶῦ ἴῃ τδ6 
ἈΡοσδΙυρβ58 σοπιρ οῖθϑ ἴῃ6 ραϑβᾶζα ἔγοι 
[Π6 οηδ ἴο ἴΠπε6 οἴΘΥ. 

2. 7264 “4οκαέγῥεε από 116. 2 ρυγίλ 
Οοερεί, 

Τα Αροοσδίγρβα 186 ἀοοι ΠΑ} τῆς 
πη Πηἰς θεΐνεεη [ἢς ϑυηοριπι5 δηά 
[η6 Εουτῃ σοβρεὶ. Ιτ οὔδειβ ἴῃ6 σβᾶγδο- 
τογῖϑς τπουρῃϊς οὗ 16 Εουπ (σοβρεὶ 
ἴῃ τῃπὰῖ ἔοσὰ οἵ ἀενεϊοριηθηῖ σῇ ο ἢ 
ὈεἸοηρβ ἴο [Π6 φαγὶ οϑὶ Δροϑίοὶς ἃρθ. Ιἱ 
Ὀεϊοηρθ ἴο ἀϊβογθης Ὠιϑίογιοδὶ οἰγοῦτη- 
βίδῃςθϑ, ἴο ἃ ἀϊδεγεηῖ ὑῇδβε οὐ [η[εὲ]- 
Ἰεοῖυδ] ργοζταϑβ5, ἴο ἃ ἀϊδεγθηῖΐ [Πδο]ορίοαὶ 
βίαρθ, οί ἴμαῖ οὗ δῖ οἢη᾽5 Οοβρεὶ; 
ΔπΠα γεῖ 1ἴ ἰ5 ηοΐ ΟἿΪΥ Παιτηοηϊουβ ΜῈ 
ἰξ 1Ἰη ἰϑδοῆιηρ, Ὀὰὺῖ ἰὴ τὴς οτάεοσ οὗ [πουρῆξ 
1ῖ 15 [Π6 ΠΘΟΘΒΘΑΓΥῪ βόῖτὴ οὐϊ οὗ νὨ]ςοἢ ἴῈ6 
Οοβρεὶ ργοσδβεάθά ὈΥ ἃ ρίοςβϑβ οἵ ἰδ. 

ι. «Ἄἄζριπες οΥ7 1} “2οεαένῥεε τυῦῇ 
“λε Οσοεῤώ. Τῆε ροϊηῖϊβ οὗ οοῃπῃδχίοῃ 
Ὀοΐνγεθη [ἢ6 ΑΡροοσδίγρβα δηά τῆς Οοϑ- 
Ρ6] οὗ 8ὃὲῖ ]οῇῃῃ: δἃ16 [ΔΓ ΤΏΟΥΘ ὨΙΠΏΘΓΟΙ 5 
ἴδῃ γα ϑιρρεοοῖθα ὈΥ 4 ἢτβὶ φϑηοσαὶ 
ΠΟΙΏΡΑΓΙΙΒΟΩ οὗ ἴῃῇ6 ἴνγο Ὅοοκβι Τὴθο 
τηδίη Ἰάθα οἱ Ὀοΐὰ 15 86 βδῖῆθ. Βοίἢ 
ῬΓαβοηΐ ἃ υἱὸν οἵ ἃ ϑΡτοτης ςοὨῆιϊςοὶϊ 
Ὀεΐτνεεῃ [6 Ῥρονεῖβ οὗ ροοὰ δηὰ 6ν]}}. 
πη τἢς Οοβρδὶ [ἢϊ5 15 ἀσαῖνῃ τδίν ἴῃ 
ΤΏΟΓΑΙ σοησορίϊοηβ ; ἴθ [6 ΑΡοοσδίγρβα 
ΤΩΔΙΏΪΥ 'π ᾿ἱπλᾶρεβ δηά νἱβίοῃβ. [Ι͂ἢ ἴδ 
Οοβρεὶ ἴπ6 ορροβίηρ ἔογοθββϑ δῖα τοραγάρα 
ὈΠάΘΣ αὐοίγαος δηὰ δυϑοϊϊο ἔυυπ5, 45 
ρῶς ἀημα ἀδίκηθϑβ, ἰονα δηὰ δαίϊσεα; ἴῃ 



ΤΗΕ, ΘΟΘΡΕΙ, 

τὴ6 Αροοσδῖίγρθθ ὑπάᾶθγ Ἴσοηοζεῖθ δηὰᾶ 
ἀοδηϊῖα ίογπηβ, σοά, ΟὨγίςῖ, δπὰ τἢ6 
Ομυτοῦ ψαηρ πῃ ἴῃς ἄδν}, [(ἢ6 
[λ]Ξθ ργορῃσξ δῃὰ [86 Ὀϑδβί. 

Βαυϊ ἴῃ θοῖι ὈοοΪκ(5 4Ἰ|κὸ Οημστϑὶ 15 ἴῃ 6 
σεηῖγαὶ ἤσυτο. Ηἰ5 νἱοίοιυ 15 [6 οηὰ 
ἴο ὙΠ] ἢ ΠΙΒΊΟΙΥ δηὰ ν]βίοη ἰεδα 85 ΠΕ Ὁ 
σΟΠϑυ ΓΔ Οη (566 χνΐ, 23, ἢοῖ 6) Ηἰ5 
Ῥοβδοῦ ἂδηᾶὰ δνοῦκ δ ἴῃ6 ρτουμά οὗ 
ὑπυταρῃ, δηὰ οὗ {πυπιρῇ ΤὨτουρἢ ἀρράγεηῖ 
(Δ1!]υτα (Εν. 1, ς, νἱ]. τό, νἱϊ. 14, ΧΙ. 11). 

τ [Ὁ]]ον5 ἴῃς ἴῃ Ὀοΐῇ Ὀοοκθ [ἢς 
Δρρθάσδηςα οὗ Ὁ ηβὶ 15 βῇθνγῃ ἴο ᾿ἰϑδϑδὺς 
ἴῃ ἃ Ἰυάρτηεηΐ, ἃ δεραγδίίοῃ, οὗ εἰθιηθηῖβ 
ῬΑΙΔΠΥ οοπίυξεα Ὀείοτο. ΤῊΣ “ἢ αϊτεα" 
οὗ 6ν1]} ραηβ ἃ πεν ἰπίθηβιν (Εν. 1]. 
6; 2 Ϊοῆη τοὶ Τῆς Αροοσδίγρβε ρῖνϑβ, 
80 ἴο ϑροδίς, ἰῇ δὴ ἰάεαὶ ἢϊϑίου [πα 
ΔΏΔΙγ515 οὗ τῆ οουτβα οὗ υηδε]τϊοῖ ψὨ]Οἢ 
15 ἰαϊιὰ ορεῃ ἴῃ 7οἤη νἱ}. 

Οη πιδη᾿β ρατὶ (ῃ6 σομῆϊος σι 6ν]]} 
15 ΠΟΟΟΒΘΑΓΪΥ ἃ οοηϑῖςοϊ ἰπ δοῖϊΐοη. ΤῊΘ 
ἈΑροσδίγρθα δηᾶ ἴῃς Οἀοβροὶ τἢογοίοσγε 
ΪΔῪ 5ἴτε55 οὔ οὐδδάϊδηςα δηὰ ψόοσκβ. Τὸ 
“Κεερ ἴδε σοϊητηδηἀπλεηῖβ " 15 ΠΟΥ͂ [ἴῃς 
ΔΙ πιεῖ οὗ Ομ πβίδη ἀυτε5 (Ἰομη χὶν. 
23, Ὠοῖδ: 1 7οβῃὶ ι. 4, ἢ ν. 2 ἴ ;2 ]ὁῃη 
6; εν. χί!. 17) χίν. 12 [χχἱ!. 14, ἃ ἴαϊ56 

τεδάϊηρ}. 
ΤΠ υπίνεγϑα! Ὑ οὗ ἴΠ6 Οοβρεὶ 5 δῃ 

ἐτητηθαϊαῖα σοπβθαιδηςθ οὗ ἴΠ6 ῥγοοϊδτηδ- 
τίοη οὗ 118 τῆογαὶ ομδγδοῖοσ. Αἀπαὰ ἴῃοτα 
5 ποῖ [ἢ ᾿οδϑβῖ ἴγδοα ἴῃ ἴῃ6 ΑΡροςδῖυρϑβα 
οὗ τὴς ἀοοίϊήπα οὗ ἴἢ6 ρεπηδηθηΐ οὗ 
δεοποσγαὶ οὔ] σαϊοη οὗ ἴῃ [δ΄ οἵ οὗ 
εἰγουτηοσϊϑίοη. ΤῊΣ ραγί οι] ΑΓ ἸΠ) ΠΟ ΟΠ 5 
ὙΠΊΟΉ ἅτε εδπίοτοθα ἰῇ 11. 14, 20 ἅζε 
ςομἱηοα ἴῃ ἴῃς Αςῖς (χν. 28 ἔ,, χχὶ, 25) 
ΜΠ ἢ 6 τετηοναὶ οὗ δος ἢ δὴ οὈ] ραϊίοη 
ἥἴοτα ἰῃ6 (δηι 65. Ἐχίθγηδὶ σδγοιηο- 
Ὧ165 [4}} ΠΟΥ ἰηΐο 1ῃ6 Ὀδοκρτουηά, ἃ5 
ϑυτωῦο 5. ΟἿΪΥ οὗ [αἴ πο 15 υπίνογβαὶ 
Δηα 5ριτιαὶ] (Εθν. ν. 8 ΕΗ, χιν. 6 ἔ; 
ΠΟΙΏΡ. 1 Ϊ]οδ 1. 2) 

Αἱ [6 5βάὴς [ἰ6 ἴῆ6 ΑΡοοδίγρβθα ὯΟῸ 
1655 ἴδῃ ἴἢς Οοβρεὶ γεοορη 865 [Π6 ῥζτό- 
ῬΑγδίοιυ οὔϊος οὗ Τυἀδίδημ. [Ιη Ὀοι ἰἰ 
15 Δϑϑυπηδα [δῖ “ ϑαϊναίίοη 5 οὗ ἴῃς [6ν5᾽ 
(7οὁδη ἵν. 22, 28) ὙΤδε ὅθε 5ῆενβ [Πδῖ 
ἴῃς βονεγαι σι  νὨΟἢ [ἢ6 ῥτορἢεῖβ ἔοτε- 
ἴοἷὰ ννὰβ δβϑίδυ] ϑηθαὰ ἴῃ ]6505, “ἴῃς 
Ομ τ5ὲ " (χὶ 5, 1ο, χὶ. 15); δηᾶ τἢς 
ἸηάσΕΙΥ οὗ ἴῃ οἷά ϑοεπρίυγος 15 υδεὰ 
ἔτομη ἤχει ἴο ἰαϑὲ ἴο ἐοσεβῆδάον ἴῃς σοη- 
Βὶοῖ, τ(ἢς νἱοίοσυ δπὰ τῆς Ἰυάρτηεηϊ οὗ 
ἴΠε αἰνὶποε Κίηρ (ἐφ. Ζεεῆ. ΧΙ. το; ΠΟ η 
χῖχ. 17; Καν. ἰ. 7). 

νυ 7ώ:1.----ὟἮ οἵἱ,. 11. 

ΟΕ 51. ΪΙΟΗΝ. Ιχχχν 

Ιῃ οοττεβροηάδηοθ στ [ἢ6 υπηΐνοι- 
58} οὗ ἴῃ6 Οοδβροὶ 15 ἴπ6 οῇῆοε. οἵ 
Ῥεγβοηδὶ “'  ΠΠ 655" οἡ ΜΆΘΟΙ ἴῃ βγηχεϑῖ 
Β[Χ6558 15 ἰδϊἃὰ ἴῃ 41} τῆς τυτιτηρβ οὗ 851 
]οῦη. ὙΠε ἐχρεήθῃος οὔ [ῃ6 Ὀε]ΐεναγ 
δη 45 Ἔχργαββίοῃ ἴῃ ἃ ἰθββι τ ΟΩΥ ΗΟ ἰ5 
ΒΊΟΙΣ ἴῃ ἴῃ6 ἕδος οὗ ἀδαῖῃ, [1 (ἢ6 
ἈΑΡροοσδῖίγρθβο ἴπε Ἵδαγδοίογιϑιὶς οπη ἰῃ 
ΜΏΙΟΠ 1Π15 “ Ὑ1Π655 ᾿ ἌΡΡΘΔΙΒ 15 85 “ἴῃ 
(ἜΘ ΓΔΟΙΥ οὗὨ [65115" (1. 2, 9, χὶὶ, 17, χίχ. 
10, Χχ, 4). ὙΠ ἴπι|6ὸ Ὠυϊηδηϊγ οὗἩἨ ἴῃ 
ΘΑΥΙΟΌΓ 15 τπδὶ σενεϊδιίίοη οἡ ψῃοἢ (Δ 
ΤΟΡΟΒ68. 

ΤἼΙ5 ΟΕ ΠΟΥ ἴο [ἴΠ6 Ιῃπολγηδίϊοῃ 
ἰεδά5 ἴο ἃ ἤπαδὶ οοττοβδροηάδθηοθ. Ὀεθῦνθθη 
ἴδε Αροοδίγρβε δηά ἴμε Εουγίῃ Οοβρεὶ 
ΜὨΙΟΣ 15 οἱ {6 Πιρῃοδὶ ἱπιροτγίδηςσ. 
Βοῖίἢ ρῥτγοβοηΐ ἴῃς δρϑϊάϊηρ οἵ οὰ νι 
Γηδῇ 85 ἴῃ6 ἰϑϑυς οὗ (τις νοῦκ. 72, ἦλν 
»αρ ἐρυέ γμ6, ἀφ τοῦ ζεοῤ νιν τυογά, ανά 
»» δ λέν τοὴϊ ὥνε λένε, ακπα τοῦ τοῖδ οργέ 
ἕο ἀξ αμά »ιαξέ ομ7 αὐοάξε τουῇἦ ἀζηπ 
(Ἰομη χῖν. 22). 42 ελοίά 7 οἰαμαά αἱ ἐδε 
ἄοογ, απαᾶ ἔμοοξ: 77 αν »ιᾶρ ἦξαρ 21} 
τοίρς αμαᾶ οῥόηρ {6 ἄρον, 7 τοῖδ οογις ἐμ 
ἔο ἀξ, αμαὶ τοῦ τ τοὐὰ ἀέρα απά ἀξ 
τυ »νὸ (δθν. 1. 20)γχ,. «“βελοίάδ {ἠέ 
ζαδεγησοίς ο.Γ Οοά ἐς τοήά γρεόσι, σπά 2 
τοῖδἑ ἀτυεϊ (σκηνώσει) τοί ἑάει (εν. 
ΧΧΙ, 4). 

2. Ορμγασίς οὗ “ἦε “2οεαζγρεε τοῦ {ἦε 
Οσοερόί, 8146 ΌὈῪ 5ἰάθ ψ τῇ ἴΠπ656 σοϊης!- 
ἄδῃοοβ οὗ ᾿δουρῃϊ, νηϊοἢ τεδοὴ τὸ ἴΠ6 
Τα] ὴρς σοηοοσρίίοηβ οὗ ἴῃς Ὀοοκβ, τῇετα 
ΔΙῸ 8150 πηροτίδηϊξ οοηίγαδίβ ἴῃ [ΠΕΙΣ 
5} 7 6 οἴ-ΓηΔἴῖοΓ δηὰ {ΠΕῚΓ τηοάς5 οὗ ἀεδ]- 
ἴὴρ ὙΠ σοϊηγῆοη ἴΟρΙς8. 

ΤὨς τοοβῖ βυυκίηρ σοηίγαβὶ 1165 11 (ἢς 
ττοδϊτηθης οὐ ἴἢς ἀοεσίπης οὗ (ἢ ΠΚ55 
Ο(οπληρ ἴῃ [Π6 ἵἴνγο ὈοοκΚβΒ. ΤΠ15 ἰ5 1ἴῃ6 
τηδίη βυῦ]θεοῖ οὗ ἴπ6 ΑΡροσδίυρϑο, σι Ὦ}]6 1ἴ 
(4}}15 Ἰηῖο 186 Ὀαοκρτουπὰ ἴῃ ἴἢ6 Οοβρεὶ 
δηά ἴῃ [6 ΕΡρΙ51165 οὗ 81: [οῇπ. [πῃ {6 
Αροοδίγρβε τῆς τπουρῆς ἰ5 οὗ δὴ ουϊνατά 
σουλϊπρ οσ ἴῃς ορεϑῃ Ἰπἀρτηεηΐϊ οὗ τηδῃ: 
ἴῃ ἴῃς Οοθβρεὶ οὗ ἃ )υάρστηεης Ὡς ἢ 15 
ΒριΠῖ4] δηὰ εοϊοχοουϊΐησ. [Ι͂}ἢὼ τἢς 
Αροοδίγρβα ἴπ βοθῆς οὗ [ἢ6 σοῃδυτητηδ- 
Κἰοη 15 ἃ γοῃονδίβα νου]: ἰῃ [6 (σοβρεοὶ 
“Ἅ“ἢ6 Βαϊποῦ 5 Ὠου56." Ιἢ [Π6 (ΟΥΤΏΘΓ 
[6 νἱοῖοῦυ δηὰ ἴἢ6 τδηβίοστηδίοη ἃΙῈ 
ἔτοτῃ νι τῆουΐ, Ὀγ τρϊ, ἀπὰ ἴῃ 6 “ ἰαΐυγε " 
ἰα ραϊηϊθαὰ ὑπάδσ ἢιἰβίοσις ἱτηάζοῖυ: ἰπ 
[Π6 Ἰαϊίοτ, ἴῃ νἱοΐοτγ δηὰ ἴῃ6 ἰγδηβίοι- 
ΠΙΔΙΊΟΏ ἃ΄6 ἴτοτη ΠΏ, ὈΥ ἃ 5βρίπίιὶ 
ἰηἤυσηςε, δηὰ [ἢ6 “διῖυγα" 15 ῥὑγρβθηΐϊ 
δηὰ εἴοσῃδὶ. 

{4 



Ἰχχχνὶ 

1 15 ρΡατί οἵ [ἢ]5 βατηθ σοπίταβδί [ἢδϊ 
[ἢ6 Ῥγοόρτεββ οἵ ἴῃε οοηῆιϊιος Ὀεΐνθοη 
βοοὰ πὰ εν]} ἰ5 ργεϑεηϊβα νεῖ ἀϊθετ- 
ΘΩΌΥ ἴῃ τῇς Αροοαῖγρθε δηὰ ἴῃ ἴῃς 
Οοβροὶ. [Ι͂ἢ ἴπ6 Αροοδίγρϑε ἰζ 18 ροῦ- 
{ταγϑὰ ὑπ ὰοσ βανοσαὶ αἰβίϊηοϊ ἔΌΣΤ5 85 ἃ 
οοπῆϊοϊ οἵ (Ὠμγδὶ ψἢ (α]5εὲ Τυάδίδπι, 
ΜῈ Ἰαο]αῖτγ, νὰ τῆς Ἐοπιδῃ ΘΙΊΡΙΓΟ 
Δ] 1Π1οἀ ψ ἢ [4156 Ρσορῆξον : ἴῃ ἴῃς σοβρεὶ 
1 ἰ8 οοποοινοὰ ἰῃ 115 Θββεῆςεα 8ἃ8 ἃ ὁοη- 
πύου οσοηδίῖος Ὀεῦγεθ Πρῆϊ δὰ ἀατκ- 
Ὧ655. Οἡη ἴῃ68 οὔθ 5146 δῖε ουϊνατγὰ 
Ῥοιβθουΐζοῖβ ; οὐ ἴῃ6 οἵδε ἴΠ6 βρὶτϊ 
οὗ [ΔἸἰδβθοῃοοάᾶ: οὐ ἴθ οὔδ ἄβθ, ἴῃ 6 
ψοσκίηρ οὗ ἴπ6 τονεϊδιοη οὗ (τὶ ; οἡ 
(ἢ οἴδοῖ [6 τενεϊδίοη οὗ (γϑβὶ Ἰέϑεῖς. 
Οτἵ, ἴο ρὺυὲ τῇς [δοῖς " ὑηάθσ δηοίμοσ 
δϑρεοῖ, [πε Αροοδῖίγρϑβε Εἶνεβ ἃ Υἱεν οὗ 
186 δοιίοῃ οὗ Οαοά ἱἰῃ τερασὰ ἴο τηθῇ, ἴῃ ἃ 
1 (11 οὐ βοιτοῦν, δῃηὰ ρατῖίαὶ ἀεἴεαϊβ 
δΔηά οἿε8 ἴοσγ νεηρβᾶῃςα: ἴἢ8 (ο5ρ6] 
Εἶνεϑβ ἃ νἱον οὗ ἴῃς δοϊΐοη οὗ σοὰ ἢ 
τερατὰ ἴο Ὁ τιδὲ ὮὯΟ εϑιδ Ὁ} 1565 ἴἢ ἴΠ6 
ἢοατῖὶ οὗ 1ἢ6 ὈΕΙΙανοσ ἃ Ῥγεβθῆςς οὗ σοϊη- 
Ῥὶεἴβα ]ογ. 

Ιῃ τερασᾷ ἴο [υἀδίθτη [ἢ8 σοπίταβὲ 
550 168 ἃ 5Ρ6018] ἔοττη. 1 πε Αροοδίγρβε 
πε {πυπιρῃ οὐ (τι: Δ} }Ὑ 5 ἀεδοπεα 
ὑηάογ ἴἢΕ ἱπηδροῖγ οὗ 7υἀαϊθῃ. Τῆς 
Ομυτοῦ ἰ5 (6 δαροάϊιεα ἐ]ΒΙπηεηΐ οὗ 
ΟἸἹὰ Ταοβιδιηθηῖ ρσόρῆεογ. Τδδ οὐ] [η 65 
816 ἀγανῃ οὗ ἴῃ6 υπϊνεῖβαὶ, Ιἀθαὶ, 5186] 
(ν". 4), ἴδε 1ά68] Πεπαβαίθτα (1. 12, 
Χχί. 2, 10), Δηἀ τῃε 1ά68] γοσβρ (Χχ. ό, 
ΧΧΙΣ. 3; ΟΟΙΏΡ. ΥἹ1, 3, ν. 8), γεῖ 50 
[πᾶ [Π6Γ6 15 Ὧ0 ΙΟΏΚΕΓ ΔΗΥ [Ἐπ ρ]6 (ΧΧΙ. 
22). Ιῃ ἴδε Οοβρεὶ Ἀγ β. ΙΔ} 15. ῥτοὸ- 
οἰαϊτηθα 45 ἴῃ δ᾽ϑβοϊυῖα ἢ, Οὐυδνατὰ 
7υάδίϑηι 18 σεν ἰῃ [15 Ορροβιοῃ ἴο 
ΟἸτιϑῦς ψογὰ, ποῖ 8ἂ5 ἢ] Δ) ]εὦ ὉΥ Ἰΐ, 
βίδῃ ]ης νἰπουΐ, ἰϑο]αῖεα δηά ρεϊπῆεά ; 
δηὰ ποῖ ἴάκθὴ ᾧρ ψ πὰ ξ, ̓αυϊοκεηεα απά 
δἰοτβεὰ (οοπηρασε εν. 11. 9, 1]. ο, ἢ 
]οδη νὴ. 39 8). 

ΤῊΣ οοηορρίίοη οὗ σοά ἰῃ {πεὸὶ ἴπο 
ὈοΟΚΒ ὁπθνγϑ σοιτεβροπαϊηνς αἰ Έγ ης65. 
Τῆς σοπορρίίοη οὗ Οσοά [ἴῃ ἴῃε Αρο- 
οΑΙγρβε (ο] ον [πε 1ἰπὲ5 οἵ τῇς ΟΪἹὰ 
Τοεβίαπηεηῖ, Ηδεδ 15 “τῆς Τιογὰ σού, [πε 
ΑἸπαρμῖγ " (.. 8, ἴν. 8, ἄτο.), ἐγ ῃἰο ἢ τγᾶβ 
δΔης 15" (χὶ. 17, χνὶ. 5. ΟοΡ. 1. 4, 8, 
ἷν. 8), Ὑο οἜχϑουΐθ8 τρῃΐθοι 5 Ἰαάρτηεηΐ 
οὐ ἴῃς ψοτγὶὰ (χὶ. 18, χῖν. 1ο, χν]. 10, 
ΧΙΧ. 15). Νοιπίηρ 15 5δἱὰ οὗ Ηἰβ ἴονε 
ἴῃ βοηάϊηρ Ηἰβ θοῇ; ποῖ οὗ ἴῃε Ῥατγδ- 
οἰοῖθ. ἴῃ ἴῃ6 οβρεὶ Οσοὰ ἰ5 τενβαδὶοᾶ 
ΟΠΑσδοιο  5ΌοαΥν ὈῪΡ ΟὨτϑὲ 865 “τῆς 

ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἘδΙΠοσ ἢ δηᾶ ἢοΐϊ ΟἿΪγ 88 "ΤΥ Ἐδίπο ἢ 
(566 ἱν. 21, ποῖθ); δῃηὰ βρθοῖ δι ἴῃ οοη- 
Ὠσχίοη Μη [6 πνοτῖς οὗ τεἀδιωριὶοη. 
Ιη ἴῃς οὔθ οᾶϑβὲ 1ἴ δ Ὀ6 5814 (δαὶ Η!5 
ΔοίΟη 15 Γτενθαὶα ἴῃ γεϊδίίοη ἴο ἴπε 51η- 
[ἃ] Ὠιἰδίουυ οὗ 16 μψου]ϊά : δηᾶὰ 1 τῇς 
οἴμεσ Ηἰβ Ὀεϊηρ ἴῃ σεϊδίοῃ ἴο ἴἢ6 ρυτ- 
Ῥοβα οἔῃς νου]ά". 

Βεϑιάδβ ἴμεξο ἀϊβοσγοησθβ οὗ βυδϑίδησα 
ΠΟΙ ἅτ 4]50 αἰβεγθοηοθβ οὐ ἰδηρυδρε 
Ὀοῖδ ἴῃ νοσδθυ ΑΙ δηα ίγῖς. Τῇθρ 
ἀϊβδιθηος ἴῃ [τἢς βδοὸρς οὗ [ἢ6 ὈοΟΚβ 
Δοσοιηῖ8 ἴῃ ρᾶγῖ ἔοσ ἴἢε56ὲ. Τῆς ἵττοσι- 
ἸΑτῖ165 οὗ 5[}]6 ἴῃ ἴῃ 6 ΑΡοσδῖυρβ6 ρρθδσ 
ἴο Ὀ6 ἀττς ποῖ 50 τηυςἢ ἴο Ἰβῃοσαησε οὗ 
[6 ἰδηρσιάρα 85 ἴο ἃ ἔγεα ἰσεδίτηθηΐ οὗ ἰϊ, 
ὈΥ οὔδ ψῆο υϑ6ἀ [ζἴ 85 ἃ (οτεῖρτι ἀϊα]εςῖ. 
ΝΟΥ 18 1 ἀἰβίουϊε ἴο 5868 (ἢδὶ 1ῃ Δ οᾶ86 
Ἰῃηΐοσοουζβα ὙΠ ἃ Οτεοκ- ρθακίηρ ρθορὶα 
ψουὰ 1 4 δῃοτσι {6 δίυγα! ἢν τεάυςα 
[ες 51: }γ16 οὗ [ῃ6 δυῖποσ οὗ [ἢ6 Αροοδίυγρβε 
ἴο ἰῃδϊ οὗ ἴῃς αὐἴπογ οὗ ἴῃς. ἀοβρεὶ. ἷὲ 
15 ΠΟ ΟνΟΙ νΘΙῪ ἀπ πουϊ ἴο συρροβε ἴα 
{πε Ιδησύυάᾶρε οἵ ἴΠε νυτεσ οἵ ἴπε Οσοβρεὶ 
οουἹά ρά455 δἱ ἃ Ἰαΐεσ {ἰἴπὸ 1 ἃ Οτεεῖϊ- 
Βροδκίης σου  ᾿ηῖο [86 ἰδηρυᾶξε οὗ 
ἴῃς ΑΡοσδΙυρβ6. 

ΘΌΟὮ νΟΙῪ ὈΠΕΗ͂Ὺ τὰ ἴῃ 6 ἐὐίη ἀξ ξδς 
δηά ἀϊβδγεησος θεΐνδοη (Π6 ΑΡΟΟΔΙΥΡ5 
δηὰ [ἢε Εουπ Οολϑροὶ. ϑδνογαὶ ΟΝ, 
οἰ υ5]0ἢ5 ἀρῬ ΘΓ ἴο (ο ον ἔγοτα [ἢ 6Π|. 

ΤὮΕ αἀἰβεγθηςθβ ΔΏΒΟΓ ἴο αἰ ΓοΏς 65 
ἸῺ 5 Δ ΌΟΙ ; δῃηὰ ἃζὲ ποῖ ἱησοῃβίβϑιεηϊ 
ψτἢ ἸΘῪ οὗ δ ΠΟΙ ἢ. 

Οἵ τῃ6 ἴνο Ὀοοκβ ἴῃς Αροοσδῖγρϑε 15 
[6 ΘΑ ΘΙ. [Ι{ 15 1655 ἀσνεϊορεαὰ Ὀοίῃ 
ἴὴ τπουρῃϊ ἂδηαὰ 5}γ]5. Τῆς τηδῖθγδὶ 
ἸΏΔΡΘΙΥ ἴῃ ΜΉΘ 1 15 σοτῃροβαά ἱποϊυἀδς 
(Ὡς Ιάφα οὗ ρῥγορτεββ ἰῇ ἱπίογρτγείδιοῃ. 
ΤἼΘ συγ 15 4Γ6 ᾿ἰνίησ. Οἡ ἴῃς οἵἴδεῦ 
Παδηά, ἴο ζὸ Ὀδοῖκ ἔτοτῃ [ἢς τοδοῃηρ οὗ 
ἴῃς6 ΟοθβρΡεὶ ἴο τῃαϊ οἵ ἴῃ6 ΑΡοσδΙ γρβ6, ἴο 
οἰοῖῃα εἰθᾶγ ἰπουρῆϊ 1 ἤρυτγεβ, ἴο τεάπςς 
[ηὴ6 (11}1] ἐχργοββϑίοη οὗ ἔπ ἴο 115 τυ 6]- 
ΤΩΘΏΪΑΙΥ ὈΘρΙΠΠΙΏρΡΒ, 5665 ἴο ἰηνοῖνα 
ἃ ΤΊΟΓΑΪ τηΐϊγδοὶο, ἢ Οἢ ψουϊὰ ᾿ηϊτοάυςα 
ςσοηἤυβίοη ἰηΐο ἰϊ6. 

Τῆς ΑΡΟΟΔΪΥΡδ6 8 δοσ ἴῃς εἷοβα οὗ 
δὲ Ῥαυ}5 ψοῦκ. [ἱ βἤσνγβ ἴῃ 115 τηοᾶὰθ 
οὗ ἀφθδ) την ἢ ΟἹὰ Τοβίδηγεηϊ ἤρσυγεβ ἃ 
αἷοβε σοπηθχίοῃ ἢ τἴη6 ΕΡΊ5116 ἴο τῆς 
Ηεῦτενβ (2 Ρεΐεγ, [14 6). Απὰ οὐ ἴδ8 

1 Τῆς ἀϊβδτγεηος Ὀεϊνεει ἴῃς ἴτγο ὈοΟΪ5 ἃς ἴο 
δυδοτάϊπαϊε βρίπῖυααὶ ρόονγεῖβ, δηρεὶ δῃὰ ενἹ] 
Βρί 5, (ο]]ονβ ἔτοπι ἴῃς ἀϊβετγεηςε ἴῃ (μεἰγ δἴσαο- 
ἴστε. (οι. ἱ. δ1, Ὡοίξ. 



ΤΗΕ ΘΟΒΡΕΙ, 
οἴδεγ ἢδηά [ἴ 15 Ὀεέίογε ἴῃ6 ἀεβίσυςοη οὗ 
7επυ3α] θω. 

ΤῊΣ οὔβὶβ οὗ ἴῃς ΕΔ]1] οὐ 76 π|58] 6 τὶ 
Οχρ δίης ἴῃς τοϊδίίοη οὗ [6 Αροοδίγρβε 
ἴο {πὲ οβρεὶ. ἴῃ ἴῃς Αροσδίγυρβε ἰμαϊ 
““φοπληρ" οὗ (ῇῃτβὶ νὰ8 ὄὀχρεοϊεά, δηάᾶ 
Ῥαϊηϊεὰ ἴῃ ἤρυτεπ: ἴῃ ἴ(ἢς 6οβρεὶ ἴδε 
“ σοΟΙΏΙΩΡ ἢ 15 Ἰητεγρτγεῖβα. 

ὕμπαον [ἢϊ5 ἀϑθρεοῖ ἴῃ6 Οοβρεὶ ἰ5 ἴῃς 
Βρ᾿ Πίμδ] ἰηϊεγργείδείοη οὗ [ἢ 6 ΑΡοσδίγρβεα. 
ΤῊΣ τηδίογιδ]α οὗ ἴ[ἢ6 (σοβρεὶ νεῖε ἰγϑᾶ- 
βιγοα ὕΡ, ρΡοπάετγεά, ᾿Ἰυπμαῖθα 85 {τὴς 
ψοηΐ οἡ. Μοδηνῆιε τἢ6 δοῖϊνα δηὰ 
ΤΩΔΌΟΙ ἃ ταὶ ρίουβ Ἰπουρῃϊ οὗ ἘΡΠἢδδὰ5 
ἔαγη ]5ῃ6α [Π6 ᾿ητε6]]δοῖυ 8] Α55ἰϑδίδηος Ὡ]Ο ἢ 
νγὰ5 πεεαδὰ ἴο Ἔχῃ!δὶῖ ΟΠ 5 ΔΉ 85 ἴῃ 6 
ΔΌϑοΙΪ ας δηὰ ἢἰβίογιοαὶ γα ρίοη ἴῃ σοη- 
ἰταδὲ ἢ Τυάδιδηὶ δηὰ Ηδδιπεοηίβιη. 
ΤῊ ἤηδὶ] ἀεϑοϊδίίοη οὗ [6 σεηῖζα οὗ [ἢ ς 
οἱὰ ΤΠδοοίδου ψὰϑ ἴπ6 ἀδοίβινε βἰρῃ οὗ 
1πῃ6 ἔοσῃη ψὨοἢ [Π6 πὸν ἘΔ τηιϑὶ 
ἴαλκθβ. Τηδθη ἤτχθῖ, δοοοσαϊηρ ἴο ἴδ8 
αἰνιης Ἰαἣ οὗ ογάεσ, {πὸ ϑριπὶ νουϊὰ 
δυϊάς ἴῃς Αροϑῖ]ε ἰηΐο 8}} (η6 Ττυῖῇ. 

ΤῊ! 15 ποῖ {πΠ6 ρίδοε ἴο ψογὶς ουὖξ ἴῃ 
ἀειδι! τῃ6 ΠΚΘη 655 δηὰ ἀϊδδγθηςς οὗ ἴδ 6 
Ἀροοσαῖνγρβε δηὰ ἴδε Εουπῃ Οοβρεὶ οἡ 
5ρ6οῖΔὶ ρΡοϊηῖβ οὔ ἀοοϊπηα; δυῖϊ (ἢς 
ΟΠ Πϑιοϊορυ οὗ τῆς ἴνο Ὀοοκβ ᾿Πυδίταῖαβ 
ΨΘΙΥ τοι ΔΙΚΌ [Π6 ροβιτοη πο ἢδ5 
ὈδΘὴ δϑϑιρηδά ἴο ἴῆ6 ΑΡροοδίυρβε 85 Ἷοῃ- 
πεσῦης ἴῃς ϑγπορι5ι5 δηὰ 81 ]ομη. [ἰ 
5 ὨΘΟΘΒΒΔΥΥ Τἤ6η ἴο ἰηάϊςαίς 5ΒΟΣΟΥ [ἢ 6 
ἰοδοῃῖηρ οὗ ἴῃ6 Αροοδίγρβε οἡ (Ὁ σϑ 5 
σΟΥΚ δηὰ Ὀείης. 

ΤὨς σόσκ οὗ Οἢπβῖ ἰ5 ργεβεηϊεαὰ βυχ- 
ΤΏΔΙΪΥ ἃ5 16 νἹἱοῖουυ τἤσοιυρ ἀεδαῖῃ οὗ 
Οης ψῆο νγᾶ5 {γ}γῪ τη. Ογιδὶ νγ5 [ῃς 
τερτγεβεηίδενε οἱ αν (ν. 5, χχὶ!. 16), 
Ρἰεγοβα (Ἰ. 7), οτυςδεὰ (ΧΙ. 8), ἀῃὰ δραίῃ 
αυϊοκεηεά (1. 5; σογῃρ. (οἱ. ἴ. 18).) 50 
Ἡς ““Ὀουρῆι" ἴῇς τοἀεδειηθα (ν. 9, χίν. 
4 ἢ); δηά Ηϊς Ὀ]οοά Ο Πηρβ ἴο 16: 
ΤοΪθᾶϑα (,. 5, λύσαντι ἀπὸ τ. ες οἰεδηβίηρ 
(11. 14), δῃὰ νἹοίουγ (χὶ!. 1). Απὰ ἴῃ 
τῃ15 Ηε δ] Π]]εὰ τμὲ αἀἰνίπα Μ1}1 (0 Γ πιεῃ 
(ω: [ἔδωκεν], 1... 26, ς, το, 16, 11. 1ο, δ, 
21, ν. 5, ΧΧΙ. 22). 

ΤῊΣ οχαδιιδίίοη οὐ (τὲ (ο] σε οἡ 
ἴῃ σοπῃηρ]εζίοη οὗ ΗἸ5 δαυτηϊγ νοσκ. ΤῊΣ 
“ΤΑΤῚὉ 5141] " νὰ8 ταὶβδθὰ ἴο ζίουγ (ν. 9, 
12). ὙΠε “βένεῃ ϑβρὶπῖ5 οἵ σοά " τὲ 
Η!ς5 (ν. 6, 111. 1; σοπΡ. 1. 4; [οἤῃ χν. 26). 
Ιη τῃς ΒΕΔνΘΗΪΥ 58 οί ΑΙ Ηδ ἰ5 τονθα]οᾶ 
ἃ5 ἴῃε ἀϊνης Ηρ Ῥηδδὶ (1. 12--ἰῦ; 
ΘΟΙΊΡ. ἰΪ. 9, Χ, 5 4) “ἼΚΕῈ ἃ βοὴ οὗ πηδῃ " 
( 13, χὶν. 14); ΓΓ0]Ὑ τῆδη, δηά γεῖ ζοσα 

ΟΕ 81. ΙΟΗΝ. Ιχχχνιϊ 

[πὴ τηδι, “ἴὴ6 νης Οπδ᾽" (1, σγ; 
σοταρ. Ϊοθη ν. 26). Ηδξ ροββεββ6β ΝΣ 
νης Κηπονη]εάρα (11. 2, 9, 13, 19, ὅζο,, 
23; σομῃρ. Ϊεγ. χὶ, 20, ὅς.) ; ἃπά ἀν τας 
ΡΟΜΕΙ (ΧΙ. 15, ΧΙΪ. το, ΧΥ].. 14, χίχ. τό). 
Ης τεοεῖνεβ "αἰνίης βοποὺσ (ν. 8 ἢ, χχ, 
6); δηᾷ ἰ8 Ἰοϊπεά νὴ Οοά (11. 2, ἫΝ 3, 

Ψ]. 16 ἔ,, νἱ]. 1ο, χῖν. 4, ΧΧΙ. 22, ΧχΙ!. 1,2; 
ΠΟΠΊΡ. ἤοβη Υ. 20, 23), 50 ἴῃαι ψ ἢ Οδά 
Ηξε 15 βροκβθη οἵ 85 ΟἿ (ΧΙ. 15, βασιλεύσει, 
Χχ, 6, μετ᾽ αὐτοῦ, ΧΧΙ!. 3, οἱ δοῦλοι αὐτοῦ 
λαγρε σουδὲν αὐτῷ); Ηδ 5Πᾶσθβ δἷ5οὸ ἴῃ 
Ρατί ἴῃς ἀϊνὶπα {1165 (1. 7, 111... 7, χίχ. τα; 
ΠΟΙΏΡ. νἱὶ. 1ο, 1{Π. 14; σΘΟΣΠΡ. [534]. Ιχν. 
16, Ὀυ1ϊ ποῖ ΧΧΙ]. 12). 
ΤῊδ Ἰῃρογίδησα οὗ ἴπεδ6 ῬΑββαροβ 

15 Ὀγουρῆϊ ουἵ ΌῪ (ἢε 5ίεγῃ ἀθῃηυῃοί δι οῃ8 
δραϊηβὶ Ἔν ΕΤῪ ἔοσπῃ οὗ ἸΠοἰδίσυ ἢ πο ἢ 
[Π6 ὈΟΟΚ δου αβ (ΠΟΙΏΡ. 1 Ϊοῆη ν. 21). 
Ομ τβι {πεγοίοσα 15 ΠΟΥ βεραγαϊεα ἴσοτῃ 
οτοαΐυγεβ. Απᾶὰ ἔσσῖμοῦ, [ὴ6 ρᾶββαρδβ 
5ῆον (δαΐ [ἢ6 ἸΠΊΔΡΟΙΥ ἩΠΙΟὮ 15 υδεὰ ἴῃ 
(δε ΟΙΪὰ Τεβίδηηθηϊ ἴο ἀδϑοσῖρα ἴῃς τονο- 
Ἰαϊίοη οὗ (οά [5 ἰτδῃϑίειτεα ὈΥ̓ ἴῃ 6 ὙΤΙΕΣ 
ἴο (σίϑὶ (ςογὰρ. ἢ χιὶ. 41, Ὠοῖθ). 

Οης οἴπεσ ροϊῃϊ σειηδῃβ ἴο Ὀ6᾽ Πο- 
(ἰἰεθἁ. [Ιῃ ἴῃ6 ϑυποριβῖ5 [66 ἰβ Ὡ0 
ἀϊγεοὶ βδἰαϊεηθηΐ οὗ [6 ῥγε-χιβίθηοα οὗ 
ΟὨγιδ. Ὑῆὲ {τυτἢ 15 τοσορῃηϊβαα ἴῃ [8 
ΑΡροοδίυγρβα, Ὀυΐ τοϊδιϊνεὶν ταῖμοσ πη 
ΔὈΌΞο]υΐεὶγ. ΟὨΠβῖ 15 σροκδβη οὗ 85 μήξ 
,3γεέ ἀπά τΔε ἐαεί (1. τὴ, 11. 8); 1ἀξ δερίρ- 
μίρρ οὗ ἦε ἐγεαΐίίον οΥΓ Οοά (Ἰϊλ. 14.; ἙσοτΡ. 
Ῥτον. ν}}}. 22 ; (οἱ, 1. 15); δηὰ μἐἔἐὦῴε Ἡ ογά 
ὉΓ Οοά (χιχ. 13). [Ιἢ ἴῆδβ6 ρῆγαβθϑ Μὰ 
δηά (ἢ6 δαυ]!δοὶ ἔοση οὗ (6 “1Ἰοροβ 
ἀοοσίπης," ψΠΙΟΝ 15 51} Κορὲ σι ῖη τα 
11ὴ65 οὗ ἴπεὲ ΟἹἀά Τεβιαπηεηῖ 14εα5. Βυϊῖ 
16 ΙΔίοσ υπίο]άϊηρ οὗ ἴῃ6 {τὰ ἢ 15. Ἰη- 
οἰυάοά ἴῃ τἢϊς δατ]οϑῖ οοηΐεβϑίοη. [δὴ 
ΑΡοϑῖϊε τνὰβ δβηδυ]εά ἴο 566 ἴῃ [ῃ6 Μαβίοσ 
ΠΟΙ ἢς δᾶ (οἸονοαὰ ἴῃ6 Βεϊὴρ ἴο 
ῬΏΟΙΩ 41] ΟΥ̓ ΔΟΩ ρᾶΥ5 δοηᾶσε ἴῃ ἴἢ6 
ΒΡ πῖυ8] ψου]ά, {ποτα 156 ηὸ αἰ σα] 1π 
ΔΡΡσεῃθηάιηρ ΟΝ ἢ σου]ὰ τῖ56, νἱτπουῖ 
ἀοὶηρ νἱοίδφρηοςας ἴο ἴῃῆ6 αν οὗ ἢυϊήδῃ 
[Πουρῃῖ, ἴο ἴπ6 ἐπυησϊδίοη οὗ ἴῃς ἰδεῖ 
οὐ Μἢϊοἢ τῆ6 Ἐουπ Οοβρεὶ 5 ἃ σοτω- 
τηθηΐδυυ, ἐλ Ῥογά δεα»ς ελ απα ἀυε 
αριοηρ μδ, αμα τος δελεά “77ὲ5 ρ077. 

Ιη ἃ ποτζὰά, ἴῃς βίυαγ οἵ [πΠ6 ϑγῃορεϑῖβ, 
οὗ τὴ ΑΡροσδίγρβα δηὰ οἵ ἴῃς (οβρεὶ οὗ 
σὲ ].ομῃ 1 ϑυσοοβϑίου ΘΏ4 0165 05 ἴο 566 
ὉΠΔΟΙ ψῆαῖ Ὠυμηδη σοπαϊτίοης ἴῃ6 []} 
ΤΩΔ) 5 οὗ Οπϑὲ νὰ ρογοεϊνεα δηᾶ ἀθ- 
αἰατεά, ποῖ 8}1} δ οὔςε, θα 5ῖερ Ὁγ 5ἴθρ, δηά 
Ὁγ ἴῃ ΒΕΙΡ οἵ ἴῃς οἷά ρῥγορμεῖϊς τεδοβίησ. 
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Ιχχχνῖΐ 

4. 77: σοερῥεὶ απ τε Ἐῤέείζες ο .5, 
7) ο΄. 

ς Τῇ τοϊδέοη οὗ ἴῃ σοβρεὶ οὗ ϑῖ ] ὁῇῃ 
ἴο 5 ΕΡΙ51165 15 [ῃδὲ οὗ ἃ ἢιβίοσυ ἴο 5 
ΔΟΟΟΙΏΡΔΏΥΩΡ σοϊῃηθηΐ ΟΥΓ Δρρὶιοδίϊοῃ. 
Τῆς ἤχϑὶ ΕΡ 5116 ργεδυρροβθϑ (ῃ6 σοβρεὶ 
ΘΙΠΟΓ 845 ἃ ὑπ Πὴρ ΟΥὁἨ 8ἃ5 ΟΥΔΙ ἰπϑδίσιο- 
ἴοη. Βυΐῖ ψΏ1]16 ἴΠ6 γα ἀγα υταθτουβ δηὰ 
β: ΚΙ τοβο Ὀ]δῆσα5 ὈΟΪΏ ἴῃ ἴογηλ δηά 
1πουρῃΐς Ὀεΐνψεεη ἴῃς ΕΡΙδῖ]αΣ δηὰ (ἢ8 
ἘνδΏρο θ᾽ 5 τοοοσὰ οὗ ἴῃς 1,οτάΐἷβ ἀἱϊ5- 
σοιγθο5 δηα 5 ΟὟ Πδιγδῖνο, [6.6 ἃ. 
5111 οδαγδοίοτιβες ἀϊβογεησοθ Ὀοΐνθοη 
ποῖα. [ἢ τὴς ΕρΙ5ι)Ὲ [ῃ6 ἀοοίπηε οἵ (ῃ6 
Ιοταΐβ ἔπι δηά ρεγίεοϊ Ππυϊηδηϊν (σαρξ) 
5 ργθαοιμίηδηῖ: ἰὴ ἴῃ6 Οοβροὶ ἴμαὶ οὗ 
Η!5 ἀϊνίῃε ρίοσυ (δόξα). Τῆς Ὀυτάδη οὗ 
[86 ΕρΙ5116 15 "τῆς μηδὲ 15 [585 :᾿ τὴς 
ΨΙΤΟΥ ὑΓθθθ65 ἢ]5 διριϊηθηΐ ἴσοτῃ ἴῃ6 
αἰϊνίης ἴο ἴῃς Ὠυτηδη, ἔτομχ ἴῃ6 5ρί ταὶ 
δηὰ Ιά64] ἴο ἴῃς Ὠιϑίοτοδι, ὍΤΠα Ὀυτάδῃ 
οὗ [6 (σοβρεὶ 15 “"]εϑ5 15 ἴῃς ΓΟ γιϑὶ :" 
ἴΠ6 ΤΟΙ ὈΥ65565 ἢ15 διρυμηθηΐῖ ἔσο ἴΠ6 
Ὠυτηδη ἴο ἴΠ6 ἀϊνίης, τοῖα (ἢς Ὠἰδίοτίοδὶ 
ἴο ἴῃ6 ϑρί πίι4] δἀπᾶ 1ῴθ], ὍΤἢδ ἰὈΓΠΊΘΓ 
15 [6 ῃδίυταὶ ροβι!οὴ οὗ ἴῃ 6 ΡῬγθδοῦοσ, 
δηᾷ τῇς Ἰαἴΐοσ οὗ [6 Ὠἰδίοτγδῃ. 

Τῆς ἀϊδεγοηος Ὀείνθθῃ (ἢ ΕΡΙ5116 
δΔηα τς Οοβραὶ ἰῇ {ΠΕῚΓ δβοῃδίοϊοριοβὶ 
τοίη ἴο!]ονν5. ἔγοτῃ [Π15 διηἀδιηθηΐδὶ 
αἰἤεγθοηοθ. [1 ἴπ6 αοβροὶ με ἀοοσίης 
οὗ 16 “σογηρ᾽" οὗ ἴῃς οτὰ (χΧχὶ, 22, 
χῖν. 3), δηὰ οἵ “τἢς ἰαδῖ ἀδγ᾽ (ν!. 40, 44), 
δΔηα οὗ ““1ῇς Ἰυάρτηεηῖ" (ν. 28 [), δῖα 
τουοπεὰ ὑροὴ ροπογαῖγ. [Ι͂ἢ τῇς ΕΡΙ5116 
“τῆς τρδη  ϑιδίοη " οὐ (ΟὨγίβὲ (11, 28) 
δηὰ Ηἰς “ρῬγεβϑεῆσε" βἰδηά ουξὝ͵σᾷβ οἰθδᾶγ 
ἰαοϊβ ἴῃ ἴῃ6 Ὠϊδίοτγ οἵ [ἢ6 νογϊὰ. Ης 
σοηθ8, ὄνθῇ ἃ5 Ηδ οδίηθ, “"ὶΪἷὶῇ βεϑ ἢ" 
(2 ]οβῃ 7); δηὰ “δηιοῆἢγβῖβ" ῥγεσεάς 
Η!5 σομλϊηρ (1 Τ]οδη 11. 18 8... 
Αρϑίῃ, ἴῃ [6 ΕΡΙ516 [6 ἀοοίπηδ οὔρτο- 

Ῥδιοη 15 τόσα αἀἰβεηςῖ ἀηὰ ἔμ] Ἔχρσθβ8- 
εὰ τῃδη 1 ἴῃς αοϑρεῖ (ἱλασμός, τ [ ὁἢη 1. 
2, ἵν. το; οοῃρ. ΗϑδΌ. |ϊ. 17; καθαρίζειν, χ 
Το 1. 7, 9); δῃά ἴῇ οσοηῃθδχίοῃ ὑπ (ἢ 8 
ἴὴ6 ἀυτγ οὗ ἴ[π6 σοηΐδϑβϑβίοῃ οἵ 51η8 (1 [ἢ 
1. 9), δηά τἢε οβῖςος οὗ (ῃς ],οτὰ 85 Ραᾶγα- 
οἷεῖα (Δἀνοοσδίθ) (ι [οδη 11. σ ; σοσῃρ. 
]ομη χῖν. τό, ποῖθ) Βαϊῖ [ἰξ 15 πιοβῖ 
ΨΟΥΩΥ οὗ ποίϊςα ἰδῖ ὯῸ 86 ἰ5 τγδάδ ἴῃ 
ἴῃς ΕΡί5116 οὗ ἴῃ6 ἰδῆχζυαρε οὗ ἴῃ ἀϊ5- 
ΟΟυθα5 ἰὴ Ιοῇῃ 11. δῃὰ ν᾿. Οὐ ἴδῃ6 
οἴδεσ απά, [ἢς σοῃησορίοη οὗ ἴῃ6 “υὑπο- 
[ἴοη " οὗ (Ὠγιϑίδηβ (1 Ἰοῇ 11. 20, 27; 
σοοΙΏΡ. εν. 1. 6) 15 ἃ ἰδῖθσγ ἰηςεγρσείδι 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

οἵ [6 γῆ οἵ ἴῃς ϑρὶπι ψιϊςὰ ΟὨτ8[ ῥτὸ- 
ταϊβθα, 

ΟδμΘΓΑΪΥ ἴοο τ ΜῈ] ὃδ6 ἰουηὰ οὐ ἃ 
σοϊηράσγίβοη οὗ ἴῃς οἰοβεϑὶ ρδγδ]]6]5, [δὲ 
[6 ΑΡοβε]θ 5 οσῃ νοσὰβ 416 ΠΊΟσῈ ἰοττηδὶ 
ἴῃ ἜΧΡγαββοη [ἤδη ἴἢ6 πογάβ οἵ ἴῃς [οτά 
ὙΠΟ Ὠδ τεοοσάβ. ΤῊ 1Τοσά δ ψοτὰςβ 
ᾶνα Ὀδοη τηουϊἀθα Ὦγ τῆς ἀἰϊδϑοὶρ]α ἱπίο 
ΔΡὨΟΥΒΏ8 ἴῃ ἴθ ΕἸ 5116 : τΠθὶσγ ἢ]5- 
[οΥς σοηηδχίοη ἢ85 θθθη ὕσόκθη. Αἱ (ἢ 6 
ΒΆ1Ω6 {{π|6 ἴῃ ἰδηρταρε οὗ ἴῃς ΕΡΙ5116 15 
ἴῃ ἴῃς πηαίη ἀϊγαςί, αὐρϑίγαςϊῖ, δπὰ υῃ- 
ἢρσυταῖϊνΕ. ΤῊς ΑΡοΞ116᾽5 τοδοῃίηρ, 50 ἴο 
ΒΡΘΆΚ, 15. “ρῥἰδίῃ " (παρρησίᾳ), ψ᾿Ὧ"6 τἢδϊ 
οὗ ἴπ6 Τοτὰ νγᾶβ “ἴῃ ῥσονθιῦβ᾽" (ἐν παροι- 
μίαις, Ἰομη χνὶ. 25). 
πα οὐ ΤΟ ΘΧΔΙΏΡ]65 Μ01]1 1]]υϑίταῖα 

[ἢ οοῃίγαϑσὶ νυν ἢ δ5 Ὀθθη ἱπαϊοδιθα : 

7οἤη νἱῖ. 12. 7 γε “ἦε Δρλἑ 97 ἐλε 
τυογί: ἦε ἐλαξ γορισείλ »ις «λα ποΐ 
τυαίξ ἐ; ἀσγζπεος, ὀιμ' «ἦα ἀανε {ἦς ἐρλ 
97 ἐζχε. 

1 ]οῇῃ 1. 5,7). Ζ761:: λοι ἐς “ἦε »ιξ'- 
σαρέ τ΄ὖό ἀατυε ἀεαγά 97 ἀέγι, απα ἀδίαγε 
μρΐο γοι, ἐλαί σοά ἐς δρλέ, απα ἐπ ἀΐμι ἐς 
μο ἀαγξηεις αἱ αἴ... 27 τ΄ῶῊ τοαίξ ἐπ ἐἀξε 
ἐσ ας ἀξ 'ς ἐμ “ἦς ἄρ, το ἄανε γείζοιυ- 
“ἀΐῥ ομό τυῖὰ αροΐλέν... 

]οῆη χν. 22. 4274 τλαΐ λαϊείδ »ο λαΐεἠ 
»,») 2. αἱἦεγ αἶδο. 

1 ]οῃῃ ἴ1. 22. Ῥαηοσεοενεν ἄφμίλ {.ε 
,ϑ5, ἐἦε σαγις λαζά ποΐ 266 δαί, δμζ ἀξ 
ἑλαξ αεξποισέεζρείλ ἐλε δοηι λαίλ ἦε 2- 
“δ᾽ σίρο. 

ΟοΙΏΡΑΓΕ 50 ΡΡ. ἰχὶ, ἢ 

οῃ Δ ν 1 Μ}111 6 ἔεϊς τῆδι Πότ ἰ8 ἃ 
ἀεοίϑινε ᾿ ἀἸβεγεηςε (50 ἴο 5068) 1 ἴδε 
ΔΙΠΊΟΒΡΠοῖς οὗ ἴῃς ἴννο θοοκβ. [πη ἴδε 
ΕΡίβ]α δῖ Τοῆη ἀδαὶθ ἔγεεὶγ ἢ (Π6 
{π|ἢὴ5 οὗ ἴῃ 6 (ὐοβραὶ 1 ἀϊγεοῖ οοηῆιοϊ 
ΜΠ (ἢ6 ἙΠαγαοίθβες ρΡ6115 οὗ ἢῚ5 οὐῃ 
τἰπλα : ἰὴ ἴπΠ6 οβρεὶ ἢς ᾿ἴνε5 ἀρϑῖη ἰῃ 16 
Ῥτόϑθηοα οὗ ΟΠπβι δπά οὗ [6 ἱτηπηράϊαϊο 
Θηθη65 οὗ (ἢγιϑῖ, ψ ἢ] ἢ6 Ὀτηρβ οὐ 
[68 υηϊνοῦϑαὶ βρηϊβοδηος οὗ ἐνεπῖβ δηὰ 
τοδοδίηρ ποῖ (ΠΥ υπάετβίοοὰ δὲ [Π6 
ὨΣΏ6. 

Ὕ. ΤΗΕ ΗἸΘΤΟΒΕΥ ΟΕ ΤΗῈ ΟῸΟΞΡΕΙ. 

Ι. 73:2 72χί. 

ΤἼς τηδίθτδ]9 (οὺγ ἀείοττηϊηϊης [ἢ6 
ἰοχὶ οὗ ἴῃς Οο5ρεὶ οὗ 81 οῇη ᾶζβ, δ8 ἰῇ 
(Π6 οα86 οὗ [6 οἵἴποσ Οοβροὶβ, δηὰ οὗ 
ἴῃς θοοκβ οὗ ἴῃ Νεν Τοβίδπηθηϊ ρεηθ- 
ΓΆΙΥ, διῶρὶς δηὰ ναῖε, [10 ψ}}} ὃς 



ΤΗΕ ΟΘΟΘΡΕΙ, 

δι πΠοϊοης τὸ Ὡοῖοα ἴδ6 τηοβὶ πηροτίδηϊξ 
Δ ΠΟ δ5. ἰὼ νοῦ (ἴῃς Οοθβρεὶ οὗ 8ι 
]οδη 15 ὑγοβϑογνϑα. 

Ι. ΟΒΕΕΚ Μανύβοβξιριϑ. 

Οσά. διπαίίζρες (Δ). ΤὨδ δηΐγα σοϑ- 
ΡΕΙ. 

Οά. Αχακάγίπες (Α). δηβ νὶ. 50 
-νἱ]. ς 2. 

Ορά, Καϊεαπως (Β) ὙὍΠα οηξσε σο98- 
Ῥ6Ι. ὶ 

Οοά. Ἐάγαενι (Ο). ἙΕἸραξς οοηδίάογ- 
ΔὉ]ς ἰταρτηθηῖβ. (1) ἷ. 1-41. (41) "], 
23-ν. τό. (3) νἱ. 38---νῖ. 4. (4) νἹἱῖ!. 
34--|αλο 11. (5) χΙ. 8---46. (6) χΙ!!. 8 
-αῖν. 7. (7) χνὶ. 21--οΧν!. 26. (8) Χχ, 
26---6ηα. 

Οά. δες (Ὠ). Ὑνδῃῖβ 1. 16---ἰϊ, 26 ; 
Δηὰ ΧΥ], 13---Χχ, 132 [45 Ὀ66Ὼ 5ιρρ]εα 
Ὁγ 8 ἰδίεσ ἤδη, ρεγῆδρϑ ἔτοσῃ ἴῃ οὐρίηδὶ 
ἰοᾶνοβ. 

Ορά. ῥαγίς. (1). Ὑδῃϊβ χχὶ. σῷ --- 
Θά. 
ὙΏΘΓΟ ἃγα δαϑιδ5 εἰσῃςϊ οἴποσ υποΐδὶ 

Μϑ5. οοηίαἰηΐϊηρ ἴῃς (ὐοϑρο6ὶ σοτωρίεθῖα 
ΟΥ ὨΘΔΙΥ σοτῃρ]εῖθ; δηὰ {πιστίθθεη ψῃϊο ἢ 
ΟΟὨΙΔΙῺ ΙΏΟΓΕῈ ΟΥ 1655 σοῃϑβι ἀοδῦϊα ἔταρ- 
ΤΘὨἴ5. 

ΤὨς ουγθῖνο Τη55., ὙΠΙΟ ἃγὸ δἰτηοϑβῖ 
οὗ ΘΥΘΙῪ ἄορτοα οὗ δχοθι]θηςθ, ἃ16 ΠΊΟΙΘ 
ἴλη όοο. 

Π. ΑΝΟΙΕΝΤ ΝἜΈΚΒΙΟΝΞΒ. 
(η) 784 Οὐδ ((υτεϊοηϊΔη) «ϑγγίαε 

ΝΕ τ1.). ἘουΣ ἑταρτηεηΐβ : (1) 1. 1---42. 
2) 111, 5-ν!!, 437. (3) νἱϊ. 37 τον. 53, 
ΟΠ Πρ ΥἹ]. κ.3- ΝῊ}. 11. (4) χιν. 11-- 
20. 

Ζῆσ Κμίραϊε δγγίας (Ῥ 5 Ὠϊῖο, (5.7. 2ε1.). 
Τῆς ἐπῦσε Οο5ρεὶ. 

Ζάε ἤαγείεαρ ϑγγίας (5 γγ. ἀω). Τῆς 
ΘΓ γα οθρεὶ. 

(2) 732ε Οἱ Ζ2αέμ (2α,. νυ} ΤΠ 
Θητγα οβρεὶ ἴῃ βενοσγαὶ ἀϊδιηςῖ [γΡ68. 

781ε Μωζραίε Ζαΐη (ωζρ.). ὌὝὍΒς 
δηῦγα αοβρεὶ. 

7Ζλε ΜὮεριρλίς (ζορίϊο, ἢ τς ἀϊαϊοοιῖ 
οὔ νοῦ Εργρῦ). Τῆβ δηῖγα (οβρεὶ. 

7ΖᾺε ΤΑεῤαές (ϑαϊιιάϊςο, Ἰη ἴῃς ἀἰα]εοὶ οὗ 
ὕρρεσ Ευγρί). ΜΕΥ οοηϑιἀογαῦ]α ἔταρ- 
ΙΘηῖ5 δᾶνα δε μι] βθηῃθἃὰ 1 ἴδ6 
Αρρεπάϊχ ἴο οἰ ἀε᾽5 "(οά. ΑΙ. Ν. Τ᾿ οὗ 
ἩΠΙοἢ ἃ ΤΟΙ Ἰδιίοη 18 ρίνθη ἰπ ον ασίΖο 5 
εὐἀϊίοη οὗ ἴῃς Μειηρῆις Οοβρεῖ5. 

ΠῚ. ἙΑΤΒΕΒβ. 
ἴῃ δαάϊείοῃ ἴο ἰβοϊδίς ἃ αυοϊδίοηϑβ 

ΟΕ 91. ΤΟΗΝ. Ἰχχχίχ 

[οτος τοηδίη, τοῦ] ΘΑΙΪ {{65: [ἢ6 
(οτηπιθηΐδγιεβ οὗ ΟΥ̓ΕΙΣ;, οὗ ΑΙΕΧΑΝΌΕΙΑ 
(ῃθαγὶγ οοτρ]εἴο) ; [ῃ6 ΕΧΡΙΔηδίοτγ Ηοιὶ- 
[165 οὗ Αὐούθϑτινεξε δῃηὰ (ἨΗΒΥΒΟΒΤΟΜ : 
δηὰ ἴαγρα ἰγαρτηθηΐῖβ οὗ ἴῃς (οχωμχθηΐδ- 
Ιίε8β οὗ ΟΒΙΟΕῈΝ δηὰ ΤΉΕΟΡΟΒΕ οἵ 
Μορβυξϑτια. 

ΤῊΙ5 5 ποῖ ἴῃς ῥἷδοβ ἴο δῃΐοσ ἴῃ ἀείδι] 
ὍὌΡΟΩ ἴῃς τπεϊποᾶς οὗ ἰδχίιαὶ οὙ ΟΊ βίη. 
τ τηυϑῖ βυβῖῆοα ἴο 54Υ [δὲ [Π6 ῥζοῦ]οῖω 
ἷ5 ἴῃ ἴῃς ἄγβὶ βῖαρε ἘἊββθῃτδ}}γ Ὠϊβίοτιςδὶ. 
Τῆς ΡῥΠΙΊΔΙΥ οὐ]οοῖ οὗ [6 οπῖὶς 15. ἴο 
ἀἴδοονεσ ἰῇ (ἢ οᾶ56 οὗ ναγδιίοηβ ἴῃ δ 
Ιηοβὶ δησίθηῖ σοδαϊησ. ἸΝΏΘη [ἢ 5 [45 
Ὀδοη ἄοπε 11 τοιμδη5 ἴο ἴακα δοοουηΐ οὗ 
ΔΏΥ Διριπιθηῖϊβ ΨΠΊΟΣΝ ΙῺΔΥ Ὀ6 υτρεὰ 
δραϊηθὶ ἴῃ6 δὺς ΠΟ ΠΟ οὗ ἴπε φαι]]δϑῖ 
ἰεχί. ἴὔη]6855 ἴῆρϑε δῖα οὗ ρτεδὶ μεϊρῃϊ 
ἴπ6 ῥτγοσοραῖΐνα οὗὐ ἂρ τιιδέ ῥσονδὶὶ, 
Βυϊ [ἢ15 ἤγϑί ὑγοόσθβϑ5 οδῃηηοῖ Ὧ6 δΔορσοχῃ- 
Ρ᾿Ιϑμεὰ ὈΥ 5]Π|ΡΪῪ ἰακὶπρ τ[ῃ6 τεοδαϊηρ 
οὗ [86 τποβί δηῃςίεηϊ σορίθβ, ΟΥὁ ρνίηρ ἃ 
ἢχθαὰ νδ]ιε, 50 ἴο βρθᾶκ, ἴο δδςῇ σΟΡΥ͂ 
δΔοσοχάϊηρ ἴο 1ἴ5 δηιαυγ. ΤῊΘ τηοβῖ 
Δηοίθηΐϊ ΘΟΡΥ 5 ἐὐὐογὶς ῥαγίδες ΚΕ ἴο 
εἶνε ἴῃς πηοβὶ δηοϊεηϊ ἰαχῖ οἡ ἴῃ6 ψῇο]ο, 
δηὰ 1 4 1655 ἄερτεα οὗ ρυο δ  Ὑ ἴῃ 
ΘΔ ρδΙ ΠΟ] τᾶ56. Βιυῖ ἴῃς δησίθηΐ 
ΔυϊΠου 165 οἴἴθῃ ἀἰδαρτθθ. Ηδηοα ἴἴ ἰβ ἃ 
ΠΕΟΟΒΒΑΙΎ σοΟηατοη ἴίογ 16 ἀεσίογη)ηδ- 
ἄοη οὗ τῃ6 πηοϑβὶ δηοϊβηϊ ἰοχὶ ἴο 5 ΠΥ 
186 οἰϊοῦ δυϊποητθ5 ας τολοίες (1) 56- 
ραγδίοϊγ, δῃὰ (2) ἴῃ {πεὶσγ στηυτυαὶ τοὶα- 
[ἰἸοη8. [ἢ [18 ᾶὺ ᾿ξ σδῃ 6 δϑοουίδιηθά 
Ὀεγοηάᾶ ἀουδὲ ψθδὶ Μ55. (ἔογ Ἐχδιῃρὶ]θ) 
ῬΙΘΒΟΓνΘ ἃ αἰ βΈ ΠΟΥ δηϊθ- Νίοθης ἰοχῖ. 
ΛΈ θη [ῃϊς 15 ἀοῃθ ἴπ6 [2858 οὗ δνϊάθηςς 
οΔῃ δ τεάἀιςρα ἴο τηδηδροδῦϊε ἀϊπηθη- 
βίοῃβ. [1{ 1 οδπηοῖ 6 δῆδνῃ ἰμαΐὶ ἃ 
τοδάϊηρ ἢ858 ΔῪ δηΐε- Νίοεῃς δυϊμουῦ, 
1 ΠΊΔΥ ἴῃ δἰπηοϑὶ 411 οδβεϑ Ὀ6 σοηβάθηιμΥ 
βοΐ 4516. 

Νο οπδ οἔὗἉ ἴδ οχίϑιην Μ995. οἵ ἴδ6 
Νον Ταβιδιηθηΐ 15 οἱδσ ἴδῃ ἴῃ6 ἐουσῇ 
σοηΐυσΥ; Ὀυῖϊ [ῃ6 φαι]]οβῖ, ἢ Ἰοἢ ἤᾶνα 
θ6θῃ δἰγοδαγν επυπιεγαϊεα, γοργεβεηΐϊ νΕΤΥ 
ἀϊβετεηὶ ἴγρεβ οὗ ἰεχῖ, ἀπά ἅγθ, 85 ἴὩ 
ἃ5 δῇ δ δεβοουίδίηθα, οὐ νεῖν αἰβοτ- 
οηΐ οτρίη. Τὸ β8ρεὰκ οὗ [δὶ 41}1 45 
“ΑἸεχαπάτγιπε ἢ ἰβ 'π Ἐν ΕΣΥ ΨΑΥ τη] 5] 6δα- 
ἰηρ. 

(1) Α πτροβῖ οαγεῖιὶ δχαιηϊηδίοη οἵ 
Β ἰεᾶνεβ ᾿ἴ ἴῃ ροββοβϑίοῃ οὗ ἴπῸ {{π|6 ἴο 
ΒΌΡΤΟΙΩΘ Εχοϑ]]θῆςθ. [15 σϑδάϊηρθ ἤᾶνα 
ὯΟ βρθοϊῆς σο]ουτίηρ. [{ 18 ποῖ ΠΟ ]γ 
[δῖ 1 τοργοβθηῖς [Π6 ἴοχὶ ργαβοσνεά ἴῃ 
(ἢς οτρίηδὶ στεοῖς Ομυσοῖ οὗ Ἐομης. 



χε 

(2) ΤΠ ἰεχίβ οὗ δὲ δπὰ Ὁ, νῃ]οῖ 
ἢανα τουςῇ ἴῃ σομημιοη, αζα οὗ νοῦ Πρ 
δΔηθαυϊν, ἀδίηρ τοὶ ἴῃ6 εηᾶὰ οὗ τΠ6 
βεοοπὰ σθηΐυσγ. ὙΕΙ͂. σοτῃπΊοη δ] επιθηῖ 
15 οἰοβεὶγ αἰκίη ἴο δὴ οἰθιηθηῖ ἢ ἴῃς ΟΪἹὰ 
ϑγτίδς δηὰ ΟἹὰ 1, ἴϊῆὴ νεγβϑίοηϑ, δηὰ 
5Π6 5 ΤΟ Ἰἰσθῆβ6 Ἰῃ Ὀᾶγαρῆγαβα δηὰ 
Ϊἴῃ ἴπΠ6 ἱηϊτοἀυσίίοη οὐ ϑυποῃυτηοιβ 
Ῥῆταβοβ δπὰ ψνογάβ. Τῆς ΤΠδγδοιθυ βι 108 
οὗ 1658. Μ55. δὲ ὑγοῦδον οἱ ῬαΪδθβ- 
Ἐηΐδη οἤρίη. 
(3) Τα Ἑδασδοίογβες τοδαϊπρβ οὗ ( 

δἃηὰ [, ᾿πάϊοδῖς ἴΠ6 σοῦκ οὗ ἃ οδγοίυϊ 
διδτητηδῖοαὶ γον ϑίοη, ΤΏΘΥ βθοῖὴ ἴο ὃς 
ἄυς το ΑἸεχδηα δ. 

(4) Ιῃ τῆς Οσοβρεῖΐβ Α ρῖνεβ ἃ τενϊβεὰ 
(Αμιοομδη 6) ἴοχὶ ἢ] ἢ ἑοστηθα [ἢς Ὀ4515 
οὔ τὰ ᾿ἰαΐοσ Βγζδῃηιϊίηβ ἰοχίϑ. 
(εχῖβ όσα δἰπγοβῖ Ἐχο]υϑίνοὶυ τερτοἀυοβα 
ἔτοιῃ [ἢ 5ἰχίῃ οδηΐυτυ οηνναγαάβ. 

ΤΠ6 ΤὨδγδοίο ας τοδάϊηρβ οὗ Β, οἵ 
δ, δῃὰ οὔ, Ι,, μανθ 411} πῆοσε Οὗ 1655 
ΒΌΡΡοτι ἰῃ ἴπΠ6 δηίθ- Νίσθης ἀρ. Τῇ 
ομαγδοϊοσιϑᾶς στοδαϊηρϑ οὗ Α, οἡ ἴΠ6 οἵἴοσ 
παηά, οαηποῖ 6 ἰταοεα Ῥδοκ Ὀεγοπά 
ἴῃς ἐουπῆ σοηΐυτγ, που ρἢ 1 δΔ5 4150 ἃ 
ναϊυδῦϊα δηοϊθηῖ οἰθηθηῖ ἰἱπῃ ΟΟΙΏΣΏΟΏ 
σῇ Β(ὙΙ, ταῖδοσ [ἤδη στ ΝΟ Ὁ. 

τ (ο]ονν5 τπογοίοσα (ϑρεακίης ζΘη6- 
ΤᾺ }}]γ)} [πὶ ἃ τεδαϊηρ ψηϊοἢ 5 ἰουῃμὰ ἴἰη 
Β δηὰ ἴῃ ἃ ὈΥ ΔΤ τεργοβοπίδεινε οὗ 
οηδ οὗ ἴῃ6 οΟἾΠΕΙ στοὺρβ ᾶ5 ΨΕΙῪ σῇ 
οἰαὶπβ ἴο Ὀςε σοῃδιάοτοαὰ [ἴῃς οΥΡΊηΔὶ 
τεδάϊην. Οη ἴδε οἵπεσ παπᾶ 4 τεδάϊησ 
ΜΠ ΠΙΟἢ 15 ἰουπηα ΟἿ]Υ ἴῃ ἴῃς ταργοβϑεηΐϊδ- 
ἶνε5 οὗ οὔξ οἵ ἴπ6 ἴἢτεα αϑῖ ρτοιρβ 18 
ΠΚεῖγ ἴο ΒΕ 4 οοττεοίίοῃ ; δηὰ ἴῃ 6 88Π16 
ΤΩΔΥ Ὀδ 5αἰά οἵ 4 τοδάϊηρ ψὨΙΟἢ 15 σίνθη 
ΟἾΪΥ ἴῃ τεργοδοηϊδίνοα οὗ τῆς (τὰ αηὰ 
ἔουτ ρτοῦρβ. ΜΟΙ ἔδνν τοδάϊηρϑ ἴῃ (ἢ6 
Οσοβρεῖβ ψ}}} Ὀ6 Τουπὰ ἴο οἰδαπά ἴῃς ἴεϑῖ 
οὗ ἃ σοιαρυθῃθηβῖνε Θχδι δ] 0 η ἩΔΙΟὮ 
816 ποῖ βιρροτῖοα ὈΥ δὲ οἵ Β οΥ Ὁ. 

ΤΉ656 σΟΏΟΙ 51008 ὨΘΟΘϑϑατὶν ἀδροηά 
ὍΡΟΙ δὴ Ὄχῃδιυβῖνε ἱπάποίοη οὗὨἨ ραίςοι- 
ἰατβ. Νὸο ρῥρσοσβββ οσδῇ Ὀδ ΤΟΤΕ ῬΓΘΟΔΓΙΟΙΙΒ 
[ὩΔῃ ἴῃς δἰϊειηρὶ ἴο βείι]6 δδοῇ οἽδβα οὗ 
νΔΙΙΔΙΙΟΏ 85 ᾿ξ 565. Α τοδαϊηρ, ψῃΟΒ 
ἴάκθη δίοῃε ἵΔΥ δρροαῦ ἴο Ὀ6 ῥ]διιϑιὶο 
ΟΥ ὀνθῇ {πι6, 5 οἴδθῃη δοθῇ ἴο Ὀδ6 δὴ 
Ἰηροηΐοιι5 σοΙτθοςΊΟὴ ἔσγοπὶ ἃ σοπϑι ἀθγδιίοῃ 
οὗ {86 οΠαγδοιοσιϑῖῖςβ οὐ [ἢ διῇ 168 
ΌΥ πῆϊοῖ 1 5 βδυρροτίεὰ ἰἄκθὴ ἃ5 ἃ 
ἔῖουρ. Νὸ δυϊδμουυ ἢ85 δῇ υηνδιγίην 
νΆ]υὰ6. Νὸὼο δυϊπου 15 ὄνεσ Ὠοπιοβθηθ- 
οὐδ. [{ ἰ5. ΟὨΪΥ Ὁγ ἰακὶπρ ἃ νὰ νἹ 
οὗ ἴῃς στουρίηρ οὗ ἴῃ6 δυῃοητ 68 (ἢ 

Τῆθθα. 
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ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἃ 5011 σοποϊυίοη οδῃ ὃ6 ραϊηο ἃ. Απὰ 
ἴῃ τῃ]5 τεβρεοῖ τῇ6 εανϊάδηοθ ψῇΐϊο ἰ5 
ἈΥΔΙ]ΔΌ]6 ἔοτ ἀεσιοστηιηΐηρ ἴῃς ἰοχὶ οὗ [Π6 
Νον Τοβίδιηθηϊ 15 580 σορΊοι5 δπα νατδὰ 
[δῖ {π|||6 ὅπ] ἀοιιϊδὲ σδῃ Ὀὲ ἰἸεῇ. ; 
εν {||6ὲ μᾶς Ὀδεη 5διὰ ἴῃ ἀδίαδιϊ οῃ .: 

γΑΠΟΙ5 τεδδϊηρς ἴῃ [ῃ6 ποῖδθ5, ἐεχοθρὶ οἢ 
ἃ ἴδιν ραϑϑᾶροβ οὗ ὑπιι5ι4] Ἰηΐϊοτεβῖ. [{᾿ 
ἍΜ} τποτοίοτε Ὀ6 υδεῖι] ἴο ρῖνα ἃ Ὀπεῖ.. 
ΒΠΊΤΏΔΙΥ οὗ ἴῃ 6 δυϊῃοτ!65. ΤῸΓ ἃ 56]εο- 
ἄοῃ οἵ νατίδιίίοῃβ ΠΟ δᾶνα ἃ οὐ ς8] 
Ἰηϊοεγεδῖ, ΤῊ ΙΏΔΥῪ δεῖνα 85 Ὁδ515 [ὉῸΓ 
ἔυτΠ εν παν ἴο ἴΠο56 ψῆο νι βῇ ἴο ρυζδια 
ἴῃς 50]6ςοῖ ; δἀπὰ «αἱ [ἢ βαῖὴθ {ἰπ|6 ἴΐ 
Ψ1 1]υδίταῖϊς ἴπ6 σοτηράσγαῖϊνε ναϊαθ οἵ 
ἴῃς ἀἰδογοης δυῖθμοσιι 65 τη Ποῖ αἰ εγειῖ 
σοι ηδοηβ᾽. 

1. πίον βνεἰαϊέυε 0» δεῤῥίεηιοριία» 
α΄ 05:65. 

αμῦ δεν τυῶέ το ἥγονι {λέ 
Ῥλαγίξεες (καὶ ἀπεσταλμένοι), 
ἈΦΠΑΊΒΟΣΝΙ, Μοηῤῆᾶ. 866 
Ὠοΐδ. 

αμα 11τν ἐλαΐ τῦεγέ τέμΐ τοῖό 
9, 11ε ῥλαγίδεες (καὶ οἱ ἀπε- 
σταλμένοι), ῬΑ ΟἾ Χ (Μ95. 
[η55.} Ζα“. (Θ᾽. 

φρρριηρ᾽ αὐεν νισ, ἐδ ἘΒ((1,ΤΌ), 
.5))γ. υἱ. ΜοηῤλΛ Ηδπε ἐ ἐς 
τυἦο ερ»πέπρ ΟἿ »ι6 ἐς 2» ἐ- 
,)ογεώῶ ὀέγε νις, ΑΟΥΧ (Μ55. 
[Ὧ55.) 7Ζα“. ΟΟΙΡ. γὕ. 15. 

»α} ἄσυνε εἰφγπαὶ ἤζ. 
»,4) ποί δῥεγίεἦ ὀμ ἀαῦε εἰεγηιαῖ 

ζΖ. 8ὅε6ε ποῖδ. 
Δ μὶν ΚΑΒΙ, (Μϑ55. πη|35. 

.5)7. 254. 
͵,) τὸς δὲ (Μ55. π|55.) “7. 

.37)7. υἱ. Ἔεριῤή. 
ἀκ γίνοίλ ποί, ΒΟΙ ΤΌ σ 32 

(2αἱ. νἱ.}.Ψ 
Οσοά ρίνείϊλ πού, ΑΓ (Μ95. 

ΤΩ55.) 6.58. 
ζλε δαυϊομγ οὐ “ἦε τυογίά, ΔΒ 

ΟἾΤΡ 2 αι. 5)γ. οἱ. Μοηῤλ. 
4λε Οὐγέ ἐς ϑαυίοιγ οὗ 4ἠε 

τυογίά, ΑΙ, (Μ55. τ555.). 
566 ῃοῖδ. 

Ϊ, 24. 

τ 34 

ἷν. 42. 

ν, 4. 

1 Νο δἰϊετωρῖ ἰβ πιδὰς ἴο γίνε ἃ Ἴοσηρϊεῖς 
ΒΌΤΩΤΏΔΙΥ οὗ [ἢ ενϊάδηςο. “Μ595.᾿" 5, ρτ 65 ΤΊΔΩΥ͂ 
(οσ τς τεπηαίπάεν οὗ υπῃςὶαὶ δηὰ “τ55.᾽" ΤΥ 
(οσ ἰῃς τεπιδϊηεσ οὗ) ουτοὶνε τηδημβοτὶρί5. Ζαί. 
δηὰ .ὅγ»γ. ἴῃς 1,δἰἴῃ απ ϑγσίδῃ νοσϑί οἢβ ἰ ἄρτεο- 
τηοηῖ; δηὰ νεζβ8. γειβίοῃβ σοΏσγα ιγ. [{{86 {|| 
οὗ δὴ δυϊπιοσγί 15 ἐρειοις ἴῃ (), τ ῖς ἱπαϊοδῖεβ 
ἴπαὶ ἴῃς ενϊάδῃςς 5 τηοἀϊδεὰ ὉΥ̓ δοζῃς οἰτουτα- 
δίδῃος οἵΥ οἴδεῖ. 



ν. τό. 

Υἱ. 9. 

αι 22. 

-- 51. 

-- 59: 

νἱ, 46. 

ΥὙἿ. 59. 

χ, 13,26. 
ΧΙ, 41. 
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ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, 

ΟΠ ... ῥεγεεομές, ΒΟΌΙ, τ 33 
(2.“:.) 5»γ. σἱ. 

ἀά... ῥεγεεε απα σομρλξ 10 σαν 
ἀένι, Α (Μ55. πι55.). ΟΡ. 
ν. 18. 

ὦ δογ. 
α εἰηρὶς ὅογ. 5586 ποῖδ. 
ἐχορέ οπέ, δ ΑΒΙ, σ (2 αν. 
ἐχοέ ἰλαί οπό (οὐ ὁμεὴ, ἐμίο 

«οὐδελδ ἀὲς αιδεῤῥίες (οτ 2)ε 
ἀράς ὁ.Γ “μὴ ἐπίεγεί, 
ἀΣ ἘῸ (Μ955. π155.) .5.77. 

»ν βεὰλ ,,ν» 1}ὲ ἐὔἴε φ' ἐἠξε 
«οογίά ΒΟΌΙΤ 332 2.51. 
5)». υἱ, 71 λεῦ. (ἀρὰ ἃξ ἴῃ ἃ 
οἰδηραα οσάδῃ). 

1) βεολ τολκά 7 τοῦδ ρέυε 
,»» τὸ ἔα φῇ ἐάε τυογία, 
Μ9595. πι55. (Α ἰ5 ἀείβοϊνε) 
(.5»»γ».) ἩἴτηρἪῥ. 566 ποῖδ. 

ἜΕ «οὐ 4 φαὐδαΐά, Ὁ (2α:. 
τ.). 

μένε »ιαρ 090 «φαξζε, 5 Β1,Τ 
ρηρά. 

πευε νιᾶρ 50 ς“ῥαζέ ας ἐλὲς »ιαϑ 
(ϑρεακοϑῖῃ) δ  (Ὀ)Χ Μϑ5.Γη85. 

οἱ ὁ “ἠε ἐενιῥίς, δξΒῸ Σαή. 
7Ζκεὐ. 

οἱ οΓ Δὲ ἐενιῤίσ, σπα ροὶπρ 
“ἀγομρὰ 1λε γεάσέ 9Γ ἑλδπ 
:υοηΐ οι ἀξς τυᾶν (ἐπορεύετο) 
απα “9 αςεεάὦ ὁγ, ξΓ ΙΧ 
432 Μοηρῆ. 

ομέ 97 1λε ἐορρέκ, ροΐμρ ἐλγοωμρῆ 
7216 "πίε 7 ἑάορα ἀπά “0 
2απ:οε ὁγ, Α (Μ55. 1155. 
.57}77. 

566. Ὠοΐα8. 
“46 οἵογο, ΒΟΤΏΙΧ 43 2672. 

Ζλεὐ. (.3)»νγ7.). 
“λέ είργς τὐλφζε ἀε τυας, Α 1. 
τε εἴομό τοῤτγε ἀξ ἐλαΐ τυαᾶς 

ἀμαάδ τοας ἐαϊά, (" (Μ9595. 
ΤΩ 55.). 

“7,27 ἀσγ...10 ζεῶῤ ἐξ (ἵνα... τη- 
ρήσῃ), ΒΌΓΟΧ 33 (2...) 
Μο͵οημρῤλ. 7 εὐ. 

ἔἤκαυε ἀξ αὐρπς; “ἀξ λαίᾷ Ζεῤέ 
ἐΐ (τετήρηκεν), Α (Μ59. Π185.). 

. ,)ε ομρήἠϊ αἶδο. 
ὁγ ἄστυ τιμοῦ ριοῦέ ομρὴξ γὲ 

σέο, Ὁ (}αί. υἱ.). 
“4 Οσοά «λαὴ ρέογίν, ἀξ ΒΟΥ 

ὈΙ1Χ Ζαι. υἱ. 
2 σοά τυας χέογίβεά ἐπ Δέγι, 

Οσοά «ἀασά αἰδο ρέογίν, Α 
(Μ55. 1155.) ἔζ. Μεριῤά. 

ΟΕ 891. ΙΟΗΝ. 

χῖν. 4. 

ΧΥΣ, 21. 

χοῖ 

αμῆ τολέίλεν 7 οὺ γὲ ἄποιν ἠέ 
ταν, ΒΟΉΊΟΧ Ἡσηῤλ. 

αμά τυλῥλεγ 7 γο γε ἄηοιν, αηπα 
ἐδ. τοῶν γέ μου, ΑΌΝ 
(Μ995. τ55.) 2 στ. .5.)77.. 

ἄοῖν ἔποτν τος τε τὐαγ, ΒΟ. 
(2α:. νι. 

ἦἄσιν αἴ τῦόέ ἔμοιν δε τυᾶν, 
(ΔΙΝΟΧ Κς. 5777. 

“λαΐ ς.6 »ς, ΒΌΙ, (ας. υἱ.. 
σλαΐ τό νισ, ὀέείαμμδό 7 γὸὼ 0 

ἐλε Σαλεγ, Δ Μ5. π|85. 
(ενιῤλ.) 5.γ,,χ. ΟὐομΡ. υν. 

5) 10. ᾿ 
4λαΐ ἐλξν νὰν δὲ ἐπ τσ, ΒΟ. 

(2α:. υἱ.) 7 ἀεό. 
ἡλαί {ἦεν πᾶν δξ ομό ἐμ Μ5, 
ΝΑΟῚ Χ Μ55. ττ55. Κζ. 
Μεριῤλ. «5777. 

566 4Ἶ50 111. 12, ποῖδ. 

Ιπ ςοπποχίοη τ ἴμθ56 Ὄχρ δηδίοσυ 
δἀάαϊτίοηβ, ἃ ἔδνγ ραββαρθβ πη δα ποιϊοεὰᾶ 
ἴῃ ΜΠΙΟΝ δὴ Θα3 νοσὰ ἢ85 ὈδΘῺ 500 81]- 
τυϊοὰ ον ἃ τλοσα αἀἱου]ξ ΟΠ6. 

Ἰ. τό. Νοῖδ. 
ν᾽. 64. Νοῖδ. 
Ὑἱ, τό. “γμέ 85 βαιϑίγίηρ ἴῃ Ἰάθᾶ 

(ἀληθινή), ΒΌΓΓΤΧ 43. 
ἤγμέ ἴο ἰδοῖβ (ἀληθής), 

δὲ Μ995. 1135. 
χ. 3238. 42.α1 γε »ιαγ ἔποιν αγα γᾶν 

ωγεεγείαπα (γινώσκητε), 
ΒΙΧ . 3 ΖΑ. εν. 

᾿2λαὲ γε γιαν ἔποιν ἀπ΄ ὅέ- 
λίενε, δὰ (Μ55. πι55.) 
2142. 

24. «Ῥαγαῤ΄γαξεές. 

ΤὮδ ρτοὺρ δὲ Ὁ .5)γ. τ. ἀπὰ Ζαΐ. υἱ. 

ἃϊ6 Βρθοίδ!ν τηατκεὰ ΟΥ̓ Ρδγαρ γαϑῖῖο 
νΔΙΔΌΟΏΒ. 
., 4. ἐμ ἀέρι ἐς ἐξ, δ Ὁ .3.}γ». νἱ. Ζ2.αἕ. 

νυ. 566 ποίε. 
--- 34. .ἕ ἐἀεελοσεη οπε οΓ Οοά, δὲ 5.7. νἱ. 

566 ποῖα. 
1. 4. {λὲν ἀαά νοΐ τοῖπο 70 γ 1ἦε τοίπε οὗ 

“λε »"αγγίαρε τυᾶς εὐπεμρο, 
ἀξ" (2α!. υἱ.). 

1, 5. ἢΚέπράονε οΓ ἀεαυεη, δῆ. 
.---6. ἐς «ῥισὴ δείαμδε Οοά ἐς φῥίγι, 

απα ἄς ἐς ὁογηε οΥΓ Οοά, .577. 
υἱ. (1αί. υἱ.). 

--- 8. ονιτυαίεν σπά τἀε ερίνγῖ, δὲ Ζα!. 
. φέ, 5}7. υἱ. 

γ. 13. ἦε ἐδαΐ τοαᾶς «ἰοξ, Ὁ (Σαΐ. νἱ.). 



ν. 19. 4“)εὲ Σαΐϊλεν ἀοοίλ, .5 777. λρρρλ. 
νἱ. 15. ἀπά ἠφηαγε (ἀναδεικνύναι) ἀἕρ 

ἄγη, 85. 
--- ἡ δΔβκείᾷ ἀραΐη, ΔῈ (2α..) γ᾽. 

ν΄. 566 ποῖϑρ. 
--τὖὺῦὴόῦὁἅὃὅ γ Ἐδδαγάπεες συεγίοοξ (κατέλαβεν) 

ἔλεγε, δ Ὁ. 
-- σι. ,ῦορι»ν ὀγεαά, ἃ (2αἱ. υἱ.). 
χ. 38... {9},»ϑ γέ αγε ποί τοις ξρ το δεέευξ 

γέ, Ὁ 2.1. 
ΧΙ. 9. ἦστν γμαὴν ἀσοωγς λα δε 44» 3 

Ὁ. 
-- 23. τοὯας ἐγομδίεα ἐπ σῤίγιί, ας ᾽μουεάΐ 

του ἱπαριαοι (ὡς ἐμβρυ- 
μώμενος), Ὁ τ 7 εὖ. 

ΧΙ, 32. αὐ ἐλίηρε, ΔῈ 2 α11. 
χιν. ἡ. γε τοῖΐ ἄμοτυ νῦν 2 αἱλερ αἶδο, 

ἃ Ὁ (2αΐ. υἱ.. 
χυ 4. ἐδ ιάεέ φοραὶ ἐρῖο ἐλ ὲς τοογ ά, Ὦ. 
-- τἸο.ς δήάοω “1: ρίογν νιε, Ὁ 
ΧΥΠΙ, 27. εὐπεεγπΐηρ “ἠὲ ἐγ, δ Ἐ, 

ΟΥΒΘΓ ἐχδιηρ 65 οὗ γοδάϊηρβ σμαγαςίου- 
ἰδῖῖς οὗ 1ῃ15 σσγοὰῦρ ΜῺῈῺ1} 6 ἰουηά 1η ἴῃ 6 
(ο]ονης ρᾶββαρθ5: 

ἱ, 14 (πλήρη), 48. 
1. 15. 
ἷν. 24, 42, 46, 51. 

Ὗ. 9,9 13, 25, 32, 42. 
ΥἹ. 3, 23, 25, 27, 37, 46, 56 (ποίε), 

64, 66. 

Ν. 1, 6, 12, 26, 37, 47, 48, 50, 
2. 

νι 16, 21, 27. 

χ. 35. 
ΧΟ ΙΤΙ, 15, 25, 34; 39. 
ΧΙ. 14. 
Χὶν. 11. 
χν. 20. 
ΧΥ]. 13, 10. 
ΧΥ]. 2, 7, 10, 23 (ἡγάπησα), 26. 
ΧΙ, σα (ποῖο), 35. 
ΧΙΧ, 4. 13, 33, 38. 
ΧΧ. Ι, 11, 10, 24 ἢ. 
ΧΧΙ, 17,1 

1 5 ποῖ ρυοῦδῦϊα (πᾶὶ Δ οὔἠς οἵ 
[656 σεδαϊηρβ Ψ1}} σοτητηθηα [156] ἴο 
[Π6 κἰυάεηῖ; δυῖ ἃ τῶυϑὲ δ6 δαᾶρὰ 
[Παϊ ἴῃ (ῃ6 οᾶ56 οὗ οἤηϊιβϑίοη 1 δρρθδῦβ 
[δα [ἢῃ6 δυϊμουν οὗ 1ῃϊ5 ρτοῦρ 15 50116- 
Ὠμηοε9 οὗ ρτοδῖοσ ψεῖρῃξ. ΤῊ ΟἹ 551 008 
ἴῃ 81 ]ομηβ σοβροὶ ψνοἢ [ΠΥ δυρροτῖ 
ἴῃ ἴῃς (Ο]]ονηρῦ ρᾶβϑᾶρεβ ἃ΄6 ὈΥ̓͂ Ὠ0 
ΤΩΘΔῺ5 ὈΠ]ΚΕΙΥ ἴο Ὀ6 οοχεοῖ : 

11}, 25, 22) ὨΟῖδ. 
ἷν. 9, )ηγ... Βα») 142,5. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ου [ἢς οἴδπασ πδηά (παὶσ οὐηϊβθίοηβ ἰῇ 
ὙἹ]. 23, Χ. 8 (ὀούογε »,6), Χχὶ. 23, 816 
ποῖ ἴο Ὀ6 δαμπμοα. 
Τα τεδαάϊηρο οὗ δὲ πεη [ΠΟΥ 8:6 υη- 

Βυρροτίεα ἀγα οἴϊεῃ αυϊῖε Δ ΙΓΑΓΥ : ὁ. Κ. 
1, 426, Υἱ, 1ο, 23, ν11. 57, ΧΙ. 21) χῖν. 16, 
ΧΙΧ. 13. 

84. Ῥαββᾶρεβ ἴῃ ΠΟ [6 5θῆβε ἰ5 
οΟὨβιἀογαἷγ αῇεοϊορα ὈΥ ἴἢ6 νατγιδίίοη 
ΔΙ ἢοῖ ΝΟΥῪ ΠΌΙΏΘΙΟΙΒ : 

.. τό. Νοῖο. 
--8. Νοῖε. 
- 28. Νοῖίϑδ. 
-- 39 (40). σμά γε «λαϊ τς, ΒΟΉ ΤΡ 42 

(155.) .5)77. 
αμΠ τε, ΔΑΧ Μ9595. (πι85.) 

Ζα". Μεωηρά. Κορ. τ. 47. 
--δὶ Νοίε. 
1, 1]. τοῦ Ὁ ΠΡΌ Ν ΣΒΟΣ ν (.155. 

ΤῊ 55.). 
λαχ ἐαΐδμ ῬιῸ ων; ἃ ἴον Πη585. 

"1, 15. Νοῖδ. 
γ. 1. Νοίδ. 
--δί Νοῖς. 
γ, ό9ρ. ΝΟοίῖδ. 
νἱ. 8. 7,40 πο μῥ γεί, Β1.ΤΧ (Μ995. 

Γη55.) 7 εὖ. .5}γ77.. 
7 χο μοΐ κμ, ἀξ Ὁ) (βδοπιὸ Μ55. 

ΙΏ55.) δα. υἱ. .5)}γ. τἱ. 
Μωηῤἠῆ. ΤῊ βοῇ ἃ σᾶδ56 ἴΐ 18 
τίρῃς ἴο ἔο]ον τδαῖ σοι !- 
Ὡδῦοη οὗ δηῃοθηῖ δ ΠΟΥ Υ 
ὙΏΙΟΝ 15 οἰβονῆοσα μιοβῖ 
{τυδιννοσῃγ. Εοτ ἴἢ6 οοπη- 
ὈΙΠΔΌΟη ἴῃ ίάνουσ οὗ “ μοί" 
866 Ὠοΐδα Οἢ ΨΥ], 15. 

γἹ]. 290. Νοῖε. 
-- 52-|ν!. τι. Νοῖο. 
11. 28. 40 γέ (οΥ γε 40) ἐλαΐ τυλίελ γέ 

ἀεαγά ,“ο 166 7αἱλέν (τοῦ 
πατρθὼ) ΟΥ γὺ γαζἠξγ, 
Δ ΒΟΙΧ τ 32 Ἡἕοημῤά. 

γε ἀο “λαΐ τυλίολ γε ἦστε φέῶι 
το γορ γαίλεγ, δὲ" (Τ) 
(Μ95. τι55.) Ζαί. 

--- 44. Νοῖδσ. 
ἶἾχ, 35ζ. Νοῖβ 
Χ Ι4. ,πιίπέ Ζμοῖσ »"ό6, ΒΌΙ, 2.7 

οηῤλ. 7ΤΑού. 
7 α»ε ξηοισπ οὗ »ιΐιο, ΑΧ Μ55. 

[γ55. (.5}77..). 
--22 Νοῖδ. 
ΧΙ, τη. τὐλφη ἀφ εαἰοΐ, ΑΒΧ (Μ55. 

Τη55.) Κζγ. 
ἐλαΐ ἦε ατόο,͵ ὈΙ, 2αΐ. υἱ. 7ΖΑεὖ. 
ωρμρή. 



ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕΙῚ, 

χίὶ, 41. δααμεέ ἀξ τατυ, ΑΒΙΙΧ Ι 33 
Μφηρλ. 7 ἠεό. 

τυὐἦδι ἀφ ταῖν, Ὁ (Μ55. π|55.) 
Ζα,. 5 ΥΡΥ. 

--- 4). αμά ζεοῤ Τἦενε ποί, ΦΑΒΌΙΧ 
: 322 2593. .5.γ»γγ. 17Πεὖ. 
Ἀφηρῤά. 

σμα ὀείευε ποί, (Μ59. τη55.). 
ΧΙ, 2. ἀἰμγίρρ 5: ὙΜΡΡΕΣ (γινομένου), 

δ ΒΙΧ. 
Ω τε ΣΙ ὅδε »η6(Ἷ6 

(γενομένου), ΔΑ (Μ9595. 
ΓΩ53.}. 

-- 24. αμά ταί 10 ἀέρι, 7 τ τοῖο 
ἐ ἐς ὁΓ τυΐονι ἀκ «ῥεαζείλ, 
(Δ ΒΟΙΧ 435 2“. 

ἠλαί ἦς τἀμὰ ἀτᾷ τοὴο ἐξ τόᾶς 
ΟΓ τυλονι ἀφ «ῥαζε, ΑὮ Μϑ995. 
ΤΏ 55. .5}77. 

- 25. ἀζαρήηρ ὀαοξ ας ἀξ τας (ἄναπε- 
σὼν οὕτως), (Δ) ΒΟΙΧ, 

,αὔῤρεηρ ὠβον (ἐπιπεσών), ἘΑῸ 
(Μ595. π|585.). 

χῖν. το. ὠρείλ ἀὶς τυογᾷς, ΦΒΏΌ. 
ἀξπσο ἄρείᾳ {8ε «ὐογᾷς, ΑΟ 

(1,Χ) (Μ59. πι55.). 
-- 15. γε τοί ζεεῤ, ΦΒΙ, Μωρλ. 

ζεῤ, ΑΟΧ Μϑ95. τ55. Ζαδ. 
.5}77. 

ΧΥ 1Σ. ἄορ ἤάωπ ἐπὶ ἐγ παγις τὐλίολ 
(ᾧ “ἄοις λας 2 γρό, 
ΑΒΟΙ, (Μ55. π|55.), ϑ»»ν. 
Ζεῦ. (ὃ Ὁ ΕΧ τγ55.). 

ζοῤ ἐπ ἐὰν παριὸ {στε τυλορε 
ἑλοις λας ρίυδι »ι:2, ἃ [6 ῈῪ 
Τη55, ἤρ. δΤηρλ. 

---12.. 42ὰ» παριὸ ἐλαΐ ἰλομ, ΒΟΈΙ, 413 
(ΝΞ Ζλεύ. Μοηῤλ.). 

ἐλ») παριό: Ἴλοδε λα ἕλοι, 
ΑἿΧ (Μ55. πι58) Ζ.17,. 
.5}77. 

ΧΥΪ], 15. Νοῖβδ, 
- 24. Νοῖο. 
χίχ, 3. αμάᾶ δέν ἐαριό τρί ἀἔρη απᾶ 

σαἱά, Δ ΒΙΙΧ 42 (Μ55. 1255.) 
Ζαΐ. 7λεό. Ἡενιῤά. 

σπά «ςαἱά, Α (Μ55. π|55.). 

Α ολτεῖα! ἐχδσηϊπδίίοη οὐ ἴΠπε8εὲ Ρ85- 
βΆσε8 1} 5Π6Ν ΠΟΥ͂ ΤΆΓΕΙΥ͂ Α ρῖνεβ ἃ 
οογίδίη δηῖς- ΝΊΟΘ μα σοδαϊηρ πῆθη δι- 
{ΠΟ 1168 τὸ αἰνεα, ΤΠ τεϊαϊίνεα Ἰαϊε- 
Ὧ655 οὗ 118 ἰἸεχῖ σοϊῃρασθοὰ ψ ἴΠ6 τΟχίβ 
οὐ δ ΒὨ πὰ (, μ|}} θῈ ιτῖμεσ ἀρράγεηῖ 
ἔτοτα ἴῃς (ΟἸοννίης ΡΑΞϑᾶζ65: ϊ. 26 (δέ), 
39. ὐφαὶ 49; ἷν. 21 (πίστευσον), 46 
(ὁ Ἰησοῦς) ; ν. 3 (πολύ), 15 (καῇ; νἱ, 40 

ΟΕ 91. ΙΟΗΝ. ΧοΙΐ 

(τοῦ πέμψαντός με), 45 (οὖν); 1 ΧΟ ΙΙ, 41 
οὖν); χ, 4 (τὰ ἴδια πρόβατα), 14; χὶ, 31 
ἡγέτρ 

Ιη ἴῃς οᾶ56 οὗ ὈΓΟΡΘΙ ΠΔ4Π165 Α 86 618 
ἴο ἢᾶνα δάορίοα ἴΠπ Ἰαῖοσ σοσγθο 008, 89 
ἴπ στρ ὧὰ » ἴοσ Οαῤλαγπαιρε 
(ΒΟ, ὅτς.); δηὰ μᾶς ἴον "οἦμ, ἃ8 
ἴὩ6 πα οὗ ἴδε ἰδίμοσ οὗ 81 Ῥείοσ ((. 
42). ΤῊΪ5 τειηδγκ 15 ποῖ ψηϊπουῖ πεῖρῃϊ 
ἴῃ τεραγά ἴο ἴῃ τεδαάϊηρβ οἵ Α ἴῃ ν. 2; 
ΧΥΪ. 1 (566 ποί695). 

Οη ἴἢ6 οἴπεσ ῃδηὰ 1 μ|}} θ6 πο 1655 
ενϊάθης πὶ ἴῃ [ἢ 6 ΘΧδιΏρ]68 ρίνθη ἴῃ6 
τοδαϊηρβ οὗ Β ἃγε δἰπιοϑὶ Ὀεγοηά α4165- 
ἰἴοη οοττοοῖ; δηᾶ {ΓΘ ἱπαυ  ψ1}} 
ἰοηὰ ἴο ρῥζονεὲ ἴῃαΐ ἢο τεδαϊηρ οὗ Β 
ὙὮΟΝ 15 βυρροτίεαὰ Ὀγ ᾿Ἰηἀερεηάρδηϊ διι- 
που γ, δηα σΟΥΔΙΩΪΥ ὯῸ τοδάϊηρ οὗ Β 
ΜΌΘΟΝ 15 Βυρροιῖεα ὉΥ 8’ ὈΠΙΊΔΙΥ υηοὶδ] 
(ε.ς. δ, Ο, Ὁ, 4}, οδῃ δὲ δἰϊορεῖπεσ 5εῖ 
5146. 
ΤῊ [ΟἸ]ονηρ ἜΧΔΠῚρ]65 {011 ΤΕΡΑῪ 

βίπἀγ. Οομιριηδίοῃ οἱ Βὲξ: 

ΝΟΣ δ. διέρχωμαι. 

ν. 17. ΦΉΊ. Ἰησοῦς, 
ἾΧχ, 2ο. ἀπεκρ. οὖν. 
--- 22. ἐπερωτήσατε. 
- 28. καὶ ἑλοιδ. 
ΧΙ. 4. λέγει δέ 
χίν. Σ7. οι. αὐτό 866. 
ΧΥ]ΙΣ. αὐτοί 
ΧΙΧ. 24. οι. ἢ λέγουσα. 
-- 3-ς. πιστεύητε. 

-- 39. ἔλιγμα. 
ΘΌΟΝ, σοηβι ἀδγδίοηβ σσοι γ οπμοοκοὰ 

δηὰ [ο]]ονοά ουἕ ἰεδὰ ἴο σοποϊιιβίοηβ 
τ] ἢ οΔη θ6 σοηΒαΘΠΠΥ δοςερίοα Ἔνθ 
ὙΏοτα (ἢ6 τηοβὶ δησίθηϊ ενιάεπος 18 ὑη- 
Ὁ50ΑΙῪ αἀἰϊν!ἀεὰ, ὁ Κ. ἱ. 21, 11. 15, νἱϊ. 30, 

Ὑ]. 39, Χ. 29. 
Ϊὴ πιοβῖ οδ868 οὗ 5] σῆς νατδίίοη [ἢ6 

τοδαϊηρ οὗ ἴῃς ἴοχὶ τοπὶ πϊοῃ ΑΟὟ. νὰς 
[Δ Κ6η ἢδ5 ὈΘΘΏ 51:16 }Π}}Ὶ οοτοοϊοα, δηᾶ ἃ 
ἰτδηϑίδτοη οὗ ἴπαὶ ψΏΙΟἢ 5θοβ ἴο ὃ6 
1[ὴ6 τὰς ταχὶ κυ ετυϊοὰ ον ΑΟὟ. 

10 ψ}} 6 Τσρηνεηίεηϊ ἴο δἀὰ ἃ 1388 οἵ 
ἴπε86 ρᾶϑθαρθβ ἰὴ δάαϊπίοη ἴο [ἢοβ6 
νατιαἴϊοῦβ ΨΏΙΟΝ πᾶνε Ῥδδὴ δγοααν 
Ὠοτοεά. 

ἱ. 29. 
1. 4. 
τ ΙΣ, 17, 

22. 

ἦε (Ἰοδη); 42, Οὐ απο 43. 
Αἀὰ “454; το, Οὐ ἑάσ. 

Οὐἱε Ὡρρο ἕλεν. 
11]. 2. ἀξ (5 μ56); τ8, Οτρϊὶ δι. 
ἷν. 30, 35, 

43. Οπιῖῖ ἐεῥαγίωϊ ἑλέπες σπᾶ; 50, 



χοὶν 

Οπιΐ μα (1); 52, ἐλεγοογε 

Αἀὰ σμα; σι, Αἀὰ δι; 
12, Οπῖῖ Ζάφη,; 27, 30, 37, 
Οπις δέρροξ,; δὰὰ ἄἀε. 

ὅδε (ἀπ); 7, το, τι, Ζἠἀογεογε 
(σμα); 14, 1ῦ0, 24, Ομπιϊῖ 

αἴδο, 35, 38, 39, 42, ποῖῦ 
(ἀδη); 43, Οταῖὶ δάεγοογε; 
47, 55» 58, “ἀε ( γομγὴ ; Οταϊξ 
πα, 63, ὅς, “ἦε 4 (γι 
ΕΠ), 68, γι. 

Αὐἀὰ “4“π4; το, Τιδῆβροβο 20 
ἡλε κατέ; το, ἐλεγζογε (σπα) ; 
τό, Ααὰ μήεγεοζογε; 20, 26, 
Οὐηϊὶ σεν, 20, 32, 33, Ομὶῖ 
το ἐάσρι, 40, γίαίρη (»"α5}) 
46, 5ο. 

Ὁ» (α;αἶ); 20, 21, 25, 28, Οὐὶΐ 
μρηΐο ἐλδρε; 29, 41, 46, Ομ ξ 
απά; 48, 52. 

ΙΧ, 4. 6, 8, 9,ς, Αἀὰ ΔΝ, δωΐ; το, 12, 14, 
17, Ααἀὰ μἀέγοογε; 20, 21, 

25. 26, 28, 30, 31, 36, 37, 
Ομ 4,4, 40. 

Χ. 12, 10,21, 32, 33, 30. 
ΧΙ. 12. Αὐἀὰ ὦ ἀζρῃι; 29, 41, 44, 45, 

ἐλαΐί...}6 ((ἀὲ ἐλέμρε... 7:15); 
49, γοιε (6); 53, ΟΥας Ζορε- 
ἑλεγ; 37. 

ΧΙ. 1, 4) 6, 7, 13, 22, 23, 25, 34, 35, 
α»ηορ (τυ). 

ΧΙ, 2, 3, 6, 22, 23, ΟΥγχϊς τυ, 26. 
χὶν. 2ὥ. Ααἀὰ κμ,»γ, 7,9, 12, 14, τό, 17, 

ἐς (εἦαῖ δε), 28. 
χν. 7, 1Ο, 11, 14, 26. 
χνὶ. 3, 4, ἡδεῖ» (ἀξ); το, 15, 19, 20, 23, 

Ἐ 25, 27, 29, 32, 33. 
ΧΥΝῚΣ. 1) 4, 17, δέ (})}; 20, 21, 22, 24. 
ΧΙ. 4. 13, 18, Αἀὰ αὐρο, 28, 30, 21, 

4ο, Οτηϊ αὐ, 
ΧΙΧ, 7, 11, Δαὰ ἀπ; 132, 14, Οπὶϊ 

αμπάᾶ; τῷ, τό, 17, 20, 24, 

29, 35, Αἀὰ σῴσ; 48, 39. 
Χχ. 6, 14, 16, τῇ, 18, 19, 20, 21, 28, 

29... 
ΧΧΙ. 3, 4, 11, 12, 13, 15, 21. 

νἱ]. 9. 

11. 14. 

Τνο ρεηογαὶ σοποϊ υϑοης Μ|}} [Ὁ]1Ο 
ἴτοϊῃ ἃ σδγείι} οἴπαγ οὗ ἴῃς ἀϊβετοηῖ [1515 
οὗ νδτιδίί οῦ5 Ὑπιοἢ ἱποϊυάδ, 1 ὈοΙϊονο, 
8}1 τ[ῃ6 ραβδϑᾶρθὸβ ὙΏΕῈ ἴῃς τοχὶ οὗ ϑ8ῖ 
7ολη 15 ἴὴ δὴν νὰν ἀουθτῇι), (1) ἴδαὶ 
[πη6 υἱπιοδῖ οχίθηϊς οὗ νϑ Δ Οη 15 ΟΟΙῚ- 
Ῥαγαῖνε]ν υηϊπηροτγίδηϊ ; δπὰ (2) ἴδιαι [ἢ 6 
τηοϑβί δηοιθηΐ ἴοχὶ δήας ἴῃ αἰπχοβῖ Ἔν ΕΤΥ 
οᾶ56 80η16 της τους νυν! οἢ ἸΠΟΓΘΔ568 

ἹΝΤΕΟΌσΟΤΙΟΝ ΤΟ 

[26 Υἱοῦ ΟΥ οἰδαγπθβθβ οὗ ἴπ6 ἰδηρυασο. 
ΤὨδ οπίοσίοη οὗ δρραζοπὲ ἤϊηθββ σὩΟἢ 
8 τηοδί δπιδίσιιουβ ἤθη δρρίϊεὰ ἴὸ 
βεραγαῖβ γεδαϊηρβ Ὀδοοτηθα {γυβίποσίὮυ 
ΜΉΘ ἴἃ 5 Δρρ)εὰ ἴο 4 οοῃϑίἀοσαθ]α 
δτουρ οὗ τοδαϊηρβ. 

2. 72ε ἐμενγργείαζίον οὐ 1λε Οοερεὶ. 

ΤΠ6 ἢγπε ΟΠ ΠΊΘΏΪΑΙΥ Οὐ ἴἢ6 Οοβροὶ 
οὗ 81 Τοβῃ οὐ νῃϊοῦ δὴγ ἀϊδποϊ το- 
σογὰ ἢ85 Ὀδθὴ ρῥγεϑοσνεὰ ψγἃ8 ψττδη ὮΥ͂ 
ἨΈΒΑΟΙΕΟΝ, “ἴδε τηοϑβὶ δϑίθετηθα (δοκι- 
μώτατος) τερτεβεηϊδίινα οὗ ἴῃ6 ὅϑοβοοὶ 
οὗ ψαϊεπιηυβ " ((Ἰεγα. Α]. " ϑιτοιλ. ιν. 9. 
73), Ὑδοβα ἐπεηὰ ἢθ 15 βαϊὰ ἴο ἢδανε 
Ὀδθη. Τὴδ ψοσὶς τοιϑβὶ τπεγείογα ῥσο- 
ὈΔΌΪΥ θ6 ἀϑϑιχζηεά ἴο ἴῃς ἄγοι Πδ]Γ οἵ (ῃς 
βεοοηά σδηΐιτγ. Της αυοϊδι[ίοηβ. ῥΓ6- 
βεῖνεαὰ ὉΥ Οὔθη 5πὸν τῃδὲ Ηετγδοίθοη 
ἄθαϊς ἢ Ἰοὴς σοπίϊηυοιυβ ρμαβϑᾶρθβ οὗ 
τ[ῃς σοβρεὶ (ες. α. ᾿ν.), δῖ 1 15 ποῖ σεῖ- 
ἴλη ἴμᾶὶ ἢς οοτητηδηϊεὰ οἡ ἴῃς ψὮΟΪΘ. 
ΤὮς ἰοχὶ ψο ἢ ἢς ἰο]]ονεά δδὰ ομθ 
᾿προτγίδηϊ νᾶγίουβ γεδάϊης (ἰν. 18, ἕξ, «ἐκ, 
ἴοσ πέντε, ἥυδ); δῃᾶ ἴτε ΤΩΔΠΏΘΙ ἰῃ 
ΜὮΟἢ ἢ ἴτοδῖ5 ἰῃ6 Ὀοοϊκ βἤενβ [δῖ ἢδ 
Τερατάεα 1ἰ 85 οὗ ἀϊνὶηθ δυϊμοῦιν ἴῃ [ἢ 6 
Ταϊηυτεσδὶ ἀεῖδ1}5, τπουρῃ 6 ΘαΌ γ 
ἀϊξίογι5 115 πηεδηϊηρ ὈΥ̓ 5ΈΓΔΠρσ 6 πηγϑιϊοδὶ 
Ἰηϊεγργοϊδεοηϑβ '. 

Τῆς ΟὐοτἸηπηθηΐασυ οὗὐ ΟΕΙΟΕῈΝ γγὰ5 
το αἵ ἴῃς ᾿η]υποῖοη οὗ ἢὶ5 πεηὰ 
Απῦτοϑβιυβ (ἴῃ ]οἢ. Το. 1. ὃ 6), Τῇ 
ἡ ΟΥΚ 5 Ὀεζυη δηὰ (ἢδ ἔγοι ἔνε ὈοΟΚ5 
ΜΟΙ ΣΟ δἱ ΑἸοχδηάσα (ς Α.Ὁ. 225, 
Ἐπσδοῦ. “Η. Ἐ.᾽ τν. 24), Ὀείοτε ἢ18 ογάϊπᾶ- 
τἴοη δὲ ξββαγθὰ (Α.Ὁ. 228). ΤῊς τσου]ε5 
ΠΟ ἢ (ΟΠ ον α 115 ἀνθηῖ ἰμτογγυρίεα [Π6 
145Κ δηὰ ᾿ξ βθϑῖηβ ῃοΐῖ ἴο ἢᾶνα ὈδΘῃ οοΙη- 
ΡΙεῖςα, ἱΓιηἀδοά 1 ἐνεσ γὰ5 σοτηρ] ες, ἢ] 
ΤΟΤΕ [ἤδη [6 γϑδῖβ δίϊεσ 15 σοι ΠΊΘΏς6- 
τηδηῖ (οοτρ. Τοπι. νἹ. ὃ 1). Εὐβοῦὶι8 
ΤΏ ΠΟἢ5 ἴπδὶ οὗ ἴῃς ψῃοΪα πουὶς “ ΟὨΪΥ 
τὑνϑηϊγιῖνο ὈοΟΚΘ5" (τόμοι) δά οοπης 
ἄονῃ ἴο ἢϊ5 6. Ηδ ἀοαβ ἢοῖ 580 ΠΟΥ͂ 
ἸΏΔΩΥ ἴποτε ΜΟΙΘ ΟΥΡΊΠΑΙΪγ. 76τοτης, 
δοοοχγάϊηρ ἴο ἴπΠ6 σοπηπιοη ἰοχῖβ, 5ρθ δ 5 
οὗ “τὨϊγιγ-ουγ " ογ ““τηἰγῖγ-ἰηα ἢ ὈοοΪκ5 
(ῬΡχγαῖ. ἤσῃι. ἰὴ [.ις.ἢ}, Ὀυϊ [π656 τεδάϊηρβ 

1 Τῆς ἰταρτηθηῖὶς οἵ Ἡγδοΐθου δσὲ ῥεϊηϊοὰ 
δῆεν Οὔαρε δηὰ Μαςεὶ ἱπ ϑιϊεγεηὶς ᾿σεησουβ, 
1. 938 Η. 7ετγοπις πιεπίίοης ἃ (ΟΠ ΘΠΓΔΙΥ ΟἿ 
με ίουγ (οβρεὶξ αἰἰτὶυϊεὰ ἰο ΤὨΣΔορδίϊυς οὗ 
Απίοςξ, Ὀυὶ φυεδιϊους 15 αυἱϊπεπεςοὶςγ (᾿ς γὲπ. 
Π|.᾿ 25; " Ῥταί. αὰ Μαιί.᾽ Ερ. ΟΧΧΙ. 6). 



ΤῊῈΕ ΘΟΟΘΡΕΙ, 

ΔΙῸ ΠΟΠΊΙΠΟΝΪΙΥ Δ4]ογε τὸ “(ηϊγίγ-νο ἢ 
οὐ ἴπ6 δυτπουῖγ οὐ Εὐυδηυβ (ΗΠ υεῖ, Οπρ. 
111. 2. . Αἴ ργεβεὴῆΐς τἢθγὲ τε δἢ 
ΒοΟΟΙΚΘ5 1. 11. ([] ὁ 1. 1), νι. (Ἰοδη ἱ. 19-- 
29), Χ. ([ο δ 11. 12--- 25}, ΧΙ. (7οῃη ἰν. 
13---44), ΧΙΧ. (ρατί ] μη νἱῖϊ!, 19---24), 
ΧΧ, (Το η ν1}}. 37---52}, Χχυτ!. (Το ΧΙ. 
349----57), ΧΧΧΙΙ. ([] μη χὶ. 2---ώ32)}, τῖῖὰ 
ἐταστηθηῖβ οὗ τιν. ν. Αἴ τῆς Ὀεριπηΐϊηρς 
οὗ τῆς τῃϊγίγιιπιτὰ Ὀοοκ, σης ἄθα]ς 
1 ς. ΧΙ, Οτίρθη βϑρθαῖζς χὰ ἀουδὶ 
8ἃ5 ἴο ἴῃς ςομῃρ᾽οιίοη οὗ ἴπ6 ψὮΟ]6 
Οομθηΐἴασυ, ΠΟΥ ἄοοθα ἢδ δὲ (μ6 οπὰ 
οὗ ἴῃς ῬοΟΟΚ γχίνε, ἃ5 ἢ6 βοιῃθ)68 ἀο065, 
ἃ Ῥιοζηΐβαε οὗ (ἢς ἱτημγεάϊδϊα σοπίϊηυδ- 
τίοῃ οὗ ἴῃς νψοσκ. [1 15 ροββί 016 [Π σθίοσα 
[δῖ 5 Ἰδῦουβ ταν ἢᾶνα ἐπάςὰ δὶ 1ἢ]5 
Ῥοϊηῖ. (εγίδιηϊγ τς ᾿ΠΟΪῈ (ΤΩΣ ΘΠΙΔΓΥ 
ψουἹὰ πᾶνε οσουρίεὰ «ἂὲ ἰεαϑῖ δΔΩ͂Υ 
ὈοοΟΚΒβ. 

Τῆς ποτκ δ45 Οτίχεηβ ἔδυ 15 δηὰ δχ- 
ΠΟΙ] ΘΏςΙ65 ἴῃ 11} τηθάϑυσγθ. [Ι{ 15 Ἰθηρίην, 
ἀϊδουγεῖνα, ἕδποιι), σρθουϊαῖῖνε; δὺς ἰἴ 
δρουπᾶβ ἢ πο ]ς τπουρηῖβ ἀηα ἱπτα]- 
ἤοη5 οὗ ἴῃ6 τὰ. Α5 ἃ σοῃηηθηίδῖοσ 
Οτγίρεη οτεδῖεα ἃ πον ἔοστη οἵ [ῃεοϊορίοδὶ 
᾿τογαῖογα. 

{1π||6 ταπηδῖη8 οὗ ἴῇ6 ψόοῦκβ οὐ (ἢ8 
ΘΑΓΠ ΕΓ Οτοοῖκ (οιητηθηίδίουβ οἵ ἴῃ 6 ἐου στ ῃ 
οοηΐυτγ, ΤΗΕΟΡΟΚῦΒ οὗ Ηδεογϑοῖεα (Ρε- 
τἰ πῆ υ5), (ΤὨεοάογ. “Η. Ἐν᾽ τι. 2, Η!ἱδγοῆ. 
“θε γι πη. 11]1.᾿ 0), δηὰ Ὠιρυμῦϑ οὗ ΑἸεχ- 
δηάτα (Ηΐεσοη. “ς ΝΊτν. 11]. 105). Τῆς 
“Ἡοτ 65 οὗ ΟἩΈΎΘΟΒΘΤΟΜ, Ποτϊηροβεά 
ὙΠῸ ἢθ6 νᾶ8 511} δ Απίοοῖ (Ὀείΐοτςε 
Α.Ὁ. 398), ἔογτα ἴῃς ἰουπάδιοη οὗ ἃ ἢ159- 
τοτῖοδὶ ἱπίογργείδιίοη οὗὐ [6 Οοβρεὶ. 
ΗΙ5 Ἔχρ᾽ δηδίίοηβ δηὰ δρρ)οδιος οὗ (μ6 
ἰοχὶ ἅτ οἶθαγ, νἱβοζοιι δηὰ εἱοαιθηῖ. 
ΤῊΣ τοδάοσ Ψ|]1 ΡγορΔὈΪΥ τ ῖ55 τἢ6 5'βτι5 
οὗ ἃ ϑροῃίδῃβοιιβ ϑυγῃρδίῃυ σῇ τῆς 
ΤΆΟΓΟ τγβίεπουϑβ ἀσρεοῖβ οὗ [η6 Οοϑρεὶ. 

Αὐούυθϑτινε ἴῃ ἢϊ8 “1, δοΐυτοσ οὐ 81 
7οππ᾽ (7γασαίμς ἐπ͵ Τοἦά. ΟΧΧΙν.) 15 
βτοηρεδὲ ψῃογο ΟΠ γγυβοβίοσῃ 18 τεδ καβῖ. 
Η!5 ᾿Ἰσῃογάποθ οὐ Οτεεὶκ σοηβίδμ εἶν Ὀ6- 
[γ8 ἰὼ ἰηῖο ἴῃς δάορίίοη οἵ ἃ ἴ}]56 
86η86 οὗ (ἢς νογάβ, Ὀμὰΐ ἢὶ8 ζϑῆ]8 ὯΟ 
Ιε55 ἰγθραυθη!ν δηα 065 Ὠϊτι ἴο Θηΐοῦ 
ψἰτἢ ἴῃς (1165ῖ Ἰηϑῖσῃςϊ ἰπῖο ἴῃς [Βουρῃῖ 
οὗ ἃ Ῥαβϑᾶσα ὮΙΟὮ ΠΔΥ αβοᾶρο ἴῃ νεσῦα] 
Ἰητεγργείοσ. 1 πᾶνα νεηϊυτεὰ ποῖ υπΐτο- 
αυσηῦγ ἴο αὐοῖς ἢὶ5 ἴοεγβα δηὰ ρῥγεζηδηῖ 
ΠοΙμτηθηϊ5 ἴῃ ΠΟΙΓ οὐ ρίηδὶ ἔοπο. Νο 
ἰτδηϑβἰδιίοη οδὴ ἀο (Πδπὶ 5166. 

Τῆς Οομηπηθηϊατῖοβ οἵ ΤΗΕΟΡΟΒΕ οὗ 
Μορϑυσϑίία σεῖς Ῥορυ δεῖν οοηῃδιἀοτοὰ 

ΟΕ 8τ. ΙΟΗΝ. 

(ἢε δεϑὲ οὗ ἴπε Απεοσῆθης βοῆοοϊ. Οοη- 
β᾽ ἄθσδθ]α ἐγαρτηθηῖβ οὗ ἢ15 (ου ΘΏΙΑΙΥ 
ου ϑὲ ]’οδη τϑιηδίῃ. 

Αἱ ἴῃς ορροϑὶῖεα ὀχίσεπια ἴο Τἠἠεοάδοτγο 
15 ΟΥΕΙΙ, οὗ ΑἸοχαπάσγια, νῆοβα (οχηηθηῖ- 
ΔΥῪ ΟἹ 81 [οὔ τϑιηδίη5 Πθδυὶγν ἘοΙΡ] εἴθ. 
Ιῃὴ (ἢ]5 ἀορτηαίϊς ἱπίογοδίβ ΟΥ̓ΘΓΡΟΥΤΕΣ 
411 οἴμετ σοηϑι ἀθσδοηβ. [{ ν͵ὰ5 παῖυτγαὶ 
{παῖ Ογπὶ 5βῃοιυϊὰ τοδὰ τῆς οβρεὶ ἴῃ ἴῃ 6 
σῆς οὗ (ἢὰ σοῃίγονεσβίοβ ἴῃ νοῦ ἢς 
ννὰ5 Δυβοσῃϑα ; Ὀυξ ὑηάου ἢ15 ἰτοδίτηθηξ 
[86 ἀϊν!ηα ὨΙΞΙΟΥΥ δθεη8 ἴο Ὀὲ ἀϊδβοϊνθα 
Ἰηῖο ἃ ἀοςεῖϊς ἀταῖθβ. Αἱ ἴἢξ β88π|6 {26 
ἢ15 Βρϑουϊδίίοηβ, Κα [πο86 οὗ τῇς οἴΠΟΓ 
ΑἸεχαηάσ δα, Δθουπηά ἰη Ἰϑδοϊαϊθά [μου ῖ5 
οἵ στοδῖ 5 Ὀ1|εῖγ ἀπα ὈδδυΥ. 

ΤἼς ἵνο ἀϊξηοι “Οδίδηϑ᾽ οἵ (ογάδτιβ 
δηὰ ΟΥΔΠΊΟΙ σοηίδίη οχίσδοϊβ τοῦ] ΟἾΠΟΥ 
στοαῖς (Οὐοτασηθηΐδσιθθ, Ατἱωσηοηϊ8 οὗ 
ΑἸεχαπάσα, ΑΡροϊ παῖ οὐ 1,δοάϊςθδδ, 
ϑθνοσι5 οὗ Απητοοῦ, ΤὨεοάοτε οὗ Ηογὰ- 
οἷο, ὅζο., Ὀυξϊ ΟΥ̓́Τ] οἰοβαβ ἴῇ6 5665 
οὗ ἴπΠ6 ρτεαῖ ρῥαϊτβῆς Ἰηϊογρτεῖοτβ οὗ 
σὲ ]οη. Τῇς Οτραὶς (οσητηθηΐδσιθ5. οὗ 
ΤΗΕΟΡΗΥΤ,ΑΟΤ ( 1107), αηὰ ΕΥΤΗΥΜΙῸΒ 
(Τ ὦ 1τ18), ἅτ τὶ} δρ᾿οπγ65 οἵ (ἢ γ- 
βοϑίοχῃ, Ὀυϊ Ὀοϊἢ ἀ΄Θ οἷθᾶγ δηὰ 56η5: 0 16. 
ΤῊΣ 1,Δὲ1η (Ομ θηΐδτο5 οὐ Βεάδ δηὰ 
γναϊαίὰ ϑίσαρο (Οσώρ:α ογάξιαγία) ἀθ6- 
Ρεηὰ ᾿ἰαγρεὶν οα Απριβῃαο. 

ΕΌΡΕΚΥ οὗ ὨευϊΖ (΄ Οογλμα. ἰῃ 7οδ.᾽" 
1ΔΌΡ. χιν.) ἴῃ [ἢ15 βυῦ)εςξ 85 ἴῃ οἴ ῖβ 
βῃενοα οτρΊηΔ] ροόνεσ. Ηἰβ5 (οτηπηθηϊδ- 
Π65 Οὐ δὲ ]οἤη ἃτα τηδικεᾶ ὉΥ ρτεαῖ 
ΓΈ ΠΥ ἴῃ σα 116 βρεουϊδίίοη, τῃουρἢ δ6 
οἶδ πὴβ ἴο ἀεὶ τότε τὰ πα Ὁ] 6 ἀοίδὶ}5 
[δὴ Αὐυρυδηθ. ὍΠδ ἐγαρτηεηῖβ οὗ [ῃ6 
(Οὔ ΘΠΔΤΥ οὗ ΤΟΗΑΝΝΕΒ ϑοοτῦβ ΕἘΙ- 
ΟΕΝΑ ἃ ποῖ 685 ἰηϊογοδίίηρ, δηὰ 6 
ἜΧρ δἰη5 ἴῃ 6 ἴοχὲ σΔγΘ ]]γ. 

Μοῖὲ οοιργοῃδηβθῖνα ΠΟΘ δηὰ 
ΒΟγν οοαΪ6 τπδη [656 σΟΙΠΊΤΘὨΓΔΙ65 15 
[ἢ6 “Οοϊάεηῃ (Πα (πίε αωγέα) οἵ 
Τηομαβ Αούϊναβ, Μοῦ ὈΠΏρθ ἴορε- 
ἴΠδσ ἃ ἰασρα βεϊβοϊίοη οὗ σοτησηθηῖβ ἰΓΟΤ 
Οτοοκ δηὰ 1,ἴη ψ Πῖεῖβ. [Ὁ τηῦδὶ ἢον- 
Ἔνοσ 6 υδοα ψιτἢ ρτοαῖ οδυϊίοη, [ῸΓ ἃ 
ΠΟ; ϑ᾽ ἀογα]Ὲ Ῥτορογίίοη οὗ ἴῃ συοῖδ- 
Ὠοη5 δαάιςρα τοῦ) εαὺν ἩΠΙΟΙΒ ΔΓ 
(ἀκεη τοῦ] βρυτγίουβ ὈΟΟΚΒ. 
Ο ἴῃς (οιηπηθηίασι ες οὗ [Π6 βἰχίεητῆ 

σΘΏΓΟΣΥ 1ἴ τηυσὶ Ὀ6 50 Πιοιθηῖ ἴο ΤΟ Π ΟῚ 
ἃ ἔεν ὙΠΟ. π|}} βοῦν 845 γοργοβθηΐδ- 
ἔνο5. ΤΠοβα οὗ Ἐδεπιβ (ἷ. Φ. Ῥὰ, οἵ 
ΜδίῃζΖ, 1526), ζοσγῃ. ἃ 1δριάς ({. 5. ὕδῃ 
ἄεδσ ϑίδθοη, ᾿ουὐναῖη δηὰ Ἐοηο, ἢ 1637), 
δρὰ Μαϊἀοηδῖι5 (Μαϊἀοηδῖο, οὗ ὅδἷδ- 

ΧΟΥ 



ΧΟΥῚ 

τηδῆςα δηά Ῥαγίβ, 1σ9οό; 81: Το ἰ8 
ὉΠδη15Π64), δῆοηρ Ἐομῆδὴ (δίδο]ϊς 
βοΠοΐατς ; οὗ Βγθητ5 (ἡ. ς. ΒΓΘΉΖ, “ Ἡοτηϊ- 
1165, οὐ ϑιυτρασί, 1 ς 28), δηὰ . σεγμαγὰ 
(οὗ [εἐπᾶ, 1617}, διηοηῦρ [ΔἸ Πετδηϑ8 ; οὗ 
Μυβουΐυς΄ (ἐ. 4. Μαιυ 551 οὗ Βεγης, 1548), 
διὰ ΒΕ. Ουδιθοσ (ς ΗοτηΣ165, οὗ ΒΕΠΊΘ, 
1565), διηοηρ ἴῃ6 “Ἐείοπηξεα,"; δζὲ δ]]} 
σοηβρίοιοιι5 ἔογ ζπουρῃϊῖ, ταβοδγοῦ δηὰ 
νρουτ. [ἴὰρὲ (οὗ ἱμχεςοῖ, 1724) ἢδ5 
Βῖνοη ἃ νεῖ οοτηρίεῖα ᾿15ῖ οἵ ἴη6 (οχὴ- 
ΤηΘπῖδο5 ἀονῃ ἴο ἢὶδ ΟὟ [{π|Ί6 : δηὰ 
ἢ15 ΟὟ ΨΜΟΙΚ 5. ἃ τηϊηθ οὗ ᾿δδγηηρ, 
ΜΏΙΟΗ ἰτ 15, ονγανοσ, ραϊηῇ ἴο ποτκ 
ἔἴτοτῃ ἴμε ἔογτῃ ἴῃ ψΏΟἢ 6 ἢδ5 διτδηρθα 
ἮΙ5 τηδίθ δ ]5. 

ΤὮΘ βρτεδα οἵ ᾿ἀθα σι ἴῃ ΟΘΥΠΔΗΥ 
1η (ες ἤτβι υδτίοτ οὗ [6 Ῥγεϑεηΐ σθητυῦΥ 
βανε ἃ ἴτεβϑῃ ἱπριυϊδα ἴο ἴδε βιυαγ οὗ 
ϑὲ ]οῆη. ΕἸςοῆϊα (18οό, “Αην. Ζ. 56]. 
ΤΡ δη,᾽ νι.) ἀηα ΘοΒοΙ ηρ (1841, Υεῖκο; 
11. 4) ῬΡΡ. 202 ), ἴῃ αἰβεγοηῖ ἡγαγβ δηὰ 
ΜΠ ἃ Ρδγα] σοηοδρίοῃ οὗ ἴῃ6 5οορε οὗ 
ἴῃς (οβρεὶ, ἰηβιβῖθα Ὡροὴ 115 ὈΥΙΓΊΔΙΥ 
Ἰαροσίΐδηος [ὉΓ ἴῇ6 δρρσεῃθηβδίοη οἵ 
Ο(Ὠτιβιίδη τυ ἴῃ τοϊαοη ἴο ἴῃ6 ῥζα- 
βεπῖ ἃρ6. μεη Νεδηᾶοσ Ὀδρδὴ ἢΪ5 
ῬΌΝΙΙς ψοσκ (1813), ἢ6 ἰδοϊυτεα οἡ (ἢ6 
Οοβρεὶ οὗ ὅ8ῖ []οδη, δῃηᾶ οἡ ἢ5 ἀδαιῃθεὰ 
(1850) ἢ6 δηποιιποθα 85 ἴῃς βυδ)θςῖ οὗ 
ἢ!5 ἡδχῖ σουγϑα “Τῆς Οοθρεὶ οἵ δῖ [ὁ 
σοηϑιἀεγεα ἴῃ 15 ἴτῃς Ὠϊδίοσισαὶ ροϑὶ- 
τἰοη." Μαδηνῆε ρστοαΐ ᾿ρῃϊ δα Ὀϑθη 
τἤτονῃ ὕροὴ ἴῃς σοῃλροβιτοη δηᾷ οοη- 
ἰεηἴ5 οὗ [6 ἀοβροὶ. Πα σοπητλθ Αγ 65 
οἴ οκε (151 εα. 182ο---24), οὗ ΤΒοΙποκ 
(151 εα. 1827), οἱ ΚΙ]ες (1829), οἵ ΟΙδ5- 
Ὠαιβθη (15ῖ εα, 1822), οἱ Μεγεοῖ (151 δά, 
1834), ἀῃά οὗ Ὀς Υεῖϊε (151 δα. 1837), 
σοι ρυϊεὰ ἴῃ νδτίουβ ἀδρτοαθ ἴο 1}}115- 
ἴγαῖθ 1158 πηδδηϊηρ. 

[11 ἄἀοεοβ ποῖ [411] ὑπ] ΤῊ 50οΡρ6 ἴο 
σΟΠΈςΙ56 ἴΠ 658 ΟΥ̓ ἰδίεσ Ὀοοῖκ5᾽. 

ΕΟΙ οὈνίοιια τεάβοῦβ 1 ἢανε τπουρῆξ 
ἢ Ὀεβδὶ ἴο τείγαϊῃ ἰσοπλ υδίηρ ΤΠ ΟΘ ΘΓ 
ἘΠ ΡΠ 5 Οοιηπηθηϊδγοβ, ἢ οὐς ρᾶτίϊαὶ 
Ἔχοθρίίοη. Οἰποσνιβα 1 ἤᾶν οπαάθᾶ- 
γνουγοά ἴο ἴδε δοσουηῖΐ 85 ἴδ. 85 ροββι 0 ]6 
οὗ τῇς νυ τηρθ οὗ ὄνον ϑοποοὶ ψνῃϊο ἢ 
βοδηγχοα ᾿ἰκεὶγ ἴο σοηίπρυῖς ἴο [η6 υπάοτ- 
βίδηἀϊηρ οὗ 81 Ϊοῆη. ΜΎΥ οὔδ δὶ [85 

Δ Απ δάἀπιϊγανϊὶς βυπιιασυ οὗ ἰῃς [ἰϊεταΐασα 
ἀδαϊπσ νἱἢ τὰς δυϊπεηκς γ οὗ 81 Το π᾽ 5 σοθρεὶ 
δας θδοη δἀάοὰ ὃὉγ Ὧν (Ὁ. ΒΕ. Οτεροιῦ ἴἰο ἰῃς 
Ἐπρ δ ἰταπϑίαιϊίοη οὐ [[ἰδατγάϊ 85 “81: ΤΙοῇη 
τῆς Αὐυΐδπογ οὗ ἴς Εουπὶ Οο5ρε],᾽ ΕαΙὈαΓρΉ, 
1875. 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ὀεθη ἴο Ἔχργοϑ5 ψἢδὶ 566Π|8 ἴο π|6 ἴδ 
56η86 δηὰ εδοῃίηρ οὗ 5 νψογάβ. ὙΠ ἢ 
[ἢ 15 νον 1 να, Ἔχοορῖ ἰῇ ἃ ἴδνν ολ565, 
ΒΙΏΡΙΥ ρίνεη [6 σοποϊυδίοη αἱ ψῃ]Οἢ 
Ι ἢάνα τινε ψιῃουΐ τον ονίηρ τνδὶ 
ΟΡΙΐοπ5, ΟΥΓ οἰζτίηρ ἴῃς δυϊπουῖθβ ὉΥ 
ΜΏΙΟΩ ἰξ 185 βυρροτγίεαὰ οὔ ορροβεὰ. 1 
ἤανῈ ποῖ ἤοΟνΟΓ ΠΟ; ΒΟΙΟΊΒΙΥ ραϑβθὰ 
ΟΥ̓́ΕΥ ΟΓΥ Θχίεηυδίεα δὴν αἰθΠσυ Υ ὙΠΟ ἢ 
Ι πᾶν Ὀδθῆ δὺϊε ἴο ἔδεϊ : ΟΣ ἃρϑίῃ, 
δᾶνθ 1 οδ᾽εὰ φαγί οι δῦ διἰζοπιοη ἴο 
ἀδί81:15 ψῃϊοἢ ὨΔΡΡΘη ἴο μᾶνα σοπλα ἰηΐο 
Ὁηπάπ6 Ῥσογηϊηθησα ἴῃ τηοάστῃ οοπῖγο- 
ΨΘΙΞΥ. 

[τ νουἹὰ Ὀδ6 δὴ 1416 ἴΔ5Κ ἴο δπυπιοεταῖθ 
41] τῇ6 πᾶπλθὲ5 οὗ ἴποϑδεα το ψῇοβε 
ὙΓΠΠρΡΒ 1 πᾶν βουρῃςϊ δηὰ ραϊηδά ἢεἰρ ; 
Δα 1 5ῃηου]α 6 πΠ40]6 ἴο τηθάβϑυγα (Π6 
ἀερῖβ ψὨ ἢ 1 οννα ἴο βοῃοϊδτβ νῇο οἴϊδη 
τοδοὴ τις ἤθη [ΠΘῪ ἀο ηοΐ σοτητηδηὰ 
ἃϑϑθηῖ. Ὑεῖ {Ποῖ ἃ16 8016 ὨΔΙῺΘ5 
ὙΠΙΟῚ οδηηοῖ Ὀ6 ρᾶ556α ΟΥ̓ΟΥ ἴῃ 51|]6ῆς6. 
νΏΘΩ 1 Ὀερᾶῃ ἴο ΜΟΥΪ ΒΘΓΙΟΙΒΙΥ δὲ της 
(ο8Ρ6ε] οἵ 81 ]ὁδη τῆοσε ἴδῃ ᾿πνεηϊγ-ῆνα 
γοδῖβ ᾶἃρὸ 1 [εἰξ [δῖ 1 ονεὰ πιοβῖ ἴο 
Οὔροη, Νεδηάᾶοσ, ΟἸϑβδυβοη, [τῃδτγαϊί, 
δηά, ἔγοπὶ ἃ νεῖν ἀϊβετοηῖ ροΐϊηϊ οὗ νίαν, ἴο 
Ε. Ο. Βαιτ. [ἢ δἰτδηρίηρ ΤΥ [Ππουρἢϊϑ 
ἀυπηρ ἴῃ ἰαϑὲ εἰρῃϊ γοαῖβ 1 66] ἴῃ 1 
ΟἾὟΘ τηοβί ἴο Οσοάεῖ, ψῇοβο (οπιπΊθηϊ- 
ΤΥ, Ἔχοθρῖ οὔ ι ϑοη5 οὗ ἰεχῖυδὶ οτ]- 
Οἶβπλ, 866 Ὼ8 ἴο πὲ ἴο Ὀδ τιηδυγρα5βεά. 
Απαὰ οἡ ἴῃς οἵπεσ μβαηὰ Κοῖμι μὰ5 σοοη- 
Κ[ἰη}}νῪ οὔἴετεα οὐ ςΙβηβΒ δηὰ δι ρρεϑ- 
[Ἰοη5. ΠΟ. πᾶνε ορεηδα ἐγοβῇ ϑουγοθϑ 
οὗ ]υκιτδίίοη ἔοσ [Π6 τοχῖ, Βαυῖ τῃσουρῇ- 
οὐἱ 1[ἢ15 5ρᾶος οὗ (αδιηδγι ρα νοσκ, ἴῃ 6 
νης νοῖςς οὗ ποηᾶβ ἢὰ5 Ὀδθῃ ΔΓ ΠΟΤῈ 
Περι] ἴο τς ἴδῃ Ὀοοκθ. Τῆδ δι] Πη 655 
οὗ ϑυτρδῖυ ἴῃ σοϊητηοη ἰαῦοιγ ὈΓΙΏρΡ5 
᾿σμϊ δηὰ ἐγεβἢ ρονεγ οὗ νίβίοη, δῃὰ ποῖ 
ΟὨΪΥ τηδίοταὶς ἕο (Πουρἢϊ. 

Τῆτουρπουῖ (ἢ6 ἡοΐῖε5 1 ἢᾶνα ᾳυοιεά 
ἴῃ6 τεηαογίηρβ οὗ ἴῃς [,δἴϊη Ψυϊραῖα ἴῃ 
ἴη6 Πορε οὗ ἀἰϊγδοῖης τόσα δἰζεητίοη ἴο 
ἴη6 5βἴπαγ οὗ ἴἴ. [ἴ 566 π8 ἴο τὴς ἴμαΐ 6 
ἤανε ἰοβῖ τῇυοἢ ἰπ ΟΥΕΙΥ ὙὙΑΥ ἴτοῖη ΟἿΓ 
ορ]οοῖ οὗ ἃ  εὐβίοη ψῃϊοῃ ἢδ5 ᾿ηΗυοηςσεά 
([ῃ6 ΤΠοοΙοΥ οὗ (ἢ νεδὲ τῆογε ῥτγο- 
ἔουπα]γ [πδη ᾿ὸ ΚΗΟΥ͂Ν. 

Οης ἀερατγίαεηὶ οὐ 1]Ἰυπιγαιίοη, ἱἴ 
τηυδὶ θ6 δαάδά, 5111} σ4}15 ἔοι σγϑίεγωδίς 
βίυαγ. ΤΠα ἀϊάδοειις τρεῖϊμποά δηὰ ποῖ 
ΟὨΪΥ ἴῃς ἰδηρσιάᾶσε οὗ δῖ ]οπ 15 Θϑϑεῆ- 
[4}}γ Ἡεῦτγαϊς ; ἂηα νεῖ τυ οἢ ἢδ45 511}} 
ἴο ὃὈς Ἰεαγηΐ Ἔϑρθοί αν ἔσο ἴῃς “:24γαςἦ- 
πε Ὀείοτε ἴῃς [1] ἔοσοβ οὐ δ15 τβοοσά 



ΤΗΕ ΑΟΘΡΕΙ͂, 

ὁΔη 6 Δρρτγτεμεοηδθά. ὙὍῃὲ το ΘΟ ΟὩ 5 
ψ ἢ Ὑγεἰδῖθίη ἢδ5 τηδάθ ἔγσγοιῃ [{ρῃϊ- 
ἴοοϊ δῃὰ οἴπεσ θατὶν Βδυδιηϊς 5οἤοἾἶΑΓ5, 
Ὠ δ] Ζϑο ἢ 8 “Ηοτα Ηδερτγαϊοθ ̓  (πη ἴδε 
“Ζιβδοῆσ. ὦ Τῇ. ΤὨἼΘο].᾽); [ἴῃς τεοθηΐ 
ψνοῦκ οὐ Νάηβθοης (Νειθ Βειιγᾶσοα ΖΟΓ 
Ετδυΐϊεσιης ἀοτ Ενδηρε]θη δι5 Ταϊπγυά 
-. Μιάταβῃ, Οοδιίηρεη, 1878), ψὨΟἢ 
5 ὙΘΥΥ υδει], Ὀυϊ ΌΥ ΠΟ 6 8ΔΠ5 αἰννᾶγβ 
εχδοῖ; ϑιερίποαβ “ΡΏΠ]οη νοῦ ΑἸἰδθχδη- 
ἀτια' (ἰπάϊγοςοι)γ), δὰ Μτν Ταυ]οτβ οχ- 
σα ]θηῖ δαἀϊοη οὗ ([ἢ6 "ϑαγίηρβ οἵ τῃς 
]εν δ Ἐδίμεῖς᾽ (δ έγξε «Αδοίλ), ταῖῃοσ 
Ροϊηΐϊ ἴο ἴῃ6 το πλὶηθ ἤδη Θχῃδιιβὶ 1{᾿. 

ὙΠΕΙΘ 15 ἃ σοδγκαῦϊα ἰερεηα (“ 586- 
τοί ΕΚ. α. ν.), ἴα πε τῇς ΤΟΕΡ 
θάνε ἴῃς 1,» ἵτουιλ μαι Ηδ νσουρσῃϊ 
ετοδῖ τηνεὶ ἢ Η15 νοῖςς (Τοῦ ΧΧΧνΝΙ!. 
5). “ΤὨΘ νοῖςς βουηάεα ἔγοπῃ ἴῃ 6 ϑοιῖι; 
ΔηΔ δ ἴδε ρϑορῖὶς μαβρίεηθα ἴο [ἢς 
ϑουῖῃ, Ἰο ! ἴἴ βουηάοά ἔτοτῃ ἴῃς Νογιῇ. 
ΤὮΕΥ τυὐτηδα ἴο ἴῃς Νογίῃ, δπὰ 1ἴ σδπλ 
ἕο ἴῃς Εδβϑι. ΤΏΘΥ τυὐτηθδὰ ἴο [ἢδ6 
Εδϑῖ, δῃηᾷ 1 σδῃλθ ἔγοῃλ ἴῃ 6 νεϑί. ὍΤῇοΥ 
τυγηοα {Π|{Π6 τ, δηά 11 σάτηθ ἔτοτῃ ἤοανθῇ. 
ΤΠΕΥ ᾿εὰ ὑρ {Ππεῖῦ γε ἴο δδάᾶνεῃ, 

1 Τῆς " ΚΟΙ Κοτό᾽ οὗ ΒΕ. ϑοϊοννευοζυς ἴγδη5- 
ἰλίθα ἰπῖο ΕὙθησἢ υπάδγ ἴῃς {π|6 “1,4 ΒΙΌ]ς, ἰς 
Ταὶϊπιυά εἱ ᾿Ἐνδηρὶὶς,᾽ Ῥατίβ, 1875. δὶ Μαίῃεν 
διὰ 81 Μαϊῖί, ἰ5 οἱ {π||6 ναϊας ἴῃ [15 γοβρεςῖ. 

ΟΕ 9τ. ΙΟΗΝ. 

ΔΗ 1 σαπηθ ἴτομι [ὴ6 ἀδρίῆβ οὗ (δ 
δοατῃ. Απᾶ [ΠεΡ 5αϊὰ οὔθ ἴο δΔῃοῖῃοσ, 
ὙΏΕΓΘ 504}} νϑάοιῃ Ὀ6 ἰουμα (Τοῦ 
ΧΧΥΊ]. 12). 

“Απὰ [ἢς ,οῖος νεηΐϊ ἰοσῃ Τπτουρῃουϊξ 
[ἢ6 νοῦ], δηα ψὰβ αἰνι ἀθα ᾿Ἰῃϊο βενθηῖϊν 
νοῖς65, δοςοσάϊηρ ἴο [06 5ανε ΠΤ ἰοησιο5 
οὗ πηϑρῇ, ἃἀηὰ δδοῦ ἤδίϊοη ἤοασὰ [Ἃἢδ 
γοῖϊος ἰὴ 115 ονῃ τοηρι6, δηά {ΠΕῚῚ 5005 
(α]οὰ τῆθ; Ὀαΐ ϑγαθὶ Ὠεαγὰ δηάὰ ουΐ 
εγθα ποῖ. 

““Απᾶ δᾶσῇ οὔθ ἴῃ ϑυδεὶ Ὠρασά ἰΐ 
δοςογάϊηρ ἴο ὮΪ5 σρϑοῖΥ ; οἱά τηθῃ, δηΐ 
γουῖ 5, δηὰ Ὀογβ, πα ϑυςκ]ηρα δηὰ 
ΜΟΙΏΘη: [ἋΠ6 νοῖὶσθ νᾶ5 ἴὸ ϑδοῇ οὔθ ἃς 
ΘΟ ἢ οδ δά ἴἢ6 ρον Ὶ ἴο τϑοσῖνα ἱἢ 

Τῆς βἴυάοηΐς οὗ δῖ ]οῇηῃ ν}}}] βηάὰ 
τἢ6 ργδῦϊεὲ {6 }Π[Π0ὼ4 4ἃ5 6 ροηάεσιβ 
[ἢ6 ΑΡροβῖ]ε5. ννοτὴβ. ψ| στονηρ ἜΧρο- 
ΤίθησΘθ, δῃηά υὑπομαηρεα ραίίεηςθ. Ηδθ 
ὨΙΠλ5 6] Γ τα [6 τηϑδηϊηρ ψνϊοἢ ἢδ 
δηᾶς ἴῃ [Πθηι. 

Χονὶ 

“ΟἸΠη65 σδγηδ τὰ δοτὰθ5 δῆξοίαι πη 
Ὁ οὐου] 5 οογά!5 αρϑίοτρεπάς βυης ἐἰβ 
401 ἴῃ βεῃοϊᾶ ΟἸσ511 νεηθγα}]} }00.5 5ζι- 
ἄφης Ἰ οσῖς; υἱ ἤδης Δ] Ππδἴδπιι5 ναἰοδηῖΐ 
Δα απι ρσόβθαα!ϊ, αυδπλ σοτ 5 τη πα τ 
αν αὐ εἰαηταῖθ πη 50115. φίθγηϊ, ρὶκ5 
οοίοσβ αἀἰνιηδθ ν᾽] ἢ 5 δηϊΠγ] 4} 10.5,Ὰ [ΓΓ6- 
γουθεγαίδ ροββοῖ ΓΘ [15 Δοῖ6 σοηςοΙΊρ αι ἢ 
(Ευρειτῦβ ΟΕ ὨΕυτ2). 





ΤΗΕ ΟΟΡΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟ ΤῸ 

συ. ΘΗΝ. 

(Γ(ΗΑΡΤῈΚ Ἱ. 
1 7Άε αννκεν, λεριαρεν, σηπα οδῆεε οὗ ϑέσμς 
᾿Οἀγίοί. 15 726: ἐεεέέιοην οὐ γοάπ. 30 724 
εαὐδηρ οὗ Απάγειυ, Δ ίΣγ, ᾧὥ"ε. 

ΤῊΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΡΙΝΟ ΤῸ 51. ΪΟΗΝ] 
ΤΠο (π|6 οὗ τῆς Οοβρεῖ, νης ἢ 15 Τουπά ἴῃ 
νεῖν ἀἰογοηὶ ξογπηβ ἴῃ δησίθεηΐξ Δ ΠΟΥ 165, 15 
ΠΟ ρᾶγὶ οὗ [η6 Ὀοοκ [ἴ56]1, Ὅς οδυϊϊοϑὶ δὰ- 
(Πογι 65, ἀπά τῃο86 ψνὶοἢ τοργοϑθηΐ [6 ΘΑΓ]6ϑὲ 
ἰοχῖ, ξῖνο ἴΠ6 5ιπιρ᾽οϑὶ ἔογπι: “εεογάϊπρ 1ο ᾽οδη 
(κατὰ ᾿Ιωάννην [-ἀνην] ΒΒ.) ; “εεμπάπρη Ἰοῤῥαηπ- 
περ (45 ἴῃ6 γυηῃηΐηρ ποδάϊηρ) [,δἵ. νί.; δηὰ 
80 Κ5Γ. νἴ.: οΥΓ υοδη). ὍὙΤΠπε νογὰ Οουρεὶ 
ὙΠ] Οἢ 15 ἱπιρ]ρὰ ἴῃ ἘΠ15 {16 15 συ ρρ θὰ ὈΥ ἐπα 
τλ55 οὗ Μ55, (εὐαγγέλιον κατὰ Ἰ. []Πουΐ 
ἴῃς ἁτῖϊς] 6] ΑΘ Χ, ὄζς.; δηὰ 50, ἃ5 ἴπ6 1η]- 
[14] ποδάϊπς, 1.δἴ. νὲ., 5γυ. νί.). ΨΟΓΥ ΠΊΔΗΥ͂ 
οὗ ἴῃς Ἰδίεγ Μ55. δα ἀ ἴθ ἀθῆπηϊῖε διίίςϊδ (τὸ 
κατὰ Ἶ. εὐαγγ.), δΔηὰ ΨΕΤῪ ΤΑΥ͂ 4150 Δἀἀ λη 
ορδεῖ: 126 δοίγ Οσουρεὶ αεζογάϊπρ 1ο οῤῥη (τὸ 
κατὰ Ἶ. ἅγιον εὐαγγ.). Α ἔοενν Μ55. κῖνο τΠ6 
ται λυ κα ῦϊο ἘΠῚ: ΟΣ ἐῤὲ [δοὶγ] Οοερεί αεεογάϊπς 
ἐν Ψψοῥπ (ἐκ τοῦ κατὰ Ἶ. [ἁγίου] εὐαγγ.). ὙΠΘ 
ΡῬΓϊπίοαά ἰοχῖς οὗ [ῃῸ Βα Ιο Εἶνε: Τὸ δοῖγ 
Οορεὶ Κ᾽ ἐδε ῥγεαοῤίησς 97 Ψοδη ἐῤὲ ῥγεασρενγ. 
ἼὝΠΒΕΓΕ 5 ἃ 5: ΠΉΠΔῚ ναγίθῖυ ἰπ {πῸ (Π|65 βίνθη ἴῃ 
ἴπεὸ ΕΩρ ϑἢ Ψεχβίοηβ : Ῥκσέ Οοάφρεϊ ἀφ ετ' 
]Ιοβαμπε: σεγειεάπεσσς [Ππλτυδῖοη]} (ΑἸρὶο- ϑαχ- 
οη). Τῥε Οσωρεὶ {ἘΈἘ ἘΠ) 97 υοον: [οὐ ὕοοη 
δι ρ γ} (ΝνΎς 6). Τόε Οὐρεὶ 07 ϑαῖμ! οῤη 
(Τγπάλδϊὶο τς 26, τς324, 1535.) Οονογάδϊο, Μαῖ- 
ἴπονν, Οτεδὶ Β[0]6). {72ε Οωρεί αὔῶεν 8. “οόπ 
(Τἄνογποῦ τς 29, ἢ τῆς συπηΐηρς ποδάϊηρ Τόε 
Οονρεὶ 9 5. .οὐη). {Τδὲ Οορῥεί ὁγ ϑαϊμ! ]οη 
(Βιββορϑβ᾽ ΒΙ10]6 τ ςό8, 1ς72). Τδε Ηοίΐγ Οοερεὶ 
οΥ ἀρ Οργλε ἀεεογάϊης 10 Χοδη (σεηενδ 1: ςόο, 
ἈΠεΙπῚ5 1.82 ἢ ἴη6 τυπηΐϊπς ποδάϊης 72ε 
Οορεί αρζογάϊρ 1ο 8. ϑοῤη, Τοπίβοῃ 1 ς 8). 
Τόε Οοιρεὶ πεεογάϊης 1ο 8. ὕοδη (Α. Ν. τ611)). 

ΤΗΕ Ρκοζοοσῦε (.. 1.---τ8).Ψ 
ὙΒοΙΡῺ ἴπὸ πατταῖϊνο οἵ δῖ [πη 5 Οοβροὶ 

ἷς ποῖ πιαγκοὰ οὔ ΌΥ ΔΩΥ ὙΕΓῪ ἀϊδίίηςξς [1π6 
ἔτοπι {86 ᾿ἸπιγοάπσίογΥ νοῦβϑοϑ, 1 ἢά5 ὈΘΘΠ ρθπο- 
ΓΑΙ δεκηον)εάρεοά (μδΐ 1. 1--- 8 ἔοστηβ Δη ἰῃ- 
ἰγοάυςίίοη ἴο ἴπ6 ννῆοϊθ ννοῦκ. ὙὍῊϊ5 σοποὶυ- 
5ΙΟἢ ΔΡΡΟΑΓΒ ἴο Ὁδ6 σοι οἴ οἰν οϑίδ Ὁ] 5 ηθὰ ὉΥ 8 
σατο ΔηΔ]γ515 οὗ ἴῃ σοπίεηϊβ οὗ ἴῃ βεςίοη, 
ΥΠΙ ἢ ῥγόϑοηΐ ἰῇ ἃ ϑ5.ΠΊΠΊΔΙΥ ἰογπὶ ἴῃς πιδίη 
{πιτ}}5 ἴῆδς ἅγὲ 1]υσιγαϊθα ὉΥ πε τεςογάς οὗ 
ἴδε ᾿ἰδίογγ. Τα ἤγϑι νεῦϑὲ Δρριδβ ἴἰὸ ϑἰδηά 

Ν τῆς Ὀερίπηίηρ ννᾶ8 ἴπε ὑγοτγά, 
δῃά τῇς ογὰ νναβ τ Οοά, 

δηά τῆς νογά ννδβ (σοα. 

Ὁγ 1[561{: [86 τοπιδὶ πίῃς γοῦϑθβ γίνο δὴ οὐ] πὸ 
οὗ 186 τοϊδίίοπβ οὐ ἴῃ Δνογά ἴο Οτεαδζίίοῃ, 
ΤΠΟ σοηποχίοῃ οὗ ἴδε ἀϊβογοηΐ ραγίβ, ἀπά [6 
ογάεσ οὗ ρσοξγεϑϑ, νν}}} Ὀ6 Ὀδϑὶ ϑδθη ἴῃ ἃ ἰδθυϊαγ 
ἔοππῃ : 

ΙΪ, ΤῊΕ ΔΝΌΚΟ ΙΝ ΗΙ5 ΑΒΒΟΚΤΕ, ΕΤΕΚ- 
ΝΑῚ, ΒΕΙΝΟ (νυ. 1). 

Ι. Ηἰβ Εχέεεπεο; Βεγοηὰ {{π|6. 
4. Ηἰς βογιοπμαὶ Εχισέοπεο: ἴτ ἀςίίνο (οπ᾿- 

ταιηΐου ἢ σοά. 
4. Ηἰκ Λίσιμγε: Οοὰ ἴῃ Εϑβϑθηςθ. 

1. ΤῊΕ ΝΟΚΡ ΙΝ ΚΕΨΚΑΤΙΟΝ ΤῸ σΚΕΑ- 
ΤΙΟΝ (νυ. 2---.8). 

Ι. ΤΡε ε:-ἐπ|αἱ γαεῖς (υυ. 1---ς). 
ϊ. Το δουγςοθ οὗ σγθαϊίοη. 

Ιη {Π6 ἀϊνίπο σοιηϑ6] (Ὁ. 2). 
Ἰ:. ὙΠε δοῖ οὗἉ οσγοδίίοη (υ. 2). 

Τῆς δνογτὰ τ6 ἀἌβθηῖ (ἐῤγομ 
Η!»)}. 

Τῆς ννοσγὰ {πὸ ἜΤ Ὲ Ργο- 
86ῆς6 (πο ἀραγί ἤγονι Η!»). 

11, ΤῊ Ὀείπς οἵ {διηρ5 ογεαϊοὰ (υν. 4, 
4). 
᾿ ἴῃ {π6 ἀϊνίπο [ἀρὰ (νυ. 4). 

Α5 ἴο πε ΥΝν οὐῇἹά. 
Α5 ἴο Μίδη. 

ὁ. ἴπ ἢυπίδη δίοτΥ (νυ. ς). 
18ε οσοηϊζϊπιουβ ςοπῆϊςξ οὗ 

[ὰρῆϊ δηὰ άγκηθθς [0]-- 
Ἰοννηρ Οὐ ἃ οΥ τς 4] 4558}. 
οἵ Πλάγκποϑβ. 

1. δε ῥίπἰογὶς γιαπὶ είαίοη 7 1ρε ἤδογά: 
ξ.πεν. ἐγ (υυ. 6---τ). : 

1. Το [οϑΕ ΠΟΥ ΟΥ̓ ργορἤθου τόργὸ- 
βρηΐϊδα ΌΥ Ϊοῃη (νυ. 6---8). 
4. ]οἢπ᾿β ρεγβοῃδι Υ (υ. 6). 
ὁ. ἼΠΘ ἐπὰ οὗ ἢΠΪ5 πηϊββιίοῃ (υ. 7). 
ς. Ηἰδ παίυσε (υ. 8). 

. ἢ, ὙΠ πιληιξεϑίατίοηβ οἵ ἴῃς ἊΝ οτγὰ (49. 
50) Ὀοίοιε ἰδὲ [Ιποαγηδέοῃ 
(υνυ. 9, 1ο). 
α. ΒΥ 5ρδθςεῖϊδὶ γονοϊδιοηβ (υ. 9). 
ὁ. ΒΥ Ηἰβ ἱπιπμαποηΐ Ῥγεϑθηοδ 

(υ. το). ) 
1, Τὴ (οπιην οὗ ἴδ. νοσά ἰο δε 



τ ΙΟΗΝ. 1. 
ΟΒοϑοη Ῥϑορῖίθς Ἴςοηπϑυπιηηδίοα δὲ 

186 [ποδιπιδίίοη (υῦν. 11----1 3). 
α.. Ναίίοηδὶ ὑπθε] εἴ (συ. 11). 
ὁ. [πάϊνϊά δ] δ! (νυν. 12,13). 

8. δε Ἱπεαγπαίοηι ας ἀῤῥγεῤεδάεά ὁγ ρέετ- 
σοπαὶί ἐχρεγίεπος (υυ. 1τ4---τ8). 

;. Τὴδ Ρογβοηδὶ νν1Π655 (νυ. 14). 
α. ΤΠο δεῖ, 
ὁ. Τὸ οὐβεγνδίίοη οὗ {πὸ ἔδοῖ. 
ες. Τα πιογαὶ παῖυσε οἵ ἴῃς ἔλςῖ. 

'ἱ, ΤΒ6 νυ ποθ οὗ ργορῆεου ([08η) 
(νυ. 19). Ι 
α. ΤὮδ ρῥγοπηϑοὰ ΟμῆΚβι. 
ὁ. Η!δ Θβϑοπίῖδὶ ἀρ η!γ. 

τ. ὙΠῸ παΐυτο οὗ 1π6 τενοϊδιίοη (υυ. 
16--- 8). 
α. ἴῃ ἴβε εχρεήοπος οἱ θεϊϊονοιβ. 
ὁ. ἴῃ σοϊδίίοη ἴο ἴῃς [ὑἄνν. 
ς. ἴῃ 1τἴ5 Ππδὶ βουτζςθ. 

Οἴδοσ ἀυγδηροπιθηῖβ οὗ ἴῃς Ῥγοίογψιιδ βανθ 
ΘΟ Ριοροβεὰ Ὡς ἢ Ὀτηρς οὐἱ ἀϊβεγοηΐ 45- 
Ρεςῖβ. [ἰ μᾶ5 ὕδθεὴ αἀιϊν!ἀθὰ ἱπίο ἵννο ραγίβ: 
1--- (186 Θϑϑθηΐδὶ παίυτο οὗ ἴῃ 6 ἜΌῸ), 6--- 
18 (6 Ὠϊδίογίςαὶ πιδηϊθϑίδιοη οὗ ἴμ6 ὟΝ ογὰ); 
δηὰ δραΐϊη ἱπῖο ἴῆγες ραγῖβ: 1ἱ---ς, 6--- 2, 14---- 
18, Μῃϊσἢ ἤᾶνὸ Ὀδοη ϑυρροθοὰ ἴο ργοβϑοηΐ ἴΠ6 
ΒΕΡΕΤ τε τονοίδιίοη οὗ ἴῃς νν ογά, εἰ Ποὺ ἴῃ 

Ἰον ἀοίδι] ἰγοηλ βοοίοη ἴο βοςϊίοη, οὐ 'η ἢ|5- 
ἴογίςδὶ ογάθγ, 85 Ηδ 15 θβϑθητα } γ, 45 Ηδ ννὰϑ5 
τηδάθ Κποννη ὑπάογ ἴἢ6 ΟἹά (ὐυνοπαηΐ, ἃ5 Ηδ 
ννγ5 τηδάς Κποννὴ ὑπάογ ἴῃς Νὸν ; δηὰ γεῖ 
ρα ἱπῖο ἴῆγοα ραγίϑ: 1--4 (1ἴῃε είν γ οὗ 
(Π6 ννογά Ὀθίογε {π6 [πολγῃδίοη βΈπΟΓΑ]]γ), 
4---τι (ἴῃς τονοίατίοη οὐ υὐ 6166), 12---18 
(6 τενεϊδιίοη οὗ δ}. 

ΤΠὸ ἀείαι!]!οαά οχαπληδίίοη οὗ ἴῃς ἰεχὲ ν}1}} 
5ῃονν ἴον Αγ {8656 δγτδηροιήθηΐ5 σογεβροηά 
νὰ (δὲ βἰγυσίαγο οὗ [6 ννῃο δα ρᾷβϑαψϑ. 

Ι. ΤῊΕ ΝΟΚΟ ΙΝ ΗἸΒ ΑΒΒΟ.ΤΕ, ΕΤΕΚ- 
ΝΑΙ, ΒΕΙΝΟ (νυ. 1). 

ΟΗΑΡ. 1. 1. Τδε ἤγϑί βοηΐθηςθβ οὗἉ {6 Οοϑ- 
ΡεΪ οἵετβ ἃ ρεγέδθοϊ ὄβχαπιρὶα οὗ [πὸ βίδϊο!ν 5υπη- 
ΤΠΕΙΓΥ ΟΥ̓ νυν Ὡς ἢ [Π6 ννῃοΐθ παγτδῖίνο 15 πιαγκοά, 
Το ἴῆγθα οἰδιιθθ5 οἵ νυ ῃιςἢ [ἃ σοηϑδὶϑίβ ἅγὸ βοΐ 
5ιἀ6 ὉΥ 5146 (...απά...απά...}} ἴΠ6 δι )]εσὶ (ἐδε 
Ἡγογαδ) 15 ἴῇγος {ἰπ|ὲ58 τορϑαϊδά ; δηὰ ἴῃς 5Ὁ- 
δίδηξὶνο νογῸ [ἢγοα {{π|ὲὸ οσσυρίο5 [Π6 58Π6 
τοϊδί να ροϑίοη. ὙΠῸ ΘΠ ΓΥ οὐ ἔογπὶ 
σοιτεϑρομαάβ ἢ (Π6 Θχἢδιιβενοποθθ οὐ [Π6 
του. ὙΠῸ τῆγθο οἰδιιδοα σοπίδίη 4ἱ} πῃ δὲ 
11 15 Ροβϑι Ὁ]6 ἔου πιᾶῃ ἴο γϑα] 196 85 ἴο ἴῃ6 θβϑβϑθῆ- 
τἰδἱ παΐίυγτε οὗ ἴῃς ννογὰ ἴπ τγοϊδεομ ἴο ἔϊπιθ, 
δηά πιοάς οὗ Ὀοίηρ, δηά οπαγαςΐογ: Ηθ ννᾶβ 
1) ἐπ ἐδε δεριιπίπσ: δ νν»5 (2) αὐὴ Οοά: 
ὁ νν53 (1) Οοά. Αἵ [Π6 54π|6 {1π|ὲ {π656 ἔῆγθα 

οἰδιιθθὸ5 δήσυνοῦ ἴο (6 ἴῆγοθ στθᾶΐ πιοπηοηῖβ 
οὗ (τὴ. ᾿ποδηαΐϊίοη οὔ 6 νΜογά ἀροϊαγοά 
ἷηπ Ὁ. 14. Ης νψὴο “ννᾶἃ8 Οοι," ὀεεαριὸ 
“ει: δ ψῃὸ "“ννὰ5 ἢ Οὐα,᾽" ἑαδενημαείοά 
ΩΡΙΟΣΦ 1. (ζοΡ. 1 [οδμη ἱ. 2): δ νῇο 
“ἐγγδ5 ἴῃ ἴῃς Ὀορίπηΐηρ, " ὀεοανι ὰ Ετη6). 

ΤὮ15 γονοϊδτοη 15 ἴπ6 ἐουπάδίίου οὗ [πὸ 
ὙΠοἷς Οὐοβρεὶ οὗ δῖ [ο. [{ οεῖβ δϑοιἊ [ῃ6 

4155 ποίΐοη {παῖ ἰῃῇ6 ΔΜογὰ Ὀθοδπιθ “" ρεῖ- 
90η8] ᾿" ἢτβὶ δ ἴπ6 {πιὸ οἵ Οτόδίιοη οὐ δὲ [ῃ6 
[ποδιπιδίίοη. ὍΤΠῈ δὐϑοϊυΐθ, εἴογηδὶ, ἱπιπ|ᾶ- 
πρηΐϊ τεϊαϊίουβ οὗ ἴπΠ6 Ῥογβοηβ οὗ (ες Οοὐπεδά 
ξαγηϊδ [6 Ὀ4515 ῸΓ γενοϊδίίοη, Βδοδιϑο 186 
Δνογὰ ννᾶβ Ῥογβο δ} ὶυ αἰσίηςὶ ἔγοπι “" Οοά " 
δηὰ γαῖ Θβϑοηῖ !γ “Οοά," Ηδς οσουϊὰ πιαῖκο 
Ηπιὶ Κποννῃ. (ΟΟΙΏΡΑΙΟ δλῃ ᾿ητοΓ στ. ΠΒ Ρᾶ5- 
5856 οὗ ᾿γοηδϑ: 11. 30. 9. 

ἴω δε δεχί πη} ὙΠῈ ρῆγαθο σᾶγγο5 Ὀδοκ 
(π6 (πουρῆῖϊθ οὗ ἴπ6 τϑδοσ ἴο Οὔδη. 1. 1, 
ὙὨΙσοἢ ΠΟΟΘΘΘΑΓΙΥ ἤχοα ἔπ 56η56 οὐ [δ ὀεχίπ- 
πίπρ. Ἡδρτο, 85 ἵἴδεσο, πὸ ὈΘΡΙΠπΙηρ" 15 
Π6 ᾿1π|4] πιοπιοπὶ οὗὨ ἔἰπλὸ απὰ Ἵσγοδίίοη δυῖ 
ΠΟΓΟ 15 1ῃ15 ἀϊβεγοηςο, {παῖ Μοϑδβ ἀν" 6 }]5 οἡ 
(Παϊ ΨΏΙΓἢ σἰαγίς ἔγοτλ ἴμ6 ροϊηῖ, δπὰ ἴγάςεϑ᾽ 
16 τροογὰ οὗ ἀϊνίπο δεϊίοῃη “,0γ 1 ἴῃ6 ὈορΙΠπηϊη 
ΠΟΙΡ. σ [οῃῃ 1. 1, 11. 132}, ΜΆΠῸ δῖ [0 Βη 
"ἔθ οὖν [που 5 δεγοηά ἴΠ6 ὈΘΡΙππιηρ ἂηά 
ἄννο!}]ῖα οὐ παῖ ψΠΙΟΝ ὁ νγ45᾽" ΜνΠδη {{πΊ6, 
αὐ ν ἢ τἰπιο Πηϊῖϊο Ὀείηρ, Ὀορᾶπ 115. σοιγθα. 
ΟομΡ. σον. υἱῇ!. 22. ΑἸἰγοδαγ ννῆθη “" οὐ 
οτγραίοα {πῸ ἤράνοη δηὰ ἴῃ ογίῃ," “ἴδ Γογά 
«υα.." Τδεὲ " Ὀείηρ " οὗ ἴ6ὸ Ννγοτγά 15 ἴδυ5 
ΠΕΟΘΒΘΑΓΙΪΥ ςσαγτιοὰ Ὀεγοηά πὸ 11π|115 οὗ {ἰπης, 
τπουρῇ τῃ6 ργϑ-θχιβίοποθ οἵ ἴῃς νογὰ 15 ποῖ 
ἀοβηϊοὶγ 5ἰαίοα. Ὑμὸ ϑἰπηρὶς αβηττηδίίοη οὗ 
Θχἰβίθησθ ἴῃ ἴΠ18 σοπποχίοη διιρροϑίβ ἃ ἰο Ποῦ 
ςοποορίίοη ἴδδη παῖ οὗ ρτε-οχιίβίθηςε ; ψῃ]οἢ 
5 σπιραγγαθθοὰ ὉΥ ἴπὸ ἰάθα οὗ ἔϊππη|θ. Ρσὸ- 
Οχἰβίθηςθ μοννουοῦ ἰ5 δίηττηθά ἴἢ ἃ αἰβετγοηΐ 
ςοπποχίοη: ςἢ. χΥ!ϊ. ς. 

ἼΤΠΙ5 ἔογος οὗ ἐπ 2ῤὲ δεσιμσιὶπρ 15. Ὀγοι 
ουξ ὈΥ ἃ σοπιράᾶγίδοη νἱἢ ἴΠ6 σΟΥΓΕβροηαϊηρ 
ΡὮΓΑΘΘ ἰη τα [οΠπ}. 1, 3,» ἐδε δεσίπιμίησ. ΤὮὨΘ 
Ἰαϊτίογ πιαγίκϑ {π6 δοϊϊνγ οἵ (ἢς ννογὰ ἴῃ {ἰπ|ὸ 
ἔτοπὶ πὸ ᾿π|{|4] ροϊηΐ: (Π6 ἔοσυτηθῦ Θπιρἢϑι 2685 
[86 οχιβίθηςθ οὗ ἴῃ νοτγά δ [Π6 1ηϊπ|4] ροϊηξ, 
Δηἀ 50 δεΐοτο {{π|6. 

«υα1 Τῆδ νοῦ «υα’ ἀοοβ ποῖ ὄχργεββ ἃ 
ςοπηρὶοῖθά ραϑῖ, Ὀυζ ΓαῖμοΓ 4 σοηίϊημοιιβ βἰαῖθ, 
ΤῊΝ ἱπηρογίεςϊς ἴθηϑο οὗ {πὸ οὐὔἹρῖπαὶ ϑιιρροϑῖβ ἴῃ 
[Π|5 το δίίοῃ, 45 3" 85 μυιπηδη ἰδησοᾶρο οδη ἀὸ 
50, ἴδε ποιίοῃ οὗ δρϑβοϊαϊε, ϑιιργα-τεπηρογαὶ, 
Θχιϑίθῃοθ. : 

δε ἤγογ1 ΤῊΪ5 ἰγαπϑίδίίοη οὗ [6 οτἱρίηδὶ 
(λόγος, Ν υἱρ. σεγόμρι, που ἢ 50πὶ6 ϑαγὶγ 1, Αἴϊη 
αἤοι ες εἶνο “ἐγ! 9}ὺ οὐρῇξ υπάἀουθίσαϊ]γ ἴο 
Ὀς Κορέ. [{ 15 ργοῦδοϊο {παὶ ἔΠΟΓῈ 15 ἃ σϑίου- 
ὁηος ἴο ἴῃς ᾿ἰᾶησιάαρο οἵ Οεη. 1. 4 ΕΗ. “Οοἀά 
βιὰ." Εογ ἴδε Πιϑίογυ δπά πιεδηΐηρ οὔ ἴῃ6 
ἴογτη Τοροβ 5οῈ ἰπιγοάιοϊίΐοη Ὁ. χυ. Ηδετο 
ἴὲ νν}}} Ὀ6 δι βηςϊοπί ἰο οὔϑεγνε: 

1. ΤἼΘ ρεγβοηδὶ {116 Ζορος 15 υιϑϑὰ ΔΌΞΟΪ υἰΟΙΥ 
οηἷν ἰῃ στὐ.1, 14 (Κεν. χίχ. σ; Ηδ. ἵν. 12-- 
ἐδὲ Ἡονἀ 9, Οο4). ἴῃ σ [οδη ἱ. σ ἴῃς ρῇγαϑθ 
ἐδε Ἡνογά ο ἐε ῖ5 ποῖ ρογϑοηδὶ, δυῖ δαυϊναϊοηῖ 
ἴο “δε τονοϊδίοη οὗ ἴῃ 110." 

Δ. Τῇο ἴοπῃ λόγος ΠΕΥΟΙ δᾶ5 [ἴῃ6 56η56 οἵ 
γεσυοη ἴῃ ἴῃ Νὸνν 1 οϑἰδηγοηῖ, 

3. ϑ8ῖ |οδη ἱηίγοάιϊιιοοβ ἴπ6 ἴοττη νου 
ΔΗΥ οχρίδηδῖίοη. Ηδῤ δϑϑιιπγὸβ ἰπδῖ ἢ 15 γοδάεγβ 
ΑΓ ἕδη δῦ νυ ἢ ἰἰ, 

4. Τε {δεοϊοξίοδὶ υ56 οὗ [πὸ ἴοττῃ ἀρρϑᾶῦβ 



4 ΄εη. Σ᾿. σ- 

ὁ Οἱ. -. τό. 

γ. 2, 3.} 

2 “ΤΉ ς ϑβλπ|6 νγὰ8 'π [ἢς Ὀερ!πηΐπηρ 
ψγἢ Οσοά. 

2.2Α11 ταίηρβ ἡψεγε πιδάς ὈΥ ἢἰπὶ ; 

ἴο δε ἀογίνοὰ ἄγος ῖ Υ ἔγοπι 6 Ραἰδβιιπίδη 
Μροριγα, πὰ ποῖ ποπῃ ἴῃς Αἰοχαηάσπο ζόφου. 

ς. ὙΒδουρῇ ἴΠ6 ἴογτη 15. ποὶ υδοὰ ἴῃ ἴδ 
δροβίοϊ!ς νυ 55 ἴῃ (Π6 56ηβὸ οὗ Κεανοπ, γεῖ 
{πΠ6 ἤγϑοῖ σϑῦϑο ἐἰθα]ς ἢ ἴμ6 ἀϊνὴπο το δ 0 ἢ5 
᾿πάοροπάθηε!υ οὗ {πὸ δοῖυδὶ γενεατοη ἴο πιρη. 
ΤΠ “Ὁ Ννοτγα" (λόγος) οὗ σ-. τ ἱποϊιιάο5 π6 σοη- 
Ἑοορίίοη οὗ ἴῃς ᾿πχπιάποηξ ννογὰ (λόγος ἐνδιάθε- 
τος) οὗ Οτϑεῖς ρΠΠΟΘΟΡὮΥ ἱπ ἱποιρῃς τπουρἢ 
Ὠοῖ ἴῃ ἰδησυᾶρο. Βυΐ {Π6 ἰάδα 15 δρργοδομῃοά 
ἔγοπὶ ἴδε δἰάθ οἵ Ὠἰϊϑίογιςδὶ γενοϊαϊίοη. Ης 
ψῃῸὺ Πᾶ5 Ὀδεη πιδάθ πον ἴο ι15 ἃ5 “"ἴΠ6 
νογὰ " «υὰ. ἱπ ἴῃ6 Ὀοριππίης. ὙΤΠυ5 [Π6 
Θοοποπις ΤηϊΥ, ἴπ6 ΤΙ οἵὗὨἨ γενεϊδίίοῃ, 
5 σδῆενγῃ ἰὸ ἄπονοσ ἴο 8ηῃ ἱπηπηδποηΐ ΤΙ πΙϊΥ. 
ΎΤΠς ὙΜογά 85 ρεγβοῃλὶ (ἐνυπόστατος) 541|58ῆ.65 
ΕΥ̓́ΟΤΣΥ͂ ρατίϊαὶ σοποθροπ οὗ ἴΠ6 Ζοχου. 

6. Το ρογβοῃδὶ {{1|65 “16 ὟΝ οτὰ " δηὰ "ἐδ 
νογὰά οἵ Οοά "τηιξῖ ὕ6 Κορί ἰῃ εἶοϑε ςοπποχίοῃ 
ἢ [Π6 54 π|6 ἴοστηβ 45 δρρ] δὰ ἴο [ἢ6 5ιιπὶ οἱ 
{(Π6 Οὐοϑροὶ ἴῃ 16 Νὸνν Ἰδβίαπιθηΐ, δηὰ ἢ 
[Π6 ρῆγαβο "δὸ ψογὰ οὗ ἴῃς 1,οτά ᾽ ἰὴ ἔπ ργο- 
Ὠοοῖθ5 οὗ ἴπ6 ΟἹά Τοβίαπιοηῖ. ὙΠῸ Δ ογά, 
ἴοτο {π6 [ποδγηδίση, ννᾶ5 ἴΠ6 οπμθ 5οΌγορ οἱ 

{ἢ πηΔῊΥ ἀϊνίηθ ννογάβ:; δηὰ Ομ ϑί, [δ ν ογὰ 
[ποδιπιδῖο, 15 Η ̓ πι56 1 (ἢ. Οσοθρεὶ. 

η. ὝὍὙ8ὲά ονδηρεοὶσὶ υ965 ἴπὸ {Π|6 ἤζογά δπὰ 
ποῖ δοη Ὦσγο, Ὀδοδιιϑο ἢ6 νν]5ῆθϑ ἴο ΟΔΥΤΎ ἢ 18 
Γύλάοις ἴο ἴδ πιοϑδί δυβοϊυΐε σοποθρίοῃβ. 

«υᾶ «υἱὲ Οοάα] ὙΠΟ ρῆγαθε (ἦν πρός, Ν αἱ. 
εγαΐ αρμα) 18 ΤΟΙΉΔΥ ΚΑ ΌΪ6. [{ 15 ἐουπά 4150 
Μαῖι. χι. 6; Μαγκ νὶ. 23: Μαγξκ ἴχ. το; Μαγκ 
χῖν. 49: ἴὺὐκὸ ἰχ. 41; 1 [οδη ]. 2. ὅδ ἰάρα 
ςοηνεγδὰ ὈΥ ᾿ἴ 15 ποῖ παῖ οὗὨ 5ϊἰπιρῖθ Ἴοοοχ ϑῖ- 
ΘΠΟΘ, 45 οὗ ἵνγο ρεγβοῃϑβ σοηπίεπιρίδιοα 5ερᾶ- 
ΤΑΙΘῪ ἴῃ σΟΙΏΡΔΩΥ (εἶναι μετά, 11]. χό, ὅζς.)), 
οἵ υπιῖοὰ ηάογ ἃ σοπηπιοη σοηςορίοη (εἶναι 
σύν, 1 χχὶϊ. 56), οἵ (50 ἴο 5Ρ681Κ) ἴῃ ἰοςδὶ 
τοϊατίοη (εἶναι παρά, εἶ. χυὶϊ. ς), Ὀυϊ οὗὁἨἁ θεΐηρ 
(1 ϑοπιδ 56 η56) ἀϊγεςϊοὰ ἰονναγάὰβ δηὰ τεριι- 
ἰλίεά Ὁγ 1παὶ ἢ νος ἢ (86 τοϊδιίοη ἰ5 βχεϑὰ 
(νυ. 19). ὙΠ ρεγβοηδὶ Ὀεΐης οὗ {πὸ ν οτὰ ννδ5 
ΤΟΔ ἰϑοά ἴῃ οῖϊνο ἰηϊοσσουγθς ἢ δηά ἴῃ ρεῖ- 
ἔοςϊ σοιππιυπίοη ἢ Οοά, Οοιηραγε Οσδη. 
1. χό, ννἤοτε [Π6 ϑβᾶπηθ ἰγ Ὦ 15 Οχ ργεβϑοα ὉΠΩΘΓ 
ἀϊδιίποϊ Ὠυπίδὴ ἱπηᾶροῦγ. ὙΠῸ Ὑνοτγὰ ““ννδ5 
νὴ Οοα" Ὀεΐοτε Ης τενεαϊεὰ σοὰ. Τὴ 
ταδῖπ ἰπουρὴϊ ἰ5 ἱποϊυἀοά ἴῃ ἴῃ 5βἰδίοσηοηΐ [παῖ 
Οοά ἐ- ἰουε {0} ἰν. Τό ; ἙςοπΡ. ςἶ.. χν]!. 
24); δῃὰ 1 πιηπάβ ὄὀχργεβϑϑίοη ἴῃ δηοῖθοῦ ἰογπὶ 
ἴη ἴη6 ἀεεεπρίοη οὗ "πο Πρ, [86 11π εἴογηδὶ, 
ὙΠΟ ννᾶ5 τηληϊ εϑίθα ἴο τηρη." ΤὍΤΠϊ5 [ἰδ 
ἐἰγυὰ5 ΜΠ ἢ ἴδ6 ΒΔΊΠΟΓ᾽" (ἦν πρὸς τὸν πατέρα, 
Ὠοΐ πρὸς τὸν θεόν, τ Ϊολη ἱ. 2): [ἃ ννᾶ5 τϑα]- 
ἰδεὰ ἴῃ (Π6 ἰηϊότοοπητηιπίοη οὗ ἴπ6 αἰϊνῖπο 
Ῥεγβοηβ ὑγῆθη {ἰπ|6 ννὰ5 ποῖ. 

ἐδε γον «υα΄ Οο ΤΠο ρῥγοάϊοδῖς (Οοα) 
βἰδηάϑβ οι ρῃδίοδ! νυ ἢγϑί, 85 ἴῃ ἵν. 24. [ἴ 15 
ΠΟΟΟΘΘΑΓΙΥ τ πουϊ [πὲ ἀπτίοἷο (θεός ποῖ ὁ θεός) 
ἰπαϑηυς ἢ 45 1 ἀεδόγιδεβ ἴῃς πδίυγε οὗ ἴδ 

ειυ 74:1.--νΝ ΟἹ. 1. 

ςτ. ΙΟΗΝ. 1. 
δπὰ ψτῆουϊ Ἀπ ννᾶ8 ποῖ ΔΠΥ [Πίηρ; 
τηδάς (πὶ νγὰβ πιδά6. 

νογά δηὰ ἀοδβ ποῖ ἰἀθπ Ηἰ5 Ρούθοη. [Ὲ 
ννου]ὰ δ6 ρυγὸ 5461 ηϊ5πὶ ἴο 54Υ “ἴῃο δ ογὰ 
ννᾶ5 ὁ θεός." Νὸ ἰάο8 οὗἉ ἱπίδ ΠΟΥ Υ οὗὨἨ πδίυγο 
ἰ5 βυρεοϑίδα Ὁγ ἴΠ6 ἔοτπῃ οὗ Ἔχργθϑϑίοῃ, ννυῃϊςἢ 
ΒΘ ΠΠΡΙΥ δγηβ ἴΠ6 ἴγυθ ἀθ Υ οὗ πὸ νγοτά. 
Οοιηρασο ἔογ [6 σοηνογεο βἰαϊοπιοπὶ οὗ [πὸ 
ἔστι δυμηδη!ν οὗ ΟΠτδὶ ν. 27 (ὅτι υἱὸς ἀν- 
θρώπου ἐστίν ποίε). 

Οη 6 οἴβετ μαπὰ ἃ νην} }]} 6 ποξιορὰ ἴδδι 
6 νοτα ἢ" 15 ρ]αςσοά ἴῃ Ρεγβοηδὶ γεϊδίοη ἴο 
“Οοά᾽" (ὁ θεός) Ξροκεθη οἵ δυϑβοϊυϊεὶγ ἴῃ ἴπ6 
ϑοςοιχά οἶδιιϑα; ἢ} 6 ἴῃ τῃ6 (Πιτά οἴδυδο "6 
Μνογὰ" 5 ἀοεϊαγοὰ ἴο Ὀ6 ““Οοὐ," δπὰ 50 
ἱποϊυἀ θά ἴῃ [86 ὑπ|ῖγ οὗ (6 Οσοαδεοαδά. ὍΠι5 
νν6 ἅτὸ ἰορὰ ἴο σοποοῖνο ἰμαὲ [ἢ6 ἀϊνίηθ παΐιγο 
15. 6594 }} ἴῃ [η6 δοη, ἃπὰ δ ἴπδ 54Ππ|6 {Ππ|6Ὸ 
(ῃαὶ 1ῃ6 δου οδῇ ὕε τοραγάθα, δοσογάϊηρ ἴο 
[πὲ ΠΟ ἢ ἰ5 Ηἰβ ροοι δῦ σπαγαςζεγίϑεις, ἴῃ 
τοϊαϊϊοη ἴο Οοἀ 45 Οοά. Ηδφ Ι5 ἴθ "" ᾿Ἰπιᾶδὸ 
οὗ σοά"" (εἰκὼν τοῦ θεοῦ) πὰ ποῖ 5ἰτλρὶγ οὗ 
(πὲ Εδίθογ. 

[{- ΤῊΕ ΔΝΟΚΙῸ ΙΝ ΚΕΙΑΤΙΟΝ ΤῸ 6ΚΕ- 
ΑΤΙΟΝ (νυ. 2---18). 

ΤΠἰ5 πιδίη ϑθοϊίοη οὗ ἴς Ῥγοϊογυθ [4115 ἰηΐο 
ἴῆγδο ραγίϑ: 

1. ΤΡ “"ποπεαί ἤαε. (νύ. 1---ς). 
Δ. {ὲ ῥιείογίς »ἱαπ σα οηι ΟἹ ἐδ ἢ ογά 

3“πεγαλίν (υυ. 6----ἰ 3). 
.. {θεὲ Ἱπεαγπαίοη αΓ αῤῤγεῥεπάρα ὃν ῥεγ- 

σοπαὶ ἐχβεγίεπος (υῦυ. 14---18). 
ΤΟ Ἐνδηροῖσδεὲ μανίηρ βίνθη ἴῃ {π6 ἤγϑί 

ψΟΙΞΟ Β0Γἢ Δῃ ἰάδα ἃ5 πιαῇ σδῇ γϑοοῖνο οὗ ἴῃ6 
νοσά ἰπ Ηἰπιϑεὶῖ, ποχὶ ἴγδοθς ουἱϊξ βίερ ὈΥ̓͂ 
βίορ ἴδ τηοάδ ἱῃ Ὡς [6 ΜΝ ογὰ [85 οπίογοα 
ἰηΐο τεϊδίίου ἢ Οτγοαίίοῃ. 

1. Ὑρε ε":οπεαὶ ἤαεῖ. (νυ. χ15.---ς}). 
ΤῊΝ δ Ὀ-ϑοςῖ!οη ἰδγ5 ρθη ἴΠ6 βουγοθ οὗ 

σγοδίίοῃ ἴῃ ἴπ6 ἀϊνὶπο σουηϑβοὶ (υ. 2), [τ αςΐ οὗ 
σγολιίοη ᾿πγουρὴ τἴδ6 νοτά δπὰ Ὁγ Ηἰ5 Ῥγο- 
56ης6 (υ. 2), (6 Ὀείης; οἵ [Ὠϊπρϑβ οσγοδίθα ἴῃ [86 
ἀϊνίης τἄρα (υ. 4), ἀπά 845 πιδηιξοβίθα ἴῃ ἢ βίοσΥ 

ίυ. 5). 
ἃ. ἴῃ ραδβϑίηξ ἤοπὶ ἴπθ τπουρῃϊ οὗ [86 

Ῥοβοηδὶ Βοίηρ οὗ ἔθ νογά ἴῃ Η!πιϑοὶᾷ ἴο 
πο τονοϊδέίοη οὗ ἴῃς δνογά, ἴθ Ενδηροὶ δὲ 
Ὀσγίηρθ {π6 γενοϊαίίοη ἰηΐο ἴπδ αἰοσοδέ Ἴοη- 
ποχίου ἢ (Π6 ἐβϑοηταὶ Ναΐυτο οὗ ἴπὸ ν ογά 
Ὀγ ἴῃς τορο το ἴῃ σομηἰπαίίοη οὗἩ Ἀ1Π6 1Πγδ8 
οἴδιιϑοβ οἵ {πὸ τϑί νϑῦϑα : 72ε ταηις «υαις ἱπ' {δὲ 
ὀεχίππὶης «υἱἱὸ Οοά. Αἴ 186 πιοπιοηΐ οὗ οτγθᾶ- 
ἔοη ἴπαΐξ τοϊδίίοη, ψν]ο ἢ «υα’ Οἴσγηδ  Υ, ννᾶ5 
δοίυ δ! οβδθοῖῖνε. Ογεαϊΐοη 1:56} ννὰ5 (ἰῃ 
ΒΟΠῚΘ 56η56) [Π6 γεϑι} οὗἉ ἴΠ6 εἴθγηδὶ ὙΠΟΜΡῊΡ 
ὀχργεβϑθά ἰπ ἴῃ γεϊδίίοη οἵ ἴῃς ννογὰ ἴο Οοά. 

Τδε “α»9] 1 ̓ ἴογα! γ, ΤΡ [ΓΜ ογὰ]; Ης 
ΨῈΟ δᾶ5 ἰιξὶ Ὀδεη ἀοοϊαγοά ἴο ὕε Οοὰ,. Ὑ8ε 
Ῥτοποῦῃ ἱπηρ]ε5 δηὰ οπιρ 451265 ἴπῸ ὙΠ ΟΪ6 
Ῥγονίουβ ἀεδηϊίοη, ΟοιΏΡ. νἱ. 46, νἱῖ. τ8, δζο. 



στ ΙΟΗΝ. 1. 
4 ἴπ Ηἰπὶ ννδ5 ΠΠπ πω; δπὰ τῇς ᾿ἰξε ννδ8 

τῆς ἸΙρῃτ οὗ πιβη. 

8. “ἢ ἐῥίησ] Ὑπὸ ὀχαςῖ ἕοστη (πάντα) 
ΟΧΡΓΟσ565 Δ}} [Πιηρθ ἴθ ϑϑνογαγ, ἀπά ποῖ 
4}1 {πὶπρ5 τοραγάθὰ 45 ἃ ἀθβηθά νῇῃοΐα (τὰ 
πάντα, (ο]. 1 16). Το τπῃουρῆϊ (ο Ὀ6 Ὀγτουρ 
ουἱ ἰ5 1Πδἰ οὗἩἨΤΠ6 ναϑὲ πιὰ] ρ]}1ςγ οὗὨ στγοδίθα 
{πιηρ5 (ϑ5ρ Πῖβ, πιαϊίοσ, ὅζο.). ΟΥ̓ 41}1 [ἢδϑθ πὸ 
ΟΠΘ6 σαπὶς ἱπίο θείης ννιθδουῖ (ἢ. Δνοτά. Εογ 
(Π15 τοάϑοῦ ἴΠ6 ἴοττῃ “τῆς ννοτ]ά " (ὁ κόσμος, 
“τυ. 9. 10) 8 ΡΙΓΡΟΒΕΙΥ ἀνοϊάρά. 

«υεγε »ιαε)] [16 ΥΔ}|7, δεοασιε (ἐγένετο). 
Ογοδίϊοη ᾿ἴ56}{ [5 γοργοβθηϊρα 25 ἃ “"" δεσογηϊηρ ἢ 
ἴῃ ςοηϊγασε ἢ ἴπ6 ““ θοῖηρ " εἰ ρμδϑιζοὰ 
Ὀεΐοτθ. ὙΠῸ βᾶπιὸ σοηϊγαβί γεσ 5 ἰπ συ. 6, 9. 

Τῆγεο ἀϊδέϊηοςξ ννογὰβ 41Ὲ ιιδοά 'ῃ ἴΠ6 Νονν 
Τοϑίαπιοηῖ ἴο σοπυον ἴῃ6 σοποορίίοη οὗ ογθα- 
ἔοπ, (1) ἴο ἐγεαίς (κτίζειν), ἀπά (2) ἴο »ιαὰς 
(ποιεῖν), 'ἴπ τείογοηςε ἴο ἴῃη6 Οτεδῖογ ; δηά (3) 
ἴο ὀεεονις (γίγνεσθαι), ἴῃ τείεγεποθ ἴο {παῖ 
ὙΠΟ ἢ [5 στοαίθα, Τῆς ἔἤτγϑι ννοτὰ (εν. ἵν. 
11, Χ. 6; (οἱ. 1. τό, ἅτε.) δβιιρκροϑῖβ ἴῃ Ιάδα οὗ 
ἀοϑίση, οἷδπ, Ρυγροβε; (Π6 βεςοπὰ (εν. χιν. 
γ᾽ Ματκ χ. ὅό, δ(ς.), οὗ 8ῃ δοῖια] γϑϑι]ξ ΟΥ̓ 
οὐ]εςὶ φργοάιςοά (σομρ. Ερἢ. 1|. 10); 86 
τῃϊγά, οὗ ἴῃς Ἰανν ΔΙ] Π]ΠἸοὰ ἴῃ τπ6 ργοάαυς!οη οὗ 
{πὸ οὈ]οςῖ, ὍΤΠδ 56 οὔ “"" θδσοπηο ᾽ ἴῃ υὖ 14. 
17, ὈὉΠηρ5 οιἍ 115 ἴογοθ 45 ὀχργθϑϑῖνε οὗ {πὸ 
υηΐο]άϊηρ οὗ ἃ ἀϊνίηδ ογάθδσγ. 

ὁγ ῥὶί»] του Ηρ. ὙΠῸ δνοτὰ 15 ἀδθ- 
βοσιδθαὰ 45 ἴῃ6 πηραϊδῖο Αρθηΐ οἵ (γϑαίίοη (διά, 
ἐδγομσό, ποῖ ὑπό, ὁγ). Οοπρ. Οὐ]. 1. 16; 
Ηεῦ. 1. 2. ὙΠ ΒΑΙΠΟΥ ἰ5 ἴπ6 ὁὴ6 5ρτηξ, 
5ΟΌΓΟς (πηγή). δΔηά οηά οὗ 411 Πηϊῖο Ὀδίηρ, 85 
Ηε 15 οὔ [πὸ σοαμεδὰ. “ἱὰ ἐῤίησε αγὸ ο77 Ηΐγε 
«οοὐδγουσ ὕες Οῤγίσε,. (α Οὐου. νι. 6). Τἢυ5 
ἰη ἀϊογεηΐ τγεϊαίίομβ σγθδίιοη σδη Ὀδ διγἰρυϊοά 
ἴο (ἢς ΕΔΙΠΟΓ δηὰ ἴο (ἢ δοῆ. (Ἃοπιρ. ν. 17. 

«οἰἱδοκξ ῥί»ρι!] 1 ΔοΓΑΙγ, ἀῤαγὶ ἥγονι Ηρ 
(οοπιρ. χν. 9). Οτθδίοη 15 βεῖ ἕοτίἢ ὑπάεγ 
ἃ ἱνοξοϊά ἀϑρεοῖ, ἃ5 ἀδβρεηάϊης οἡ {πε ἀϊνῖπε 
ΑξεποΥ ἂηά οἡ {πὸ ἀινίπο Ῥγοθεησα [|{ 15 
βγϑί σὰ ἱπῖο θείης ὈΥ τῃ6 ἊΝ οτά, δπά ἴδεη 
διιϑῖαι πο ἴῃ Ὀεῖηρ Ὁγ Ηϊπὶ (Ηοῦ. 1. 4). 
(ὐοπιρασο {Π6 τι88ὲ οὗ ἡν Ηΐνι, ΟἹ. 1. τό, χγὶ 
Δοῖβ ΧΙ. 28. 

ανας ποί σὴν ἐδὶπο νιαδε] Τῆς ἔπιο ἔογπι οὗ 
[Π6 ἰοχῖ ψίνοβ ποῦ θυ θὰ ΟΠ9 δια κ (οὐδὲ ἔν), 
ἔουγ “" ποῖ δηγίδίπρ " (οὐδέν). δὲ [οδῃ 6πὶ- 
Ῥἢαβίχε5 [6 τπΠΙν γβα Ὑ οὗ [6 δοϊίοπ οὗ {πὸ 
Διοστά. ὙΠ εάπια τπουσῃς 15 οχργεβϑοα ἰῇ 
ἀεία!! Ὀγ δῖ Ραμ]: (Οὐ]. 1. τό. 

ἘοΥΓ 186 ςοπιδὶηδίίοη οὗ ἃ φροϑβιίϊνο δηὰ 
ποραῖῖνθ ἜΧΡγοϑϑίοη ἴο ΘΧργεθθ ἴῃς ἔιΠπε55 οὗ 
{πιῖἢ, 566 ςἢ. 11]. χό, νἱ. τοῦ Σ [οἢη ]. ς, 1. 4, 
27, Υ. 12. 

αὐα: γνιαε] ἈΘΔῸΒ Ὅθθ0: τΔ8ᾶ496. ἜΠ6 σΠδηρὸ 
οὗ ἴοηβ6 (τομὴ ἐγένετο ἴο γέγονεν) ἀἰ5[ Πα 5}65 
(πε δεῖ οἵ ογθδϊίοη (4ογ.) Εἴοπὶ 1Π6 σοητ πυδῆςσο 
οὗ {πϊπηρ5 στοαῖϊοά (ρεγ.). Οοπιρᾶγο ΟΟἱ. ἱ. χό 
(ἐκτίσθη, ἔκτισται). . 

3,4. ...1δαὲ «υαν »ιαάφ (ΔΙῸ 6605 118 46). 
1κ ῥίρι αὐας ἰε...) ὙΠΟ οπ ξίπα] ννογάβ δάση 
ἴννο νοῦν αἰδιίποῖ ἀϊνιϑίοηβ. ὍΤὰδ ᾿αϑὶ οἶδιι5θ 

[ν. 4, 5. 

ς Απά τῆς ἸΙρῃϊ 5 πεῖῃ ἴῃ ἀλγκηαβ8; 
ΔΠα τῆς ἀλγκηεβ8 σοιῃργεῃεηάεά [τ ποῖ, 

οὗ Ὁ. 3 ΠΙΑΥ ὃ ἴδκθη οἴποῦ (1) νν ἢ ἴῃ 
ννογὰβ νυ ἢ ρῥγοσεήθ, ἃ5 ΑΟΝ΄., οὐ (2) ἢ 
1Π6 ννογήβ νυῆϊςἢ ἔοϊ ον. 0 ννουἹὰ θ6 ἀιβίουϊξ 
ἴο βηὰ 4 πιοῖε σοπιρίοῖο σοηϑοηΐ οὗὨἨ δποίθηϊ 
Δυϊ Που 65 ἴῃ ἔλνοιγ οὗ δὴν γοδάϊηρ, ἴῃδη ἴπδὲ 
ΜΠΙΟΠ δυρροτῖθ ἴπ6 εοοοηὰ ριυποίυδίοῃ : 
ἤηεδοιξ Ηἰν»ε «υὐαςΓ ποί αηγέῥίηρ »ιαάφ. Τραὲ 
«υδιερ βαΐδ δέθη »ιαάφ ἱπ Ηἰ»ι «υας 2. 866 
Νοῖε δὲ πε οηὰ οὗ ἴῃς (Βαρίεογ. 

4. δὲ ἱξ «.αΓῷ δὲ ἰσῥί οΓΓ »ιοη}] ὙὍΠ6 
νοῦ κ5 οὗ ἴῃς ΝΝν ογὰ βυρρ δα ἔοσ ἃ {ἰπ|6, ἔγοπι 
νη ἂπὰ ἔγοπι νου, ἐπαὶ ννηϊςῃ Ηδ 5Ξυρ- 
Ρ]Ιοὰ τηοῖὸ ςομρ εἴ Υ ὉΥ Η!5 ρεγβοπδὶ πλδῃ1- 
εβίδτοη5 (ἰχ. ς, ηοΐθ), δηὰ δἰογνγαγαβ ὉΥ 
Η!5 Πιβίοσιςαὶ Ῥγϑβθησο (ν11]}. 12, ΧΙ. 46), δηά 
γεῖ πιογὸ σοιηρ θῖον ὈὉγῪ Η!5 Ῥγέβδεηςς [γου ρἢ 
(ἢ6 δριπὶ ἴῃ {π6 σῆυγοῃ. Ηδ ἰ5 Ηἰϊπιϑοεϊῇ, 
Ποννόνοσ τονϑα]θα, (86 Πρηϊ οὗ πιῆ δπά οὗ 
ἴῃς ννοτ]ὰ (11. 12, 1Χ. ς). 

ἐῤὲε ΗΝ 16 οπὸ ᾿ἰρξ. [ἴ πιυδὲ Ὀ6 οὔ- 
βογυθὰ τῃδὲ {πὸ νοτὰ 15 ποῖ οσθ ϑσροκεη οὗ 
ἀἰτγθοῖν 45 “1πὸ 1 ἰρῃξϊ οὗ πιεη." Ἣξβ ἰ5 “τῇς 
μι "ἡ τγουρῃ ἴῃ6 τιράϊαπη οὗὨ “1.6. [Ιη 
ΡΑτὶ δηὰ δἼοςοογάϊηρ ἴο ἴΠ6 ἀϊνίηθ σοπϑίιττ]οῃ 
οὗ {π|πηπῖᾷῆ8 Ηδ ἰ5 πιδάθ Κποννη, δηά πιδῖθθ 
ΗΙἸπιβοῖε Κπον, ἴῃ δηὰ {πγουρὴ {π6 νἱῖαὶ 
Ρτόσεβθος οὗ ογοδίίοη. 

οὗ »ιεη} οὗ τῆθῃ 45 ἃ οἶδ55 (τῶν ἀνθρώπων) 
δηὰ ποῖ οὗ ᾿πάϊνιά 415 ΟηἾγ. (ΟΟΠΊΡ. 11]. 19, 
ΧΥΙ. 6. Μδῃ 85 πιδάθ ἴῃ ἴδο ἱπιᾶρὲ οὔ (φοῦ 
δίοος ἰπ ἃ βρεϑοῖδὶ γοϊδίίοη ἴο {πὸ ὑνογά. “ἢεἊ 
δα ποῖ [πε 1Ἰφῆϊ οὗ πε [Θνν8 οπἱγ Ὀυΐϊ οὗ 
ΑΙ] πηθη ; ἔοτ 4]] οὗ 5, ἰῃ 580 ἔ3γ 85 ννῈὲ ἤδνυδ 
τοςεἰνοα τ ]Π]|δοΐ δηὰ σρδϑοη ἔγοπὶ παῖ Ον ογὰ 
ΙΓ ογραϊοα υ.5, ἅτ δδίὰ ἴο δὲ {ΠΠππηπαῖθά 
Ὀγ Ηἰπι" (Τβεορηγίδςϊ, φυοίοα Ὀγ ΤΠοπιᾶς 
Ααι.). ξ 

δ. ἴπ υ. 4 ἴδιο ἀϊνὶπο ϑοϑϑοῆςσο δηά [Π6 ἀἰνὶπὸ 
Ῥυγροϑθο οὗ σγοδίίοη ἀσὸ ἀδεϊαγοά ἔγοτῃ ἴΠ6 σα 
οὗ Οοά; ἴῃ ο. ς ἴπ6ὸ Ἐνδηροὶ σὲ ἀδϑογιῦοβ [ἢ 6 
δεῖυδὶ 5ἰδίθ οἵ (Ὠϊηρβ ἔγοπι {πὸ 546 οὗ πηδῇ. 
Τῆς ἀεσδογριίοη μοὶ 5 σοοά ρμοηργα γ. [{ 
ΘΠ ΌγΑσο5 {πΠ6 Ἔχρεγίθηοθ οἵ [υαίϑιη αηὰ ΗθΔΑ- 
τῃρηάοτῃ, οὗ ργθ-  Ο γι ϑίίδῃ δπὰ ροϑῖ- (ἢ γι ϑιίδη 
{Ππ|6ὸ5. ΤΟ {τ ἢ ν ἢἰς ἢ ἐουπὰ 115 πιοσῖ 5 δὶ 
ξᾺ] Ι πιοηὶ ἴῃ {πὸ Πιϑιοτιςαὶ Ργόϑοηςο οὗ ΟΠ γί, 
νγ)45 δἰ Δ] πη θὰ ἴῃ ναγίοι5 ννᾶγβ8 Ὀοΐῃ Ὀδέογα 
δηά δῇογ τ, ὙΠῸ ςοπῇιςϊ οὗ ὑἰρῆϊ δηὰ δγκ- 
Ὧ655 ννΠ]Γἢ Τοργθϑθηῖβ μα δϑρεςΐ οὗ ἴῃ ὨξῖογΥ 
οὗ ἴη6 Οοβρεὶῖ, γοργεϑεηΐβ δἰϑυ οἣδ δϑρεςῖ οὗ 4]] 
ΒυπΊδη ἢἰβίογγ. 

δε ἐϊῥι]ὴ [τ 5 ργοῦδθὶα {παῖ [πΠ6 ψογὰ 
Ταυβδὲ 6 ἴακδη ἰῇ ἃ ϑοϊηθνν δὲ νυ άοὺ 86 η86 ἰῃ 
(Π15 οεἶδιιϑδο ἴδῃ ἴῃ ἴῃς 11ϑῖ, 50 45 (ο ἱποϊυάθ 
ποῖ ΟἾΪΥῪ ἴπὸ πιβηιίδϑίλιϊοης οἵ {πὸ ὟΝ ογὰ (85 
“ [16.) (Ὠχοῦ " Ναΐυγε" ἴῃ τὸ νυ ]άοϑὶ 
86η56 οὗ {πο ἴοπιη, Ὀυϊ αἷϑο ἴη6 Ῥογϑοηδὶ τηδηὶ- 
[εβίδίίοπβ οὗ {πῸὸ ννογά. [1 ἰ5 ᾿ἱπῃηροβϑί ες ἔογ 
υ5 ἴο ᾿υάρε ον ἔτ ἴΠ6 ἴννο 5ϑγίεβ οὗ τηδηΐ- 
ξεβίδιοῃβ8 πλᾶῦ Ὁδ ἰῃ ἔδοϊ υπὶϊθά. Οοιηρ. ΚΒ. 
Χχχνΐ. 9. ᾿ 



« ΜΔιι. 3. 
Σ. 

ν. 6, η.] 

0 4 “ΓΠδῖα ννᾶβ ἃ πΠΊλη β86ηΐῖ ἴτοπλ 
(ὐοά, ννῆοβε πδῆὶς τάς [οἢη. 

“ῥίπει }}] Οοπρ. τ Ϊοδη 11. 8. Το ἸΙρπῖ 
ἄοοϑ ῃσὶ " Ἀρρθδγ ᾽, ΟἿΪγ ; 1ἴ “ἸΙσἢϊοη5," Οϑη. 
Ἰ. 17; 5. Ιχχυ. 18, χονὶϊ. 4 (ΧΧ.). [ἃ 15 
ΟΥ̓ 106 οβϑοῆςθ οὗ Ἰιρῃϊς ἴο ἰηνδάθ ἴπ6 γϑα]πὶ οὗ 
ἀλγκπεθβ. Τῆς νοτγὰ {δι εἰ) ἀεβοσίδε5 ἴῃδὲ 
ὮΙ ἢ 15 ἴη6 δοϊίοη οἵ ᾿ἰρῆξ ἰῃ ἰἰϑοϊ, ἃ5 ἀϊ5- 
Ὀηρυϊσποά ἔγοτῃ 15 οἴθοϊβ 85. “ 1] υ πὶ πατίηρ ᾽" 
τλεῃ (φωτίζειν, Ὁ. 9). ὙΠὶβ δοίίοη οὗ ἴδε 
1ἰκδς 15 ποῖ ἴο δὸ ἰἰπλϊϊοὰ ἴο ΔΠΥ οης ροϊπῖ. 
[1 15 σοπίίπαοιβ ἔγτγοπι πε ογεδίίοη ἴο ἴδ 
σοηδυμητηδίοη οὗ {πίηρδ, τμβουρῇ ἴπετε Πᾶνθ 
Ὀδεπ {ἰπ|ὲ8θ ἤθη ἰτ [45 βαϑῃοὰ ἕο ψἱἢ 
Ῥδου αν ϑρομάουτ. 

ἐπ ἀαγεζα, ἐπ Ὅ.9. ἄδιῖζηθδα. 8166 ὉΥῪ 
δἰ6 νυ ἢ ἴπ6 Ἰρῆς ἴῃς ἀάγκηθθθ ἀρρθαῖβ 5 ἀ- 
ἀθηὶν δηὰ νι πουῖ ργοραγαϊΐοη. Απ δοαιδιηΐ- 
δῆςθ ἢ {ΠῸ Πιβίογυ οὗ πὸ ΕΔ]} 15 δνι θη} } 
Ργεσυρροβθοά. Ὧδε ρογίεςϊ [6] ον ϑῃ!ρ οὗ τλδη 
δηὰ Οοά δας θδθὴ Ὀγτοκθη. Μάδῃ ἴπ ἢί5 56} - 
Ψ}} Ὧα5 ϑβεραγαϊοά, ἰϑοϊαϊθά πιπιβοῖ, Ηδς Πα5 
Τηλάο ἴογ Εἰ πΊβοΙ ἢ, 50 ἴο βρϑδᾶῖζ, Δῃ ΑἰπΊϑρἤοτο 
Οὗ ἀλγίηθϑβ, ΌὈ. βεοκίηρ ἴο βευϑσ ἢ15 [ξὸ ΠῸΠῚ 
86 δοιγοῦ οὗ 6. ὸγ 41} ἴῃαὶ 15 ψβουΐ 
Οοά, ἀρατί ἔγοῃῃ Ηἰπι, 15 ἀδγκηεββ Οοσῃρ. 
Σ Ϊοδη!. ς. 

εογηργεῤεπάεά (Οὐ ΘΥΟΒ ΤᾺ 6) ἰζ πο] ὙἼ6 νογΌ 
ἴῃ 186 οτίρί πα] (κατέλαβεν) ἢᾶ5 τεοσεῖνθα ἵννο 
ὙΕΙΥ ἀϊβεγεηῖ τοπάοιηρϑ---ουέγεαρις πὰ ὡρ- 
2ιεβεπεά. [Ιἴ ἰ5 ἑουπά «ρδίη ἴῃ 4 ραγδὶ]οὶ ρᾶ5- 
5456, ΧΙ]. 3ς, ἐῤῥαΐ ἀαγζησ, ουεγίαξε γομ ποῖ; 
δηά «αἶϑο 'ἢ δῃὴ οἱά τεδάϊηρ οὗ Υἱ. σ7., 2δε ἐαγῇ- 
πες συεγίοοξ φῶσι. ἴτι 1Ποβθ σαϑθβ [6 56η96 
ἙΤδηποῖ ὃς ἀοιυδίδι!. Ὑμὸ ἀδγκπεβθθ ΠΟΙ 65 
ἄοννῃ ὕὑροῦ, ΘΠνΓΑΡ5 πιθη, Α5 δρρ δὰ ἴο 
᾿τρῆς {Π15 956ηθ6 ἱποϊιιάθα [Π6 ἐγ ΠΟΥ ποίΐοη οὗ 
ονόγνν πε  πλης, ος] ρϑηρ. ὙΤΠ6 τοϊαιίοη οὗ ἀδγκ- 
Πό55 ἴο ᾿ἰσῃϊ 15 ὁπ6 οὗ ϑϑϑεηίὶ δηϊδροηιβπι. 
{τὰ ἀλγκηθϑβ 15 Γοργοβεηϊοα 85 ρυγϑυίηρ 186 
᾿ρ ἢ [Ὁ σᾶῃ ΟὨΪΥ 6 ἴο ονογβῃδάον δηὰ ἠοῖ ἴο 
Δρριοργίαίθ ᾿ἴ. Απά {π|8 ἀρρθᾶγβ ἴο Ὀδ6 ἴθ 
τιδδηϊηρ πόθο. ὍΠ6 οχιϑῖθηςο οὗ ἴπ6 ἀδγκηθβς 
15 δί;γπηϑα, δηὰ αδἱ ἴθ βϑᾶπιθ {πιὸ [6 ἀπ Ὀγοοη 
ἘΠΕΓΡῪ οὗ ἴπο ρῆϊ. Βυῖ πὸ νἱοΐοτγΥ οὗ [6 
᾿Ρἢξ 15 ϑεῖ ἑογῖἢ 45 {πο γϑβϑιὶῖ οὗ ἃ ραϑὶ βίγιρ οὶ 
δπὰ {πΠ6 δογυρί δἰϊεγαϊίοη οὗ ἴδηβδα Ὀτίηρβ ἰηΐο 
ῬΓοσηίηθηςς ἴπ6 σῆδηρο νη ]οἢ [45 ραβϑϑθά οϑνεσ 
{πὸ ννου]ϊὰ. [{ οουἱά ποῖ Ὀυϊ πάρρϑη {παῖ {πΠῸ 
ἀλγκηθοβ ἤθη [ἃ σᾶπὶο 5ῃοι]ὰ 566 Κ ἴο σΟΥΘΓ 
411. δηὰ ἴῃ 1Πϊ5 αἰϊοπιρὶ ἴἰ ιἰοὰ : 20ε ἐϊσῥὲέ 
ἡ: σῥὶπὶπ πη ἐῤε ἀαγάπεισ, ἀπά ἐῤεὲ ἀαγάηει: 
ουεγοαριθ 1: ποί. 

ἼἼ15 ροπογαὶ ἱπίογργεϊδίίΊοη οὗ ἴπθὸ νοτά, 
ἢ ἰς ἢ 15 σοπ ρ] οἴοἰγ ΘϑΔ Ὁ}! 5ηθα Ὁ. {6 υϑᾶρὸ οὗ 
δῖ [Ἅδη (ςοιῆρ. Σ ὙΒ685. ν. 4), ἰ5. σιιρρογίθα 
.. 1πΠ6 Οσθοκ Βδίδογθ: Ὀυϊ ἴΠ6 1, 4{π νογϑίοη 
δῖνεβ ἴῃ6 τοπάσπηρ εο»ιῤγεδεμάεγιπι!, “ ἴοοῖκ 
δο!ὰ οὗ," “οἰ ταςοα." ὍΤῊ]5 90Ππ56, ποννονου, 
δηὰ παῖ οὗ “"τηἀοτείοοά ᾽" (οχργοβθοὰ ἴῃ {Π6 
Νενν Τοβίαπιεηξ ὈγῚ ἴδε πιάάϊς νοῖςς οὗ {πὸ 
νεῖ: Αςίδβ ἵν. 13) Χ. 34,) Χχν. 2ς; ΕΡἢ. 1]. 

51. ΙΟΗΝ. 1. 
γη ἼΤπε 884π|6 σάπια ἔογ ἃ νἱῖ- 

Π688) ἴο ὉΘΑΓ ᾿νιΠ685 οὗ τῆς [ωἰρῃῖ, 

18) 566πὶ ἴο δὲ ἱποοῃϑίβίθοπε ἢ (6 ἱπιᾶσο 
δηᾷ ἐογεῖρη ἴο [Π6 σοηΐοχῖ. ὍὙΠ6 ἀδγκηθθϑ, 45 
ϑυςῇ, σοιϊὰ ποῖ “'561Ζ6,.) “ἐΔρργοργίδῖθ," (86 
᾿Ἰκῆῖ. [Ιἢ ἀοίηρ (ἢ]5 ἰ ννουἹὰ σὐᾶθθ ἴο οχιϑβί. 
Απὰ γεῖ διγίδπογ, ἴῆ6 ποίΐοη οὗ [Π6 Ὠιβζογιςδὶ 
ἀεσνοϊορηιθηΐ οὗ τϑνθίδ! οη 15 ποῖ δἵ ργεόϑοηῖ 
Ρυϊθϑυοά. ὙΠῸ ργοδῖ εἰεπιοηΐβ οἵ ἴῃ6 πλογδὶ 
Ροβιοη οὗ (πὸ ννοῇ]ά ἃγὸ κἰδίοα : [8ὸ1γ σουλθὶ- 
ΠδΙΙΟΠ5 δηα |551165 ἅΓῸ οἱ] ποὰ δἤοσγνναγάβ. Ἰῃ 
(Π15 τεβροεῖ ὑ. ς 15 ραγᾷ δὶ νυν ἢ 9--- 2, ᾿ηἀ]- 
σαἴϊηρ {ἢ οχἰβίθηςο ἀπά σοπίϊπιδηςο οὗ ἃ σοη- 
ἢιςῖ ννἢϊςἢ 15 ἴποῖο τεραγάθα τη 115 σοπίγαρι θα 
ἰϑϑθβ. ὙΠῸ νυ οἷς ρἤγαϑθ 15 ἱπά θεὰ ἃ βἴδυι πε 
ραγδάοχ. ΤΠ ᾿Ἰρῃϊ ἀοε5 ποῖ Ὀδπίϑῃ (μ6 ἀάγκ- 
Π655: ἴΠ6 ἀλγκηῆθθα ἀοὸθ ποῖ ονόύρονεγ ἴπ6 
τς. Πρπῖ ἀπὰ ἐαγκηοθς συδχίδ ἴῃ ἴΠ6 
ννοτ] ὰ σι ΌΥ ϑἰάθ, 

4. {7ῤὲ ῥμίογὶς »ιαπὶ  εαίίον ΚΓ ἐῤὲ ἤονγά 
φεπεγαίίν νου. 6---14). 

[ἡ τῃὸ ἔουτηοῦ ϑοοιοη [6 μτοδῖ ἔλεῖα Ἡνῃ]ς ἢ 
ἰ55.}6 ἴῃ 1 σρί τϊαα] σοπΠιςΐ οὗὨ Ἰδ πᾶν Ὀεση 
βοῖ ἔοσῖῃ. ὍὙΠὸ νδηροὶϑῖ ΟΝ ἴγδςοϑ ἴῃ οιἱσ 
πὸ [ῆ6 σουγϑὸ οὗ ἴῃ σοπῆϊοϊς ὙΠΟ Ν 15 ἂρ- 
ΓΕ Ποπάβα ἴῃ 115 Θ596η [14] σῃμδγδοῖοσ ἴῃ ἴΠ6 Πηδ] 
Τηλη οϑίφοη οὗ ἴπ6 {ἰξῆϊ. ΤὍΤὨῖ5 πιδηϊθϑίδ- 
Κίοη νᾶ πογδ] δά ΌΥ ργόρῆσον, οὗ ννῃισἢ [οἤη 
πε Βαρι15ὲ ννᾶ5 ἴΠ6 ἰασὶ γοργοβοηϊδίϊνο (υτ.. 6--- 
8). [τ δὰ Ὀδδη ρῥτεραγοὰ δ͵ϑὸ ὈΥ σοητπου5 
τενεϊδίίοηβ οὗ ἴῃ ννοτγά, 85 ᾿ϊχῃϊ, δὲ οποθ 
ἘΠγου ἢ δρθςῖδὶ σοπιπλ Δ] Οἢ5. (τ. 9), ἀπὰ 
Ὀγ Ηἰ5 ἱ᾿πιπιαποηὶ γόβδοηςθ (υ. το). Βαυῖ 
ἤθη Ηδ οἄπιὸ ἴο Ηἰ5 οὐνῆ ἴῃ ἴπ6 ἔπι ποθ οὗ 
{ἰπ|6, Ηὄ ἔουπά, 845 ἴπ6 [πολγῃδίθ ϑανι ουῦ, 
παϊ!οηδὶ πη ]οῇ (Ὁ. 11) τα] !νθὰ ΟὨΪΥ ὈΥ ἴπ- 
αἰϊνιάυδὶ δ (νυ. 12, 12). ὙΠῸ οοῃῆϊςξ 
βῃδαοννθα οι Ὀείογε (υ. ς) 51}} σοπειπιοά. 

.86---8. Το οῇϊος οἵ ργορῆθου ἰ8 ϑῆθννπ 
Κῆγουρῃ 1Π6 ψνοσκ οὗ ἔμ βαριϑδῖ; οἵ υνῇοπὶ 
Π6 Ενδηρο ϑῖ σρθακϑ ἴῃ τοραγά ἴο ἢ5 ρείβοῃ- 
ΑἸ (υ. 6), ἴΠ6 πὰ οὗ ἢϊ5 πιϊβδϑίοη (“ὑ. 7). ἢϊ5 
ῃδίυγε (νυ. 8). ὙΠΟ δογιρί ᾿πηἰγοάἀποϊίοη οὗ 
]Ήἢη [5 ὀχρ᾽διηεὰ Ὀγ ἴῃ ἕαςϊ {παῖ ῃ6 γενῖονν 
οὗ ἴδε γενοϊδίίοη, ργοραιδίοσΥ ἴο ἴθ [πσδγῃᾷ- 
τίοη, σἰαγίβ ἔγοῦη ἴῃ δὶ, ἰῃαϊ 15 [6 πιοβῖ ἴῃ- 
[6]  }0]6, δἴασε ἴῃ τι, Το Βαρι5ῖ---ἃ ργιοϑῖ δηὰ 
ἃ Ναζαγίο---ννᾶ5 ἴὴ6 σοπηρ οῖϊεά ἴγρε οὗ {π6 
Ῥτγορῆεῖ (Μαῖῖ. χὶ ἡ ἢ. πὰ ρᾶγδ]]ε]5), δηὰ ἴἴ 
νγὰ5 ὉγῚ ἴῃς Βαρῖϊ5ῖ, Δῃ ἰηςεγργεῖοσ οἵ ἴῃς ΟἹ]ὰ 
Πιβρεηβδίίοη δπὰ πογαὰ οὗ ἴῃς Νον, [δὶ δῖ 
7ομη ΠΙπιβο] ννᾶ5 συϊάδα ἴο (ἢ γῖκῖ (υν. 3 ς Π΄.). 

Θ. Τῤεγε «υα:...1 Μοτὸ οχδοῖγ, Τδενε 
ἄγος, δεεανι (ἐγένετο)... ἘΔΟΝ οΥ̓ἨΎ ἴπ6 ἴἈγεε 
νυογάϑ ἴῃ {πὸ οὔρῖπαὶ νος ἢ ἀοδοῦιῦο {πὸ δά- 
νοηΐ οὗ [οἢπ 15 ὀχργεσϑίνθ. Ηἰ5 “"" Ὀδσοπηην "ἢ 
ἷἰς ςοηϊγᾶοίεα νν ἢ [86 "ὁ δοίην" οὗ ἴῃς δ οτάὰ 
(υ. 9). Ηε ἰ5 βροίκεη οὗ ἃ5 “ἃ πιδῃ  ψ ἢ ἃ 
“ΒηΙ Ποδηϊ τοέεγθηςθ ἴο ἴΠ6 πηγϑίογυ τε] θὰ ἴῃ 
α΄. τ4. Απὰ δἵ ἴδ «ἀπὴδ {ἰπ|6ὸ Βὸ ννἂ5 εμαγροὰ 
ΨῈ} ἃ αἰ νίῃθ πλ]5ϑίοη. 

Β2 

δ 



στ. ΙΟΗΝ. 1. [ν. 8, 9. 

καῖ 411} πιεβμ τῆγουρῃ Ἀἰπὶ πιρῆς τοῦὲ “πὶ ἴο Ὀεὰγ νυ] π688 οὐ (δδξ 
δοίανα. 

8 Ηε νγᾶβ ποῖ τπᾶῖ [ἱρῃς, δυῖ 
Πιρμι. 

9 1ῤαί νγ88 τῆς τὰς Γἰρῃῖ, ἢ] ἢ 

“οπἴ ἤοη Οο47 7ον»ι (παρά) πὰ ποΐῖ 5: Π|ΡΪΥ̓ 
ὁγ Οοάἂ (ςοπιρ. χν. 26). Οη ἴμ6 νογά ιϑϑὰ 
ΒΟΙΟ [ὉΓ «-εη4 (ἀποστέλλω), 5:86 ΧΧ. 21 Ποΐε, 
Οοπιρ. ΜΆ]. 11}. 1, οἢ.. 1. λ8. ὙΠῸ ἵννο ψογάϑ 
(«υα:, “επ|}) τὲ ποῖ ἃ ἵπδῈ ῬΕΓΙρΡ ΓΑβὶ5 ἔῸΓ 
ἐνν5 5θηΐ: ἴδ ἢχ δἰϊοπέοη βϑοραγαίο υ οἡ 
8:6 ρεΐϑοη δηὰ οἡ δε πηϊβϑίοη οἵ ἴῃς Βαριϊϑί. 

«υδοῖε παρε... Ἀδῖδοῦ (ἢ δεσοζάδῃοθ 
νὴ δῖ οδπη 5 ϑδαῦρ ὑγοῖ ϑδίγὶε; 50 111. χα) 
Ἀ1π παρὸ αυὐῶ:.... ῬΟΒΒΙΌΙΥ 8η Δ] ιβίοη ἴο {Π6 
τηδδηΐηρ οὗ ἴθ πᾶαπὶῈὸ (Ἰ πεοάογο, Οοίβοϊά, 
Οοὐΐξς ρτάςίοιιϑ β'ἢ) υὑηάοσ!οβ ἴπ6 οἸδυϑ6. 
Οοτηρατθ [ὺκὸ 1. 62. 

“οῤῥη] Οη ἴδε ιι5ὲ οὗ ἴπ6 βἰπιρὶθ πᾶπιὸ ννΠἢ- 
οὐχ δὴγ τιἰδ 1} ἴπ6 ἐουτἢ Οὐοθρεὶ, 566ὲ [ηἰγοά. 

7. Τὰ .α»ι Ἧς ΝΟ νγᾶβ οὗ βιις ἢ ἃ 
πδίαγο, 50 σοι 55] ομθά, 50 παιηθὰ. (ουρ. 
- 2, Δῃὰ σοηίγαϑί ἴῃ Ρτοποῦη ἰῃ υ. 8. 

εὐρς ΚΓ ἃ αυἱέπεῖν, 19 ὀέεαν... δαὶ... ἢ 
(Ωρ ΤΟΥ ὙιῦηθπΒ, ὕὑμδὺ 6 τοϊαμῦ ὀκαγ... 
ἐδαΐ αἱ »ιθπ.... [05 ΠῚ Β5ΙΟῊ 15 ἤγϑϊ βοΐ ἕοτίἢ 
ὈΠΩΟΓ [15 σϑηογίς δϑροοῖ: δ σᾶπιθ ΖῸΣ Ὑιῦ- 
Ὡ988 (εἰς μαρτυρίαν), πόϊξ 2ογ 4 «υἱέπει:; δπὰ 
(Βδη 115 βροεϊῆς οὐ]εςΐ (ΐνα μαρτ. περὶ του δηὰ 
115 ὅπα] οὐὔ͵εςί (ἕνα π. πιστ.) ἅτὸ ἀδῆπϑα σοου- 
ἀϊπαίεϊγ (ἐῤαΐ...ἐραὶ...). ὙὨ5 σοπιθίπδξίοη οἵ 
ΘΌΠΟοβϑοινο πὰ τοϊαϊθαὰ οηάβ ππάθγ πο ἔοιτη οὐ 
ςσοπϑίσιιςσίίοη, 56 σπαγδοίογιϑες οὗ δι [οΠπ᾿8 
δίγίε : σοπΡ. ΧΧ. 31, ΧΥ. τό, ΧΥΪΝ 21, 23 ἔ. 
Ἐογ (Π6 ρῆγαϑο “"ἴοτ νυν 11 Π655᾽" σοπηραγο ἴΠ6 Κίη- 
ἀγοὰ ρῆγαοε Μαῖξ. νἱ}}]. 4, χ. 18, Χχὶν. 14 (εὶς 
αρτύριον); ΜδᾶτΙκ νἱ. 11. ὍΠῸ σοπηῖπε οὗ [ἢ 6 

Βαρειεὶ (ἦλθε) ἴῃ πε ΑΙ πιθπὶ οὗἁ ἢἷ5 οβῆςε 15 
ςοηϊγαϑιοα ἢ Π5. ρογϑοηδὶ σοπηηρ (ἐγένετο 
υ. 6). 

ῖἴοσ τὶῦπ 988] Οἡ ἴϊπο ᾿Ἰάθα οὗ “νυν 655} 
566 ἱπιτοὰ, ὍΤΠό οΠςο οὗ ἴπθ ργορβεῖ ἴῃ ἴὴῆ6 
ξ]1οϑὲ βθηϑο 15 ἴο πιᾶκε Κποννη Αποΐποσ. Ὑ ἢ 5 
οἴἶδος δαὰ Ὀϑεη ἐδ “"1Π ΤΔΠΥ ρᾶΓΐβ ἀπά ἴῃ 
ΙΏΔΠΥ ἔλϑῃϊοπβ᾽" ὉγΥ 41] Οοα᾽ἷβ Πιαβθθηροῦα ἴῃ 
ΘΑΥ ΘΓ {ἰπιεὲ5, δηὰ δὲ Ϊδϑί Ἐπλ ΠΟΉΓΥ ὈΥ ἴῃ 
Βαριεϊϑὶ (σοπιρ. 1]. 390). Ηδ σᾶπηθ, 85 ἢ15 ρΓθ- 
ἀδοοβθοῦβ, Ὀὰϊ νυ ἃ Οἰσαγοῦ σΠαγρθ, 0 ὀέαν 
«υἱίπεις εοησογηίης ἐδ 1 ἐσ δὲ, ἴο Ἰηϊογρτοῖ ἴο πιθη 
(ἢ 51:8 π58 οἵ ἃ ἀἴνιπο νν}}} αηὰ συϊάαποο νἢ- 
ουΐ {πΠ6πὶ δης νυ ιδϊη ποῖ, δηά ἴπθη ἴο ροϊηξ 
ἴο Ηἰπι πὸ νᾶ5 Ηἰ πιϑ.} {πὸ 1,{θ ἀηὰ 1[ῃ6 
ἰδεῖ. [πὶ [Π15 ννΑῪ ργονίϑίοῃ ννᾶβ τηδάδ ἔοῦ 
Ἰεαάϊπρ πιθη ἴῃ Ὠυπιδη ννᾶγϑ ἴο σεσορηίϑα ἴΠ6 
ἀϊνιπο. 

αἰ »ο" ὙὍὙΠῸ ρῥρτορμεῖβ δδὰ ργοραγοὰ (ἢ 
ὙΓΑΥ ἴον ἴῃς οχίθπϑιοη οὗ ἴπῸ αἰνίηθ αἱ] Ὀ6- 
γοπὰ ᾿Ξγδεὶ (ςοιηρ. [54]. χιῖχ. 6). Ὑπὸ Βᾶρ- 
εἰξῖ αἱ ἰδϑὶ ἐδ ϊνογοαὰ ἃ πλόϑϑᾶγὸ ἢ ἴῃ 115 
Ἔβϑθποθ ννᾶ5. ὈΠίνουβαὶ. ΑἈι5 ἴῃ6 1δϑὶ ργορδεῖ, 
{86 ἰαϑῖ ἰηϊογρτοῖοσ οὗ (Π6 1 ἀνν, 6 σαγτιθὰ τΠ6 
ῬΓοραγδΐογυ αἰϑοῖρ! πα ἴο 115 ἤπαὶ δρρὶοδίίοη. 
ες βϑροῖκὲ ἴο πῆθῃ 45 πιξῆ; ουϊνναγά ἀεδϑοθηΐ, 
πδίϊομαὶ ργιν] ]οζοβ, ἀϊδαρροαγοὰ ἔγοπι [ΠοΙΣ ρἷδοα 

ἴῃ ἴδε ἀΐνιπε ογάεσ ἔγοπι {πὸ {ἰπ|ὸ οὗ ἢ]5 ργϑᾶςἢ- 
ἴῃψφ. ὙΠῸ δυα5ὶ5 οὗ 5 ργεδοδιίηρ νγᾶβ τορϑηΐς- 
ΔΏς6--ἰοΥ 56] εσγοηυποίατοη---ἰ6 οηὰ ννγᾶβ 
411. [Ιἢ (ἢ1]5 σοπῃοχίοῃ [ἃ ἰ5 ἴο δὲ ποῖϊςοά 
{παῖ ἴθ σοηςορίίοη οὗ ἕδιἢ 15 βΒῃαγρεηθὰ ὉγῪ 
Ὀεΐπς ες ἴῃ δὴ δοϑοϊυΐο ἔοστῃ : ἡῤαΐ αἱ »πέπ 
»ιὴ δέ ῥείίουε (σοηϊγασὶ ὦ. 12) “όγομσ ῥὶ»ε 
(1]Ὁμη). ὝΠογα οδπ δ Ὀιξ οπθ δάδηιδῖο οὔ- 
7εςἴ οἵ δι, θνεη Οοά πιδάθ ἵποννη ἴῃ {δ 
δοη. ΔΒοέισσυε 5. υϑοά 5 ΠῚΠΔΥΙΥ τ. ς1, Υ. 44, 
ΧΙ. 1ς, Χῖν. 29, ὅζς,, ἵν. 41 ἢ, 53, ΧΙΧ. 3ς) ΧΧ. 
29, 31. 
ΤῈ σμιατδοίογ οὗ {8 Βαρ δῖ 5 ργθδοιηρ 5 

ἱπιρ] Ἰοὰ ἰπ 115 ϑοορθ. ὙῊ6 ρῆγαβθ “"8}} πιεπ᾿" ἰ5 
ἀπιη 6 }}} 1016 ὀχοορὶ οὐ ἴἢ6 ϑιρροβιίίοη {παῖ 
[6 υηϊνογβαὶ ροϑρεὶ νγᾶβ ργεσθάθα ὈΥ ἃ ς]}} ἰο 
γεροηΐδηςθ Βυΐῖ ἰξ 5 ννογίῃγ οὗ τουπαιῖ (ἢδ 
δὲ [ὁὴπ ἀοδβ ποξ ποῖΐςβ Ἔχ ρ ον ἢϊ5. σ4}} ἴο 
γορεηΐδηςθ, ποῦ ἀὸ [6 ἴεΥῚ5. "“τορθηΐ," “τὸ 
Ροηΐδποο" Πηὰ ἃ ρἷαςθ 'η ἢ15 Οὐοβρεὶ οΥ Ερ 5Ε 165 
( οροηι᾽" οσσυγβ ἔγεαυθη!Υγ ἴῃ ἴἢ6 Αρο- 
οδῖγρ56). Τῆυβ ἴΠ6 σογτεθροπάεποθ Ὀεΐννθεη 
δὲ ]οῆη δηὰ ἴΠ6 ϑγπορῖ[ἰ515 85 ἴο ἴῃ σπαγαςίογ 
οὗ 16 Βαρίίςι᾽ 5 σσοσῖκ ἰ5 σοηρὶεῖς νβουϊ ἃ 
Ἑοττοϑροηάδηςο οἵ Ἰεϊζεῖ. 

ἐῤγοισὸ ῥῥμμὴ ἴπαὶ 5 πο Βαριϊξῖ, ποῖ {πὸ 
[ἀπῆϊτ. ὙΠῸ πιέββαρὸ οὗ ἴῃ6 Βαριϊϑῖ [5 δῇ 
ΔΌΘΟΪυΐ διὰ πάγην ροννοῦ. Ηθδ 51}}} ἴῃ 
ϑρΙΓΙΐ ροθ5 Ὀεΐογε (τισί. 

8. Ηε «υας πο ἐῤα! (0896) Ζέσῥι)] Ἐτοπὴ 
(Π|5 ρᾷδϑαρο δηά οἴει 5: ΠΊ}] ΑΓ ραϑδαροβ (υ. 20, 
1). 26 ΕἾ.) 1 ἢδ5 Ὀδδη ῥἰδυβϑιΌΪΥ ἀγρυοάὰ τη τῃ6 
Ἐνδηροὶ δὶ ννᾶβ ἔδπλ αγ νυν ἢ δοπλθ γῆ. ὑΠ- 
ἀυϊγ οχαϊτοὰ τῃ6 Βαρῖιϑί. Οὐοιῃρ. Αςίβ χίχ. 
18. οδῃ ννᾶ5. “6 ᾿διρ " (ν. 35) δπὰὶ ποῖ 
{πὸ Ἰ᾿ίσῃΈ. Ὅδδ ρῥγοποιιη οὗ τοίθγεηςθ νυ ῃϊςἢ 
ἰβ ιι5ϑὰ (ἐκεῖνος) Ιβοἰαῖθϑ ἀπά 80 ἤχϑϑ δι(ϑηϊίοῃ 
ὉΡοΟη ἴΠ6 ρΡεύβοη γεξεστεὰ ἴο. (Οοιρ. ἰ. 18, 
ποῖθ, ἰϊ. 21, ποῖθ, 

δμὲ «αυᾶς “ἐπὶ 1ο... {τό ν, δω ἐδαὶ... ΤῊΘ 
6111 ρ56 15 Ὀεϑὲ β||οὰ ὑρ ἔτοπὶ ν. 7: ὀμὶ οϑιὴθ 
Ὁμδῦ 6 τοϊκὨῦ... ΟΟπΠΊΡ. ΙΧ. 2, χν. 2ς, ποΐδ. 

9.10. ΤΠὸ ργεραγαζίοιι οὗ ργόρῆθου, τὸ- 
Ῥτοξεηϊοὰ ὈΥ [οἤπ, ννᾶ5 οπὸ ραγί οὗ ἴδε δὰ- 
οσδίιοη οὗ ἴῃς ννου]ϊὰ. Ὑπὸ ννογά Ηϊ πιο ἃ5 
Ἰισῃϊ (υ. 5) νἱϑιϊοα τη6 ννογ]ὰ νος Ηδ μαὰ 
τηΔ66 (υ. 9), Δηἀ νν»ᾶ5 ἴῃ 1ἴ 51}}} (υ. 10). 

9. Τα! «υαΖ (ΤἌΘΤΘ “υ4.) ἐδεὲ ἱγμὸ 7 δὲ 
«οὐὔϑαΐ εονιοίῤ (οοταὶ 6) ἱπίο ἐρο «οογἢ Το 
οὐ ρίηαὶ ἴοχῖ ἰ5 ἀπηρίσῃοιβ. ὙΠδ ραγίςερία 
εο»ηίηφ (ἐρχόμενον) ΤΩΔΥ ἄρτοὶ δἰἴποῦ (1. ἢ 
»ιαπ, Οὐ (2) ΜΠ ἐσϑι. Ὑδυ5 ἴΠογε ἄτα ἵννο 
ἀϊδέιηοϊ 56 γι65 οὗ ἰηςογργεϊδίοπβ. (1) [{ εογηίησ 
Ὀδ ἰάκοὴ ψ ἢ »αη, ἴΠ6 ϑθηϑὸ νν}}} Ὀ6 οἰ ποῦ 
(4) 5᾿πιρὶν “"δνεγΥ πιδῃ" δοσογάϊηξ ἴο ἃ ςοπὶ- 
τποη Ηδθῦτονν ἸάἸοπὶ, οὐ (6) “ΘΕΥΟΓΥ τη δὲ 
(πε πιοπιθηΐῖ οὗ ἢ15 ὈΠῚΉ." Βαϊ ἰξ 15 ΘΟΔΙΟΕΙΪΎΥ 
Ροβϑίῦ]α παῖ [86 ννογὰ5. “" ςογηίηρ ἱπίο τὴ 



4 Ἡεῦς. τσ. 
3: 

γ. 10---2.} 

μρῃ το ΘΥΟΓΥ πηλη ἴπδῖ σοπιοῖῃ Ἰηϊο 
τῆς ννοσγ]ά. 

Ι0 ἢε ννᾶβ ἰπ ἴδε ννογἹὰ, δπὰ “πε 
ὑοῦ α ννὰβ πιδάς ΟΥ̓ ἢϊπι, δηά τῆς 
νοῦ Κηενν ἢϊπὶ ποῖ. 

11 Ηε οᾶπιε υηῖο ΠἰΒ οννῃ. Δ4η4 ἢ] 
οὐνῃ τεςεϊνοά ἢϊπ ποῖ. 

ψνοτ] ἀ ̓ σδη ὃ6 νιῃουϊ ἀϊδιϊποξ τλθδηϊηρ :; δηὰ, 
ἴῃ 5ρίϊο οἵ ὉΝ ογάβννογι "5 ργοαῖϊεδὲ οὐδ, 1 ἰ5 
ΒΑγάϊγ ἵπιὸ ἴο δαὰὺ τῃδῖ ἴπδ ΠΠππληδίίοη οὗ 
{π6 1ἰξ δῖ, ννῖοἢ σοπιο5 Τπγου ἢ 1,16. 15 πιοϑδῖ 
σοιμηρ]είς ἂδἴ πηδη᾽5 εηΐγδηςς ἰπῖο {πὸ ννοτϊά. 

(2) [ἢ οὐ ἴδ οἴμεσ βαηά, εονείπ 6 ἴλίκθη 
ἴο ἀρτοὸ νὰ ἐσέ, ἴξ πιᾶὺ Ὅς ἀϊγοοῖ! Υ σοη- 
πεοῖεά εἰἴΠοὺ (4) τ “ΠΡ ΙΘ.ἢ," ογ (6) ἢ 
ἐἐ γγ85.) [Ι͂ἢ {πε ἤγϑί οᾶϑὸ (4) ἴΠ6 ϑεῆϑθ ν0}}} Ὀ6 
“ΡΒ Θἢ ΘΕ πὴ ΌΥ ςσοπληρ ;᾽ Ὀυΐ ἴδς 
ςοηΐοχί ἀοο5 ἡοΐῖ ς8}} ἔοῦ ΔηῪ ϑἰδιοπηεηῖ ἃ5 ἴο 
86 πιοάθ οὗ ἴῃ δεϊίοη οὗ ἴδε Πιἰρῃ; δπά ἴῃ6 
1 ΠΙυπιιπαῖεβ ὈῪ “ὁ θεῖ "ἢ 85 νγνεῈ}} δ5. ὉῪ 
“ὁ ρογηϊηρ." [ΙΓ δὴ (6) "“ νν45.. .σοπηηρ "ἢ ὃς 
ἴλκθη ἰορείθεσ, ἴθογα 15 5{1}} ϑοπίθ δηλ ΠΥ 
ΓΟΙΏΔΙ Πρ. Το ρἤγαθα ἢ85 Ὀθθη ᾿ηἰογργείοα 
ἴο πιϑδῃ (α) “"" νν85 ἀδϑιπθὰ ἴο σοπηθ," δπά (β) 
“ἐ γγᾶ5 οἡ ἴῃ6 ροϊηξ οὗ σοπιίηρ,᾽" ἀῃὰ (γ) "" ννᾶ5 
ἴῃ [πε νοσὺ ἂςῖ οἵ σοπηηρ." 

Βυΐϊ 1ἴ Θ66πὶ5 Ὀεβῖ ἴο (8 Κθ ἴξ πῆοσο 1 ἸΟΓΔΪΪΥ 
δηά γεῖ ΠΟΓΕ ΒβΕΠΟΓΔΙΪΥ 45 ἀθϑογ θη ἃ σοπιΐης 
οι ννᾶ5 Ῥγοργεβϑῖνα, ϑἰον"} ν δοσοιιρ 5Ποά, 
σοπλρποὰ νυ ἃ ροττηαποηῖ Ὀεϊηρ, 50 {πδῖ 
ΒΟ (Π6 νεγῸ (4υα.) ἀπά ἴῃς ραγίϊςῖρ]ε (εο»- 
ἐπ5) δᾶνα ἵπεῖγ [1] ἔοσγοθ, ἀπά ἀο ποὶ ἔοιπῃ ἃ 
ῬΟΓΙΡὮΓΑΘΙ5 ἔογ δὴ ἱπηρετίθςῖ, Ὑ8Πὲ πλϑϑίοη οὗ 
]οδπ νγᾶ8 οὔθ δπὰ ἀεβηϊ.: Ὀμὲ 41} δίοπρ ὼὉ 
ἴο ἢϊ5 {ἰπ|6 “186 1ἰρῃϊ " οὗὨἨ ννῃις ἢ 6 σᾶπὶο ἴο 
υυϊτηθθ5 σοππηυδα ἴο 5ῃίηθ, Ὀοίηρ τονδὶ θά ἴῃ 
ΤΏΔΩΥ ραγίβ δηὰ ἰῇ ἸΏΔΩΥ νγᾶγϑ. ΤΏΘΣΘ 88 
πο ΠΤ κὨ, Ὅπ9 ὕττθ κὶκ δῦ, αυδίορ ἠσῥιει 
ἔυεγγ γ»ιαπ; ἰμαΐῖ Τἰγηῖϊ ννᾶ85, δηὰ γεῖ τῆοζο, 
δὲ Τἰρῆϊ ννὰ5 σουπξ ἰπῦο 09 ὙΟΣ]ά. 
ΤΠ βᾶπιθ ἰάθα οὗ ἃ σοηῃϑοίδηϊ, σοπίϊπιοι5 
σοπληρ οὗ ἴῃς νογάὰ ἴο πῖϑθπ ἰ5 ἔουπά ἰη νὶ. 
33. 50, ΘΓ “τῆδι σοπηϑίῃ " (ὁ καταβαίνων) 
βδίδηάς ἴὴ τηδγκοὰ ςοηΐϊγασί νν τ ὁ ἘΠδὶ σαπὶὸ ἢ 
(ὁ καταβάς, συν. ς΄, ς.8). Τάκεη ἴῃ τεϊδίοη ἴο 
ἴῃ σοπίοχί, [ἢ6 νυογὰϑ ἀδοίαγο ἰπδῖ πηθη νυ στο 
ποῖ ἰεξζ δοης ἴο ἱπίογργοὶ [6 πηδηὶ θϑϊδι 5 
οὗ {86 1ἁἸφῃϊ ἴῃ 16 1,1{ὸ ἀγουπά ἴῃοπὴ δηὰ ἴῃ 
[ἢδπ|. ὙΠῸ Τὲἰρῆϊ ἔγοπι ννποπὶ (δαὶ [,1| 6 ῆονν5 
τοδὰθ Ἡ!τηϑο! ἢ Κηοννῃ πιοτὸ ἀϊγοςῖγ. Ετοτῃ ἴῃ 6 
ἢγϑε Ης νν58 (30 ἴο 5ρ641) ου Ηἰ5 νγᾶγ ἴο ἴῃ6 
νοι], δάνδηςσιηρ ἰονναγὰ5 ἴμ6 [πελγηδίίοη ὉΥ͂ 
ῬΓΕΡΑγδίογυ γονοϊδιίομβ. Ηδθ οδπι ἴῃ ἴγρο δηὰ 
ῬΙΟΡΠΕΟΥ δηὰ Ἰιάρπιεηῖ. 
Τῆς ᾿τἀοημπβοδίίοη οὗὐ “1δοὸ νογά" νι 

“86 ΓΙ Δ" 15 πδίυγαὶ δηά ργεραγοά ἣν συ. ς 
Βιιΐῖ, δὲ ἴη6 5δπὶι6 ἴἰπηθ, ἴη6 {Π|65 ἀσγὸ ποΐ σο- 
οχίθηϑινθ. εἼΏΘ ΠΡΏϊ "ἢ (45 ἴῃς οἴδοσ 8ρὲ- 
οἶδ᾽ (Ππ|65, (Π6 Βτεδά οὗ 1,16, ἄζς.) ἐμὰς μοὶ 
“6 ὙΜογὰ "ἢ ΟἿΪΥ ἴῃ ἃ ϑροςῖϊδὶ σοϊδίίοη ἰο- 
τυλι5 σσοδίοη δηά ραγ ς ὉΪΑΥΪΥ ἰονναγὰβ πλθῃ. 

51. Ι[ΟΗΝ. 
12 Βυῖ 48 ΠΙΔΠΥ͂ 45 Γεςείϊνεά ἢίπ), 

7 

ἴο ἴπεηὶ ρᾶνε ἢθ 'ροννεῦ ἴο δεςοηιε 1 Ο:, ἐξε 
[6 80η5 οὗ (σοά, δυεη ἴο (δηλ τπδῖ 
ὈεΙενα οἡ ἢὶ8 πᾶπιδ: 

112 ὙΥ ΠΙςἢ ννεγε Ὀόγη, ποῖ οὗ δἰοοά, 
ποῦ οὔ πε ν}}] οἵ τῆς ἤεβῇ, πογ οὗ τῆς 
νν}}} οὗ πιδη, Ὀυῖ οὗ (Ποα. 

ἴ[π (ἢ]5 τοϊδιίοη 86 Εἰἰρῆς 5 σμδγδοίου Ζοά 85 
(1) ἐδὲ ἐγμὸ (ἀληθινός) 1ἰρπϊ, δπά (2) ἰμδὲ 
«υδίερ ἐσ ῥέει ξύογ ιᾶπ. ἘΠΕ ΤΌΣΤΠΘΥ ΟΧρΓγοθ- 
βίοῃ (1) τιᾶγκβ ἴῃς Θβϑθητ] παίωυστε οἵ (πὸ, 
ει 25 (αὶ οὔ ψ δ ἢ 411 οἴμοῦ ἢ ϊ5. τὸ 
ΟἾΪΥ φαγί] τᾶγβ οὔ γεῆοοϊοηβ, 45 ἴῃ6 ἃγοῇθ- 
ἴγρ4] 1{ὶρδς (566 ἵν. 23, νἱ. 32, χν. 1). ὙΤΠ6 
ἐξγιο προ δ ἴῃ {Π|8 5θη86 ἰ5 ποῖ ορροΞοά 
ἴο ἃ ““[3]56ὲ ᾿ἰρῃι, Ὀυΐ ἴο δὴ ἱτπηρεγίοςξ, ἰπ- 
ςοΙηρίρῖο, γδηϑιτογΥ ΠΡ. 

ὙΠΟ ἰαϊίογ (2) ἀδβογιθεθ ἴπῸ υπίνουϑαὶ οχ- 
ἴεηΐ οὗ 115 δεΐῖϊοη. Τῆς ψνογάβ τηυδὲ δὲ ἴδίκθη 
ΒΙΠΊΡΪΥ 85 ἵππον βίαπά. Νὸο πιδῃ ἰ5 ὙΥ ΒΟΥ ἀο5- 
(ἰταΐϊὸ οὔ πο ΠῚ πιϊηδίθη οὗ "ἴῃ Πρ ς." [Ιη 
πδίυγο, δηὰ Ἰἰἔθ, ἀπ σοηϑείδηςε τ πλᾶκοβ5 [5618 
[1 ἴῃ νᾶτγίοιι5 ἀδρτθεβ ἴο ἃ]1. Το Ννοσγὰ ἰ5 
(86 βριπῖυαὶ δυη: Υἱῖϊ. 12 (χὶ'. 9). ΤΠ Ϊϑ 
{πιῖ, [ἃ τλᾶγ Ὀ6 διἀθά, 5 γοσορηίϑοα ποτε ὉΥ 
δὲ ]οδη, Ὀυϊ 6 ἀοδ5 ποῖ (κε ῬὨ1]0) ἀννο]]} 
ἼΡΟη ἰξ. Βεΐογο {πὸ ἕδοϊ οὗ [με [πολυπιδοη ἵξ 
[4115 ἱπίο ἴμ6 Ὀφοκρτουπα. Εογ ἴδε [εν ]ϑἢ 
Ἰάδα οὗ “ἴδε ᾿ρῃξ οὗ Οτεδξοη " ([5. χχχ. 26), 
566 ΤΑΥ ΟΣ 5 Αγ 5 οὗ (Π6 [ον δὴ Εαδίδμετϑβ," 
Ῥ. 72. | 

ἐϊῥίε!}} Οομῖρ. ἰυκο χιὶ. 4ς, 26. ΤΠ 
ΤΑ 15 ςοηίγακίοα ἴῃ ἐδοἢ ραγί οι ἢ 
186 ὙΝΊΠα55 ἴο ἴ86 Πρ ῆϊ. Ης ““ἅἌγοϑβε " (ἐγέ- 
γετο); ἴπο ΠῚΡς ον ᾶ5" (ἦν). Ης ρκυϊάρά 
ἢ5 ἀϊδοὶρ]65 ἄνναὺ ἔγσοπὶ Ὠιπιβοῖῖ, (δὸ Τρἢϊ 
ΗΠ πιηδῖθαὰ ἴῃ νἱγῖυθ οὗ ᾿ἴ5 οὐγη παίυσο. Ηδθ 
σδπλα οὔςο ἔογ 8]]; ἰἢς 1 ῃϊ ννᾶ5 Ἔνοσ σοπηην 
(Βγουρὴ {πὸ ἀρ65. 

ἐὐενγ μα") ὙΠῈὲ ἰάθα 5 ἀϊδίίποϊ ἔγοπι {παὶ 
οὗ “.4}} πιθῃ " (νυ. )). δ γεϊδίϊοη 15 ποῖ 
ςοἸϊοςῖῖνο, σογρογαίθ, ἃ5 1ἴ 15 ἤθγὸ ργεβοηϊδα, 
Ὀυΐ ρεγβοηδὶ, ἀπά ὑῃίνουβαὶ ννἢ1]6 ρογβοηδὶ. 
ΤὨΟ γοδ] γ οὗ [15 γεϊατίοη δι γηϑηθα 6 Ὀαϑὶβ 
ἔογῦ 1ἴπ6ὸ σγοννηηρ δες οὗ ἴῃς [ποδγηδίϊοη. 
Το ννογ]ὰ ννᾶ58 πιδάδ ἔογ (ἢ]5 το - αι ογίπρ. 

οοσαῖπε ἱπίο δε «υογ 4] (οτΊρ. 11]. χο, Χίὶ, 46. 
10, 11. ΜΝεγϑε ο, δοσογάϊηρ ἴο {πε ἱπίοσ- 

Ῥτοϊδίίοη ννιϊοδ ἢᾶ5 Ὀδεθη ψίνοπ, ργεβοηΐβ ἃ 
σοιηρτεῃοηϑῖνο υἱὸν οὗ (6 δοίΐοη οὗ ἴδ6 
εῖσῆῖ, ὙΠ 5 δοίΐίοη 15 πονν ἀϊνιἀοαὰ ἱπῖο ἴννο 
Ῥαγίβ. Ὅς ἤγϑβὶ ρατί (νυ. 10) ξαΐμεγβ Ἂρ ἴδε 
ἔλεϊβ δηὰ ἰβϑι165 οὗ [6 πιδηιξοβίδιοη οἵ [86 
ΓΑ δς 25 ἱπιπιδηθηῖ. ὙΠῸ βοοοηά ρατί (υ. 11) 
σοπίδίηβ δὴ δοσουηΐ οὗ [Π6 β8ρεςὶδὶ ρογϑοηδὶ 
τηδηϊ[εϑίδίίοη οὐ ἴῃὴ6 Πίσης ἴο ἃ σἤοϑθη τᾶςθ. 
ΤΠο ἴνο ραγίβ ἅγὸ σοηϊγασιθα [ῃγοιρῆουϊ ἃ5 
ἴο πο πιοάε (αὐα:, εα»ι6), ἴπε 5σφεπε (ἐῤε «υογίά, 
Ηἱ οτυη ῥονιθ), ἴῃ, τες! ρίοη5 (ἐῤε «υογίά, ΗΝ 
οαυπ ῥεοῤίε), ἴῃ6 οηὰ (ποῖ ἔποαυ, ποὲ γδοθίυδὺ), 
οὗ πε πιδηϊίοεσπίδίίοη. ὙὕΤΠὲῈ ψγοτ]ὰ ἔαδ!οὰ ἴο 

γίγδε, ο, 
2 τ οέζχε. 



», 

51. ΙΟΗΝ. 1. 
ΤΟ 56 ΗΠ πὶ γγῆο ννᾶ5 ἀου Οἷγ σἤθννῃ 85 ἰΐ8 
Ογοαῖογ δηά 85 ἰΐ5 Ῥγεθοῦνοσ, ὙὯΠὲ ρϑορὶθ οὗ 
Οοά ἔδλιοά ἰο ννεϊσοπις Ηΐα Βοπὶ {πο γ μαὰ 
δε Ὀγεραγοά ἴο γϑοεῖνο. 

10. Ηε «υα: ἐπ {δὲ «υογἰἡἢἡ ΑοἸΡ. Ὑ. ς, 
ποίς. [{ 15 ἱπλροβϑῖθϊο ἴο γοῖοσ ἴῆεθθ ννογάβ 
δ᾽ ΠΊΡΙΥ ἴο ἴδε Ὠἰδϊοτγίςδὶ Ῥγεέβεπςοθ οὗ ἴη6 ἊΝ οτὰ 
ἰπ [6505 458 νυ πεϑϑοὰ ἴο ὈῪ ἴῃ Βαρίϊ5ῖ. ὙὍΠα 
ὙνΏΟΪ]6 βσοορα δπὰ Ἵσοπποχίοη οὗ ἴἢ6 ρᾷϑβϑαβο 
τϑαυῖγοβ ἃ νυ άεῦ 8εη56. Ὑῇθ Ὑνογαὰ δςοῖβ ὈΥ 
ΗΙ5 Ῥγεέβρηςε ἃ5 ννῈ]] 85 ὈῪ Ηἴ5 5σρεςῖδὶ Αἀνεηΐῖ. 
ΤΠδ σοη(ίπυδῆςο δηὰ ργόργοθα οὗ {Π]Π 55, ΠῸ 
1655 ἴηδιι {ΠΟΙΓ οΓ πα] σοηδιςαίοη, ἀγὸ διϊοὰ 
ἴο πιᾶῖκο Ηΐπὶ Κηοννῃ. 

ἐδε «υονἱ4] ἴδε 5δυπὶ οὗ οστεαϊοά Ὀείηρ, 
ψ ἢ ἢ Ὀοϊοηρβ ἴο (ἢ6 5ρῇοσε οὗ μυπίδῃ [ἰδ 5 
Δ ογάογοὰ ννῃοὶο σοηϑίἀοτοα ἀραγί ἔγοπι Οοά, 
δΔηὰ ἴῃ 115 πιογὰὶ δϑρεςΐ σοργεϑοηϊεὰ ὈΥ ἢυ- 
ΤΩΔΏΠΪΥ. δ866 Νοῖοδ δ ἴῃς επά οὗ ἴμε Ομδρίευ. 

ἐπεαυ] "" γεςορτϑοα." Οὐπιρ. 1Ϊ. 2ς, ποΐδ. 
δ’) Ὑθ6 ῥθσβοῦδὶ σπμαγασῖογ νυν] ἢ Πᾶ5 

Ῥόθη αἰγοδάῦν ἱπηρ θὰ πονν ἢπαάβ δχργοϑϑίοῃ 
(αὐτόν, σοηίγαϑίοα ννὰῖὰ [π6 πουῖογ ἴῃ Ὁ. ας, 
αὐτό). ὙΠῸ ῥγονίοιι8 ὑγοποιίιη 5 ἀπΊ ίριιοιβ 
ἴῃ {Π6 οτρίηδ) (δι᾽ αὐτοῦ), Ὀυΐ [ξ 5 πλοϑῖ παΐαγαὶ 
ἴο ϑιρροβε ἰμαΐ [ἢ]5 4150 15 πιδϑου πο (45 ἴῃ 
Α.Ν.. 
ΤΙΣ ἕοττῃ οὗ {π6 ϑεπίδηςς 5 ρθουν οδᾶ- 

ταςίογϑιῖς. ὍΘ οἶδιι565 ἀγὸ ρδσεά 5 ΡΪῪ διάθ 
ὈΥ 5146 (.. «πα ἐῤὲ «υογίά,. απά ἐδὲ «υονίά...). 
[πη {Π1|5 ννΑῪ ἴῃδ 5ἰαϊοιπιεπὶ οἵ ἴῃς ἰϑδϑὺθ (απά 
ἐῤε «υογά ἔπεευ Ηΐνι ποῖ) ψαῖῃβ ἴῃ ραῖμοβ. ΕῸΓ 
ἃ 5:Π|ΠΠΔῚ ι.56 οὗ “ηπ4] 566 Υ111. 20, Ποῖδ. 

11. Το Ενδηρε σε πονν ρᾶ5565 ἔγοπι ἴδ υη]- 
γοΓβδὶ δοίίοη οὗ ἴῃς ΝΝ ογά 85 {πὸ 1ἰρῃϊ ἰο Ηἰ5 
δρέοιαὶ δοίίοη. Οτοδίίοη δηὰ πιδηκίηαὰ ννογο 
Η!5, δπὰ ηοΐ υπνίϑιιοὰ ὈὉγ Ηΐπι; Ὀυζ ἴῃ “186 
ννοῦ]ά ᾿" πὰ ᾿'π Πυπηδη!γ οπα ϑροῖΐ δηά οπθ 
Ρεορὶς νγεῖθ ἴῃ ἃ ρῬδΟΙ ΔΓ 5θη86 ἀσνοίοα ἴο 
Ηϊμ. ὙΠῸ Ἰἰαπά οἵ ἰϑγδεὶ νναβ “"" Ηἰ5. οννῃ 
ΒοπΊο,᾽" δπὰ (6 σι] άγοη οὗ [σγδοὶ ννοτὸ “" Ηἰβ 
ον ρθορὶθ." ὙὍῃὸ δνογά Ἵᾶπιθ ἴο ἴθ ΒΟΙΪΥῪ 
Ἰληὰ διὰ ἴο ἴπεῸ ΠΟΙΥ παίίοῃ, δηὰ {ΠΕῸῪ ““Γὸ- 
ςοἰνοὰ Ηἴηὶ ποΐ.᾽" 

εαρι] Ὑδὲ ψογὰ ἔοσγπιβ ἃ οἰϊπηαχ ὑνἤθη 
σοι μοὰ νυν ποθ νυ ἢ ρῥγθοθᾶθ; α«ὐὑαν, 
«ας ἐπ {δέ «υογίὶ, ἐανιε ἰο ἨΪ οαὐπ; τπὰ 
ἴῃ 1ἢ15 σοηποχίοῃ ἃ ἄρρεδῖβ ἴο σοηΐϊδίῃ δῇ 
Αἰ υϑίοπ ἰο ἴῃ6 (θοῃηϊςοδὶ δοηθὸ οὔ “6 τἢδξ 
ςοπΊοῖ ἢ." Οὐοπῃρ. ἰχ. 29ς. Ὑ 6 ἴεπϑθε (ὖλθε, 
ΠΟΠΊΡ. “. 7) 566 Π|8 ὨΘΟΘΘΘΑΓΥ ἴο πιᾶσκ ἃ 
ἀεβηῖίο δάἀνοηϊ, ἴΠ6 ᾿ποαγηαίοη, ννῃϊοἢ σΟη- 
διιπητηδῖοα ἔπ6 ἔοστηεν γενοϊδίϊοηβ οὗ (ῃ6 νν ογὰ 
ἴο ἰ5στδθ]. [{ ἀοεβ ποῖ 5θοπὶ ροϑβϑίδϊθ μαῖ {πὸ 
τηδηϊεβίδιοη5 ὑοέογσε ἴπῸ ᾿ποδγηδίίΐοη ἂπὰ 
ϑοραγαΐθ ἔγογι ἴἃ σου ]Ἱὰ Ὀ6 50 βροκθη οὗὕ. Νοσ 
5 {ποτ δηγίπίηρ ἴῃ {Π|15 ἱπίογρτγείδείοη νης ἢ 
ἀοίγαςϊς ἔγοπὶ [6 ἴοτοθ οὗ Ὁ. 145. Το [π- 
σαγηδίΐοῃ 15 τοραγάθα ἴῃ [Π6 ἔννο ρίδοθϑ ὑπάογ 
ἀϊβεγεπι ἀϑρεςῖ8. Ηδστγε 1ξ ἰ5 γοραγάθα ἴῃ τεὶδ- 
(ἴοη ἴο ἴπ6 ννῃοΐθ βοῆοπὶς οὗ Ἀράεμπρίίοῃ, 45 
1Π6 σγοννηίηρ τενοίδιιοη ἰὼ [Π6 δησίεπε ρθΟρ]θ 
οἵ Οοὐ; ἴῃ «. 14, 11 5 τοραγάδά ἴῃ 115 ἀϊβίϊηςς 
Ὦνε οἰιλγαςίεσ δ5 δβἔθςτης μυπιδηϊγ. Ηδτε ἰΐ 

15 5δθὴ ἤτοπὶ [ἢ 5ἰ46 οὗ πδίϊοηδὶ ἔδι τὸ, [ποτὲ 
οὗ ᾿ἱπάϊνιάϊ4] ἔῃ. 

ΗΣ εαρριε.. «γερο υεά ῥίηι πο] Ἠὁ6 οδὰθ ππὶ 
815 ΟὟ ΠΟΘ δπά δ1Β ΟὟ Ῥ}ΘΟΡΙΊΘ.Σ6- 
οθἰνγθᾶ δἷῖπι ποῦ ὙΠὸ ΨΜυϊραῖο ΣΡ ΏΓΥ ρτο- 
βούνϑς ἴΠ6 ϑἰρηϊῆοαφηΐϊ ναγίδίίοη οὗ {π6 οὔ βίπαὶ : ́" 
ἐπὶ ῥγοῤγία (6 μα) τεπῖΐ, οὐ “μὲ εἰωπ πορ Γέρεοβες 
γμηΐ. 

μηΐο δἰ: οαυη (ποιῖ.}} .5. “ἴο Ηἰς ονῃ 
Βοπιθ᾿" (εἰς τὰ ἴδια). (ὐοπίραγα χν!. 32, χὶχ. 
47:1 Αοῖϑ χχί. 6 (Εβῖμοῦ ν. τος ν]. 12, υΧΧ.). 
ΎΒΟΓΟ οἂπ δ6 πὸ ζραϑοπδῦϊε ἀοιδὲ {παῖ [ἢ15 
Ῥἤγαβθθ, δηά πὸ σοιτεβροηαάϊηρ πιᾶϑου πη 
ἢ ἢ ΓΟ]]ονν5, “ὁ 5. οὐ ἢ (οἱ ἴδιοι) 2. 4. “" ὨΪ5 
ΟΠ ρΡΘΟρΪΘ," ἀδϑογίδο τΠ6 ἰδπὰ δηὰ ἴμῸ ρεβορὶς 
οὗἉἨ [5γϑοὶ 45 Ὀείπρ, ἴῃ ἃ 56.56.1 ΤΥ ΙΓ ἢ ὯΟ ΟἾΠΟΓ 
Ἰαηὰ ἂπὰ ροορὶεςὲ ψόγο, ἴδε ποπὶὲ ἂπά ἴῃ6 
ἕλταγ οὗ σον, οἵ |εβοναῆ. “Ἴδε ΠΒΟΙΪΥ͂ 
ἰαπὰ " (Ζεοςϊ. 1ϊ. 12. Οομρ. 2 Μᾶος. ἱ. 7) 
νγὰ5 κἴἢ6 ΠΟΚ᾽ 5 ἰαπὰ " (Ηρυ5. ἴχ. 3; [6τ΄ ἢ. 
,, χνὶ. τ8. Οοιιρ. ἰμεν. χχν. 23): δηὰ [5γδεὶ 
νν5 Ηἰβ ρογίίοη (ἔχ. χίχ. ς: δαΐ, νἱ!. 6, 
Χῖν. 2, χχυΐ. 18, χχχὶὶ οἱ Β5. σχχχῖν. (οχχχυ.) 
4. Οομ. Ἐςοϊυ5. χχῖν. 8 .). ὙὝὩς ἀσνεῖορ- 
τηοπῖ οὗ ἴδε τπουρ δὲ οὗ Π6 ἀροϑβῖϊθ 15 σογί ΠΥ 
ἀοβίγογοά ὈΥ̓͂ Ξιρροβίης [παῖ πογα 16 δαυῖῃ 15 
Βρόκθη οἔ 85 186 ᾿οτά 5 ποπΊε, ἀπά πιδῃ 85 Η!5 

ΡὈΐο. 
11 πλυδὲ 6 ποιϊοοα ἴπαὲ Ὁ τὴ!ϊ5 Δρρτγορτίδ- 

τίοη οὗ {πὸ ΟἹα Τοβίδπιθηξ ἰδηρσιιᾶζο [πδῖ 
ὙΠΙοἢ ννᾶ5 θοίογε δρρ θὰ ἴο Το μονδῇῃ 5 ΠΟΥ 
ΔΡΡΙἰοὰ ἴο Οἢγῖϑῖ. (ομΊρΡ. ΧΙ. 41 ποῖα. 

γεοείυσ4 ΤὯδ ννογὰ υϑοά ΠεῖῈ (παρέλαβον) 
845 ἀπε! συ σηθαὰ ἔγοπι ἰπαΐϊ υϑεὰ 1η ἴῃ6 ποχί 
νεῖβε (ἔλαβον) 5:16 6515 ᾿π [}15 σοππόχίοῃ [86 
ποϊοη οὗ “"τοοοίνιπς ἴῃαὶ ΨΠΙΟΝ πᾶ5 Όδθη 
δδηάθὰ ἀοννῃ ὈΥ Δποῖμοσ ἡ (45 ορροϑρὰ ἴο 
παρέδωκα, ΠοΟΙΡ. Σ ΟΟΥ. χν. Ὶ, 3, ΧΙ. 22}, 88 
ἀϊδάποϊς ἔτοπλ ἐμδὲ οὐ “ (Ακιηρ." ὙὍΠὸ ἀϊνίηθ 
δας ποῖα οὗ [5γὯ6], τγοιρῃ [οὔ (ΠΕΙΓ ΤορΓο- 
βοπίδίνο, “ οἴεγοά " ΟΠμπβὶ ἴο ἴῃς ρϑορὶθ 45 
Ηἰΐπὶ ννοπὶ {ΠπῸ 1οτὰ δὰ ρῥτγοπ)ιϑοά : δὰ ἴῃς 
ἰεδλάθγβ οἵ ἴπ6 ροορὶθ γε ιϑοα ἴο δοκπονθκο 
Ηἰπὶ 85 τ μεῖς Κιηξ. 

12. ὙΠο [ἐνν5 85 ἃ ῃδίίοη ἐϊά ποῖ τεςεῖνε 
ΟΠῖϑε ἃ5 Ηιπὶ ὧν νῆοβθο δάνεπί {πὸ πὰ 
Βεθη ἀἰϊποὶρ! ποὰ ; Ὀὰξ {Π15 παιίοηδὶ σο)θοϊοῃ 
ννᾶ5 αυ δ} Πρ Ὀγ (ἢ6 ρογβοπδὶ Ὀὑδ]οῦ οἵ ϑοπΊΘ. 
ΤΠΕ56 ἤοννόνον δ] ονοα 85 γιθη, 50 ἴο 54Υ, δηὰ 
ποΐ 85 ὑειυς. ΎὙΠΟΥῪ Ὀεσδπιὸ ἢ δὴ δηυ Δ ΠΥ 
ἢ τόθ ἢο Ὀοϊονθά ἔγοπὶ δποηρ ἴἢ6 
ποαίῃῆθρη. Ὑπὸ Οἢγϑίίδη ΟΠυγοῇ ννᾶβ8 ποῖ, ἃ5 
1ἴ ταὶς πᾶν Ὀδθη, {π6 σογρογαῖο ἰγδηβῆρυγας- 
ἴἴίοη οὗ ἴπ6 οἷ Ομυτγοὴ, Ὀὰϊ ννᾶ5 Ὀ01 ἂρ οὗ 
ἰπάϊν!άι415. Τὸ ἴδοθ6, ννοί μοῦ [ὸνν5 οὐ σξη- 
ἘΠῸΘ ὈΥ ΔΠΟΘΘΙΓΥ, 4’ »Ω"} 4: γεκείυεά Ηρ 
[(λπι] ϑξαυε τιξδν 1ο ὀκέονις ΟἈἸΙ τ θα οὗ 
Οοά. Ἴπο ρῥτίνιερο οὐὨ [5γΓ26] (ἔχ. ἵν. 22) ννᾶ8 
εχτεπάρα ἴο ἃ]1} {πὲ ξι ἔα]. 

ΤΗΘ ᾿στορυϊασ σοποίπιςιοη οὗἩ [86 ογὶρίηδὶ 
(ὅσοι δὲ ἔλαβον.. ἔδωκεν αὐτοῖς...) ξῖνο5. ὕτὸ- 
τηΐμοηςς ἴο {πὸ δεῖ οἵ ρεγβοπδὶ ἔδι ἢ ψν ἢ] ἢ 
ἀἰδείηρσιι 565 (Π6 ἢτϑί- γι 5 οὐ ἴπ6 πθν [5Γδοὶ. 
ὙὝΒουζῃϊ 15 ἧγϑὶ ἤἄχϑὰ οὐ ἴῃς οδδζαςίο οὗ 



στ. [ΟΗΝ. 1. 

(ἢοϑε 0 Ὀδεϊϊενεά, δηὰ ἰπδη ΟΥ̓ ἃ σἴδηρο οὗ 
δι Ὀ]οςῖ οὐ (ες ννοτγά, δηὰ νν δὶ Ηδὀ ἀϊά. 

γεκείυεΠ] ὙὍὙΠ6 νογὰ ἱπάϊοδίοα ἴῃς δοεϊϊοῃ 
οὗ δἰπὶ ννῆο “(Δκ65᾽᾽ ἴμδὲὶ Ὡς ἢ ἰ6 ψ]Π]η 
ΤΟΔΟΪ 85 δηχίουϑ ἴο πιδῖκα ἴξ ἢϊ5 οσσῃ. (ΟοσΡ. 
Υ. 43, ΧΙ. 2ο, χίχ. 6. 
οτυεν (ΣΕ 80} ὙὍΠε ννοτὰ (ἐξουσία) ἀοε5 

ποῖ ἀεβοῦδθ πιο ΔΌΪΠΙγ, ὃὲ ἰορἰπιδίθ, 
Τὶ ἈΠ] δυιπογιίγ, ἀογνοα ἔτοπὶ ἃ ςοπιρεΐεηϊ 
ΒΟΌΓΟΘ ΏΙΓὮ ἱποϊυάθ5 [86 ἰάρα οὗ ροννεῦ. 
ΟὐοπΡ. ν. 27, Χ. χ8, ΧΥΪ. 2, ΧΙΧ. Ιο, 11; ρν. 
11. ,ό, ζζε. ΤὨῖ5 ΠΡἢ 5 ποῖ ἱπμογθηΐ ἴῃ τη, 
Ὀυϊ ““κίνεη " Ὀγ Οοὰ ἴο Πίπι. Α 5ῃδάον οἵ 
1 Ἔχ βία ἴῃ τἴῃο γοϊδίοη οὗ [5γδε] ἴο σοά. Βυΐ 
ἴδ νι οἢ νὰ5 ἴῃ [δὶ οᾶϑ6 ουϊννατὰ δηὰ ἰη- 
ἀερεπάεηϊ οὗὨ {π6 ᾿πάϊν!4] ν}}}} ννᾶ5 τορ᾽δοθά 
ἴῃ (Π6 (ἢ γϑείδη Ομυσοὶ ὉΥ ἃ νἱῖαὶ το δ ΟΠ 5]. 

ΑΒ ἴδ 85 νγγὲ σλη ςοηῃρεῖνε οὗἉ “1815 τρῇξ ἴο 
Ὀδσοοηδ ομιάγθη,," [ἃ 1165 ἴῃ (ἢ ροϊεηζίαὶ 
πποη νὴ ἴ.6 ϑοῃ, ΨΥ ΒΟΓΘΌΥ πόθο νγῇο τὸ- 
οεἶνα Ηἰπὶ ἅγὸ Ἄδηδοϊθὰ ἴο τϑ] 156 ἐποῖγ ἀν πὸ 
ξΕ] ον βρΡ. ὙΒΕΥ ἅτε δάορίεἀά---ο]δςοοά, ᾿ξ νγε 
ΠΥ 50 ϑρϑᾶϊ, ἴῃ ἴθ ροϑβιϊξίΐοῃ οὐ 5οῃϑ ---ἰπαῖ 
80 [ΠΟΥ͂ ΠΊΑΥ Ὀδοοτηδ σἢ]άγεῃ δοΐι4}} 7. Οοπιρ. 
4 Ῥεῖ. 1. 3, 4: Ὁ 4]. ἵν. 6όὅ. Τἢοε ἔτυϊξ 15 ποῖ 
ξίνεη δὲ οὔςθ, Ὀυϊ 106 5οθά. [{ 15 οἵ σοὰ ἴο 
εῖνο, Ὀὰϊ τηδῃ πιυϑδῖ 56 Ηἰ5 κι, Ὡς ἢ ΚΔ 11} 
ΔΡργοργίδίοβ. [{ 5 ἴδ15 ἱπηρογίδηϊς ἴο οὔϑογνθ 
ἢονν ἰπγουρδουΐ ἴδ6 ραβϑαρὸ ἴπ6 ἀϊνὶπε δηὰ 
ΒυπΊδη 5.465 οὗὨ [ῃ6 ΓΕΔ] ἰϑαϊοη οὗ δοηϑῇῃ!ρ ἃ,Ὸ 
ΒδιτηοπίουβὶῪ υπι|ῖϊοὰ. ὙΠῸ ᾿π|π|δὶἱ δεῖ 15 δῖ 
οὔςθ ἃ “" θερεξιηρ ᾽ἢ ᾿ ἐννήθησαν) πὰ 8 ““Γα- 
ςερίοη ᾿ (ἔλαβον). “ἧε ἐτονντἢ ἕο ΐονν5 ἔτοπὰ 
πε υϑ6ὲ οὗ ἃ εἴ. Ὑῆε ἰβδθ [5 ςοπηρ]είς οῃ 
πὸ ρατί οὗ Οσοά, Ὀυϊ πιδῃ πιιιϑῖ ὑσίηρ ϊ ἴο 
ΡΑ85 ὈΥ σοπέπμουβ Θχογίοη (γενέσθαι τέκνα, 
τοῖς πιστεύουσιν). 

1ο δέοι] Οομρ. Μαίϊ. ν. Ἂς. 
ἐδο 5051} ΟἈ1] ἄσ θι (τέκνα). ΟΟμΊΡ. Χὶ. 52; 

1: Ἰοδη 1Π. Σ, 2, 1ο, Ρ. 2; Ἀοπι. 11. 16. 17, 
4Ι, ἰχ. 8; ΡἢΠ]. 1. ς. Τῆο ἰάδα οὔ “" “ἢ ]]ά,᾽ 
Δ 5 ἀἰδείπσυϊΞῃοά ἔτοπῃ “" 5οη., πιο ἄοο5 ποῖ 
ΟΟΟΌΣ ἴῃ ἐῃ]|5 σοηποχίοη ἴῃ δῖ ἰ[οδη οὀχορρὶ 
Κεν. χχί. γ, ἰ5 1ῃαΐ οἵ ἃ σοπιπλιη!γ οὗ παῖιτο 
(νυ. 13) 85 ἀ!ϑιϊηρυϊϑηθὰ ἔγοπι ἰμαϊ οὗ ἃ ἀἰ ΠΥ 
οὗ Βοίγϑῃ!ρ. [{ 15 δὴ 1Πιϑιγατίοῃ οὐὨἨ [ἢ}5 11Π|1- 
ἰλοη οὗ ἴδε ἰάεα οἵ βρί ταδὶ ἐς σἢΠἀ5Π10, τῃδ 
ἴῃ τ8ὲ ἀϊνίπε τεϊδίϊοη τέκνον 15 ποῖ ἐουπά (85 
υἱός 15) 'π ἔπε 5ἰηρυϊαγ (γεῖ 5εὲ ΤΊ. 1. 4: χ Τίηι. 
1. δῇ ΡΒ δη. το). [{ πιᾶῪ Ὀε δἀάεα [παὲ (86 
ἀϊν!πε δοηϑδρ ννἢ νυ ΠΙς ἢ (Π6 Νὸνν ᾿αβίδπηοπί 
ἀθαῖὶς ἰ5 αἰννᾶγβ τοραγάθαά ἰῃ Ἴοῃηθχίοη ἢ 
Ομηςί. Ὑεῖ σοιρ. Αςί5 χυὶ!. 28 ἢ. 

ἐνεῦ 10 ἐῤεηι ἐῥαϊ!...ἢ ὍὨθ ννογὰβ ἅτ ἴῃ 
Δρροϑιιοη ἢ τἴῃ6 ργοςθάϊηρ ἐδεσι. Ὅς οἴ 
ἐεςῦνε τοσορίίοη οὗ (ἢ γίϑὶ 5 ὀχρ αἰπθα ἴο ὃ6 
186 σοπίϊηιιοι!5 ΘΠΕΓΡῪ οὗ ἐδ νν δῖ ἢ ΓΟ]165 
ΘΝ Ηἰπιὶ 45 Ὀείηρ ἔογ πὸ Ὀο] νοῦ {Π4ϊ νὩ] ἢ 

[25 πιδέθ Η! πλ56} Κηοόννη ἴο 6. Το ἔδ ἢ 
5 τεξαγάθαά 85 ργεϑεπὶ δηὰ ἰδϑίϊπς (τοῖς πι- 
στεύουσιν), ἀῃιὰ ποῖ 5[ΠῈΡῚΥ ἃ5 ΠΠΊΡΠΔη 1 δὲ 
ἴΠο ετὶςἰὶβ οἵ {τἰ8] (τοῖς πιστεύσασιν, Ἡδοῦ.Ὶ 
4}; δηὰ [ἴς θυ κεῖ 5 {Π6 χενεαϊοὰ Ῥοσβοη οἷ 
ἴῃο Ἰποάγηδῖς νογά, ἀὐοιρ. σ |οδη τ. 13 
(τοῖς πιστεύουσι»). 

δείϊευε οπ δὶ: παριθ) ἰϊ. 23} 1 [ὉΒὴ ν. 13. 
Οοηίγαδξ δείφυς δὲ παι (1 Τοῦ ἰϊ, 23, 
πιστ. τῷ ὁν.). 866 ν. 24, ποῖα, νἹῖΐ. 30 ἔ,, ποῖδ, 

δὶς παριο)] ὙΠῸ χονοδί θα Ὡᾶτηθ ἔλι Ποτ5 ὑρ 
Δ ΘΟΧρΓόβΘ65 [ῸΣ τηδῃ 1151 50 πηυςὶὶ 85 6 σΔῃ 
Δρργεμβεπά οὗ {πε αϊνίπε παΐυσθ, (οσηραᾶγα 
1. χϑ, Χχ. 31, ΕἾοπὶ ἴπεϑε ρᾶββαξεβ ἴΐ 15 
εἶδαν παΐ ἔμθ “' πᾶπιθ" ἕο {π6 δεϊίονον ἰ5 πα 
νυ Ὠιοἢ ἀδϑογίθοβ {πὸ ᾿ησαγηδίς ν ογὰ 85 "" [86 
Ομπϑῖ, ἴ6 δὸη οὗ Οσοά." ἔἘοσ [δο υδὲ οὗἁ 

. “16 πᾶπΊθ᾽" 45 δρρ᾽ιοὰ ἴο ἴῃ Βαΐμοσ ἰῃ 
δὲ ]οἤῃ, 56ὲ ν, 43, Χ. 5, Χὶ!. 13, 28, ΧΥΪΪ. ό, 
ΙΙ, 12, 26: ἴον, 11}. 12, ΧΙ. 18, ΧΙΙ!. 6, χὶν. 1, 
ΧΥ. 4) 9. χχίϊ, 411 85 ΔΡρ]δὰ ἴο δ 80η, 11. 23) 
εἶ 18, ΧΙν. ΧΆ, 14.) 26, χΥ. τό, ΧΥὶϊ. 23, 24, 26, 
ΧΧΟΔΙ  α ]ΌΒη ἴἴ. 12. 11}. 23, ν. 13} ΚΕΥ, 11. 3, 
13, δ᾿. 12, χίν. Σ. ΟΟμΡ. 32 ἰοδῃ 7 ((δ6 
ΠΔΠ)6). Οὐπιρ. 11, 23 ποῖδ. 

138. Ἴδε βρτγίπρ οὗ {πΠ6 πὸνν {πὶ ἰο ψΠςἢ 
πε Ὀε]ΐενεῦ ἢᾶ5 “Τρ ἢ) 1165 80 εἰ Υ ἱπ Οοά, 
ΤΠο θορίπηίηρς οὗ τἴ σαπποῖ δ6 ἔοιπὰ ἰῃ τῆ 
σοι! πδίΐοη οὗ {πε πιδΐοσδ] οἰθπιθηῖβ, Ὁ. νυ ἢ 
ῬὨγϑίςδὶ 1Πἴπ 15 γεργοβοηΐθα, ποὺ ἴῃ ἴπο ἡδίυγαὶ 
ἰησιηςϊ, ἴῃ οροάϊθησθ ἴο ννΒῖςῆ Ὀεΐημβ ἃγὰ τὸ- 
φριοάυςοά, ποῦ ἰῃ ἴη6 νν}}} οὗ ἴπ6 ταϊϊοπδὶ τηδῆ. 
ὙΤῊΙ5 ΔρρθΑγβ ἴο Ὧ6 [86 πιοδηϊηρ. οὗ {πε (δχοο- 
ἔοϊά πορδίίοη. ὙΠῸ ῥγορύοθθβ ἰ5 ἔγοπὶ [ῆδῖ 
ὙΠ ἢ 15 ἰοννοδῖ 'ἴπΠ ΟἿΣ δϑιϊτηδῖο οὗ ἔδθ οὔρίη 
οὗ Πἶὸ ἰο τας νυ] ἢ 15 πχῃοσῖ. Αἴ ἰῃδ βϑῖὴδ 
Επη6 {π6 [γος οἶδυ 65 πδίι γα!  δαπη ἃ πλογαὶ 
ἰηϊογργείδιίΊοη. ὙΠῸ πὸνν ὈϊΓΓ 15 ποῖ Ὀτουρδξ 
δῦουϊ ὈΥ ἀεδοθπῖ, ΌΥ ἀοβῖὶσο οσ ὈΥ̓͂ Βυπίδη 
Ροννου. 

ῥίοοαἦ 1.11. δίοοά:. ὙΠΕ υϑ6 οὗἉ {π6 ρίαταὶ 
(ἐξ αἱμάτων, Ν ΠΕ. ἐπ σ“απσιπίδι9) ἈρΡδᾶτβ ἴο 
ἐπηρἢ 8512 6 ἐπε ἰάθα οὔ ἔπε εἰεπηεηΐ ουἱ οὗ γυβὶς ἢ 

“ἷη νᾶτίου 5 Πηθάϑιγοβ {πε ὈΟΑΥ 15 ἔγαπγοά. 
“Με. παπ...1 ὙὝὙΠοθς ἔννο οἰλυ5ε5 αἰ δ 

ἔγοπι ἔπ ἔοστηοῦ ὈΥ τοίριτίηρ ἴπδ Ὀοριηηϊης οὗ 
ἰξὸ ἴο Ρυγροβε; πὰ ἔμεν αἰ εγ ἔγοπιὶ οτς 
ΔΠΟΐΠΟΙ ἰη ταὶ πὸ ἢγϑε πιᾶῦκα 16 ΡΌΓΡΟΘΟ 
ὙνΠΙΓἢ σοπιθ5 τοτλ (6 δηϊπηδὶ πδίιγο, απὰ ἴῃ 6 
βδοοοῃά ἴμδαΐ ννῃιοἢ ΓςοπΊοα ἔσοιῃ ἴδθ ὨΙΡΠΟΓ 
δατηδη παίιγε (ἀνήρ). 

φυέγε δον] [ΛΙΟΓΆΪΥ, αὐέγε δεροί θη, 51 Ἰοἢπ 
1. 29. 11. ο, τν. 7,01,4. 18. ἘΠΕ ἱδουξἈξ ἰ5 
οὗ πε ἢγϑβί ογίψιπ οὗ ΠῊ πονν ἰἰἴθ. δηὰ ποῖ οὗ 
{πε ἱπίτοδυσίίοη οὗ {μὲ Ἰϊνίπρ θείῃ ἱπίο ἃ 
πονν τορίοη. ΤῊ ρΏγαθε Ἀρρθᾶγβ ἴο 06 ρᾶγαδὶϊοὶ 
νὰ ἂ’ »Ω ΄α΄ γεγοιυεά, ΤὮδΘ ἃςῖ οὗ τὸ- 
σορίίοη σοἰποϊάεὰ ν τπῸ ἱπδυδίοη οὗ [δ6 
αἰνὶπο ῥσγιηςιρῖθ, ΌΥ ψΠςἢ (Π6 ἰαῖοσ στόν 
Ὀεσᾶπιε ροββί ]6. 

[τ 15 ἱπιροτίαπέ ἴο ποίϊςες ψϑηρσγα Υ [δὲ 
δὲ ]Ἰοῆπ ἀννε}]5 σμδγδοίογ βῃ Δ] ἀροὴ [86 
σομηπηιη!οδίίοη οὗ ἃ πὸνν 116, 116 δῖ Ῥδυϊ 
ἄννε}}5 ὑροῦ ἐπε βίῇξ οὔ ἃ πὸνν αἰξηῖγ δηὰ 
το ἢ (νἱοθεσία, Ἀπ. νη}. τς : ΟἿ]. ἱν. ς᾽ 
Ἐρῆ. 1. 5). ὙνΠεη δὲῖ Ῥδιὶ] Ὀγηρβ οὐ ἴδ6 
ΠΕΝΤΏ655 οὗἩ {πὸ ΟΠ γβΕ8η᾿5 θείης μὲ ϑρεᾶκβ οὗ 
ἈΪπὶ 45 ἃ ΠΕΡ “' σγοδίίοη ᾿" (κτίσις, ΟΔ]. νυἱ. τς; 
4 ΟοΥ. Υ. 17). Τῆς ᾿ἰδηρυάρο οὗ δῖ [Δπ|68 
((. 18) δηά οὗ δῖ Ῥεῖεσ (1 Ρεῖ. 1. 3, 22) οοἵ - 
τεβροηάβ ψ} [δὲ οὗ δὲ [οδη. 
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51τ. ΤΙΟΗΝ. 1. 
14 “Απάὰ τῆς δνογὰ νναβ πιδάς ἢεϑῇ, 

δηά ἀνεὶς διηοηρ υ8,) (απὰ νγε δε] ά 
18 σοῦ, ἴῃ ρίογυ 45 οὗ ἴμε οἠἱ]γ ὃ6- 

ΤΠ 5ἰδίοπιθης 45 ἴο {δὲ ἔδλςεϊ οὗ ἴθ ὨῸῚ 
ὈΠῚΝ ἰ5 πιδὰὰδ φυϊῖε ρεηογα γ, Ραζ 11 5 πδίαγαὶ 
ἴο ’566 ἴῃ ἰξ ἴδ σοπίγαϑδὶ Ὀεΐννοθη {πῸ βρί Π ιΔ] 
Ὀἰἢ νος πιακοθ “4 οἢ]ὰ οὗ σοῦ," δπὰ 
(δὲ ΠοσΪΥ ἀδδοθπὶ ἴῃ νῃϊσἢ [ἢ [6νν5 {πι|ιϑιοά, 
δὰ ννῆϊς ΒΒ δὰ Ὀδθὴ τϑοορηϊθοά ὑπάοῦ 186 
οἷά ἀϊδρεπϑεδίίοη. Οοπιρ. Μαίϊ. 1]. 9. 

ἃ. {δε Ἱπεαγπαδίοπ ας αῤῤῥγεδεηδεά ὄν ρεγ- 
“οπαί ἐχρῥεγίοπος (14--- 18). 

ἼΤῊ]5 βοοϊζίοῃ, κα [6 ἔουτποσ, 4115. ᾿πΐο [Ὦγθα 
Ραγῖβ. 8. [᾿δη ρίνεβ ἢγϑβι [Π6 ϑυιϑοίδηςθ οὗ ἴῃ 6 
Δροϑβίο]ις νυ} Π655 (νυ. 14); ἅπά Ἃῃδῃ ἴῃς ν»]ῖ- 
Π655 ΟΥ̓ ΡΓΟΡΒΕΟΥ, τοργεβεηΐϊοα ὈΥ ἴῃς Βᾶρ- 
Εἰσὶ (υ. 1.); πὰ (Ὠιγά!γ, ἃ ρθπογαὶ δοοοιηῖΐ οὗ 
16 πδίυγε οἵ (πὸ τονεϊδείοη (υν. 16---18). 

14. ΤΠ ε ςοηβίχιςςοη οὗ [Π6 νϑῦβο 15 Β0Ιη6- 
ψΥαΐ ἱγτοροϊαγ. [Ιἰ σοηϑδίϑῖβ οὗ 4 πιδίῃ οἴἶλι156, 
νυ ὨΙ ἢ ἀοϑογθο5 ἴῃς ἕδος δηά ἴΠ6 σμδγαςίογ οὗ 
(δε [πολτγηδίϊοη (72ε ἡ ογά δεέσαρις 7εε Ὁ ἀπά 
ἑαῤεγπαςίεά αγποησ ἐσ, Κεἰ} οΥ σγαςς απά ἐγ), 
Ὀγόΐκοη ὈΥ ἃ ρασθηί 6515 (απά «ὐε ὀεῤκίά Ηἰ ρίονν 
εὐ ονι δε ἔαέῤῥεν), νυν ἢ τόσοταά5. ἴῃ6 οὔδβοῦ- 
νδίίοη οὗ [πὸ ἕδοϊ, 50 ῃδὲ 1 ργδθϑεηῖβ ἴῃ ϑιισςθθ- 
βίοῃ ἴῃ6 [ποκλγπδίίοῃ, ἴπ6 νυν π655 ἴο {Π6 [Πσᾶγ- 
ῃδίίοῃ, ἐῃ6 σΠδγαςίοσ οὗ {πὸ [ποαντδῖς λογά. 

ΤὨς [πολγηδίίοη, νυν ἢ πᾶς Ὀθοη ἰουοδοά 
ὌΡΟΣ [π᾿ τ. 1Σ ἴῃ [15 τγοϊδίίΊοη ἴο ἴἢ6. ψνΠΟΪΘ6 
σουγθα οὗὨ σχονοϊδίίοη, ἰ5. ΠΟΥ ργεβϑοηίεα ἴῃ 115 
Θ556Π [14] σπασγαςίοσ. [ἢ ἴῃ6 ἔογπιεσ ρἷδοθ ἴΠ6 
Αἄνεηξ ννᾶ5 οοποιἀογοά ἴῃ τοίδγεηςο ἴο ραγίσυ- 
ἴτ ὑργοπηῖβεβ (ἢ εαρῃδὴ δὰ ἴο ἃ σῆοϑβθῃ ρθορὶε: 
ΠΟνν ἴἴ 15 τονθαϊθά ἴῃ 115 σοπποχίοη ἢ δὺ- 
ΤηΔηϊγΥγ. ὙΠ ἴποῦθ 156. ΠΟ ΓΟΙΓΟΡΤΘβΘΙΟἢ ΟΥ̓ 
τορεῦ τίου, Ὀυϊ 4 ἀἰϊδίποῖ ᾿γορτοβ5 ἴῃ ἴἢ6 ἀ6- 
νεϊορπιθηΐ οἵ ἰβοιρῆῖ. ὙΠ βρθοῖδὶ ἀϑροςῖ οὗ 
Μεβϑίδῃ᾽ 5 σοπηίηρ, ζο ]οννοὰ Ὀγ ἴῃ6 ἡδίοπδὶ 
ξαϊϊατο ἴο τϑοορηῖθο Η 5 σους, Ῥγορασοβ (86 
ὙΨΑΥ ἴογ ἴπ6 ὩΠΊνογβδὶ ἀϑροςῖ οὗ 1ἴ. 

ΤὨΘ βόηογαὶ βοορα οὗ (6 ψνΒοΪῈ νοῦβα ΤΏΔΥ͂ 
Ὀε ὈΓΙΘΗ͂Υ πιυπηπηθὰ ὩΡ ὑπάογ ἔουΓ μοδάβ: 

Ι. Τῆς παίισγο οὗ ἴπ6 Ἰποᾶγπαϊίοη. 72ε 
γον δεεανις ἥε. 

2. ὙΠ Βιξίοσιοδὶ 16 οὗ ἴδε [ποᾶτγηδίθ 
ννοτά. 1 Ἰαῤεγπαοίεά αρρονρ τώ. 

3. Ὑδὲ ρϑίβοηδὶ δροϑβίοϊίς νυἱῖποβϑϑ ἴο [86 
οδγαοῖου οὗἉ (δὲ Ὠυπιδη-ἀϊνῖπο 1,116, "72 δε- 
ῥείά Ηΐ κίον. 

4. Τδὸ σδαάγαςῖεσ οὗ ἴθ [πολγηδῖθ ὟΝ ογὰ 
85 ἴπ6 Ἀσδνοδίογ οὗ σοά. 

[τ πᾶ ὃς δά ἀρὰ ἐμαὶ ἴῃς ἔαοϊ οὗ [6 πηιγᾶ- 
ουΐους (Οοηοορέοη, ᾿πουρῇ ποὶ 5ἰδῖοα, 15 ἤθοθϑ- 
ΒΆΓΙΪΥ ᾿π]ρ] 1οἀ ὈγΥ ἴπ6 Ενδηροῖθι. ὙΠ σοπλης 
οὔ [6 Δ ογά ἱπῖο βοϑῇ 15 ργεϑεηϊοά 49 ἃ Ογθᾶ- 
ἔνε δοΐ ἴῃ [Π6 54Π|Ὲ ὙΥΑΥ 8ἃ5 ἴΠ6 σογηην οὗἉ 4]] 
ἘΠ ηρ5 ἱπίο Ὀοίπρ νν85. 

“μά 1δε ἢ οτγά..7 ὙὝΠ6 σοπ)υποῖϊίοη ολΥτΊ65 
[Π6 τοδάοσ Ὀδοὶ ἴο νυ. 1, ἢ νυ ἢ [ἢ }5 νογϑο 
5. οἰοϑοὶν σοπηεοοίοα ὈΥ [5 τερει τοη οὗ 16 

ἰν. 14. 

δοῖζεπ οὗἩ τπ6 Εδιμογ,) ἔ1]] οὗ ρσγᾶςς 
Δηά τγυτῇ. 

- .-...... 

τιῖῖο, ἐῤε Ὡδογά, νος ἢ ἰδ πον δῖ Ἰεηρί τὸ- 
διιπηοὰ. ΑἹ] ἰἢδξ μᾶς ἱπίογσνοπρα ἰβ 'Π οπθ 
56 Π86 ραγθης Ποῖος]. ὍΘ [ποαγηδῖοη ρΓΟΒῸρ- 
Ῥοϑβ65 δηὰ ᾿πίεγργοίβ [πε Οσοδίίοη δηὰ ἢ ἰδίογ 
ΒιβίοΥΥ οὗ πιδη, δηὰ οὗ πιδη 5 γοϊδίίοη ἴο Οοά. 
Τδιυ5 {πὸ που 5 συ οὐ ἴῃ ρογίοςϊ βοαυδηςο; 
Ἶπ δὲ δεγίηπέηρ «υαὉ ἐδέ ἤογά ;..«απά 1δε Ἡγογά 
ᾳαυα: Οοά. ““π4 ἐδε δογά δεεανις ἥδ. ὮΙ 
ςοπηοχίοῃ 15 ἴ2Υ τόσο ἡδίυγαὶ ἴπδπη [Ππδῖ νυν ἢ 
ἢδ5 Ὀδεη συ ρροβοά ἴο οχίϑὶ Ὀεϊννεοη ν. 14 πὰ 
Ὅν 9 ΟΥ σ΄. 11. 

Τῆο δηπουποοιηθηΐ οὗ [86 τηγϑίοσυ οὗ [86 
Τησαγηδίίοη, οὐ γαςίὶηρ δηάὰ σοιηρ είϊίηρ 4]} 
[Π6 τηγϑίογε5 οὗ σενοϊδίίοη, σογγεβροηάβ (45 
[85 Ὀδεὲπ δἰγθοδάυ ποι σθάν) ἴο {πὸ ἀδεϊαγαϊίοη οὗ 
ἴῃ δὐϑοϊυἵο Βειηὴρ οἵ ἴῃ. ννογά ἰη συ. σ. “ἢβς 
νγνὰ5 Οοὐ ;᾽" δηά “Ηδ Ὀδοᾶπιθ ἤοβῃ: " οἴοση ΠΥ 
δηὰ {{π|6. 186 ἀϊνίπο δηὰ ἴπ6 πυπιδη, ἃτῈ τεσοη- 
οἰἰοὰ ἴῃ Ηἰπι. “Ηδ ννᾶ5 νυ]ῃ Οοά -" δηὰ “Ἢ 
ΚΑὈογηδοϊοά διηοηρ 15: ἴπ6 ἀϊνίης οχιϑίθηςο ἰ5 
Ὀγουρῇξ ἱπῖο ἃ υἱΐαὶ δηὰ ἢϊϑίοσιςδὶ σοπηθχίοη 
ν ἢ υπηδη 116, “5 Ηδ ννᾶϑβ ἴπ (ἢ Ὀερίπηϊηρ 1)" 
δηά “ννὸ ὑθμοὶά Η15 σοῦ :. Ης ννδο ““νν25᾽" 
Ὀεγοπά {ἰπ|6 ννᾶ58 γενθαϊθὰ [ῸΓ ἃ ϑρᾶςε ἴο 1Π6 
οὐϑογνδίίοη οὗ πιθῃ. 

«υας πιαάε (Ὀθ68:19) ,3,ε5.2}] (σὰρξ ἐγένετο, 
γυΐϊρ. ἤεγδωρε εαγὸ ἡαείμηι εἰ, Ὕογῖ, δόγηρο 
αγοὸ ἤπεμ εἴ). Ονῖηρ ἴο [86 ᾿ἱπῃογθηξ 1π|- 
Ρογίθοϊοη οὐ δυπιᾶη ᾿ἰδηριαρὸ 8ἃ5 δρρ θα ἴο 
186 τηγϑίοεγυ οὗ {πε [ποαγηδίίοη, Ὀοΐῃ {Π656 
νος ἀγὸ ᾿ἰδὉ]6 ἴο πιὶδιπϊοι ργεϊδιοη. ὍΤΠὸ 
ψνοσγὰ δεεανις ταυκῖ ποῖ Ὀδ6 50 πάοιϑίοοα 85 ἴο 
Βυρροτῖ ἴΠ6 ὈδΙΙοῖ τῆδί ἴὴ6 ννοτγα οθαϑοὰ ἴο 
Ὀ6 νψαῖ Ηδ ννᾶ5 Ὀείοτο:; δηὰ ἴδ νοτὰ ω 
ταυϑῖ ποῖ Ὀ6 ἕδκϑη ἴο ὀχοϊιάθ ὑπὸ γδίοηδὶ δοιιὶ 
οὗ πῖδη. ὙΠῸ οἶθασῦ ἀρργεβοηβίοη οὗ ἴῃς πιθδῃ- 
ἴῃς οὗ [πε ρῆγαϑο, 50 ἴ2Γ ἃ5 νγὸ σᾶ δρρυεποιὰ 
1, [165 ἴῃ ἴΠ6 τϑοορπίοη οὗ [Π6 ὑπ|γ οὗ (δ 
Ι,οτγὰ 8 Ῥεοβοῃ, Ὀοίογε ἂπὰ δήθ (ἢ6 [πΟΔΓΠἃ- 
ἔοη. Ηἰ5 Ῥουβοηδι Υ 15 ἀϊνίπθ. Βυΐ δ ἐπ6 
5ΔΠΠ6 {Ππ|6Ὸ νγὸ τπηυϑὶ αβίγπι τμαὶ Η!5 Πυτϊηδη! νῦν 
15 γϑὰ] δῃὰ σοπιρὶεῖθ, Ηρ, γοπη)διπῖπρ' {πε 584 Πὶ6 
Ῥρύβοη 85 Ὀεΐογο, ἀϊὰ ποί 5 ΠΊΡΙΥ ἀϑϑαπλθ ἢϊ!- 
ΤΑΔΠΠΥ͂ 85 ϑοπλεῖῃίηρ ννῃ] ἢ σουὰ ὃ ἰαἰὰ 
αϑάθ: 1 ὀεεανις ὁ. Ἠΐς ἀϊὰ ποῖ 5 ΠΊΡΙῪ 
Ὀεοοοπθ “4 πιδη:᾽" Ηδς Ὀδοδτηθ “πλδη." ὍΠῸ 
τποάθ οὗ {δ6 1] οτάξς οχίβίεμοθ οἡ δαγῖ ἢ νυᾶϑ 
(ΓΪῪ Βιιπηδη, δηὰ ΡΩΝ ἴο Δ}1 τ86 συπάϊτιοπ5 
οὗ δυπίδη Θχἰβίθηςο: Ὀιῖ Ηδ πονοῦ οδδϑρὰ ἴο 
Ὀ6 Οοά. Απὰά {πε παΐυγο νος ἢ Ηδ 50 δϑϑιιπη- 
οεἀ Ηε τείδιπϑ ἴῃ 115 ρογίοοσϊίοη (1 [οδῃ ἰν. 2 
ἐν σαρκὶ ἔληλυθότα. « Ἰοδη 7 ἐρχόμενον ἐν 
σαρκί). 4.5 ςοπιραγοά ν» ἢ ἴΠ6 σογγεθροπαάϊηρ 
ῬὮΓΑΒΟ 20 οονρε ἐπ ἐδε ει (τ Ἰοῆπ ].ς.), τ 6 
Ῥῆγαθο δεοαρις εκ Ὀτῖπρ5. οἱ Ἔβρθοῖδὶ γ ὁπ 
ἀϑρεςῖ οὗ ἴῃε [πολγηδίίοη. ὙΠῈ ΓΟΥΠΊΟΓ τηαγΚ 
[6 Ὀπομδηροα σοπεϊ πα ΠΥ οὗἩ ἴπε 1, ,οτά 5. Ῥεσ- 
ΒΟΠΆΠΠΥ, δηὰ ἴΠ6 ἰατίογ τῃ 6 σοπιρίεΐε σεδὶ ἐγ οὗ 
Ηἰ5 Μδηβμβοοά. 



στ, ΙΟΗΝ. 1. 
ον [815 “Ὀεςοπιην " νγ5 δοσοιηρ ἰϑδοὰ 

Ἧ6 σληηοΐ ΟἸΘΑΥΥ ργάθρ. δῖ Ῥδυΐ ἀθβεῦθεβ ἴἴ 
ἃ5 Δῃ “᾿οηρίγιηρ οὗ Ηἰπηϑο " Ὁ (ῃ6 δοὴ οὗ 
Οοά (ΡΒ! 1. 6 .), ἃ ἰαγίηρ δοϊὰθ οὗ (μ6 τηοΐὰθ 
οἵ ἀϊνὶπε εχίβίδηοα (τὸ εἶναι ἴσα θεῷ); δηὰ 
(ῃ15 ἀδοϊαγδίϊοη σδυτῖθβ τ15 85 ΔΓ ἃ5 ννὸ Ἅὅσδὴ Ρὸ 
ἴῃ ἀοἤηίηρ ἴΠ6 πιγβίεγυ. 

ΤΠυ5 ὈΠΕΗ͂Υ ἴῃς ἔο] νυ τλδιῃ ἔγυ[ἢ5 πιιϑῖ 
Ὀε Βεϊὰ 45 Ἔεχργοξβοὰ ἴῃ {πὲ ννογὰβ ψνβοη [ΠΟῪ 
ἅΓῸῈ [ΑιΥῪ Ἰηἰογργοίθά: ͵ 

:. ὅδε 1 ογά 5 Πυι πη ΠΥ νν45 σοπηρ]εΐςθ, 45 
δρδϊηβὶ νϑγου5 ἔογπὶ5 οὗ ΑΡρο! παι δηβηι, 86 - 
οογάϊηξ ἴο νος {πε ἀϊνίηα [οξο5 βυρρ] δά 
ἴΠε ρ]ᾶςε οὗ ὉΠ οἵ (παῖ ννῃῖςἢ Ὀοίοηρϑ ἴο {86 
Ρεγεοξοη οὗ Μαπβοοά. (ΤΊ ὲ Ννοσγὰ Ὀεοληλα 
ἥσει, ἀθιὰ ποῖ ἃ δοάγ οὐ {{6 16.) 

Δ. ἼΠε [οτἀ δ Ὠυιμπηδη! νυ ννᾶθ τϑὰὶ δηὰ 
ΡεΓΔηΘηΐ, 85 ἀρδϊηϑί νὩΓΊΟΙ 5 ἔοπηβ οὗ Οὔοϑ- 
Ἐἰςΐ5ηι, δοσογάϊηρ ἴο ννϊςῆ Ηδ Οηἱγ δϑϑουπιοὰ 
ἴῃ ἀρροθάγδηςθ, ΟΥὁὨἨΘ ξῸΓ ἃ ἔπηθ, ἴῃδὲ νυν ἢ ννᾶ5 
δπά γοτηδιηθα ἑοσγείξη ἴο ΗΙ πιϑεὶξ. (ΤΠμὸ ννογά 
δεεα»ηε Ποβῃ, πὰ ἀϊά ποὶ εἰοέδε Ηῤηεὶ ἐπ 
Ηε5}.) 

ἃ. ΤΠ ]Ἰοτά δ Ὠυμήδη πὰ αϊνίπθ ηᾶ- 
ἴυγε5 γοπηδιποὰ νυν πουϊ σὔδηρο, οας ἢ ἔ Β]Πἔἰπρ 
[15 ρατί δεςσογαϊηρ ἴο 15 ΡΥΌΡΟΥ ἰᾶννβ, 85 δρδιηβί 
ΥΔΙΊΟΙΙ5 οΥτὴ5 οὗ Εὔϊγοδιδηΐδπι, δοσογάϊηρ ἴο 
ὙΠΟ ἢ {86 τέϑι! οὗ ἴη6 [ποδγηδίϊοῃ ἰ6 ἃ τηϊγὰ 
πδίαυτα, 1 [Π6 Δ ΠΊΔΠΙΥ [45 ΔΠΥ ΓΟΔ] εχ ϑίθποο. 
(ΤᾺο Ἡγονγά Ὀδολπιθ “ε:, Ὀοίῃ ἴογπιβ Ὀείης 
Ῥγεέξογνθα 5ἰάθ Ὀγ 5:46.) 

4. Ὑε 1 οΥγὰ ἷβ ΒυΠΊΔΠΙΥ ννᾶ5 υηϊνογϑδὶ ἀπά 
ποΐ ἱπαϊνιάυ4], 45 ἱποϊυάϊηρ 41} [μὲ Ὀδϊοηρ5 ἴο 
[Π6 ἐβϑϑεῆςε οὔ πιᾶπ, υἱτπουΐ τοραγὰ ἴο 56Χ ΟΣ 
ΓᾺςΘ ΟΥΓ ἴπ|6. (ΤΠὸ Ννογὰά Ὀεοᾶπιὲ “6 δῃὰ 
Ὡοΐ 4 »"α.}) 

ς. ΤΊ Ἰιογά δ πυπίδὴ δηὰ ἀϊνίηθ πδίιγοϑ 
Δ ΈΓΟ ππι|ῖοὰ ἴῃ οπῈ Ῥεγβοη, 845 ἃραϊηϑδὲ υδυίοιβ 
ἔογιηβ οὗ Νοβίογιδηϊβηι, δοσογάϊηρ ἴο ννῆςἢ Ηδ 
[5 ἃ ἢιιπηδη ΡΕΓΒΟΠΔΙ ΠΥ δηὰ ἃ αἰϊνίηο ρογβοῃ- 
ΑἸἴγ, ἴο ννῃϊσ ἢ πὸ δοῖ5 ὅζε. δοϊοηρίης ἴο τῃ6 
ΤΓεβρεοῖίνο πδίιγεβ τησδὲ δ6 τεξεγγοα. ({ώόὄξς 
ἤγονγ ὀεεανις ἥἌεσ ἀπά ἀφυεί!, ὅζς., που ΔΠΥ 
σἤδηρο οὗ ἴδδ βιι᾽εςϊ ἴο ἴπ6 νεγὺ.) 

6. ὕΤπε Ννοτγά ἀϊά ποῖ δοαυΐγο ρεγβοῃδ  γ 
Ὁγ 1ῃ6 [ποδγηδίίΐοη. Ηδ β ϑροῖθη οὗ [πχουρῆ- 
ουΐ, ποῖ 45 ἃ ΡΓΠΟΙΡΙΘ οὐ ΔΠ ΘπεγΡΎ, Ὀμέ, νν ἢδί- 
Ἔνοῦ ΠΊΑΥ δ {Π6 Ἰπηπογοηΐ ἱπηρογίοςίοη οὗ δι ἢ 
Ἰδηριιᾶρθ, 45 ἃ Ροίβοῃ. 

50 ἔδυ, ρεγμαρϑβ, νγὸ Ἅσδῇ 566 βΘΏΘΓΑΙΪΥ ἃ {1116 
οὔ {πὸ Ττυῖμ, Ὁ 186 δἰϊοπιρί ἴο ὀχργοββ ἴΠ6 
τυ νν ἢ ργθοϊϑίοη 15 θεβοῖ νυ αἰ ΌΪΥ 
δηά ὄνεῃ ψνἹ ἢ ΡῈ πὶ]. Τῆι ἰῃ υυϑῖπρ ἴπ6 ννογὰ 5 
“ ΡΕΙΞΟΏΔΙ ΠΥ ̓  δηά ὁ ΠΠΡΟΓΒΟΠΔ] " τη τοϊδείοη ἴο 
Ομ, ᾿ἴ 15 οὐν!ΟΙΒΙΥ ΠΟΟΟΘΘΑΓῪ ἴο πηρϊηίδίη 
Π6 φγολίθδὶ γέϑεσνο, ΕῸΓ 15. “᾽ ῬΡογοηδ] γ ̓" 
᾿π]ρ]165 ᾿ιπλ!διίοη οὐ ἀεδιογτηϊπαίίοῃ, ἱ. 6. ἤπιἴθ- 
Π655 ἴῃ 50π|6 αἰϊγοςίίοπ. Α5 δρρὶ]ιοὰ ἴῖ0 τῆς 
ἀϊνίηε παΐυγο {δβεγεΐογε ἴπ6 ννογὰ 5 ποῖ πιοῦδ 
ἴδῃ ἃ ΠΕΟΟΒΘΑΤΎ δοςοιημπηοάδλίοιν τοαυϊγοὰ ἴο 
εἰν 50 0ἢ ἀἰδιϊποΐποβϑϑ ἴο Οὐ ἰἀθᾶ5 85 ΤῊΔΥ ὃδ 
διιδίπαθϊθ. ὙΠῸ ννογὰ “ἸΠΠΡΟΥΞΟΠΔ]" δραίῃ, ἃ5 
ΔΡρ]οὰ ἴο {πὸ 1, οτγά 5 δυπΊδη Ὠδίυγε, 15 ποῖ ἴο 
δε 50 ὑυπάετβιοοά 85 ἴο Ἔχοϊάθ 'ἢ ΔΩ ΨΥ 186 
τῆς δρρὶοδίίοη οὗ με ψγοσγαὰ “"πιδη᾽" (ἄνθρω- 

πος) ἴο Ηΐπι, 85 ἰἴξ 15 υϑοὰ Ὀοΐδ ὉΥ Ηἰπιϑεῖξ 
(1. 40) ἀπὰ ὉΥ 851 Ῥδὺὶ (1 Τίπι. 1ἰ. ς). 

ΎΤΠΟ ρῆγαϑε ἐῤε ἥΦογά δέσανε ἥεε 15. ΑΌ50- 
Ἰυΐεῖγ υἱαυθ. ὙΠῈ ρἤγαθος νυν Ποἢ ροϊηΐϊ ἴο- 
νναγὰβ ἰξ ἰη 81 Ϊοβη (1 Ϊομῃ ἱν. 2), ἵπ 16 
Ερίβιϊο ἰο πὸ Ηρθῦγενν5 (11. 14). δηά ἰη 5. 
Ῥαυὶ (Άοπι. νι. 3; ΡΒ]. ἢ... 2; 1 Τί, 1]. χ6) 
[11] 5ῃοτὶ οὗὁἩ τἢὴ6 πιδ)θϑῖὶς ἔμ] πηθ655 οὗ [Π1|5 Ὀγθε 
δοηΐθηςθ, ννηϊοῇ ΔΙΉΓΙΏ5 πο ἴοσ αδἷϊ ἴῃ δ τϑοοῃς- 
οἰ]δϊοη οὗ ἴπΠ6 ορροϑῖία οἰθιιθηῖβ οὐ πὸ ἤηδ]ὶ 
ἈΠΕ Π6515 οὗ 16 δηὰ τπουρπί, {π6 πηϊῖθ δηὰ 
[86 Ἰπἢηϊίο. 

ὍΘθοΔ116] ΤΠῚ5 ἴογπὶ (ἐγένετο) ἴοιτηβ ἃ 
᾿ηκ Ὀοίνγθθη [815 υοῦϑο δηᾷ υεῖβθο 2. Α8 “"ἃ]]} 
[Πηχ5 ὀκεαρη ἰγοιρῃ ἴῃ6ὸ Νοτγά,᾽" 50 ΗδἊ 
ΗΠΊ56 1 “ὀεεαηις ἥἶκιὁ." ὍΠῸ ἤγθῖ ογθαϊίοη 
δηὰ [Π6 βοοοηά οσγοδίίοη αἰϊκο ςθηΐγο 'π Η!πι. 
ΒΥ Ηἰβ5 ονὴ ψ}}} Ηδ «“ Ὀδοδῖηθ᾽" [παῖ νυ ῃϊοἢ 
ἄτϑῖ “θϑοδιηθ᾽" [γουρἢ δηὰ ἰῃ ΗΠ. 

,“,.4Ὁ0] ΗἩυμπδπιν ἤτοπι ἴῃ 5146 οὗὨ 115 ννϑαῖ- 
[655 Δηὰ ἀδρεηάδηςο δηὰ στλογίδ γ 15 ὨδίΏΓΑ ΠΥ 
ἀοϑοσι θὰ 85 “" ἤθβἢ." [Ι}«ἐἡ (15 τεβρεςῖ “" ἤΠοβϑῃ " 
ΟΧρΡΙΈσθο5 ΠΕΙῸ ὨθΠΔη παΐυγο 85 ἃ Ὑν8οΪθ τὸ- 
δατάεὰ ἀηάεγ {Π6 ἀϑρεοὶ οὔ 5 ργεβεηΐ σογρογθαὶ 
οι οάϊπηοηΐ, πο]! οΟὗὨ προθϑϑιυ ἐδ “"501}}᾽ 
(χῖϊ. 27), δηὰ ἴῆ6 “5ριΠ᾽ (ΧΙ. 33, ΧΙ. 21, 
ΧΙ͂Χ. 20), 45 Ὀοϊοηρίης ἴο ἴῃς τοϊδ! ΕΥ̓ οὗ τηδη 
(οοιαρ. Ηδθθ. 1. 14). Αἵ {π6 βᾶπιθ ἔπηθ ἴῃ6 
νγοσγὰ τᾶγκ5 [6 ροϊπίβ οὗ σοηποχίοῃ Ὀεΐννεθη 
τΏΔη δηὰ {86 τηδίοσιαὶ νου], 50 {Παὶ 1 ᾶ5 ἃ 
ξυγΒοῦ βρη ἤσδησθ 85 ῬγοϑοΠΓΙηΡ ἴΠ ἃ ἐπ. ΑΓ 
ςοηίγαϑδι ἴπο βρίγιῖυδὶ δηὰ (Π6 πιδίοσιαὶ (2 δὲ 
ἢδογά, 3ε46). ΤὮιι5 ϑονογαὶ δηῖθ- Νίσθθ ΕδίθοΓ5 
5ρθᾶκ οὗ ἐπῸ ὟΝ ογά, οὐ ἴῃε ϑοῦ, 45 δρι:Γ1 νυν] ἢ 
Τοΐδγεηςθ ἴο (Π]58 ραβϑαρὸ (Τ γί}. “6 τι 
Ομηβε᾽ 18; Ηἰἴρροὶ. 'ς. Νοεῖ᾽ 4; Ηδεγπδϑ, 
51:π|.ἡ ν. 6, 1χ. 1; ὙΒοορῆ. “δὰ Αυ1ο].᾽ 11. το; 
ΟΙἸδπλ. “11. δὰ Οογ.᾿ Χ. ἢ 1ἱρμείοοί 5 ποῖο). 

. δαυεἶ! (Ὀ ὈΘΣπ80194)}] ΤῊΣ οτἹρίπαὶ ννογά 
(ἐσκήνωσεν, υἷε. δαῤ[ίαμὶέ [ἐπῥαῤί!αμ}}) ἀθ- 
50 ΓΠὉ65 ρΓΟρΡΟΓΪΥ ἴπ6 οσσυρδίίοη οὗ ἃ ᾿ἰΘΠΠΡΟΓΑΣῪ 
μαδιϊδίίοη. ὙΤῆδ ἴθηῖ οὐ ἰδθογπδς]θ ννᾶϑ Θδϑι] 
ἢχοὰ πὰ θδϑὶν τοπιονθά, ἀπά ἤόποὸ ἃ [ὉΓ- 
Πἰσηρὰ ἃ παΐυγαὶ ἔογπὶ ἴογ πλδη 5 ὈΟΟΙΪΥ ἐτγαπΊθ. 
Ὑεῖ Ἀρρδγοπί ἴδ6 οὔ ρίπαὶ Ἰάθα οὐ “ἴδηι 
(σκηνή) ννᾶ5 ἰοκξῖ ἰῃ (6 ἔογπὶ σκῆνας ΜΝ ΏΙΟΝ 
ΟΧΡΙΘ5565 ἴπ6 ἰάρα οὗ “"ἔγαπιθ" ἀραγῖί ἔγοπη ΔΗΥ͂ 
ξυγίποῦ Πρυγαῖῦνο πιεαπίηρ: ΥΝιϑά. ἰχ. τς; 2 
Οογ. ν᾿ σα, 4; 2 Ῥεῖ. σ᾿ 13 ἢ. (σκήνωμα). Απά 
50 450 ἴπ6 νογὺ 1156} (σκηνόω) 15 ιιδοὰ ΜῈ 1ἢ- 
ουξ ΔΠΥ͂ τεΐογεποα ἴο {π6 ποίΐοη οὗἁ ἰγδῃϑβίίοῦ- 
Π655: ἤσδν. υἱΐ ας, ΧΙ, 12, ΧΙ, 6, Χχὶ. 2. 

ΔΝ Βοί οῦ ἤόοννόνοῦ 16 (που ρῆϊ οὗ ἴῃς ἴοχη- 
Ρογαγίποϑα οὗ Ο γιϑῖ᾿ 5 βοϊΪουση ὩΡροη δαγῖδ 15 
᾿πάϊοαιοὰ ὈΥ 86 ἴοστῃ ογ ποῖ, ἰὔετα οδῃ Ὁ ΠΟ 
ἀουδὲ {παΐ 1ἴ ϑεγνοβ ἴο σοηΐγασὶ (ἢ6 [πολγηᾶ- 
οη νυ ἢ ἴδ Θαλοῦ “" ΟΠ δι ορ Δ η 65," ΜΙ ς ἢ 
ὙΈΙΟ ραγϊδὶ, Υἱϑι ΟΠ ΔΓΥ, ονδηθβοεηΐ, δηὰ αἱ τῃ6 
ΒΆΤη6 {ἰπ|6 ἰὸ σοπηοοῖ ἴῃ Ῥεγβοηδὶ Ῥγέϑθησθ 
οἵ ἴδε Τογάὰ νυν Ηἰ5 θαυ! εῦ Ῥγέβοησο πὶ [ἢ 
ὙΔΌΘΓΠΔΟοΪΟ νν Ὠιςἢ Τογοσῃηδαοννοα ᾿ἴ, ἔχ. χχν. 8; 
1 εν. χχνὶ τι. ὙΠῸ ] οτγὰ ἴῃ οἱ {ἰπιὲ5 φ«υσῤξεα 
ἐπ ὦ ἱεηὶ αηδ ἴ2 ὦ ἰαδεγπαςίε (8 5. νὶ]. 6; οἱ 
Ῥϑ. Ιχχυἱ]. 6η Η.), ἃ5 πονν. 6 ἀννεῖξ διηοην 
ἸΏΘη δοσογαϊηρ ἴο {πὸ ΡΓΟΠΊ565 Ἔχ ργεβϑοα δον 

ΤΙ 
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186 οὗ (ἢρ [ΘΓΠ. 

Γ ηρδοο5 οὗ Ηἰ5 Ἰἴρ, 

51. ΙΟΗΝ. [1 
ἐμαὶ ἐγρε ({εὶ 1. 21: ἘΖεῖ, χχχυῖ.). Ὑδὸ 
ῬΑ 6 5πὶ Ὀθοοπιθθ πλοῖο βσι κιηρ ᾿ἢ ννὸ δοςσορῖ 
πὸ ουτγτεπί νἱονν {πὶ [86 ὙΤΑθεγηδοὶς ννὰ5 ἃ 
5100] οὗ ἴῃς ννοτ]ά. 

ΜΔΗΥ 450 δᾶνα ἐοιιηά ἴῃ {πΠ6 ννογὰ [[56] ἃ 
ἀϊἰδειηςϊ τεΐοσεηοθ τὸ ἴη6 ϑῤεζέπαθ; Ὀιξ Ὀοίογο 
ΔῺΥ 5[Γ655 σδῃ ὑδ ἰδιά ττροη πὸ σοϊησϊάδηςε οὗ 
ἔοττη, [ἃ ἰ5 ΠΟΟΘβϑαγΥ (πδῖ ἴῃ6 ΠιβίοτΥ οὗ 1ῃ6 
ἴθ δῤεζίπαρ 5ποι]ὰ Ὀ6 Ἔχαηηϊηθα ἔὰγ ΠλΟΓΟ 
σΑγΘἔΠγ 1ΠΔη 18 45 Ὀδθη οχάσηϊποά δὶ ργθβεηΐ, 
ὙΠ ἃ νῖονν ἴο ἀδίοσμπίηρ : σ. ΤΠῸ δι] οϑῖ 

2. ΤΠ σοπιραγαῖϊνθ τ156 
οὗ τδ6 ννογτὰά ἰῇ ἴπ6 ἀϊβεέγοης Ταγρυπ,8. 
4. ὙΠῸ οχϑοῖ ϑθηϑθο5 ἢ ὙΠΙΟΝ ἰτ ἰ5. υϑοὰ 
ἴη τοϊδιίοη ἴο (α) ἴῃς οτγά, δῃά (β) ἴδε 
Οἰοτγ. 
αν τ9} ἴῃ ΟἿΓ πιϊάΞὲ (ἐν ἡμῖν). Ἀπιοηξς 

ἴΠο56 ννῆο, κὸ (πὸ Ενδηροιϑῖ, νοῦ ὄγθονν ῖ- 
Οοπιρᾶσε ὕσξηῃ. χχὶν. 3 

((ΧΧ.. 
ΤΠΘ ϑιρροδιίίου [πδὲ {π6 ρ]υγαὶ τράγκϑ [ἢ 6 

ἀννο! την οὗ [Π6 Νν ογά δ Ὀδίηρ τϑα] δά 1 [ἢ 6 
παΐαγο ΟΥὁἨ 1η 16 ΓΣάςθ, 845 ἀἰβι πρι ϑηθα ἔγοπι 
16 ἱπάϊν!άπ4], 15 4υ16 ᾿Ἰποοηβιβῖεης ἢ (Π6 
Πιδίογίςαὶ ρυγροτί οὗ (πὸ νυνὶ ρῆγαθθ. Μοσθὸ- 
ονοῦ {ῃ15 {τ ἢ Πᾶς. ὈΘοη δἰτεδαγ ϑἰδίθα Ὀγ ἴῃς 
1.56 οὗ (Π6 ἴογπι “" Βοϑῇ." 

ἀπά «υε δεῤείά... Εα!δεγ] ὙΠῸ Ὀγοδϊκίηρ οὗ 
(δὲ σοπϑοίσυςσίοη ὈΥ ἴΠ|5 ρδγοπίμοιιςδὶ οἰδιι56, 
ΤλΥκ5 ἴΠ6 ράυδο ὙΒῖσἢ πὸ Ενδηρ σὲ πλιά ῖκὸβ 
ἴο σοπίοπιρ]αῖα ἔπ6 τηγϑίογσυ ὙΠ ἢ πε [45 
ἀροεϊασεοὰ. ΗδὌὀ Ἰοοῖκϑ, 85 ᾿ἴ ννοῖδ, ἔγοπι νυιδοιιῖ 
Ὄροη ἴπ6 γοοογὰ δηά σοπιπιθηΐῖβ προη 11. Ὑδὸ 
5816 ῬΠεηοπιθποη ἴῃ αἰβογοηξ ἔοι ΠΊ5 γΘΟῸΓ5 
α΄ τό, ἰ!ϊ. τό, 31, ΧΙΧ. 31 Σ [ὁ08ῃ 1]. 2. 

αὐ δεῤεία τ [οῇη '. τ. ὙὨε δροάδ οὗ [ἢ 
ἊΝ ογἵά δπιοηρ πιθῃ ννᾶ5 ΟΠΪΥ ἔου ἃ ὑγίθῖ βρᾶςθ, 
Ὀμῖ γεῖ δυςἢ πὶ (ποθ ποᾶσγ Ηἰπὶ σου] σοη- 
Κορ ας Ηἰ5 βίογυ δὲ ἰείβιιγο δηά σλϊπιῖγ. Ηἰ5 
Ὠἰδίογιςαὶ Ῥγεθεποα ννᾶβ σολὶ 1 ἰτγδηϑίζοτυ. 
Απὰ ννΠ 116 τη6 ἀρρϑάγδηςθ οὗ ἴπο 1 ογὰ ννᾶβ 1 
Βυπλ γ, γος ὄνθη ὑπάθγ (6 ᾿ἰπητδιοπ5. οὗ 
Η!5 πυπΊδη ἔοττη, ἴἢοϑ6 νν Πο ἸΙοοκοά ρδίθπεν 
σου ϊὰ 9866. {Π6 τοκθῆβ οὗ ἴπὸ αϊνὶπο γονοϊβδιοη 
τηδάς [ῃγοιρῃ Ηϊπ. Οομῖρ. [{ὑκὸ ἴχ. 32; 
ὦ Ρεῖ. ἴ. τό δ; « []οδη ἵν. 14. (τεθεάμεθα). 

δὶ’ χίογ»} ὝὍπε Ψνογτὰ “βἱοιυ " (δόξα) 
ΟΑΓΓΙΕ5. οὐ (ἢ6 ρᾶγα! δὶ Ὀοΐννθεη {ΠῸ6 ἀϊνπὸ 
Ῥγέβοποθ ἰπ ἴῃ6 Τδθεγηδοῖθ ἀπά ἰῃῸ ἀϊνὶπὸ 
Ῥγέβειςσε Ὀγ ἴπ6 ΝΝογά [ποδγηλῖε διημοηρ πηθη. 
τοπὴ {ἰπ|ὸ ἴο {ἰπὶς ἴπΠῸ 1 οτὰ τπηιδηϊξεοιθά Ηἰβ5 
Εἴοτυ ἴῃ {πὸ ψ]ἀοτηθβ5 (Εχοά. χν!. το, χχὶν, 
16, χ]. 14, ὅζς.) ; 1η ἴῃε Τοπιρὶο οὗ δοϊογλοῃ 
(1 Κ. νι..11); δπά ἴο {πΠ6 ργορδοίβ (1581. νἱ. 4. 
(ΟΡ. οἰ. ΧΙ. 41; ΕΖοκ. 1. χ8, ἄς. ; Αοἰς 
ν]]. ς 4): ἃπά οὔθ 80 (ἢ γϑι᾽β βίογυ ἢβηβῃοὰ 
ξουίἢ δὲ ογίϑοβ οὔ Ηἰβ μιβίογγυγ. 11 6 ποῖ ροβ- 
5106 ἔοσ υἱ5 ἴο ἀθῆπε ὄὀχδοίυ ἰὴ νν αὶ ννᾶὺ {Π|5 
1π|8] ΕΘ Υ ννὰβ 5ῆεννῃ, ὉΥ 55η5, ὈΥ ννογάβ, ὉῪ 
δνεηίβ, Οοιηρ. [0 κ6 ᾿χ᾿ 211 ἢ [ἴ 15 ὁπουρὴ 
{Παῖ τὴς Ἐνδηρο δῖ γοσογαὰβ ἢ15 οὐ Θχρογίθποθ, 
Το δοη οὗ Μδῃ δδά ἃ ΕἸΟτΥ͂ ννΠΙ ἢ σογΓο- 
βροπάοά ἢ Ηἰς5 8]14] τεϊδοη ἴο ἴη6 Ἐδίμογ, 
ὄνοη ψῃοη Ης μδὰ ἰδ βὰς Η]5 ἀϊνίῃε βΊΟΣΥ 
(νι. ς). 

; 

Ἐογ (86 ξεῆογαδὶ ἰάθα οὗ “" βίοτῃ " ἰὴ δὲ [οδη, 
566 [ηἰγοά. 

ἐδὲ χσίογγ ας 97] ἈἈδίδον, ΚἸΟΣΥ «: οἵ... 
ΤῊΙ5 σίου οὗ ἴῃς [ποᾶγηδῖὸ Ν᾽ ογὰ ᾿5 ἀθβοσι δὰ 
Ὧ5 ὈΟΙΠΡ “ ΒΊΟΓΥ 45 οὗ ἂἃπ ΟἿΪΥ δ0η ἔτγοπι ἢΪ5 
{Αι ποτ," ἃ βίογυ, [δι 15, οἵ οὔθ νῆο τϑργεβεηΐβ 
ΔηΟΐΠοΥ, Ὀεϊηρ ἀσγινοα ἔγοπι Ὠϊπι, ἀπὰ οὗ (6 
54Π16 ὀβϑθποὺ ἢ Ὠϊπι. ὙΠῸ Ῥαγίο]ο οὗ σοπὶ- 
ρΡᾶγίϑοη ἂδπὰ ἴπὸ αὔϑεηςθ οὗ γί! θ5 ἴῃ ἴΠ6 
ΟΥ̓Κ ηΔ] δπονν τῆαῖ {πὸ ἐδοιρϊζ σδηίγοβ ἴῃ [6 
αὐδίγαςϊ Γεοϊαϊοη οὗὨἨ ἔδί Ποῦ δηὰ σοῃ ; ἂπὰ γοί ἰη 
(Π6 ἀςίυ4] σοπηθχίοη 1Π|5 ἀὐρπίγαςς γοϊφίοῃ 

ΠΘΟΟΒΘΑΡΥ ἱπίο {πὸ ταϊδίϊοι) οὗὁἨ “" 186 
δοῃ " ἴο “πὲ ΕΔΙΠοΥ." 

ας 971 Οοπρρ. εν. ν. 6, χιϊ!. 4. 
ογμιέν δοσοίἑεη] (οτηρ. [1]. τό; σ᾿ Ϊοδῃ ἰν. 9. 

ἼΤὨ15 τοηθγίπρ δοπηονν δῖ οὐὔδουθ5 ἴῃ ὄχδςξ 
5656 οὐἨ ἴπὸ οτίριδὶ ννογὰ (μονογενής). ΜΗΙΟΝ 
5 ΓΑΊΠΟΥ “ οηἰγ- τη." ὙΠαῖ 15, ἴπὸ τβουφῃξ 
ἴῃ {ΠῸ οτὶ βία] 15 σεπίγοα ἴῃ τῃ6 ρόγβομαὶ οίης 
οὗ τῆς ϑοη ἂπά ποῖ ἴῃ Ηΐ5 ροπογαϊίοη, (ἢ γιϑῖ 
ῖἴ5 ἴπ6ὸ Οπὸ οὔἱὺ ὅοῃ, ἴπὸ πε ἴο νῆοπι 186 
[{Π|6 ὈΘΙοπρ5 ἴῃ ἃ ϑ6η86 σοπλρ θεν ἀπίᾳιθ δηὰ 
β'πριίαν, ἃ5 ἀδιηριυ πῆ ἔγοπι παῖ ἴῃ νυ] ἢ 
ΓΠΟγΟ ἂύθ τἸΏδηΥ οἰ] άγοη οὗ Οοά (νυ. 12 ἢ). 
Τῆδθ υ86 οὗ ἴῃ6 ννοτγὰ οἰϑόννῆθγε ἰῃ ἴπ6 Νὸνν 
Γοβίαπιθηϊ ἴο ἀεβοσιῦθ ἂπ ΟΠ]Ὺ οἰ]ὰ ([νὰκὸ 
ΝΥ]. 12. ΝἹ]]. 42, ἰχ. 48; ΗδΡ. χὶ. 17) ὈΓγίηζ5 
ουξ (Πἰ5. 5θῆϑε. σοπιρίοίεϊγ. ὙΠε ἰάθαβ οὗ {πὲ 
50 ἃ5 “ Ὀοροζίοῃη " οὗ πὸ ΕδίδΟΥ, δηὰ ἃ5 “" {6 
ΟὨΪΥ ὅϑοη," ἃἴὸ ὀχριδδεδθὰ βορδγαίϊθὶΥ ἴῃ [ἢ 6 
Δποιθηξ Οτοοάϑ (εκ. " Ερ. ϑ5γη. Απι.᾽ Κοιΐῃ, 
"Κ6]1.᾽ Π|. 29ο, γεννητόν, μονογενῆ υἱόν. 
«δυπὺ. Νις;" ἈΡΗ ἐκ τ. π. μονογενῆ, ὅζς.). 

Ιπ {ῃ6 ΟΧΥ. πὸ ννογά οσςιγδ ϑόνθη {ΠΠ65 : 
ΤΟΌΙΕ ἢ}. τς (ν]. 11), νἱ!. α7 (οὗ οηἱγ Τἢ1]- 
ἀάγοπ) ; ΝΝ Ἰβά. νἱϊ. 22; ἂπά (45 ἃ ἰγαῃϑίατιοη οὗ 
ὝΠ) 5. χχὶϊ. (Χχχὶ.) 21, χχχν. (χχχίν.) 17 
(οὗ {πὸ 5οι], 6 πὸ ϑίῃρῖθ, ἱγγοραγδῦϊο [ἴδ οὗ 
τη8}}, χχν. (χχίν.) σό (οὔ ἴμ6 ϑιβογεγ Ἰοῖ 
δίοπε δηὰ 50] }}14γγ). ὙῆῈ Ηθοῦγονν ννογὰ 185 
ἰτγαπϑ]αϊοα ἰ5 ἴῃ ϑόνύθη οἵου ρίδοθβ τοργεβοπῖθα 
ὈΥ ἀγαπητύς, νΥὨΪΓἢ σαΓΓ65. νΠ} Ιἴ ]5ὸ 186 
ποῦοη οὗ πη οἠἱΥ οἢ]ὰ (θη. χχὶ!. 2, 12, 
τό; Τυάχοθ χὶ. 34: [6δ΄. νἱ. τό; Απιοβ Υἱῖ!. 
Ιο; Ζδεροῇ. χίὶϊ. 10). 

ΟὨτίϑίβη ὙΠΙΟΓ5 ἔγοπὶ ΘΑΥΥ {ἰπλ6ὸ5 ἤᾶνθ 
ΠΑ] δὰ αἰἰθηϊίοη ἴο ἴπῸ σοπποχίοη οὐ ἴδε ἵννο 
ννογάβ ἀρρί θὰ 'ἴπ ἴῃ6 Νὸνν Τοβίαπιθης ἴο 
ΟἸ γῖϑε "" [Π6 ΟἿΪΥ δὸῃ " (μονογενή.) δηὰ ""(ἢς 
ἢγϑί-οτη "ἢ (πρωτότοκος, ΟΟΪ]. 1. 1ς), ΠΟ ἢ 
Ρτοβοηΐ ἴδ τάδ οὗ Ηἰ5 ϑοηϑῆρ ὑπάογ ςοπι- 
Ῥ᾽επιθηϊΑσῪ ἀϑροοῖσ., ὙΠ ἤγθι πιαῦκθ Η!ἰ5 
τοϊδίίοη ἴο (σοὰ 85 δὐϑοϊυἴοῖϊγ Ἰπουΐ ράγ4} 6], 
[ἴη6 οἵπογ Ηἰἴβ85 τοϊδιίοῦ ἴο οσγϑδίίοη 8ἃ5 ρΓδ- 
Θχίϑβίθηϊς ἀπ βονογεῖρηῃ. Οοιῃρ. [ἱδοτίοοῖ οἡ 
Οο]ο55. ἱ. ἃς. 
9 (ἴσχοτα) δε αϊδογ)] Οὐ, ἥορι α γαίῥεγ. 

ΤΠς ἰάθα σοηνογοά 5 ηοῖ ἴμδᾶῖ οἵ 5ΒοΠ5}10 ΟΠΪΥ, 
υυΐ οὗὨἨ πηϊϑοιοη 41ς0θ. ΟΠ ννᾶς ἃ ϑδοῃ, δπά ἃ 
δ0ῃ 56ηῖ ἴο δχϑοιΐθ ἃ ϑρθςῖδ! ννοῦκ (ςοπρ. 
τ. 6, ἀπεστ. παρὰ θεοῦ, νὶ. 46, Υἱϊ. 29, ΧΥΪ. 
27, ΧΥ]Ϊ, 8). Ἴῆο σοηνοῦθα {ποι ῆϊ 15 6Χ- 
Ριοβϑθὰ ἰῃ υ. 18 (ὁ ὧν εἰς τ. κι τ. π.). 
ΜΔ ὁ ξγαίς αμά ἐγ) Ὑ8Ὲ ρθγαβθα ἰδ 
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16 Απά οΓ ἢ 5.7 Ϊπ658 ἤᾶνο 41] τγα 7 Οοἱ. :.:9. 
οτγιοά, κα ηβ, ΤΠΗϊβ ννα8 6 οὔ ν βοῦν ] 
βρᾶκε, Ης τἢδῖ σοπηετῆ δΔεῦ πλς 15 ργε- 
[ογγεά θείογα π16 : ἔοῦ μα ννδβ Ὀεΐογε πε. 

ςοηποοίοα νυ ἢ {Π6 ταδίη βυδήοςϊς οὗἨ {πδ 86 - 
ἴοηςθ, ἐῤε ἤἌἜγογά... «ἀπυεῖ α»γιονσ μα... εἰ] οὔ σγαεε. 
Εογ ἃ πιοιηεπῖ {Π6 Ενδηροὶ δὲ δα γοβίεα προη 
ἴΠ6 μἱογίοιιβϑ πιοπιοσῖθβ οὐ τῆι νι πὸ δαά 
βδθῇ (σοιηρ. 1 [οδη 1.1, 2). Νον 6 5065 
Οὔ ἴο οὔλγαςσίογιζε (ἢ γισῖ 5 Ῥτέϑθησθ ὈΥ̓ 1ἴ5 
ἰηνναγά πιᾶασκβ. Εδοῇ οὗ {πε ἔννο οἰοπηθηῖβ 15 
ἰλιὰ ορὸπ ἴῃ νυν. 16, 17. Ὑῆθ σοπλθὶπαίϊοη 
ΤΟΟΔ]15 [Π6 ἀεδοπρίίοθπ οὗ |δϑῆονδῃ, Ἐχοά. 
χχχίν, 6 (Ρ5. χχν. 10); δηὰ 15 ποῖ υπέγεαιθηϊ 
πῃ ἴτῃ6 Ο.Τ΄: σε. χχῖν. 27, 49. ΧΧχὶ. τὸ: 
Ῥ5, χ]. τος τα, ἰχὶ. η (ΠΝ ἼΦΠ). Α5 δρρ δά 
ἴο [Π6 Τ,οτὰ, ἴπ6 ρῆγαθο πλᾶγκβ Ηἰπὶ 85 ἴῃς 
Αὐΐποτ οὗ Ἀοαἀειηρίίοη δπὰ ρογίοοὶ 
Ἐονεϊδοη. Οὐτᾶςθ σογτεϑροηάᾶβ ἢ {πὸ θᾶ 
οὗ τῆς τενοϊδτοη οὗ Οοά 85 Ἰονε (1: [οὁδη ἴν. 
8, 1:6) Ὀγ Ηἰπὶ ψῆο ἰ5 1,{{|; δηὰ Ἴσυτ ἢ 
(δαὶ οὗἉ 6 τενεϊδίίοη οἵ Οοά 85 Ἰ᾿ίῃί (1 ]ὁμη 
'. 5) Ὁγ Ηἰπὶ ννῆο 15 Η! πλϑο ἢ Πρ. 

16. ὙΠΕ (σϑιΟΩΥ οὗ [οῃη [5 ἱπίγοἀυςοὰ 
ἴῃ ἴΠ6 βϑῖης ΠΊΔΠΠΟΥ 85 Ὀείοτο, ἃ5 γΟργοΘθη ΠΡ 
(ἢ6 πὶ ἰοϑΕ ΠΠΟΩΥ οὗ ργορῆθου. Ϊοΐπ ραᾷνς, 
ποῖ ΟἿΪΥ ἃ βοπογαὶ νυν ποθ ἴο “ἴπ6 ΡῈ," 
Ὀμξ 45 ροϊηϊοὰ οιὐἣῖπο ἴγιδ ροϑιτίοη νυνὶ ςἢ 
ΟΠτδὲ οσσυρίεοα ἰονγαγαάβ. ὨΙτηϑεὶ ἴῃ νιγῖας οὗ 
Η!5 Ναίυγο. 

δαγε «υἱήποις. ἀπά εγισά... ὈΘΘΔΙΘῸΣ αὐΐ- 
πῆς απά οτἰοῦ; (ΑὉ} οΣ104)] ΤΠ ν]ῖ- 
Πὲο5 Οὗ οδη 15 ἰγοαῖθα ἃ5 ργεϑεπί δηά Ἷοτι- 
Ῥἱοῖο ; ργεϑοηΐ Ὀδοδιι56 ἢ15 ΤΠ βδίοῃ ννᾶ5 αἰ ν]Π6, 
ςοπιρὶοῖθ Ὀεσδυϑο ᾿ξ ννᾶ5 ἀϊγοοῖϊθα ἴο ἃ ϑρϑεῖϊδὶ 
ἐπὰ ννῃϊοἢ ννᾶ5 γελοῃθα (μαρτυρεῖ, κέκραγεν). 
ΟοπΡ. υ. 14. 

ΎΠΟ6 ννογὰἀς οὐἨΘΥΘ Ϊοῇη ἅτὸ ρίνθῃη ἤότα ἴῃ ἃ 
ἔοππη ἀϊοτγοης ἔγοπι ἰΠδ ἴῃ νγῃ ἢ ΤΟΥ ἀρρθᾶῦ 
ἸΏ Ὁ. 20, ἀπά ΜΙ 4 ἀϊβοτγεηξ ϑοορο. 7: 
«υα. Ηε 97) «υδονε 1] “ῥαζε (ὃν εἶπον, Ν ]ρ. φιοηρ 
ἀἰϊχῇ), ἴο ννδοπι ΠΥ ἰοδοξίηρ ροϊηϊοα σϑηεγα]]γ ; 
δηὰ ποῖ “ἴῃ Ὀεδδ] οὗἩἨἁ ἡνῆοπι (ὑπὲρ οὗ, 4]. 
περὶ οὗ, δας. ἄε φμο) 1 ταδάὰθ ἃ ϑρεςῖδὶ ϑἰδίθ- 
τηθηϊ." ΦΤῇὸ ψογάβ ννῃϊο ἢ ἔυἰΐονν ἄγ ἴΠόγο- 
ἔογο τηοϑδῖ ργοῦδΟΪΥ ἴο δὸ ἴδκθη 85 δὴ ἱ'πάθ- 
Ῥοπάοσπί 5ἰδίεπιεηῖ : “Ἴ ἢΪ5 15 ἴπ6ὸ (ἢ γίδὲ οὗ 
Ὑγποπὶ 1 σρᾶκε; δηά Ηδς [δς95 πονν δηϊογεὰ οἡ 
Η!5 οἥϊεε. Ηδ παῖ ςοπιείῃ δἴἴογ τὴο 15 σοπὶθ 
ἴο δ6 (Ὀεςοπιθ) Ὀείοτγο τη..." 
οσ θ᾽ (κέκραγεν) Υἱἱ. γ,8. 17, ΧΙ. 44. ΤῊΘ 

νοῖςς οὗ ἴῃς Βαρίϊ5ῖ ννᾶ5 τῇοσο ἤδη πὶ οὗ ἃ 
υν7ἱἱΐποοβ. [[{ ννᾶ5 ἴδ6 ἰουά, οἶδασ νοῖςο οὗ {Π6 
Πογδα] ἃ ννῆο ὈΟΪΑΙΥ Ῥγοςϊδιπηθὰ ἢ15 πιθϑϑᾶρο 50 
ἴηδῖ 411} πλίγμς ἤδαγ ἴϊ. 

«υα: δεὴ ΤΠ Βδρίϊϑὲ ἴῆγοννβ Πι πιο ὈδοΚ- 
νυατὰ ἴῃ (Πουρῆς ἴο ἴῃς {ἰπ|6 ννῆθη πὸ Ἰοοκοά 
ἔογνναγτά ἴο (ἢς Οηγισὲ ψῆο δὰ ποῖ γεῖ δρ- 
ρελγοά, δηὰ Ῥγοοϊδιπιεὰ Η!5 σοπηηξ. 

Ἧς ἐδαὶ εογπεὶδ φῇενγ »ιὸ ἐς ῥγεξεγγεά δεΐογε 
6] 18 ΘΟ: 6 0 ὍΘ ὈΘΖΟΣΘ 116 (ἔμπροσθέν 
μον, Νυΐϊξ. σπίε νι). ὙΤδθ νογάβ8 Ὄχργὸβ8 

τεςεἶνεά, ἀπά ρσγᾶςθ ἔογ ρτᾶςβ. 
17 ογ τῇῆε ἰανν νν88 ρίνεη ΕΥ̓͂ Μοϑβεϑ, 

ὀμέρταςς δηα τυ ἢ σᾶπὶα δγ [6505 ἢ γιβῖ, 

[πὸ Βαρεϊϑι 5 τυϊῖποϑβ ἴο Ομ ϑὶ ἔτοπλ ἴΠ6 πιοὸ- 
τηοηΐ ἤθη Ηἰΐβ Μοοβίδῃθῃρ ννᾶ5 βρη δά, 
Α58 ϑοοὴ 845 Ηο νγὰ5 πηδηϊεοίοα δ ἴοοϊκ 
ὉΡ ἃ ροϑι[΄Ἰοη ἴῃ δάναπος οὗ Ηἰ5 ΕὈΓΕΓΌΏΠΟΣ, 
που ἴῃ6 ΕΟγογιΠποῦ μδὰ δἰγοδάυν ὕθθη Ἰοηρ 
Ἰλουσγίης. ὍὙΠ6 νυ]ῖπ655 οὗ (Π6 Βαρ(ϊϑὲ Ὀδίοσο 
ΟΠ γ᾽ 5 Βαρέϊϑπι ννᾶϑ 5 ΠΊΡΙΥ ἱπ ῬΈΠΕΓΔΙ [ΕΓΠΊ5, 
Ἢ τ{μδῖ σοηθίῃ δέζου πὸ 15 τ τεσ (ἤδη 1} 
(Μαῖξ. 1. ααὔς Τυκο 1. 16); Ὀυΐϊ δὲ ]οῇπ 
δῖνεβ. ἢ5 τοσορηϊίοη οἵ (Π6 δοῖιιαὶ ρῬγεβοηῖ 
Τ Δ] ϑὶγ οὗ ἢΐ8 βιισοθβδβϑοσ, “ὁ ΑΠοσ " δηὰ “"δ6- 
ἴοτθ " ἅτὸ Ὀοΐῃ υϑοᾶὰ ἰπ ἃ τηϑίδρμοσς αὶ 56 η56 
ἔγοπι {πῸ ἱπιᾶρὸ οὗ ρῬγορτοϑϑίοη ἴῃ ἃ ᾿ΐϊπθ.0Ό. Ηδ 
ὙΠῸ σογηδβ ἰαΐου ἐπ {ΠΠ|6 σΟπΊ65 “ΔΕΟΥ ; ̓Ἶ δηὰ 
ἢ6 ψηοὸ δάνδηῃσεβ ἰπ ἔγοηξς σϑῆενϑ ὈγΥ ἰῃαϊ ἢϊ]5 
δ ροτοῦ ροννοῦ. Ὅηδ ϑυρροϑθὰ τγοΐδγεποθ ἴο 
1Π6 ργε-οχίβίθηοο οὔ {ῃὸ ϑ'οτά, 45 ἴξ {π6 
Βαρίιϑὲ βαδιά, “" δ [παὶϊ σοπιείἢ δέῖοσ τὴρ ἴῃ 
Τεβρθοξ ΟΥ̓ ΤΕΥ ῥγοβοπί πιϊϑϑίοῃ ἢδίἢ ἰγοδαυ θθθη 
δεῖϊνο ἀπιοηρ πιθη Ὀδίοτο 1 ννᾶ5 Ὀογη,᾽" 566Π15 
ἴο 6 ᾿ἱποοηϑείϑδίοηξς νὰ (Π6 ἀγρυπιθηῖ ΜΙ Ο ἢ 
Ροϊηΐβ ἴο ἃ ρυόϑοηΐ σοῃϑοηιθηςς (ἡ, πόαφὺ ΦΟ,16 
ἐο ἐξ) οἵ ἂπι οἴεσπαὶ ἔτ (πε «υαν. δεζργε »ιε). 
»ὸν (Ὀθοδιβθ) ἐκ «ὐας ὀφίογε μι} ὙὨῸῈ 

Ῥγεσθάθησθ ἴῃ αἰρηΥ (Πϊ. 2332) ΒΙς ΟΠπΚβὶ 
δὶ οησὸ δϑϑιπιοὰ ποη Ηδ ννᾶβ πηδηϊ[εϑιοά, 
νγὰ5 ἀϊ ἴο Ηἰ5 δβϑοπίιδὶ ῥΠοσιγ. Ηδ αὑας 
ἴῃ Ηἰ5 δϑϑθποα (Υἱ}, ς8) Ὀρέογε [οἢπ, δηά 
(δετοίογο δὲ Ηἰβ γονοϊδίίοη Ηδ ἴοοϊς [6 ρίδοθ 
ὙΠ ΙΟἢ σοττεβροηάοά νυν Ηἰ5 πδίυγα. 

ὀεύογε »ρι65] ὍἼδ οὔ ρίηδὶ ρῆγαϑο ἴῃ [6 ϑοσοηά 
εἴδυϑε (πρῶτός μον, Νιϊξ. ῥγίουγ »ι6) 18. ὙΘΤῪ 
τοι τ κα ΐθ, [{ Ἔχργεβϑεβ ποὶ ΟΠΪΥ τοϊδίϊνα, 
Ὀυΐ (80 ἴο 5ρ68 1) δὺυϑοϊιυυϊο ὑγίοσυγ. Ηδ νγᾶ5 
ἢτϑὶ δ ορεῖμοσ ἴῃ σεραγά ἴο τηθ, δηά ηοῖ ΠΊΘΓΕΙΥ 
ἔοπΠΕΥ 45 σοηρατθὰ νυ τη6. ΟΟμΡ. χνυ. 18. 

16. “1:4 ὁ δὶ γμίπει:.. Αςοοτγάϊηρ ἴο 
(Π6 {τπ|δὸ στοδάϊηρ, Βθοδπκο οὐ δὶ; “μίπεν... 
ΤΠο νογάβ ἀδροηά οἢ συ. 14, ,μ} οὗ σγσες απά 
ἐγ, 580 ἴπαῖ {Π6 δθῆϑο ἰ5,  ὲ δᾶνε κπον- 
Ἰοάρθ οὗ Ηἰβ5 σμαγδςῖογ 45 “" ἔι}} οὗ σγᾶσε δηὰ 
(τὴ " Ὀδοδιδ6... ὙΠὸ ἱη ογοδλίδεθα νυ τη685 οὗ 
(ἢς Βαριϊϑῖ, ροϊπιίηρς ἴο {πὸ ἵἴπιθ παῖυτο οὗ 
ΟἸγιϑῖ, πιαγκϑ [πὸ σοιγοο οὗ ἔΠ]15 5ρι [14] νυ δ] ἢ, 

ΤΠοθο ννοτάβ δηὰ ἴποϑθ ννῃιο ἢ (ΟΠ ονν ἃτὸ 
ΠσοΓίδΙ ΠΥ ννοτάβ οὗ ἴπ6 Ενδηροῖ ϑὶ πὰ ποῖ οὗ 
[Π6 Βαριϊϑῖ. Ὑ 5 15 ϑῆθννῃ ποῖ ΟΠ]Ὺ ὈΥ {πεῖτν 
ΞοΠΟΓΔΙ σπαγαοίοσ, Ὀυϊ ὈΥ [6 ρῇγαϑο τὺ αὐ. 
9 δὶς Μιεϊπε:.1 ομὲ Σ᾽ ἐ' (ἐκ), ἃ5. ἃ ουρίοιι8 

ϑοῦγοο οὗ ὈΪοβϑίην. 
)μίηοις (πλήρωμα, Νυΐϊξ. δ επὶἐμάο}} [ἢ 

Ρἰοπίταάς, τῆ ΠῚ] τηδάϑιγε οὐ 4}} [6 αἰνὶηθ 
Ῥοννοῖβ δηὰ ξγᾷοθβ ψνῃϊοἢ νγόγο σοπορηϊγαϊοα 
ΔΌϑοϊ ἴον ἰπ ΟἾγϑέ, ἴπ6 ᾿ποδγηαῖς ΨΝνοτζά. 
ΤΠς ἴοιτῃ ΟΟΟῸ ΓΒ ΠΕΙῸ ΟἿΪῪ ἴπ δῖ [οΠπ᾽5 ν τ- 
ἰἰρϑ: Ὀυὶ ἴτ ἰ5 ἰουπά ἢἤνο [π|65 ἴῃ ἴῃ6 ἔννο 
Ερ 53:15 οὗ δὲ Ῥαὺὶ! ἴο ἴθ (ἰοἰοβϑίδπβ δηὰ 
Ερμεϑίδηβ, νοι ἔοστῃ ἴμῈ σοπηροϊίίης Ἰἰηὶς 



στ. ΙΟΗΝ. 1. 14 
ΤΥ Ὁ 18 ΖΝο πιδὴ παῖδ β8εεη Οοά δὲ 
41. ΔΠῪ τἴπιε; ἴῃς ΟὨΪγ δεροζίεη ϑοη, 

Ὀοΐννοεη (ῃἢ6 νυγηρ5 οἵ δῖ Ῥαυὶ δηὰ 81 [όῇη 
((ΟοἹ. 1. χφ, 11.9.5 ἘΡΉ. 1. 23. 111. τ. ἵν. 1.2). 
ΟΥ̓ {Πεϑ6 ραϑϑᾶρεβ ἴδε ἴννο ἴῃ ἴῃ Εριβίίε ἴο 
1ῃ6 (ὐοἰοπβίδηβ {ΠΠπ|πϑῖταϊς πηοδὲ οἰθαῦ! {δ 
τηθδηΐϊηρ οὗ δῖ [οῆη. δὶ Ῥδι)] 5βὰγ8 δῖ “" 4}} 
[Π6 ἔ]πο85 ἀννεῖε" ᾿ῃ Ομηϑβὶ (Ἰ. 19), δηὰ πλοσθ 
ἀοβηιϊίεῖγ, {παῖ “411 (6 ἔι]πο55 οἵ ἴῃς Οοά- 
᾿οφά ἐννε]]5 'π Η! πὶ," ““δπὰ γε," 6 σοῃεπο5, 
δα ἀγοβδὶηρ [86 ΟἸγϑαη5 τὸ Ψ ποπ ἢ ἰδ5- 
τ ηρ, “ἅτὸ 'π Ηἰπι, ἔμ] |οἡ (πεπληρωμέ- 
νοι)..." (ἢ. ο (). Ηστε δ1:.Ῥαιυ]}5 ᾿πουρσμί 5 
ἐν ἀθηεγ ἀἰᾶὶ ἴΠ6 ννῆοὶς δυπὶ οὗ ἴῃς ἀϊνίης 
αἰἰπθιῖο5 οχίϑῖβ ἱοροίῃον ἴῃ ΟΠ γί, ἀπά παῖ 
δᾶςἢ Ὁ γϑίδη ἴῃ Υἱγίιθ οὗἁ ἢ]5 [Ὁ] ον ϑῃϊρ ἢ 
Ἠϊπὶ ἀγᾶνν ἔγοπὶ ἰδὲ “ ] 655) νυ δίονοῦ 
ες περᾶάβς ἔογ ἴδ δοςοσῃρ ἰϑῃπηεηΐ οὗ ἢῖ5 οννῃ 
Ρατί ἰπ τῆς στοαῖ 1Πὸὶ οὗ ἴπ6 Οῆυγοῦ. Απὰ 
850, ΠῚ δΔηοίῃεγ ροϊηϊ οὗ 5ἰψῃξϊ, [Ὡς Οδυγοὶ 
ἰϊ56 1, πιδάθ ὰἃρ οὗ. [6 πιδηγ ρᾶγίβ, ἴἢτ|5 56 νθ- 
ΤΑΙΥ ρετίεοϊοα, ἰ5. “186 Ὀοαγ οὗἨ ΟΠ γβῖ,᾽) Ηἰς 
εἰ β]η655) Γοδ ἰδίῃ ἴῃ δοίυδὶ ἔδοϊ τῃδὲ ννῃϊςἢ 
ΔΏσννοΙΞ ἴο ἴῃ6 ννοϊε ἀΐϊνὶπα ρῥονγοῦ ἴῃ ἰΐ5 
Ηεδὰ (Ερδ. 1. 22). 81 [1οῇηβ ἰάρα ἱπ [Π6 
Ῥτοεοηΐ ρᾶββθαρθ ἰ8 {Π6 βᾷπηθ: ΟἾγιβιδη5. Γὸ- 
σεῖνο ἔγοδὴ (ἢ γιϑῖ, 45 ἔγοπι ἃ βρης οὗ αἰνῖπο 
πῆδ, νΒδίονου ΠΟῪ βονογα νυ τοηυῖγο δοσογάϊηρ 
ἴο ἐπεῖγ ροϑτίοη ἀπά ννογκ. ΑἹ] 15 ἴῃ Ηἰπι, 
πὰ 411 τὰ Ηἰπὶ 15 ἀναιϊδῦϊε ἔογ ἴῃς Ὀθίθνου. 
(ὐοπιρ. ν. 20, Χν. Σ:ς, ΧΥἹ. 22. ΕῸΓ ἃ (ο0ΠῚ- 
Ῥίοιθ ἀϊδουβδίοη οὗ ἔπ ννοσγά 58εὲ6 1 Ἰρμίοοῖ, 
“ ()οϊοβϑιδῃϑ,᾽ ρΡ. 323 

αἰ «υ6}] Ὅμε δάάπίοη οὐ αὐ μεγὲ (85 σοπὶ- 
Ραγοὰ ν ἢ τ. 14) ἀρρθᾶγβ ἴο ὑΪδεθ ι1.5 1Π ἃ ΟῚ 
ΠοπΊρᾶπγ. Το εἰγοὶθ οὔ [6 δγθ-νν Π65565 
Ῥᾶ5565 ἰηΐο [6 Ἰαύροῦ {ἘΠ ον ϑἢ!Ρ οὐ ἴῃ (ἢ γ5- 
εἰ ΟΠ στο. δϑροακὶηρ ΠῸπι ἴδ6 σεηΐγε οὗ [ἢ ς 
Ὡδνν ϑοςσίεῖΥ {π6Ὸὸ Αροβίΐϊα σᾶῃ εαὰὺ “"ε αἱ ἤ---- 
νΠΟΙΠΟ ννὸ δἂνν ἢ γιϑι 5. βΊΟΓΥ ΟΥ ποῖ---οδη 
αἰίεϑσέ {πΠ6 τϑδι τυ οὗ Ηἰβ γιβ. ἯἽαιι 811 σθ- 
οοϑὶνοά (ἡ. π. ἐλάβομεν, ποῖ ῥαυε αἱ «ὐε γε- 
ΠΠ Σ᾿ δ᾽ Ηἰς μένοι, νη 6 ννόγὸ δάτηι θὰ 
ἱπῖο Ηἰς5 ἔοϊά, δπὰ δ εδοΐ βυσἼθοάϊηρ οΥἰϑὶβ 
οἵ οι 5ριπέιαὶ 116. ὙΠῸ ἐβϑθης 4] υηϊνεῖ- 
54 ὺ οὗ ἴπ6 Ὀ]οβϑίης οχοϊυάθς (ἢ ϑρϑοῖδὶ 
οἰδίπις οἵ Ἔἐυθγγ βεϊθςξ θοάγ. Οοιῃρ. δ}. 34. 
γερά] ὙΠῸ νοῦ [5 νου ΔΠΥ ἀϊγοςὶ 

οὈοςῖ, 5ίηςθ οὐΚΓ[ δὲς μμιίμε. ἰ5. ποῖ ραγίνο. 
ΤΠο σοποσρίίοη οὗ " (ἢ {1 Π655 " Ὠόννονογ δ 
ΟὔςΘ βιιρξεδίβ οὔθ: φῦ αἱ γεεεϊυεά ἴδδῖ 
νν ΙΓ ἢ ἀηϑννεγοά ἴο οὐδ ννυδηί5.᾽" 

απά σγαζ 70" σγαςε] Ἐδοΐ Ὀϊεβϑίης 8Ρ0- 
ΕΠ τα Ὀδοδπηα {πὸ ἐουπάδίοῃ οὗ ἃ δτϑδίογ 
ἰεββὶπρ. Τὸ πᾶν γϑα  ἰϑοὰ δηὰ υδοὰ οὔθ 

τηδᾶϑιτο οὗἩ σγᾶςε ννᾶ5 ἴο δᾶνε βαϊηδά ἃ ἰδύροῦ 
ΤΑΘΑΘΌΓΕ (85 ἰξ νγ6γθ) ἴῃ οχσῆδηρθδ ἔογ ἴἴ (χάριν 
ἀντὶ χ.). ΤὮιϊ5 [ἢ15 οἰδιι56 18 ποῖ ἅπ Ὄχρίδηδ- 
τίοη οὗ {πδὶ νυν ϊς ἢ ἢδ5 ργεοθάθα, Ρυΐ ἃ ἀϊδεϊηςξ 
δάάπίοη ἴο . ὙΠα ρῆγαβε 5 "ΠἸπϑιγαϊθὰ ὉΥ 4 
ΒΑΥΩΡ ἰη ΓΑΟΙΙἢ ΙΝ. ς, "ἴδε τενναγάὰ οὗ ἃ 
Ριεοερῖ [5 ἃ ργθοθρί." 

[ν. τϑ8. 

νυ ἢ 18 ἴῃ τῆς Ῥοβοηὶ οὗ ἴῃς Εὶ ἴδε, 
με Πδῖῃ ἀεοϊαγεὰ ῥῤέσι. 

17. ον (Βθ6δπ89) ἐῤέ ἰααυ...} ΤΠ εἴδυβο 
'5. ΡάγΆ} 16] ἢ ὅν. τό, ἀπά ποῖ ἐπε βτουπά 
οὗ τἴ. 

ἐδε ἰααυ «υα, γίνε ὁγ (σου ΕὮ).. Κ,γαεε 
απά ἐγ ἔαρι ὃν (τοῦ Ἀ)...1] ὙΠ6 1ἂνν 
5 τοριεβοηϊοα 845 δὴ δάάϊτίοη ἴο ἴῃ 6 ἐϑϑεηιδὶ 
5 Βοῦ6 οἵ γοβοπιρίίοπ, Οοπιρ. Οδ]. ἢ}. το ; 
Άοπι. ν. 2ο. [ἴἰ ννβ. “" ρίνθη " [ῸΓ ἃ ϑρϑειδὶ 
Ρυγροθο. Οὐ ἴδε οἵδε δαπα, ἴῃ6 Οοβρεὶ 
εὐ ΤΑΙ] " (ἐγένετο), 85 ᾿ἢ, δοσογάϊηρ ἴο {Π6 
οΥάοεΪΥ δι ἀπο σουγθα οὗ ἴπ6 αϊνίθ ρ]Δη, 
(815 νγᾶ5 ἴπ6 πίῃ γαὶ ἰβϑιιθ οὗ 41} ἰῃαΐ ἢδα ροπθ 
Ὀείογθ. [πιάδ᾽ϑπὶ ννὰ5 ἀδδιβποὰ ἴο πιεῖ βρθςιῖδὶ 
εἰγουτηβίδηςοβ ; ΟὨ ΓΙ ΞΕ ΔΠΠΥ 5415 65 τ Δ 5 65- 
5614] πδίιγο. 

ὅγαεε απά γι 6] Ουτάςα πὰ Ὑ τι ἀγὸ πονν 
Ῥγεβεηϊοα ὑπάογ ἴπθ ἀϑρεςῖ οὔ 86 ῖγ σοτηρίεῖθ 
δ υάϊ πηθξ (ἡ χ. καὶ ἡ ἀλ.; (ΠΟΠΊΡ. Ὁ. 14, χ. 
καὶ ἀλ.). Τε Οοϑρεοὶ 5 βΒρόκθῃ οὗ 85 "“ρτδςε," 
8580 [ὩΓ ἃ5 ἴἴ ἰ5 ἴπ6 τενοϊδίίοη οὗ Οοά β ἔτγθθ 
ἴονθ, δῃηὰ 85 "γαῖ ἢ," 50 ἔδΥ 85 ἴἴ ργθβϑοηΐβ [86 
ΓΟΔΙΠῪ πὰ ποῖ 1ῃ6 πιογε ἱπλᾶρεβ ΟὐἨ πβῃδάονϑ 
οΥἨ ἀϊνίπο {πϊηρ8. Οομρ. ἱν. 22. [π᾿ δοῖῇ 
τοβρϑοὶβ ἢ ννὰ5 σοηίΓγαϑῖθα νυ ἢ ἴῃς [νν. ΤῊΘ 
[,μνὺ] δὰ ἃ τονναγὰ ἴογ οὐδβάϊεπος (Ὁ δ]. 1}|. 
12), ἅΠπὰ Πσοπϑθο]ιοη] Ὀγουρῃϊ ἃ Κπον]θάρθ 
οὗ 5ῖη (Ά οπα. 11. 20 ; ξοπΊρ. Υἱ. 14): Δπηα οἡ 
ἴδλ6 οἰποῦ παπα, [ἃ βδὰ οπὶγ ἴδ σῆδον οἵ ἴπῸ 
ξοοά τπίηρ5 ἴο σοπις (Ηθῦ. χ. 1; ΟΟ]. 1". χ7). 
ΤῊΙ5 Ἔχασΐ δηά ϑδυῦῖ]α σοτϊτεβροπάσηος οὗ δὲ 
Το πη 5 τοδοδίηρ ἢ τπαὶῖ οὗ ἴΠ6 οἴμογ δρο- 
5ἴο]:ς νυγιτίπρβ ἰ5 ἴο Ὅδ6 ποίϊςθρά. Τἢὸ ννοτάὰ 
οἰ ρτᾶσο " ἀοθ5 ποΐ οσουγ εἰϑοννῆογο ἴῃ ἢὶδ5 
ΜΓ ΠΏ 5 ἐχοθρῖ ἴῃ βδ] υϊδίίοηβ, 2 [οδη 3; Ἀεν. 
ϊ. 4. ΧΧΙΙ. 21. 

Εογ [πὸ ἰάρα οὗ Τ συ 566 [ηϊγοά. 
ὁγ (σοῦ 8) τ Οργμἢ ὙΠΟ Ῥεγβοη 

νν ῆῸὺ Πᾶ5 ὕδεη ργοϑδοης ἴο ἴῃ6 Ενδηρο δὲ 
(Πγου που 15 πονν δἵ 1δϑ ΠΥ παπιθά. (Ομμρ. 
ΧΥΪ. 2, ΧΧ. 11. ὙΠῸ "πᾶπὶὸ "ἢ {Ππι5 σίνθη ἰῃ- 
οἸάο5 (ἢθ ἀφοϊατγαίίοη οὗ ἴπ6 ἔσιιθ ΠυηΔΠΠΥ οὗ 
ἴῃς ϑανίουτ (ὑεν:1.). ἀπά οὗ Η!5 τοϊδίϊοη ἴο {πε 
Θά] Ποὺ αἰδρεηβδαίίοη (Οῤγὶσ). Ηἰ5 ἀϊνὶπο πᾶ- 
ἴυΓ6 [5 ϑδοῖ ἔόοἢ ἴῃ ἴῃς ποχῖ νϑγϑθ, (ΟΠΊρᾶΓΟ 
Σ Ἰοδη 1. 2. 

18. ΤῊΐς Δλϑῖ σνεγϑὸ 0 5{|Π65 (Π6 οἰδίπι οὗ 
(Π6ε Οὐδροὶ ἰο δὲ τῆ6ὸ Ὑτυῖδ, ἢ 116 τΕ ᾿αγ5 
ἄοντῃ ἴπ6 ἸΠΠογοπῖ ᾿ἰπλ! δίοηβ οὗ Ὠυπιδη Κπον- 
Ιοάρθ. [ἴ 15 ᾿πηροβϑιὉ]6, 50 ΔΓ 85 οὐὔζ ὄχρεγ- 
Θῃς6 γεῖ Κζοσβ, ἔογ πη ἴο ἢᾶνς αἰγεςί Κπονν- 
ἰοάρε οὗ σοά 45 σοά. Ηδ οδῃ Ἴοπιθ ἴο κπονν 
Ηϊτὰ οπἷγ ᾿πγουρ Οπὸ ννλο ϑἤαγος Ὀοΐἢ τῃ6 
δυπιᾶη ἃπὰ αἰνὶπηθ πδίι 65, δηά ννῆο ἰβ5 ἰπ 
ΥἿΊΔΙ (Ὁ]]οννϑῃΐρ Ὀοϊἢ ἢ Οοά ἀπά νν ἢ πιδη. 
πῃ Ομ γϑι (ἢϊ5 σοπαάϊίίοη 15 σα 5ϑῆοὰ, δ νῇο 
8ἃ5 ἴ)6 ᾿νογά 85 Ὀδθη ἀεοϊαγοὰ ἰο 6 σοά, 
ἘΟ ἃ58 (πὸ ϑοῃ ἰ5 οὔθ ἰῇ δβϑέποὸ νυ ἱἢ {πὸ 
Βδίδεσ, ὄσνθη Ηδ κΞεἰ ἔοἢ παι ννΙσἢ ννὸ ποοά 
ἴο κηονγ. [ἰ 15 ἰδοῦ δϑϑιπιοά τπγουφδουΐ, 



στ, ΙΟΗΝ. 1. 
85 ἰξ ψν}}} θ6 οὈθογνεά, [πὲ “16 ὙτΟ ᾽" δηὰ 
“Π6 Κηον]θάρο οὐ Οοά ᾽ δἴοὸ [θη] ἴοιτη5. 

Νο »ιαβπρ δα δ σεεπ Οοά δὲ την ἱέριε (ΘΥΘΣ 
γοῦ 500:}] ΟὐΟτΡ. : ἰοδπ ἰν. 12. ἴΙ͂π Ὀο(ἢ 
Ρίδοοϑ ἴπὸ ογ ίπαὶ οἵ “"" σὰ " 15 ψπ ουΐ 1Π6 
ἀτγίϊοϊο (θεόν, ποῖ τὸν θεόν). ΒΥ {85 ΠΆΠΠΟΥ 
οὗ Ἔχργοβϑίοῃ που ρῇῃς 5 ἰυγηοὰ ἴο [6 ἀνθ 
Νδίυτο ταῖπογ ἴδῃ ἴο (Πὸ αἰνίπε Ῥούβοῃ: 
“ Οοἂ ἃ5 σοὐ"" (ςοπιρ. ἰ. σ᾿ ἢ.). Τε ΤὮρο- 
ῬΒδηῖο5 ὑπάονγ ἴῃς ΟἹ Ὠιβροηβαϊίοη αἷά ποῖ 
411 πάτον (ἢ15 σδΐθρογγ. Οοιρ. ἔχοά. χχχί!. 
1 ἢ. (χχχι!. 10). ἔνθη (ἢ γίϑι ΗΙπλϑοὶἢ ννᾶ5 ποῖ 
ὁ θῇ 5 Οοά. ΦὍο ρεγοθρίίοη οἵ Ηἴΐς ἔσιις 
ἀϊνὶπε Ναῖίυγο ννᾶ5 ποῖ ᾿πητηράϊαϊο, Ὀυϊ μαϊποά 
ΌΥ 5'ονν ρτγοσθβϑεβ (χὶν. 9ο)ς. Τὸ ψοτάβ 5εΐ 
αϑὶἀς τὴς ἔπ νίεννβ οἵ [υἀλίσπι ἀπά Ηρδίῃοη- 
ἰσπιὶ (ν. 37. Σ ]οῇπ νυν. 2ο ἢ). ὙΠΟΥ ἀο ποῖ 
ἄδην [ΠῸ ροϑβϑι ὉΠΠῪ οὗ ἃ ἴτυς Κπονθάξε οὗ 
Οοά, Ὀυΐ οὗ ἃ παίυγαὶ Κηονϊοάρε οἵ Οοά, 
δος 45 σδὴ ὃδε ἀεδοτιροὰ ὈΥ “5 ῃϊ." ὉΠ 
βιρῃϊ οὗ σοά ἰ5 ἴδε ἤη8] ᾿ἰγδηϑβρυγδίίη οὗ πιδῃ 
(ι ]0δπ 1. 2). ὙΠ βρὶε δοῖ οὗ νἱβίοῃ 15 
τᾶγκοά ποῖ (ἑώρακεν, “46π), ὙΏΠῸ ἴῃ [Π6 
Ερίβεῖο 11 ἰ5 {π6 σδ]η βρης οὗὁἩ Ὀεβοϊάϊηρ {τε- 
θέατωι). Οὐοπιρ. χὶν. 9, ΧΙϊ. 4 ς. 

ΒΥ ἴδε υδὲ οἵ {ῃὲ ννογάβ θΥοσΣ γϑῦ (πώ- 
ποτε) ἴῃς Ἐνδηρο! δὲ ρεγπᾶρ5 ροϊηΐβ ἰογυνατὰ 
ἴο {Π4ξ ορθη νίϑιοη οὗ ἴῃς [ϑίνιπθ νυ ϊο ἢ 58}} 
δ6 ργδηϊοά Πεγεδῆογ, τ [οδῃ 11]. 2; Μαῖίϊ. ν. 8. 

ἐδε ομπῖγ δεφοι θῶ 802] ὙΠῸ τοπιαγκαῦϊθ νᾶ- 
τιδιίοη οἵ σελ ϊηρ ἴῃ [Π|5 ρίδοθ, “"οὴς ὙὙ8Ο 15 
Οοὐ οηϊγ- εροζίεη " (θεὸς μονογενής) ἴῸΓ 
1ΠῈ οπ]γ-οδοροϊίθη 80η " (ὁ μονογενὴς υἱός) 
(δεε Αἀαϊίϊοπαὶ Νοῖθ), πιακθβ πὸ ἀϊβδγεηςθ ἴῃ 
1η6 56ηϑε οὗ ἴθ ρᾶβϑᾶγθ; δηά, ἤόονγονογ βἴσγδηρσε 
(Π6 ϑἰδίθπηθηξ ΠΊΔΥῪ ἄρρθάγ, ἀοε5 ποῖ Ξε ΠΟ ΒΥ 
δῇἴοςϊ (Π6 ἔογῃι ἴῃ νυ ςἢ ἰἴ 5 σοηγογρα ἴ(ο ι|5. 
“Ὁ π6 ννη0 5 Οοά οηϊγ-Ὀεροίζοη,᾽" οὐ “Οοά 
[Π6 ΟἿΪΥῪ δοη " (μονογενὴς θεύς), πο οὗ ννῇοπὶ 
1 σδὴ δὲ ργεάϊοδίθὰ τῃαὲ Ης 5. υπίαις ἰῃ ΗΙ5 
Βείῃᾳ, δῃηά Οοά, 15 ἢοπθ οἴδπογ ἴδῃ “ἴΠε οἠΪγ- 
Ὀεροϊζεη 80ῃ ᾽" (ὁ μονογενὴς υἱός). ὙΠ6 νοτγὰ 
5011---- δ ΟὨΪγ -Ὀεροζίοη δοη "---σαυτῖθ5 νυ ἢ 
τι (Π6 ἰάδα οἵ ἰάφηςν οὗὁ ἐβϑθῆσθ, ὍΠδ διίοὶα 
ἴη 1Π6 οὔθ οᾶϑὸ ἀθῇπεοβ 45 σουηρ  είεὶγ ἃ5 ἢ 6 
Ῥτγοαϊοδῖς ἴῃ {πῸ οἴμοσ. Βιιῖ (δε Ὀδεδῖ- αἰἰοϑιοα 
τεδάϊηρ (μονογενὴς θεός) ἢ45 ἴπε δΔἀνδηΐδρεο οὗ 
σομηδιηΐηρ ἴῃς ἵἴννο στοαΐ ρῥτγεάιοδῖεβ οὔ 1ῃ6 
ὑνογά, νυ ἢ μᾶνὸ Ὀδοη ῥγΕν ΙΒ ἰηάοαϊοά 
(υ. τ΄ θεός, Ὁ. 14 μονογενήν). 

«υδίεῦ ᾿ς μι Ἴδε ὀοιορὴὴ ΤὮΘ ἱππᾶρὸ 15 υϑοὰ 
οἵ [πο εἰοϑεβῖ δηά ἱοπάεγεβί οἵ μυπηδη τεϊδι!οη- 
501ρ5, οὗ πιοίδεγ δηά μὰ (Νιιῖπι. ΧΙ. 12), πὰ 
οὗ Ὠυκθαπά δηὰ ν]ΐ (ευϊ, χί. 6), ἀπά α]5ὸ 
οἵ ἔπιεηάς γος πη 5:46 ΌΥ 5ιάθ δ ἃ ἔραξι 
(ςοτιρ. χη. 22), δηὰ 50 ἀδβϑοῦθθβ (π6 υἰἰπλδίθ 
[εἸ]οννϑῆρ οὗ ἰονθ. Τῆδ οχαᾶςὶ ἔοσπτη οὗ {δ δ᾽ 
ΟΥ̓ΣΊΑΙ Μογά5. 15 σεηδγκαῦϊθ.Ό. ὙΠῸ ρῆγαθο 
5 ποῖ 5[ΓὙἸ ΠΥ “ἢ ἴῃς Ὀοβοπι," Ὀυϊ “ἱπῖο 
ἴδε Ὀοβοπὶ" (ὁ ὧν εἰς τ. κι). Ὑμιι5 ἔβεγε ἰ5 
(ἢ ςοπιδπαίίοθ (45 ἰἃ ννεγο) οὗ τεϑὲ δηὰ 
ταοίΐοη, οὗ 4 σοηίπυουβ τεϊδίίοη, νἢ ἃ 
ΕΔ ΞΔ ΟΠ οὗἩἨ 1ΐ (ςοπΊΡ. ἰ. 1, ἦν πρός). ΤΕ 
“ἰ Βοϑοπὶ οὗ ἔπε Εδίμεν᾽" (Ἰκὸ Ὠεάνεῃ) ἰ5 ἃ ϑἰδίε 
δηὰ ποῖ ἃ ρῥἷδοθ. 

ΤΠ νογάβ, 45 υϑεὰ ὈΥ͂ ἴῃ6 Ἐνδηροὶσῖ, ΠΊΑΥ 
ἰὴ: ἴο ἴδιο οχαϊίδίίοη οὗ ἴπ6 δοσεη θὰ (γὶςῖ ; 
αἱ ἴῃ σοηπεχίοη ἢ 4 Οοα [πὲ ΟὨΪΥ δ50π᾽» 

(μονογ. θεός) ἴξ 15 πῖογὰ πδίῃγαὶ ἴο ἴδκα (Πθπὶ 
85 Δ4η δὐῦϑοϊυἵο ἀῤϑεπριίοη οὗ {πΠῸ παΐυγο οὗ [86 
ϑοη, 50 ἴπαϊ ἴΠ6 ραγίςῖρ]θ νν}}} Ὀ6 {ἰπ|6 658. 
ἴῃ δεῖ ἴ86ὸ Αϑοθηβίοῃ οὗ (ἢ γιϑδὶ 15 δϑϑθη τ Α } 
ςοηποοίεα νὰ (Π6 αἰνίπο ρου ν δῖ  Ηδ 
δὰ “« Ὀεΐίοτο (λ6 ἑἐουηάδίίζοη οἵ ἴδ6 ννοτὶὰ 
(χν!!. 4). 

97 ἐδε Ἑαΐδεγ)ὴ ΦὌΠο Ἵἐδοῖςς οὗ 1Π15 {Ππ|6 ἴῃ 
ρίας οἵ Οοά ΞΕ θεοῦ) 56Γνθβ ἴο πηᾶτκ (6 
᾿ϊπι|15 οὗ πε γενοϊδεοη τδάθ τῃγοιμῃ ΟΠ γϑῖ. 
Ἐνδη [Π|5 ννὰ5 ἀϊγοοῖϊθα ἴο οπὸ ἄβρεεΐ (50 ἴο 
ΘΡ64Κ) οὗ ἴῃ Οοὐπεδά. Ὑδὸ ϑοὴ πιδάθ Οοά 
Κηονγῃ Ὡοΐ ὈΥΓΙΠΊΑΓΙΥ ἃ5 Οοά, ὃδιιΐῖ 45 {πε 
Ἑαΐδοσ. ΑἹ πὸ βαπιθ {{π|ι6 (Π1|5 {{{|6 ἴδᾶγϑ ἴῃ 6 
ἐουπάδιϊοη οὗ τονοϊαϊίοη ἴῃ ἴΠ6 δϑϑθητ δὶ τοὶδ- 
ὕοη οὗἩ ἴῃς Ῥεογβοηβ οἵ ἴμε σοάπεδά. (ουῃρ. 
1 Ιοδῃ ἱ. 2. 

ἴῃ 1η15 σοηποχίοη ἴδ6 ἀσϑοπρίοη οὗ [Π6 
τεϊδίίοη οὗ {πε νοτά ἴο Οοὰά (νυ. :, ὁ λόγος 
ἦν πρὸς τὸν θεόν) 5 566η ἴο δ ςΠοπΊρ[6- 
ΤΘηΐΑΓΥ ἴο (αι οὗ [6 τοϊδτίοπ οὗ τῆς δοὴ ἴο 
1π6 Βαῖμοσ. ΤὩΘ οπό πλᾶγκβ 8Δῃ δοϑοϊιῖς γοΪΔ- 
το ἴῃ ἴῃς Οοαάποδά. Ὑπὸ οΟΥΠΟΙ ἃ τεϊδϊίοη 
ΔΡΡΙΓΘΒοηἀδα νυν ἢ} τοραγά ἴο σγοδϊίοη. ΗἩρηςς 
ἴῃ [6 ἰφίζογ (ἢς ἔοστῃ οὗ ὀχ ργοβϑβίοῃ 15 δοστοννοὰ 
ἔγοπι δυπΊδη δβοοίοη. 

ῥε] ὍΒὸ ρῥγοποιυη (ἐκεῖνος) ΘπΊρἢ851Ζ65 ἴΠ6 
αἰἰγιθυῖεβ οὗ {πὸ ρεύβϑοῃ δἰγθδαν ρίνθη, δηά 
5οΪδίεϑ Ηἰπι ἔογ {ῃ6 ἀϊξίϊπεϊ σοηϊοπιρ]αἰίοη οὗ 
(ῃ6 γτοδάοσ, (ὐουῃρ. υ. 32. ΤῊ υϑᾶρὸ ἤηάβ 
Δῃ ᾿πίογοϑίηρ ΠΠΠισϊγαῖίοη ἱπ 1ῃ6 ἕδος τῆδι ἴῃ 
σ [ὁδη (δὶ ργοηουπ 15 υϑοαά αἰπι πος νον ἔογ 
(Π6 Τογά : τ [οδπ 1. 6, 11]. 3, ς.. 7, 16, ἵν. 17. 

ῥα!δ ἀεείαγεά ῥῥη] Μίοτε δχαςῖγ 89 ἀθ- 
οΙασϑά Ηἰπι, οπος δηά ἔοσγ ὄονεσ. πὸ νοζγά 
ΜΠΙΓἢ ὁσσυΓδ ἤεγὸ (ἐξηγήσατο, Ν αἱξ. ἐπαγγαῦ 
[4εϑγιέ; ἡ δ. 15 ΟΟΠΒΙΔΠΙΪΥ ιι864 ἴῃ 
οἸαβϑίςδὶ νυτιζοσβ οὗ ἴῃδ ἰηϊογρτείδεοη οὗ ἀϊν!ηθ 
τηγϑίογιεβ. Οἵ, Οδϑθη. χὶ! 8, 14: [,δν. χίν. ς7. 
ΤΠ ἀὔῦϑεποθ οὗ {πε οδ͵]εσι ἴῃ πὸ οὔ ρίπαὶ 15 
τοι Καθ. ὙΠι5 ἴῃ [Πἀγὰ] γοπάθγίηρ 15 
5 Πρὶν, ἐκ »ιαάε ἀεείαγαίίοη (Ν ἱρ. ἐρεε ἐμαγγα- 
Ὁ). Οοπῃρ. Αςῖβ χΥ. 14. 

ΤὨε ροβίτίοη οὗ ἴδε οδήεςξ οὗἩ 1πῈ ἔογπιεῦ 
αοἴἶδυϑο (6οἀ) δἱ ἔπε θερίπηιης οὗ (ἢξ βθηΐθηςθ, 
Ἰεδάβς πδίυγα! 'Ὺ ἴο ἴῃ6 ϑιρρὶγίπρ οὔ ἴἴ ἴπ 
1δουρσπξ ἤόγε; ΟΥ Ταΐποῦ βιιρχεϑῖβ {παΐ ννῃ]οἢ 
σογγεβροπαβ ψ ἢ 1 ἴῃ σοπποχίοη ἢ τῆς 
πονν νογῦ, “1π6 {γὰἢ ςοποεγπίηρ Η!πι, τὸ- 
νοδὶοθὰ 845 ἃ δίμου, 8485 πιᾶῃ Ἴοιϊά ὕδαγ ἴῃ 
τονοϊδίϊοη." ὍὙΠηῸ Κποννηοάρο οὗ Οοά, νϑὶςῇ 
Οἤγδὶ δὰ 45 σοά, Ηδ εἰ ἔουϊῃ ἴο πιθη 45 
τῆδη. (ὐομῃρ. Μαείϊ. χὶ. 7. Μδϑῃ δεαγ [τῸΠὶ 
Ηϊπὶ δαὶ ψ Ὠϊο Ηδ “τυ. ΟὐοτηΡ. Υἱ. ας ἢ, 
ποῖθ. 

ϑονοσγαὶ ἱτπηρογίδηί γχοβοοιίοης ἔοϊ;ονν ἔτοτῃ 
86 σοῃϑδιαογδίίοη οὗ ἴπ6 Ῥγοϊορυσ. 

1. Ὑδὸ νοῦ ὁσσυρ!ῖε5 ἃ ἀϊδίηςξ Ὠἰβίογιςαὶ 
Ροϑβί[ίοη. Ης 5ρθᾶκβ ἃ5 οὔς ([) ψὴο νν»ὰ5 
ΟΥ̓ ΣΊΠΔΙΙΥ 4 [ενν, (11) ννῆο παὰ Ὀεθ δῃ ἐγο- 
νυν ἴη658, (111) ννμο 5 ϑυγτοιιηάρα Ὀγ ἃ (ἢ γϑειδη 
ϑοςεἰγ. 
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16 στ. ΙΟΗΝ. 1. 
(Ὁ Ηἰς [ἐν ϊϑἢ ἀδβοοπί ἀρρθᾶῖβ ἴο Ὀ6 τηλτκοὰ 

ὉγΥ ἴῃς υϑ6 οὗ “" Π5 οννῃ ποπΊὸ ᾽" (τὰ ἴδια), ἀπά 
“ἢϊ5 οννῃ ρϑορὶε ᾽ (οἱ ἴδιοι, Ὁ. 11); ὈΥ 186 
τοῦθ ἴῃ νος ογοδίίοη 15 βροκεη οὗ (ἐν 
ἀρχῇ); ὉΥ ἴῃ6 ἱπιρ!εὰ τεέεγεηςς ἴο ἴδε ΚΔ]} 

ῃὖῃ Ἔὺ π᾿ 
(11) [τ 8 ἱπιροβϑίδίς ἴο ἱπίογργεῖ υὕ. 14 

(ἐθεασάμεθα) νἱϊμπουξ νἹοΐεπος οἴμιεσγννῖθο [ῃδπ 
845 σοηϊδίηίῃρ ἃ ἀϊτοςῖ 5σἰδίοπιεηΐ οὗ [Π6 νυγιῖῖοτ 8 
οχρογίθηςο, ἀπά {πμαΐ ἴοο ρίνεῃ ἰῇ ἃ ἔοστῃ ννῃϊ ἢ 
15 δ ΚΙ ΡῚΥ παΐυγαὶ. 

(1) ΤῊ ρἤγαϑθο “"ἐ νγὸ 41" (υ. 16) οδῃ ΟΠΪΥ 
6 δῇ ἄρροᾶὶ ἴο {ῃ6 ἐχρεγεηςε οὔ ἴπ6 (μγβίϊδῃ 
ὈΟάΥγ ἴῃ νῃιςἢ (ἢ6 ἩΓΕΙ͂ νν85 ΠΥ] ΠΣ. 

2. ὙΠοΙΟ ἰ5 πὸ οἤοτί οὐ {πε ρατί οὗ [ἢ6 
στοῦ ἴο οϑιδὈ]ἰ3ἢ, ΟΥ ἴο δηΐξογοθ, οἵ ἴο Ὄχρἰ δίῃ, 
δ 5εἴ5 ἐοστ νυ πδὲ 15 πλδίίοσ οὗ ὄὌχρϑγίεποα ἴο 
Πἰπὶ ἢ σοπαρὶοίς σοηνὶςξοη δηά Κπον]οάρο. 
Νοιίπίηρ σλη Ὀ6 ἔλγίμοσ ἔγοπι 1ἴῃ6 ἀρρδάγδηςδ 
οὗ ἱπίγοάιιοϊηρ, ΔΠΥ πὸνν ἰοαςπίηρ. ὙΠῸ Ενδῃ- 
ξεϊϊσὶ δος ἔοσ σγδηϊθαὰ {πδΐ ἢ15 γεδάθγϑ πα θγ- 
βῖδηά ρογίοςγ νν δῖ ἢε πιδδῃϑ5 ὈΥ͂ “" ἴπ ἊΝ οτά,᾽" 
Π6 ἘΔΙΠοΣ." Ηἔὀἐ ἀρεβ8 ποῖ ὀχργεβϑὶυ ΔΕ στη 
Ὀιιξ ἀβϑιπιε5 ἴπ6 ἰάἀοπιβοδίίοη οὗ ἴ86 ννοτά 
ἢ [6505 ΟΠγὶδὶ (υ. 17). 

3. ὙΠοΓὸ 15. πὸ ἴγδοθ οὗἉ ΔΠΥ͂ ΡΌΓΕΙΥ 5ρεςι- 
ἰδίνο ἱπίογεσε ἴῃ ἴπ6 ργοροϑβι(ιοηθ ῬΜΠΙ ἢ δγ8 
Ἰαϊὰ ἄἀοννη. Ὅῆδ νυ ογ δὲ οὔςθ Ῥᾶ5565 ἴο 118 
δηὰ Πἰβίοσυ ἔγοπι ἴπθ σοπίοπιρίαιίοη οὗ ἴῃ6 
ἀϊνίπο ἰπ 1561 (νυν. 1). Αβεῦ {πὸ ἢγϑτ νϑῦϑδ 
δνοσυ της ἰ5 βεῖ ἀόννῃ νυ ἃ νονν ἴο {Π6 γενθ- 
Ἰδίίοη οὗ σοὰ {πγουρὰ ἴῃς Ννοσγὰ ἴο πῆδῃ; 
δηά (ἢ15 τονοϊδίίοη 15 ἰγοαῖθα ἢ βου Δ! ἴῃ [15 
ἀϊξογεηϊ οἰοπχοηΐβ, ἀπὰ ἔγοπι (ἢ6 54 οὗ πηδῃ, 
Μοζγϑονοσ {π6 Ῥογϑοη οὗ ἴῃ Ἀθυθαὶοσ 15 οἠδ 

50ῸΡρ6 Οὗ ἴΠ6 Ουβρεὶ δινὰ ἱπίεγργεῖ 1ϊ. 

ἔτγοιῃ ἤγσϑι ἴο ͵δϑοὶ, ἱπου σῇ Ηρ 5 τοραγάσὰ 530ς- 
Πδϑϑίνε Υ ἃ5 ἴπὸ ηογά, ἴῃς 1,16, τὴς Πἰρδμῖ, 
ῃ6ς ψνοτὰ πιδάθ ἢοϑι, ὄνθὴ [6505 Ο τίϑβί. 
Αηά τῇ ἰαϑὲ ἴεγπι ἀπάογ νυῃϊ ἢ σά 15 βρόκοη 
οὗ ἰ5. ""ἴῆο Ἐδέπογ,᾽" ἴη νυ ἢ (6 αὐϑίγαςϊ ἰάθδ 
5 ἰοϑὲ πη (δ ρεγβοηδὶ. 

4. ΤΒουρὴ ἴδ6 ρυΓΟΙΥ βροουϊδεινο 15 αυϑεηΐξ 
ἔτοπι ἴπ6 Ῥγοϊίοριιθ, 45 ἰξ ἰ5 ἔγοπῃη ἴΠ6 Οοϑρεὶ 
ἘΘΠΟΓΔΙΪΥ, {πὸ ἰγοαϊπιχθηϊ οὗ ἴ86 συ ͵ ]θοοϊ 15 βοῇ 
τὲ {π6 Ενδηροι σέ συ ρΡΡ 65. τῆ ο]65 ἕο [6 
ΡΓοβοσυζίοη οὗ {π6 Πρ μοβῖ ργΟ ] ΠῚ5 50 ἴα ἃ5 
ΤΔῃ οΔη ρυγϑις ἴπ6π|. Ὑ 15 ἢ ἀοθ5 (1) ΒΥ 
ΟΡΘΏΪΏΡ ἃ ΠΠΟΙΠΘΏΪΔΓΥ νἱβϑίοη οὗ {πὸ Οσοάπεδά 
156} ἰπ ΠΟ σδη Ὅ6 5θὲη ἴῃ6 [πιηλδηδηΐῖ 
ὙπΠΠΥ, (2) ΒΥ 5δενίηρ πα γεϊδίίοη οἔ 
Οτρδίίοῃ ἴο 16 Οτοαῖοῦ ἃ5 Ῥγβοσυοσ, (32) ΒΥ 
[Π6 ἀθδεϊαγαίοη οὗ ἴποὸ ἕαςϊ οὗ ἴπ6 ᾿ησαγηδίίοῃ, 
ἴῃ νὨΙΓἢ πα πιγ οὗ ἴμ6 Εἰηϊς δηά ἴΠῸ [π- 
ἤηϊῖο 15 στρα] ϑοά. Απὰ πὸ τόσο {6 ῬΥΟΪΟΡΘ 
ἰ5 βΒιυοὰ τπάογ ἴπθ56 δϑροςσῖβ, (ἢ6 τοῦθ σοη- 
βδρίσυοιι Ὀδςοπιθ ἰἴ5 ΟΥΙΡῚ ΠΑ] ΕΥ̓ ἀπά ὁχἤδι9- 
ἘἸνθη 58. 

ς. ὙὌθο Ρχοΐοριιο ἄοες ἴῃ ἕλεϊ ἀθῆπο [86 
Ιη 1}]5 

Τεβροςξ 1 σογγεβροηάβ υντἢ {Π6 οἴοβθ, ΧΧ. 21) 
ὙνΠΙΟἢ ΟΧΡΓΘ5565 ἴῃ ΟΠΟΓ ἴΘΙΤῊ5 τσ. 14, 18. 

Απὰ νν ἢ" τ ρἢταβθΟΪ ΟΣ Ύ 15 ροσυ]ατ, [ἢ 15 
βοοίοη σοηΐδιη5 Ποΐδιηρ ννὨϊ ἢ 5 ηοῖ ΘἸΠΟΓ 
ἀἸΓΘΟΙΥ αἰππηθὰ ἴῃ ἴῃ 1 οὐ δ ἀϊδοουΓθθ, οὐ 
ἀἰγοσῖν ἀδάιτιςο! Ὁ]6 ἔγοπι ἴπ6 πη]. 

1ι. Το Ρχεοχίβίοησθ οὗ Ὁ γίϑέ, νἱ. 62, υἱ!}, 
48, ΧΥΙ. ς, 24. 

2. Ηἰ5 Οτγεδῖνο ἘΠΟΓΡΎ. Υ. 17. 
3. ΤΒεο η]νουβδ Εγ οὐ Η!5 νοσῖκ, Υἱῖδ. 12) 

ΤὨς τρδίῃ βιδ)οςξ οὗ ἴπΠ6 (σοβροὶ νυ ἢ ἢᾶ5 
Ὀδεη ργοραγεά Ὀγ ἴπε Ῥγοίογρυο ἰ5 ΤῊΕ 5ΕῈ1ἘῈ- 
ἘΕΝΕΙΑΤΙΟΝ ΟΡ ΟΗΕΙΒΤῚ ΤῸ ΤῊΗΕ ΟΞ 
ΑΝῸ ΤΟ ΤῊΗΕ ὨΙΒΟΙΡΙΕΒ8. ὕπάετ (ἢ ]5 δϑρεςῖ 
(ἢς Οορρεὶ [1}}5 ἱπίο ἔνγο στοαῖ αἰνιϑίοῃβ, ΤῊΕΞ 
ΘΕΡΕ.-ΚΕΝΕΙΚΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΚΙΒΤῚ ΤῸ ΤῊΗΕ 
ἍΜ ΟΚΕΡ (ἰ. 19---χὶϊ. 0); δηὰ ΤῊΕΞ δῈ1Ὲ- 
ἈἘΕΝΕΨΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟἸΚΙΒΤ ΤῸ ΤῊΕῈ 2218- 
ΟἹΡΚΕΒ (Χίϊ!. 1---ΧΧὶ. 23). 

ΤῊΗΘ ἢτοὶ οὐ ἴπο96 ἵννὸ στοδῖ αν οοησ [2115 
Αἶϑο ἱπῖο ἵἴννο ρᾶγίβ, ΤῊ ῬΑΚΟΟΚΑΜΑΤΙΟΝ 
([. το---ἶν. ς4), δηὰ ΤῊΣ ΟΟΝΕΜΙΟΤ (Ὁ. 1-- 
ΧΙ]. ς0). 

ΤῊΣ ΡΕΚΟΟΓΑΜΑΤΙΟΝ (. 19--τἰἈν. ς4). 

ΤΠο τροογὰ οἵ ἴθ δορί ηπίης οὗ ἰδ6 Οοβρεὶ 
σοπῖφιποὰ ἰη ἴπ6 ῃτϑὶ ἔοιιγ σμαρίογβ Ὀγοθθηΐβ ἴῃ 
ἃςῖ ἀπά νυογὰ ἰδ πιδὶη οἰθπιθηῖβ οἵ ἴῃ6 Με5- 
δάσο ψῃϊο ἢ ΟἾγίδὲ οἰδιπιεὰ ἴο Ὀτίηρ διά ἴο 
Ὀς, ἀπά ἰγρίοδὶ ὀχαπιρὶθβ οὗ [ἢ οἰλββθ5 οὗ τῆθῃ 
ἴο ννῆοσπι ἰξ ννᾶ5 οεγοή. 8ὃο ἃσ Ηδ τηρεῖβ 
νυ] ἢ πηϊσιιηἀδογοιδηάϊπα. δὰ: ΜΙ πὸ δοῖνο 
Βοβί!γ. Ῥηποῖρίο5 δηὰ ἰθηάθης!ε5 γα ἰδιὰ 
ορεη, Ὀυΐϊ {ΠΟΥ ἀννδῖῖ (δεῖς ἀθνοορπιθηΐ, 

ΎΠΟ Ρυοοϊαπηφίίοη σοηϑίϑίβ οὗ ἴννο ραγίβ, 
ὙΠ ἰοἢ ἀγὸ πηαγκοὰ αἰ ϑεης ΕἸΥ ἴῃ [6 σοπδίπιο- 
[ίοπ οὗ ἴπὸ παγγαῖϊνα (1. σα, ἷν. .4). Τδ6 
βιϑὶ ρατὶ ἀθα]5 ἢ (1) ΓΗΕ ΤἘΒΤΙΜΟΝΥ ΤῸ 

Χ. τό. 

ΟΗΚΙΒΤ 9 ἢ 11), δηὰ ἴπ6 ϑοσοηὰ νὰ 
(1) ΤῊΣ ΟΚκΚκ ΟΕ ΟῊΚΙΒΤ (1. 1 χ--οὶν. ς4). 

:. ΤῊΕ ΤΈΒΤΙΜΟΝΥ ΤῸ ΟΗΒΙΒΤ 
(1. 19---ἰἴ]. χ τ). 

ὙΉ5 βοοϊΐοη σοποὶσίβ οὔ ἴἤγοο ἀν] οηϑ, 
ὙὩΙ ἢ ἀθ4] νυ ΤὮΓΘΟ ἔογπιβ οὐἨ ννυ]ῖπεϑβ, [ἢτγθ δ 
ἰγρίςδὶ τοϊδοηθ οὗ Ομ γδῖ, ἴγοθ τηοόδβ οὗ 
τονεϊαϊίοη. ὙΠῸ ἤγϑοῖ βῖνοβ ἴῃ6 νυν πε55 οὗ ἴῃς 
Ργορπεῖ, (ἢς γοϊδϊίοη οὗ Οἠγιϑσῖ ἴο ἴδε ρῥτεὲ- 
Ρᾶγδΐοσγ ἀϊβροηβαίίοη, ἴῃ γονοϊδοη ὉΥ ἀϊγεςῖ 
αἰνίπθ σοπηπιηςδίίϊοη ([. 19---24 Τα 
Βθοοπά κίνοϑ [ἢ νἴπε85 οὐ ἀἰϑοῖ ρ 65, {Π6 γοὶδ- 
τίοη οὗ (ἢ γιβὲ ἴο ἱπάϊνίάιι4] πθη, ἴἢ6 γονοίδι!οη 
ΓΠὨγου ἢ 5ριγίζι4] ἰπϑρῃς (. 24-τ-ς 1). ΤΩΣ 
τιτὰ ρίνοϑ [86 νυ] ῖη688 οὗ δςῖπ, ἴπ6 τεϊδίίοη οὗ 
ΑἸ γῖϑί ἰο παΐυσθ, [Π6 τονοϊδίϊοη ΤὨγου ἢ 5:5 05 
(. χ1---τ). [ἢ ϑδςὴ σᾶϑθ ἴπεγα 15 Δἢ δος ΝΥ 
οὗ δ ἴῃ τεσορηϊϑίηρ ἴπ6 αἰνίηθ Τηθσβαρο, 
μα! ννοι θά, μαϊένοροη : δηὰ ἔπ ϑοστοη οἰοϑεβ 
σδδγας ο 50 | 4}}}7 ν {πε Ἰογξα! σοπῆτπππαίοη 
οἵ Ὀε]ονεγϑ ({]. 11). 

ΎΠὲ ρεποά εοονογοὰ ΟΥ̓ ἔπ ἱποίάθηΐβ 15 
ταλικοὰ 85 ἃ νγθοῖς (ἰ. 29, 35. 43. 11. 1}, ΒΊΟΝ 
ςογγοϑροηάϑ νυ ἢ πὸ νυθεὶς δὲ τπὸ οἴοϑο οὗ [6 
1, τά 5 Ὠλ]η]5ἴτγγ. 
ΤῊ ἱποίἀθπῖϑ ἅτ ρϑουαγ τὸ 81 Τομη, ἀπά 

μὲ νυυῖτε5 45 Δ Ἔγε-νν ἴπ655 ἰὨγοιυθουῖ: ἱ. 3ς, 
ΑΙ, ἰ!. 2. 



Υ. το.] 51. ΙΟΗΝ. 1. 
Ι9 ἢ ὅμα ἴηϊ8 18 ἴπε γεςοά οὔ δηά 1,ονίτεβ ἔτοτῃ εγιβαΐθαι ἴο δϑὶς 

Ϊοδη, ψβεη τῆς [ενν8 86πὶ ρῥγίεβίϑ 

ΤῊΕΞ ΤΕΒΤΙΜΟΝΥ ΟΕ! ΤῊΞ ΒΑΡΤΙΒΥ 
(ἰ. 19--34). 

ὙΠΟ παιγαῖνο οὗ δῖ [ο μη ϑἰδγίβ ἔγοπι (ἢ 
ΒΔΠῚ6 ΡοΪηῖ 858 186 οὐ ίπδὶ Αροκξίοϊίὶς Οοβρεὶ 
(ςοπηρᾶγε Αςῖϑ 1. 22, χ. 37, ΧΙ. 24; Μασὶκ 
1. χ); Ὀυῖ, 45 θοοησιης ἴο ἃ ἰδῖογ ρογοὰ ἰῃ 
ἴδε στον οὗ (6 Οδυτγςοῇ, ᾿ξ ἀϊςπιϊηρυ 65 
ΤΟΙ ἜΧΟΥ ἴπδη ἴῃδῖ ἀϊὰ {πὸ γοϊδίίοη οὔ ἴῃ6 
Βαριιϑὲ Ὀοΐδ ἴο ἴδε οἷά (ονεηδηὶ ἂηὰ ἴο 
σμηβι. 
Το ἢτϑὶ ρατὲ οὗἩ (ἢ Βαριἰ51᾽5 (6ϑΕ ΠΊΟΗΥ 15 

σοποογηθὰ ἢ [Π6 Ρορυϊαγ δχρεοϊδίοης ἴο 
ὙΠΟ Ὠῖ5 ργοδοδίηρ πδὰ ρίνθη ΠΈΞΗ ᾿ἰθ, δπὰ 
οοηΐδιη59 ἴῃς δηποιυποειηθηΐς οἵ ἴπΠ6 (Οἢγὶϑί 
(19---28). ἼΠε βεςοπὰ ρᾶγί ξῖνεβ ἢ]5 ρεγβοῃδὶ 
Τεοοφπηϊζιοη οὗ ἴῃ ἢ τσὶ πο Πδὰ πον δπίογοά 
οη Ηΐ5 ψογκ (29--- 34). ΤΠ6 νϑῦϑθϑ ννῃϊςἢ ο]- 
Ἰονν (315-37) ἔοττῃ ἃ ἰγαηϑιτίοη, Ὀυΐ Ὀοίουνς 
Τηοβῖ ῬγΟΡΟΙΥ ἴο ἴπ6 ποχί βθςίίοῃ. 

Ι. 

ΤΠο εἰγουπιβίδηςοϑβ οὗ [π6 Βαρίίσπι οὗ (ἢ τγισς. 
ΔΙῸ ον ΠΕ ργοθυρροθοὰ 45 Κποννη, δηὰ [ἢ6 
Βαρίϊϑπι [1561 δὰ δἰγοδν ἴδκθη ρίδοθ Ὀοΐογο 
ἴδε τηϊϑϑίοη ἔγοπι [ογιιβαϊθπι, 15 ἔο]ονν5 ὈοΪἢ 
ἔτοπὶ ἴῃ τεσογὰ οὗ {{π|ὸ (νυ. 29, 35) ἄς, 
πὰ ἔγοπι (6 ἔδλοϊ ἐπὶ ἴῃς Βαριἰδὲ δ᾽γοδάγ 
“Κηονν "ἢ [6515 85 ἴπ6 ΟΠ γίϑῖ (υ. 26, “" ψΜΠοΠπὶ 

Κπον ποῖ.᾿ (ὐοπιρ. συ. 33). ὅ66 ποῖδ δῖ 
186 εηὰ οὗ ἴῃς Ομδρῖογ. 

δὲ [μη 54γ5 ποϊῃϊηρ οὗ ἴπ6 Βαρ51᾽5 ργοαςἢ- 
ἰῃξ οὗ τεροηΐδηςο, [πουρῇὴ ἰζ 5. ἱπιρ! δὰ ἴῃ τῃ6 
ννογὰβ ὈΥ ΜἘὶσῆ ἴθ Βαρίϊϑὲ ἀσβογιθοά ἢὶ5 
οὔϊος (υ. 22). ΤῊϊ5 αἰά ποὶ [4}} νυτπϊη (Π6 
50ορῈ οὗ ἴῃς Ενδηρο δὲ, νυν ς ἢ ννᾶ5 σοηβηρά 
ἴο ἴδ ἀϊγεςΐ τοϊδίίοηθ οἵ ἴῃς Ηογαϊὰ δηὰά πὸ 
Ομγβε. Ηονν ΠΥ [Π656 τοι οη5 ἀγὸ ἀοηρά 
Ὑ0111} ἀρρθαγ ἔτοπι [ἢ ξΟ] οννίης ἀπαὶγϑ9ὶ5 οὐ {6 
Βδριϑὶ 5 [θϑτ ΠΠΟΩΥ 85 ρίνεη Ὀγ ἴπὸ Εσνδηρο  Ἰϑῖ: 
Το Τοεβιπποηγ οὗ [οδη. 

α. ἴῃ δυο ἴο ἴῃς πγὶϑδϑίοη οὗ ἴθ ἴοννβ. 
Τὸ ργμεὲ αππομπεοά (1. χ9---8). 

α. Ηϊ5 ννῃ ροβιτἰοη (νυ. 19--- 223). 
(1) Νεραίνοϊυ (νύ. 19---2.1). 

Νοῖ τῆς ΟΠ γβί (υ. 20). 
Νοῖ ἴῃ ργοπηϑοα ΕΟΓΟΓΌΠΠΘΥ 

οὗ 1π6 ἀΑΥ οὗ ἴῃς [,ογτὰ 
(υ. 21). 

Νοῖ ἴδε ργορβεῖ, οὗ υπάεβηρὰ 
Τηϊβϑίοη (υ. 21). 

(1) Ρυϑινοιυ (συ. 22, 23). 
“«Α νοϊςβ." 

β. Ἠϊ5 οἢῆςε (υν. 24---28). 
Τὸ ὈαρίϊΖε (νυ. 24) 
ὙΠ 84 ῥγοραγδίοσυ Ὀδρ πὶ 

οὗἉ νυαΐοὺγ (υ. 26), 
Ὀείοτε τ οοογηίηρ οἔατη ΠΕ ΘΓ 

Οπθ (τ. 27). 
ὁ. ϑροπίδπεουϑίγ ἴῃ ἴπθ ργόϑδϑηςο οὗ (ἢ ϑβί, 

Τό Οἐ τίσ γευεαίεά (υν. 29---4). 
α. πε ΕΒ πες οὗ ῥγορῆεου 

(υν. 29---31). 

ἢϊπι. ἮΝ ο αγῖ τῇοιυ 

Τα Ῥούβοη (υ. 29). 
Τῆο νοτῖκ (υ. 20). 
ἼΠο τεϊδτίοη ἴο ἴΠ6 ργθουῦϑθογ 

(σ. 31). 
β. Το 5ίζψῃ οὗ ἴῃς ]Β]πιοηΐ (νυ. 

332---.34). 
ΤΠ 5ζῃ 1156} (υ. 12). 
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ΤΠΟ 5ρη ἴῃ γοϊδίίοη ἴο ἴδ 
Ρτοπ56 (υ. 22). 

ΤΏς 5ΐζῃ ἱπίογργεϊθά (υ. 34). 

ΤΡε Οῤνγὶσἰ αππομπορα ἱπ ἀμϑαυετ' ἐο ἐδὲ οὐϊείαὶ 
ἐπφωγίος οἱ ἐδε εαυς (19---18). 

ΤῊΪ5 πιἰβϑίοη ἔγοση [γι βα οπι, νυ] οἢ ἰ5 ποῖ 
τηθητοηρά Ὀγ ἴΠ6 δυπορίβίβ, ἰοοῖϊκ ρ]δςθ, 45 45 
Ὀδθη 56θη, δἵϊοσ [6 Βαρίϊβπι, δὰ ννᾶ8 ργοῦ δ Υ 
οδυϑοὰ ὈΥ 5016 ΓΟΠΊΟΙΙΓΒ ὙνΠο ἢ ἄγοϑο ἔτοπὶ 
(αὶ ἐνθηῖ. [Ιἴ πᾶ Ὀε τοραγάθαά ἃ5 Ὀείῃρ, 
ἴῃ 5016 56η56, ἃ Τοπιρίδιίοη οὗ [οῦῃ σοτῸ- 
ϑροπάϊηρ ἴο ἴδε (5! Ππλυ]ἴδηθοι5) Τ᾽ οπηρίδιίοη οὗ 
Ομτβι. [οδη στεδιβοὰ [δ6 {Π|65 ἴῃ ΒΟ ἢ τὴ 
ΒΙΟΓΑΤΟὮΟ4] ρα οχργοβϑοὰ ΠοΙγ ἔα ϑθ νἱοννϑ, 
ἐνθῃ 45 ( γβὶ γοξιϑοα ἴο ϑδ[ἰ5γ {Ππεὶσγ ἐχροςίδ- 
Ποη5 ΟΥ̓ 186 δϑϑυπιρίίοη οὗἁὨ δχίετγηδὶ ΡΟΥΨΟΥ. 
ΤΠ ροϑίτοη ὑπο ἢ [οὔ Οσσυριθ5 τοὶ δ νοὶ Υ 
ἴο ἴῆ6 [Ἔν] ἢ το θοῦβ οἡ [86 οπὲ κάθ, δηὰ ἴο 
ΕΟ γῖϑῖ οη ἴῃ6 οἴδεσ, οἶἴεγβ ἃ γοπλδγκδΌϊθ τὶς - 
ἴυγο οὗἨ ἁ [ἋΠ6 χε ρίοιι8 οἰγουπιδίδηοοθ οὗ 1Π6 
ἔπι6. Βοίῃ περδίϊνοὶ Υ ἀπ ροβ Εἰ νον [6 βοδηθ 
ἰ5 ἃ ᾿ἰνης Ρἰσίυγε οὗ ἃ ογὶϑἰὶ8 οὗ ἰγδῃϑί(οη. 
ΎΤἢΘ ἅπϑνοσ οὗ ἴθ Βαρίϊξῖ ἴο ἴδε ρθορὶβ 
[ἀκὸ 1]. τς Ε; Μαῖζ. 11]. 11) 15 ἀϊςιηςῖ 

πὶ, δῃηὰ γεῖ ρογίθοςΥ Βαιπηοηΐϊοιβ ψΠ, δῖ 
]ο}η᾽5 τεσοζά. 

19θ. “4π4]Ὶ ὌΠ σοη]υποϊίοη ἴδκοβ ἂρ (Π6 
Τοίοσοποθϑ αἰγολάγ τηδάς ἴο [οὔ π᾿ β (65 ΕἸ ΠΊΟΠΥ : 
συν. τς. 6,. Τδυβ ἴδο ΠϑζογΥ 15 Ὀουπὰ ἃρ 
ψ ἢ τΠὸ ἀορτηδίς Ῥγοϊοριια, 106 ἰγδηϑι τη 
Ἰγίῃρφ ἱπ νυ. 1) “σι Ορνμη); δὰ 50 ἴδ6 
Ἰοΐιίοϑε πουρϊβ ρᾶ55 δί"οποα ἂηὰ παίυ γα 
Ἰηΐο βίτηρὶε ἔδοῖβ. [{ πΑΔῪ Ὀδ ποί!ςοὰ 4ἷ5ο (παῖ 
[πε πδγγαῖινθ ον! ἀθη ]Υ ὈΘρΊη5 νυ] ἢ [Π6 1πηπ|6- 
ἀϊαῖθ, ρογϑοπδὶ κπον]οάσο οἵ [6 νυτῖοῦ ; δπὰ 
ῬΟΓΠΔρ5 ἔγοτη ἴπ6 ἕδοϊ ἴο νυν] ἢ Π6 τοξεστοὰ (6 
Ὀοριπηὶηξ οὗὨ 15 οννῃ ἐδιἢ. 

δε γεεογάἱ (Ὑἰῦπ.988)}] ΟΟΙΡΡ. 1. 7, ἢ. ἢ, 
ν. 1, δηά ποίδ3. 

]οῤη] Οομιρ. υ. ό, ποῖθ. 
δὲ εαυ:1 ϑρεοῖβολ!ν δὲ Ῥῥαγίσεες ἃ5 ἴῃ 

ΤΟργοϑοηϊδίῖνο οἷλ55 (νυ. 24). Οη [Πθ υ5ὲ οἔὗἨ 
1η6 ἰθγπὶ ϑΟΠΡΟΓΑΪΙΥ 866 [ηἰτοάὰ. [ἢ [ἢ]5 σᾶ56 
(Π6 δῆνογβ νοῦ ργοῦδΥ ἀεβραϊομοὰ Ὀγ ἴπ6 
ϑαῃποάγη. (οιηρᾶτο οἢ. ν. 32. 

“επἰ ῥγίσσία, ἤγοσι ϑεγισαίονι) βοαῦ ἀπο 
ΒΊτ ΤΟΙΣ ὕθΣΌΒΔΙΘ: ὈΣΊΘδῦδ.., Τῆοβθ 
ΠΟ νῈΓῈ δθηΐ σδηλθ αἰ γος γ ἔγοπὶ ἴπ6 γε] - 
Εἴοιι σρηΐτο οὗ ἴδ ρθορίδϑ. 
γί. πὰ Ζευμο ὙΠ ἔννο οἷλ5565 στὸ - 

Ρτεβοπίϊης {Π6᾽ ἐςο]  ϑιϑίοδὶ 5:46 οὐ ἰἢθ παίίοῃ. 
ΤΠ σοπιροιηά ΡὮΓαΑ56 8 ΠΟ ΠΟΓΟ οἶ56 966 ἴῃ. 



18 στ. ΙΟΗΝ. 1. 
20 Απά διε ςοηΐεββεά, δηὰ ἀεηϊεά 

ποῖ; διιῖ σοηξεββε4, 1 4π| ποῖ ἴδε 
ΟἸὨτίϑβι. 

21 Απά {δὲν δϑκεά ἢ, ἡ ηδῖϊ 
[πε Ατὸ του ΕἸ Απά ἢς 
841, 1 δηλ ποῖ. Ατῦ του ἔτπδῖ ρῥγο- 
ρῃεῖὺ Απά ἢε δῃϑβϑνγεγεά, Νο. 

22 ἼΠεπη 8814 ποὺ υὑπῖο δΙΠῚ, 
ὟΝ ο αγῖ του ὴ τῃδὲ νγὲ πιᾶγ ρῖνε δῃ 

{πὸ Νὸν ΤἮοοίδπηοηῖ : ἂπὰ “ [ον " ΟςΓῸΓ5 
ΟἾΪΥ ἴῃ Γυκὸ χ. 12 (ἢ “ὁ ργίοσί "ἢ Ἰῃ βρη! ῇς- 
οδηΐ σοΠΠΟΧΙΟη), δηὰ Αςίβ 'ν. 26. ὙΤδ Ὄχαςῖ 
ἀεξεγρίίοη οὐ ἴποϑε βδοπὶ τηᾶγκβ ἴἢ6 ρος δὶ 
Κηπονϊοάρο οὗ ἴῆε Ἐνδηρεὶϑί. [ἴ ΠΊΑΥ Ὀς 
δἀάεά πὶ ἢῈ ποννβοῖθ υ565 ἴπε {{||65 σεγίδε; 
απά εἰάεγ. ἔουπὰ π΄ [6 οἴποῦ (σοβρεὶβ (ν}1}. 2 
15 ὉΠ πο η[16). Οη ἴἢ6 ρορυΐδγ οχρεοϊαϊοῃ 
οἵ (ἢ Μοβϑιδῇ 566 Υἱῖ. 41, ποῖδ. 
ἢ» ϑο ἀγὶ ἐῤομ 3] ὍΤῆε ργοποιιῃ 15 εἰ ρῆῃδῖις, 

“Α5 ἴογ {γϑοϊῦ, ννῆο τὶ ἴδου " 

20. δε εοηγέεσοά, ἀπά ἀεπίοά πο] ον ἴΠ6 
ΓΟ ΠΔΙΊΟη σΟΠΊΡΑΓΟ τ. 2, ῃοῖθ. Τὴ ἤτχβί 
ἴοττῃ (εοηγξ::4) τλαῦκβ ἴΠ6 τοδάϊπο55 οὗ [6 
ἰοβιϊ πον ; ἴἢ6 βοσοπὰ (άἀεπέεά ποῖ) ἴμ6 σοπὶ- 
ἰεῖθπεβϑ οὗ ᾿ἴ Βοῖίἢ ἰθῖτὴθ δῦὸ υϑεὰ δῦ5ο- 
υἵεὶγ. Α 5: ΠΊΠΑΓῚ ΡἤγΑϑο 15 φυοῖοα ἔγοπι [056- 
τς: (Αὐι.᾽ νι. 7). 4}. “5401 σοπίξϑροα ἐῃδῖ 
6 ννᾶ5 συ ΠΥ, δηά ἀοηϊοά ποΐ [Π6 51η.᾽" 
ὀμέ ἐμ μὰ διά Ἀ9 οομζθδβθά. ΤΠε 

διιθδίδποθ οὐ ἴῆθ σοηίεβϑίοῃ 15 δα θὰ ἴο πὸ 
δίδιοπιθηΐ οὗ [ΠῸ ἔδεΐϊ οὗ ἴΠ6 σοπίεϑβϑίοῃ, 

1 ανι πο] ὝὙῆὸ ροβιιοη οἵ (ἢ ργοποιῃ, 
δοσογάϊηρ ἴο ἴδε ἴγιθ τεδάϊηρ, 15 εἰ ρῃδίϊς, 
“ι.] ἅτὴ ποῖ ἴμο6 (ἢ γίϑὲ ἔογ ννῆοπι γοιι ἴδ Κα πιο, 
δι [Π6 Ομτϑί 5 ἱπάθοα ἃπιοηρ γοιυ." ΤὍΤἢυ5 
16 δῆθννοῦ ἰ5 δά ἀγοβθοὰ σαῖπογ ἴο ἴπὸ βρι τϊ 
(πδη ἴο (6 ἔοστῃ οὗ {πὸ φυεβῖίίοη. ὙΠῸ 6π|- 
Ῥἢαῖὶς ἰηϑογίίοη οὗ ἴδ6 ργοηουη (ἐγώ) Τῃγουἢ- 
οὐκ {Π6 ϑοοίίοη 15 τεπηάγκάῦ]ο: 1 πὶ ἴῃ6 νοῖςθ 
(υ. 23); 1 ὈαρίϊΖε (νυ. 26); 1 ἃπὶ ποῖ νου 
(υ. 27); οὗ ψνῆοιῃ 1 5414 (νυ. 30); 1 κπεν 
Ὠΐπὶ ποῖ (νυ. 21,31}; 1 σαι (υ. 31); 1 πᾶν 
βθθὴ (υ. 34). Ὑδ γεϊδίίοῃ οὗ ἴῃς ΒαρίϊΞι ἴο 
ΕΟ γιϑῖ 5 συιριροξῖθα ὀνογυννῃογο. 

ἐδε Οργ ἢ Α5 βοπιθὲ ἴποῃ βυρροϑεά, Αςἴβ 
ΧΙ, ἃς; [ἀὺὑκ6 πὶ. τς, ποῖδ. 

21. ξρῥαι! ἐδεπῆ “γὶ δον πα: ἢ ὍὙΠὸ 
σοηϑίγιςζίοη οὗ ἴΠ6 οτὶ 4] νυνογὰβ δάορίδα ἴῃ 
ΑΟΨ. 5 ποῖ ἐουηά οἴβονν οι ἰῃ 58 [οδπ, ᾿που ΡΒ ἢ 
ἴἴ οσσυβ ἰπ δῖ Ρδ]} ( οπι. νἱ. ᾿ς, χὶ. 72). ΤῊΘ 
ννογάβ σδῃ 8150 δὲ τοπάογοα, ἤζφα! ἐῤέπ (ποῖ 
ἢ ο) αγὶ ᾿δο ΜΨνἨδϊι ἰ5 ἴῃς Γιπποίοη ννἢϊςἢ 
ἴδοι Παϑὶ ἴο ἀϊδοπαγρο “{γὶ ἐῥοι Εἰα ἢ 

ἘΠπαυ Μᾷὶ. ἵν. ς, ἴη6 ἐοτεγυηηοσ οὗ [δ6 
ἄδγ οὔτε Τοτὰ. Μαίϊ. χὶ. 14, Χυ!!. 1ο--- 2. 
[π ἃ ϑρίζιιαὶ ϑθηθο [οὔ νγᾶβ Ε]145 (ςοπρ. 
ἼΚΘ 1. 17). γοῖ ποῖ 50 8ἃ5 ἴθ [οννβ ΠΠΈΓΑΙῪ 
υἱπάοτγβοιοοα [ἢ6 Ρτοπηΐϑε. Τῆι ἴδ ἀσφηϊδ] οὗ 
(Πε Βαριϊϑὲ 5 ἀιγεςϊδὰ ἴο ἴῃ [Θννϑἢ ὀχρεςίδ- 
ἔοη οὗ ἴδε Ὀοάγ σγεΐασῃ οἵ ΕἸ} 4ἢ, οὗ νυ] ἢ 

[ν. 20 ---25. 

Ἄν δι Δηβϑννοῦ ἴο ἴθ [ἢδί 8θηϊ ι.5. 

βάγεϑῖ τῃου οὗὨ τῇ γϑοϊ[ὴ 
213 Ηε κ«ἰ4. 1 ἀηι ἴῃε νοῖςε οἵ Μαΐ: Ἁ 

οπα σγυίηρ ἰπ τῆς νν]ἀογηθββ, Μᾶκςε ὅ 
δῖγδίρῃς ἴ[ῃ6 ννγῪ οὗ ἴτε [μοτὰ, 5 54 
τῆς ργοόρῆεις Ἐ84143. 

24 Απᾶά τπὲὺ ψ Ποῦ νγεῖα βεηΐ 
ψνογε οἔτπα ΡΠαγίβθαβ. 

Ὡς Απὰ [δεγ δβκεὰ ἢίπι, δηά διά 

ΙἸσμοοῖ μᾶ5 ςο]]οοϊοα ᾿πέογοϑεϊηρ ποξίσθ5 οἡ 
Μαῖι. χνι!. το. Απά δἱ {Π6 βϑᾶπὴὸ Ἐπ|6 {Π 6 πη ῖ5- 
βδίοῃ οὗ {π6Ὸ Βαρίϊϑὲ ἀϊὰ ποῖ ὀχῃῆδυὲ ἰἢρ ργοπλῖϑο 
οὗ ἴπ6 σοπιηξ οὗ ΕἸ) 4ἢ ; Ὀὀγοηά [παῖ σοπηης 
ἴπογα ννγᾶ5 γεῖ ἀποίμεγ: Μαῖίί. ἢ, ς. (ἔρχεται καὶ 
ἀποκαταστήσει. 8566 ΟΠ γγπδοβίοπι οἡ ἴδ Ρᾶ5- 
5456). (οι. [μὺὑκ6 ἰχ. 20. 

ἐῤαΐ βγορδει] Ὅ89 γοῤῥεί. Τῆς Δοπιρίηθβϑ 
οὗἉ [ἢ6 ἔοτπι οἵ ἴπ6 αιιδδίίοη ἴῃ 1πῸ οΥρῚ ΠΑ] ἰ8 
τοιμλγκΚαῦϊ (6 ρσγορπεῖ ατί ἴδου )). Ὅῇδ 
Γοίογεηοα 15 ὈγΓΟΌΔΟΪΥ ἴο Πϑυΐ. χνι. ας, Ἰπίοσ - 
ὭλὸΝ ποῖ οὗ ἴπ6 Οἢγίϑξὲ (Αοῖϑβ 11]. 22, νἱ}. 27}, 
αἴ ἰπ 5ΟΠΊΘ ἰονγοῦ βδθῆϑθ. Οοπῃρ. νυἱΐ. 40, νἱ. 

14. ὙὟ6 ροπογαὶ οχρεςοίδιοη οἴῃ ἴοοϊκ ἃ 
ϑρθεῖδ] σϑῆδρο, Μαεαῖϊ. χνὶ. 14. 

ῥὲ απϑραυεγέά, ΝΟ] ἊΣ σϑρ ϊο5 στον 5ῃογίοσ 
ἔἴτοπὶ Ἐπι6 ἴο {ἰπ|6: “1 πὴ ποῖ ἴδε (ῃηοῖ,᾽" 
“1 4ηῃ ηοΐ,᾽ ““ Νο.᾽" 

22. Τότπ «αἱά ἐδέγ... ΤΏΆΘΥ Βεαιὰ 8 919- 
ζοτϑ... ὙΤἢ5 σοΟπϑοα ΘΠΕ4] (ποῖ [επηρογα]) 
ἐδεη (οὖν) 15. ὙΘΓΥ σοπηπιοη ἰπ δὲ [οδη : ἀπά 
1 [5 ΠΟΟΘΘΘΑΓΥ ἴῃ ποσὶ σᾶ965 ἴο ρίῖνο [ἃ (ἢ [Ὁ}} 
τεπαογίηρ ἐῤῥεγεΐογε ἴῃ ογάθγ ἴο τπαγκ ἴΠπ6 σοῃ- 
ποχίοη (οἴδη 5300{16) υνῆϊοι ἴ86 Ἐνδηρο οὶ 
᾿πάϊοαῖοβ. ὙΠῸ ἔγοϑδῃ αιιθϑίίοη ννᾶ5 ἃ σοῆϑο- 
ύεηςς οὗ [ῃ6 ἔΌΥΤΠΟΥ ΔησννΟΥ. 

ἤῥο αγὶ ἐδομῇ ἐῤαϊ!..7 ΤὙὍΒὲ 5ᾶάπιθ πδίυγαὶ 
6]1Π1Ρ515 Οσσυ ΓΒ 1χ. 26. 

43. ἐῤε οἷς] ΟΥ ἃ στοίςο. Τῆς Βαριεϊςὶ 
νγὰ5 5: ΠΊΡΙῪ “4 νοῖςε οὗ ομϑ Ἵσγσυίηρ," ποῖ ἰη- 
νοβδίθα ν ἢ ἃ ἀϊδίϊηοξ ρογβοπδιτυ (“που γί 
ἴο πιὸ Νοὸ δὈἱγά, Ὀυΐϊ δὴ ἱπνιϑιϊο {πὴν. Α 
νοῖςθ, ἃ πηγϑίουυ ). Μογϑονυογ, ἴθ δῆϑννοῦ 
ΠΟΠΊθ5 ῬΏΟΙΥ ἔτοπι [54]. χὶ. 3, ποῦ τῆς 
νυνογάβ. ἤογαὶά [πὸ σενοϊδιίοη οὐ τῇς βίογΥ οὗ 
ἴῃς ΤΙ ογὰ, [ἷπ ἴΠῸ ϑγπορί 515 [π6 αιιοίδιϊοη 
15 Δρρ] θα ἰο ἴῃς Βαρίϊϑὶ : Μαῖί. 111..3., Μαγκ 
1.3: [μ0Κὸ 1]. 4. 

ἐπ δὲ «αυἱάεγπε. 85 οὔςθ Ὀεΐογο ἴῃ ἴδ 
ἘΠῸΠΊΡΠ4] πιο ἔτοπθ Εργρί. (οπιρ. 5. 
Ιχν!. 7γ. [ῖπ [86 οτίριπα)] (Ηθῦγονν) {696 
νογάβ ἅγὸ Ἰοϊηθά ϑ ἢ (Π6 νεγὺ νν μι ςἢ (ΟἹ ονν5, 
δἃηὰ [ἴ τῇλγ Ὅδ 50 ἤοῦο, »πασάε οἰγαὶσ δι ἱπ {δὲ 
«αυάογποια... Ιπ ΘἸΕΠΕΓ σᾶθεὲ ἴΠ6 πιογαὶ ἃρ- 
Ρ᾽ςφίίοη οὗ [πὸ ννοσγάϑ ἰ5 ουυϊουϑβ. 

24. δεν «αυδίιερ «υεγε τἐπὶ «ὐεγὸ οΥ..ἢ Α-- 
ςογάϊηρ ἴο ἴδε οάεϑὲ γεδάϊπρ (καὶ ἀπεσταλμένοι 
οὐὐποῖ καὶ οἱ ἀπεσταλμένοι) ἴἢ6 ἰὙΔηΞἸΔΙΊΟΠ ἰ5, 
ἘΒΟΥ ΒδΔά ὍΘΘὨ δΒθ0π ἿΣΟΙΏ,, 

ἐδὲ Ῥβαγεε πὰ ἰπογεΐοσο θη Ὁ ΟΘ6 



τι. 

σις 10. 4. 

ν. 26---29.] 

πηῖο ἢΐπι, ΝΥ ὈαρτΖεβὶ του τΠεῃ, 
ἹΓ τῆοιι θεὲ ποῖ τῆδλι (Ἠ γίϑε, ποῦ Ε]125, 
ἩΕΙΠεγ τῆδς ργορῃεῖὺ 

26 Ϊοβη δηβννεγαὰ τἢδηπὶ, βαγίηρ, 1 
ὈαρῖῖΖε νι ννδῖεγ: Ὁ τπεγε βϊδηά- 
εἴἢ ομςα ἃπιοηρ γοι, ἡνῆοπι γε Κπονν 

ἐλιι.,. ποῖ; 

27 Ἢε [τ 18, γγῇο σοπλίπρ δίζεγ 

στ. ΙΟΗΝ. Ἱ. 
ἴὯε 5 ρῥγείεγγεά δείοτε τς. ψῆοβα 
8Πο6᾽8 Ἰδῖσῃες 1 δπὶ ποῖ ὑνογτῃγ ἴο 
᾿Π]Οο56. 

28 ὙΤΠεβα τῆϊηρθ Ψψετε ἄἀοης ἴῃ 
Βειμάδατα Ὀεγοπὰ ογάδῃ, ννῆογα 
]ομη ννὰ8 ὈαρεΖίηρ. 

29 ἴ ἼΤΠε πεχὲ ἀδὺ Ϊοῆπ βεεῖῃ 
]εϑὺ8 σοπιῖπρ ὑπο ἢϊπι,), δπὰ 58δἴτῃ, 

αἴϊδητίοη ϑννουϊὰ Ὀ6 ἤχοα οἡ ἴπο ϑοϊδπηη δηὰ 
δἰ Πρ το ἢ Ὡϊσὰ [η6 πὸνν πιονοιηθηΐ 
νγ85 ᾿ῃδυσιυγαίδα. 

25. 2 ν...ἐβεη] ὙΠΕΥ τυιϑμθά ἴο σοηάοπλη 
Ἀὶπὶ ἔγοπι 15 ουνὴ δ ΠΊ 5510. 
δαρπ ΤὙΠ6 οὈνίου5 5 τη] 5πὶ οὗ (Π6 

Τιΐο---αἰτοδαν δάορίοα, 45 ἰξ ϑθοπηβ, δ ἴΠ6 τε- 
σορίίοη οὗὨ ργοϑεϊγίοθϑ.---ἂβ πηλύκῖηρ ϑρι γι 4] 
ἀοἢ)]οπιοηῖ ἴῃ [ἢ σἤοβθη ρϑορίθ, ννουϊὰ πλᾶκθ 
τὰ ἀϊσἰαϑίεξι]! ἴἰο Ἰορ 4} 1515. [Ὁ ννᾶ5 ποννθνεσ σοη- 
ποοϊοά ἢ {π6 ννοῦκ οὗ Μϑϑϑίδῃ, Εσοὶκ. χχχυὶ. 
25} 541. 11]. ὡς ; Ζοςἢ. χ. τ. Οὐοπιρ. Ηρ. 
Χ. 22. 

ἐγ ἐδοι δὲ πο δαὶ Οργί"ὶ.. δαὶ ῥγοῤῥεῖ,.. 
ἡίβδοι τὺ ποὶ ὈᾺ6 Οδγι δ, ΔΘ γοῤῥεϊ... ἡ 

26. 1 δαρίπε αὐἱὸ (1Ὰ) «υαἱεγ] Τῆς 
ΔΉΒΜΟΥ ἰ5 ἴῃ ἴνῸ ρᾶγίβ, ἀπά ϑιιρβροδίίνο γάμο ῦ 
ἴῆδη ὀχρίιοιῖ, “1 ὈαρίϊΖο, ὈδσδιιϑῈ ἴἢ6 [ΟΥΠῚ 
οὗ 115 Ὀαρίϊϑιι ϑῃονν8 ἴπδῖ, πούγενοῦ βυτἰ Κίηρ 
ουξνναγάϊγ, τ ἀοοθα ποῖ δοίοηρ ἴο [Π6 ννογκ οὗ 
[η6 (ἢτϑῖ ; δῃὰ 511}} 11 15 ἀδϑιρηθαὰ ἴο ργθρδῖθ 
ἔος ἴπ6 τοοοσπί!οη οὗ ἴῃς ΟἾγϑῖ δοίυ δι! 
Ρτγθβοηΐ ἴῃ ἴῃ πιάϑὶ οὗ γου. ΜΥ νυ υκ 15 (ἢ 
ΌΓΚ οὗ ἃ Ξογνδηΐ, ἀπά ἴῃ ννοῦκ οὗ ἃ Βοια]ά. 
ΤΠοΓο ἰ5 ποῖ πη ἴο σοπάθπιηη ἴῃ ΤΥ σοπάιςοῖ, 
1 γου σοποίογ ννῆδῖ ΠΥ Ὀαρί 5Ππὶ 15, ἀπά ννῃδῖ 
86 (ἢγϑι 5. Ὀαρίίϑηι 15, ἀπὰ κηονν παῖ Ηδ 15 
δηοης γου, 50 ἴπδὶ [6 ργοραγδίοσῃυ σῖϊὸ Π85 
ἃ Ἰυπῖ ρἶδςο.᾽) Ὑδδ6 ογάδγ οὔ ἴΠ6 ννογάβ ἴῃ [ῃ6 
Οτεεκ (σοπηρ. 31) 5ὅπενν (ῃφῖ ἴῃ6 ἢγβί τδουρῃῖ 
5 οὗ (ῆς Ὀαρίίϑη 45 δυοῖ, δηά ποχΐ οἵ [ἴ5 
βρϑοῖδὶ σμαγδοίοσ, Οοιιρ. Αςῖϑ [. ς. 

ὁμ! ἐῤέγε σίαπάείδ οπο αρριορσ γοι...} 1ῖπὰ 089 
ταϊάβι οὗἩ γοῦ πότε οπε.. ΤῊΘ δῦσδοηςο οὗ 
[06 σοηιποίίοη, δοςογάϊηρ ἴο {π6 ἴγιθ τοχί, 
δηά ἴπὸ ροβιτίοη οὗ ἴπ6 δάϊδοῖϊνος (μέσος) δ 
1ῆο ὈορΊπηϊηρ οὗ [86 Ξοπίθηςο, Ὀγίηρ Ουἱ 5ΒΠΔΓΡΙΥ͂ 
1Π6 ορροβίοη Ὀεΐνγοοπ ἴῃς Βαριϊϑὲ (1 Ὀαρί126) 
ἃηὰ ἢΠ5 δυυςοδβϑου. 

“ἱαπάε!}} ὙΠὲ ψογά (στήκει), 85 ἀἰϊβέϊη-- 
συϊϑῃοά ἔγομι “ 15,}) τηδύκβ (πε αἀἰση!ν δηά 
ἤγπηποθα οὗ (6 ροβι[ἴοη νος ΟἾγίβὲ ννᾶϑ5 
μονα ἴο Βοϊά. (Μαζκ χὶ. 2ς; 1 Ἴ655. ἢ. 8, 

ς. 
ε ἄποαυ ποῖ] ΤΒδ γε 15 σιπρῃδίς. δῖ Ϊοδη 

μβδὰ δὲ {815 {πὸ τοοορηϊθϑοὰ [6βιι5; ἢ ΚΠΟΥ 
Ηἰπι, Ὀυὶ 15 φιδϑίίοπογβ ἀϊά ποῖ. 

7. Ηκ ἐ ἐπ. δεΐογε »ι] ΤὍΠδ πιοϑῖ ρτὸ"-» 
ὈΔΌΪῈ τοχὲ ρψῖνϑβ ϑ: ΠΊΡΙῚῪ τονε α ΕΓ νιε, ΜΏΙΓΗ 
ῖ5 ἴο Ὀ6 ἰδίκδεη οἸοβοῖν ἢ [6 ννοσγὰβ ΨΏΙΟΒ 
Ῥτεσθάθ. 

“ῥοε. ἰαἐεδε ὍΤῸ Ἰοοϑὲ 118, οὐ ἴο “ΟΔΙΤΥ 

Δυ 7::1.--Ὗ᾿ὖ οἵ. 11. 

[Π6 5ῆοεβ " (Μαῖξ. 1, 11), ννὰβ [ῃ6 δυιϑίηθ55 οὗ 
ἃ 5ἷανθ. (οιηράᾶτο Ματσκ 1. 7, ποῖϑ. 

Τῆς ῬΠΑγΙθθο5 ὮΘΑΓ ογάθ ὑνδιο ἢ παϊρδς 
Ὑ611} τῆονε ἴπθπὶ ἴο ἄδορϑγ αιιδϑιοηϊηρβ; δυΐ 
ἔογ 115 {ΠπῸῪ πδὰ πο ἤϑαγῖ. [1 15 δηοιιρῇ ἴο 
μᾶνὸ ἀἰϑομαγροὰ {ΠΟΙ ϑβρθοϊῆς ἀυγ. 

428. ΔΜειῥαδαγα] ΤῊ πᾶ (Τυἀρ. νἱῖ. 
24 3) 15 ἃ ΙΏῈΓ σογγθοῖοη, πιδὰθ 45 ΘΑΓΪΥ 85 (ἢ 6 
οηά οὗ ἴῃς ϑεσοπά σοπίυτΥ (8.7. σ.), ἴῸΓ 
Βείδαηγ, νυ ἢ νγᾶ5 ΡγΟΌΔΟΪΥ ἂπ οὔβουγο νἱἹ]- 
ἴασθ ἴῃ Ροῦξα, ἀπά ποῖ ἴο Ὀ6 σοπίουπάρα νυιτῇ 
ἴῃς ΒΕ ΔΩΥ (ΧΙ. 18) οἡ ἴπὸ Μουπί οὗ ΟἸΙνο8. 
Αοςογάϊηρ ἴο ἃ ροϑβϑίθ]ς ἀογιναϊίΐοη Βεί ΠΥ 
ΤῊΔΥ πιθδη “ἴπ6 πουϑὲ οὗ ἴπθ Ὀοδί ᾽ 45 Βεῖἢ- 
ΔΌΔΓΔ “[ἢ6 δοιι55 οὗ [δ ράϑβϑᾶρθ,"" ὈοΪῃ Θηυ}}Υ 
τηδυκίηρ ἴδε 5116 οὗ ἃ [ἘΓΓΥ οὐ ἔογὰ δοσοββ ἴΠ6 
]ογάδη. 
ΤΟ πηθητίοη οὗ ἴδε Ἰοςαὶ νυ δά 5 ἴο 186 

ἔογοθ οὗ ἴῃ6 ργθοθάϊηρ γοςιίδ] ; δηὰ ἱποϊάθη- 
(ΔΙ σθονγβ ἴμδῖ ἴδ ἀαίς οὗἨ [6 πιλιβϑίοη 45 
Δογ (6 βτϑὶ ϑίαμθ οὗ ἴἢ6 τηϊηϊβίγΥ οὗ τῆς 
Βαρῖϊϑί, ὑνθη ἢ6 παά Ιοἔτ “(ἢς νυ] άθγηθθς οὗ 
]υάαα" (Μεῖξ. ||. 1) δπά τοιγεα “" θδεγοηὰ 
]ογάδη." (ὐοπιρᾶγδ χ. 40, 11}. 22. 
οῤη «υα,ς δαρἐϊ πη) ΤὮΘ ἔογπὶ οὗ ὄχρσγαθ- 

βίοη ἴῃ 186 οτἱρίπαὶ, ννποῖο 1Π6 ἱπηρογέοοϊ οὗ 
[ἢ νεγὺ 15 γοργοϑθηϊοα Ὁ. ἴΠ6 ᾿πηρογέοςϊ οὗ [Π6 
διιδοϊδηξινο νογῦ δηὰ (ἢ6 ρῥαγίςίρ]θ, 15 σἤδγδο- 
ογίϑεὶς οὔ τῆς Νὸν “Γοδίαπιθηΐ υνυτιίογβ, δηά 
ΒΟνεβ ἴο δπΊρμαϑὶζο ἴἢ6 ἰἄδα οὗ σοηιπυεὰ 
δοϊίοη. Οὐοιῃρ. Υἱϊ, 18, ν. 29, ΧΙ Ι. 

Τρε Οῤγίε! γευεαϊοά ας 1ῥὲ Μείδίνιεπε ἡ ἐδὲ 
ογεγιριπεγ: «ὐογᾷ (29---34). 

ΤῊΟ ἰπαχυϊγος πιδὰθ ἔγοτῃ ογυβαίοτη νου ϊὰ 
πδῖιΓΑ Υ ογοαῖο ἔγεϑῃ ὀχρθοίδί!οη ΔπΊΟηρ' 
7ομη 5 ἀϊβεῖρίεβ. Αἵ {815 οπβὶ5 (δε πεχὶ 447) 
{πΠ6 Ἰμοτά, ψ»ηο ᾿ιαὰ τειγοὰ ἴοὸσ ἃ {ἰπ|6 διῇθὺ 
Ηἰς Βαριίίϑππι (υκὸ ἵν. χα), τεϊυγηθά, δπά 
ῥομη ΒοἸθΊ ΠΥ πιαγκεὰ Ηἰπὶ οὐ, ποῖ ὈΥ παπια 
αἱ Ό. ἱπιρ]οδίίοη, 85 ἴΠ6 ργοπηϑθά δανίουγ. 

20. υὕοη (86) «εεΐδ...εονηη μπ]0 ῥῥἈ] 
(οπηρᾶγε υ. 26. ΟΠ γῖϑῖ ννᾶ5 ργοῦδΟ]Υ σοιηϊην 
ἀϊγεςεγ ἔγοπι ἴῃ6 Τοπιρίδοη. [{ ννὰβ δι ἔπρ’ 
(Πα Ηἰ5 ςῖϊίνο τι πἰϑίγυ ϑῃουϊά Ὀερίη ἢ {πῸ 
βοἴθπγῃ γοσορηϊτίοη ὈΥ Ηἰ5 πεγαϊά. ὙΠ οπιῖϑ- 
βίοη οὗ {πὸ Τοπιρίδτιίοη ΌΥ 81 [μη οδη οδιι58 
το ας] ΕΥ̓ ὀχοορί οἡ ἰδ ἰγταϊίοηδὶ συρροϑβὶ- 
τἴοη {[Παΐ ἢθ ννᾶ8 Ὀουπά ἴο τεϊδίθ 411 πὸ Κπονν, 
ἃηὰ ποῖ [πᾶὶ ΟὨΪΥ ψ δῖοι Ὀεϊοηροά ἴο δἰ5 
ἀεϑίρη. 

“4}}] Νὸο οὔε ἰ8 ἀϊγες!!Υ δά ἀγεβϑεά. ὅδ 

ς 



20 

ἔθ τ, 
ῥεανγοίλ. 

5τ. ΙΟΗΝ. Ἱ. 

ΒεμοϊΪά τῆς Ι,4π|ὸὺ οὗ (σοά, ψῆςοἢ 
ἐαΚοῖ ἀνὰ τῆς 51η οὗ ἴῃς ννογ]ά. 

ἰν. 30. 

40 ΤΠ8 18 ἢ οὗ ψῇοπιὶ 1 54ἰά, 
ΑΙἴἶἴοῦ τὸ Τσοϊμοῖῃ ἃ πδη ΨΉΙΟΝ ἰ8 

ννογάϑς (145 ἴῃ τ. 36) 41 βροκθη ἔογ ἴῆοβϑε ψῆο 
“ὁ δὰ δδῦβ ἴο ἤθασ [ἢ 6π|.᾽" 
Βεῤοί “1,0, Πογα ἰ5. Ὀοίοτο γου (δε)...᾽" 

(οπιρᾶσο Ὁ. 47, ΧΙΧ. ς, 14; πὰ οσοηΐΓαβί 
{κε χχῖν. 29. 

ἐδε 1,α»γγιὸ 9,7 Οο4] Ιὶ 566πὶ5 1" ον ἔγοπι [ἢ 6 
ΔΌΓαρΙ ἀοἤηϊΐοηθβϑ οὗ {πὸ ἔοστῃ ἴῃ νυ ἢ 186 
Ρἤγαβδε 15 ἱπίγσγοάμςοα ἴπαϊ ἰξ τοῖεγβ ἴο βοπὴθ 
σοηνογβαίίοη οὗ ἴἢς Βαρίιϑδὲ ψν ἢ Ὧ15 ἀἸ5Ο]ρ|65, 
βρυηρίηρ ουΐ οὗ [86 ρΌΌ]1ς ἰ ΘΕ ΠΏΟΩΥ ξίνθη οἡ 
[6 ἀδγ Ὀείογθ. ΤΠ τοίογεησε νης ἢ6 Πδὰ 
τηδάο ἴα ϑαϊδῃ ταῖρι πδίιγα! ἰοδὰ ἴο ἐγ ΠΟΥ 
ἱπαυ Γίθ5. 45 ἴὸ {π6 βϑηθγαὶ βοορα οὗ ἴδε ρτο- 
Ρδμεῖ; δηὰ ἴδπογε ὅλῃ ὍὈ6 πο ἀουδὲ (δῖ {Π6 
ἱπιᾶρὸ ἰ5 ἀογνοὰ ἔγοπι [5414} 1111. (σοπρ. Αοἰβ 
Υἱ. 22). Βυϊΐ ἴῃς Ιάδᾷ οὗ νἱοάγίουι 5 ΒΕ ΠΠηνς; 
Θπάιιγοά νν ἢ ρογίοςϊ ροη ] 6 Πη655 πὰ τηθοκη655, 
νυν ἢ ἢ 5 σοηνογρὰ ΟΥ̓ ἴῃ6 ρῥσορῇῃεῖς ἰδηρσιᾶρο 
(οοηρατε θοῦ. χὶ. 19), ἀοθ5 ποῖ ὀχῆδιιδί {πὸ 
τηθδηϊης οὗ ἴπὸ ἱπιᾶρθο. Ὑπὸ ἰαπὶῦ ννᾶβ (ἢ 
ν᾽ πὶ οἴογοὰ δ ἴπ6 τπουηὶηρ δηά δνθηϊηρ 
βδσπῆςο (Εχοά. χχίχ. χ18 ἢ.), δηὰ τ} ννᾶ5 
πὸ ἔἈπΉ ΠᾶΓ ἴγρὲ οὗ δὴ οἴεγηρ ἰο σοά. Απὰ 
γεῖ πιογθ, ἃ5 ἴΠῃ6 Ῥάββθουθγ ννᾶβ ποῖ ἔδγ οὔ 
(11. 12,. 13}, ἴ 5 ἱπηροϑϑίῦ]α ἴο ὀχοϊάθ [ἢ 
ἀπουρῆς οὗ (6 Ῥάβομαὶ 1,πιὶῦ,, νυ ἢ νυν ῃϊςἢ [ἢ6 
Ιοτὰ ννᾶ5 δῇζογνναγαβ ἰἀσηςῆρα (χιχ. 326. (ρ. 
1 Ῥεῖ. 1. 19). Το ἀεϊνογαησθ ἔτοπὶ Εγρέ 
νγὰβ ἴῃ6 πιοσὲ σοηϑρίςιιοιυβ 5ΥΠ|00}] οὗ ἴπδ 
Μεσοιδηῖς ἀσ᾽νεγάπος (Άν. χν. 3; Ηθθ. 11}. 
4  ; Εχοκ. χχ. 33 11); δηὰ “τῆς Ἰδπλῦ "" 
ΟΑ]]οὰ ἋΡ 411} ἰΐ5 πιο ΠΊΟΥε5 δηὰ 1[[5 ὈΓΟΠΊΪ565, 
Δηὰ ἰξ δᾶ5 Ὀδθθη ῥ᾽ δυϑθ]Υ ςοπ]θοϊαγεά ταὶ 
(15 τῃουρῆϊ πιᾶγ ἢᾶνο Ὀδεη Ὀγουρῇῃΐ ἢοιης ὈΥ 
(ὴ6 ϑβῃϊ οἵ (ῃ6 ἤοςκϑ οὗ ἰδπλὺβ ραϑϑίηρ ὈΥ ἴο 
Τογαβαίοπη 45 οἴετιρ5 δ (ἢ σοπιηρ ἔθαβί. 
Ἡοννονοῦ 15 τῆδῪ ἤάνθ Ὀεοη, (ἢ6 {Π|6 45 ἂρ- 
Ποα ἴο ΟἸγιϑῖ, υηάϑγ {πΠῸ εἰγοιπιοίδηςος. οὗ 

115 υἱίογαηςθ, σοηνϑγϑ {πὸ Ιάθα5 οὗ υἱοδγίοιιβ 
5 Πδγίηρ, οὗ ραίθηΐ συ Ὀπισϑίοῃ, οὗἁ βδογῆςθ, οὗ 
τοὐοιηρτίοη, ποῖ ϑορδγδίοὶ Υ οὐ οἰθαυὶγ ἀοβηρά, 
διι Ξἰσηϊβοδηΐ δοσογάϊηρ ἴο ἴῃ6 ϑρι ἴυδ] ῥτθ- 
Ῥαταίϊίοη δηὰ Ἵδαγαςίοσ οὐ ἴποϑο Ὀείογε ννῇοπὶ 
πὸ τνογὰς ννόγε δροΐθῆ. ἊΑ σουτεθροπά!ηξ 
εΕἰϊπιρϑθ οὗ Ογίϑι 5 ϑι θυ ηρϑ 15 σίνοη ὈΥ 85γ- 
γλροῃ ἴῃ [,ὑκ6 ἰἰ. ἃς ΗἾ ; δηὰ ποῦ σδη Ὀδ6 ἢῸ 
ἀϊβησυ ἐγ ἴῃ ὈοΙονηρ πὶ δἵ {ἢ|15 Ἵγὶϑὶ5 (Π6 
ἘΟΓΟΓΌΠΠΕΥΙ Ππδὰ ἃ ργορμοῖὶς ᾿ἰπϑιρῃϊ ἱπίο ἃ 
ἰγὰἢ νυ ἢ ννᾶ5 δῆογνναγαβ Ὠϊἀάθη ἔγοπι (ἢδ 
ἀἰβεῖρ]ε5 (Μεῖξ. χνὶ. δι Εἴ). 

[1 πιυδί 6 ΤΟΥ ποιςοα [δι {πὸ 1.0 
νι ἢ 16 Βαριϊδὲ τοσορηΐϊθοβ ννὰ5 ποῖ οπο οὗ 
τὴΔη 5 ργονϊ ἀΐϊηρ. Οἢγβί 5 ῤε Ζανιὸ 977 Οοά, 
(δῖ ἰ5, 186 [,4π|0 ννδὶςῃ Οοἀἂ Ηπη5618 ἔα γη 5ἢ65 
ἴον βδοσγίβος (Όξεη. χχῃ!. 8), νν ἢ ]6 [Π6 ΔΟΟΟΘΘΟΓΣΥ͂ 
ποϊϊοηϑ οὗ “" Πίηθ55 ἴογ,᾽ "" θοοηρίηρ ἴο,᾽" ἃγὸ 
ΑἾ50 ΠΟΟΟΒΘΑΤΠΥ ἱποϊυάἀδα ἰπ {Π6 βοηϊῖνο. 

ΤΠε ὀχρίαηδίίοη ΜΒσἢ δ45 Ὀδεη ρβίνθη οὗ 
106 ἐοἤηϊῖο γίϊοϊο ἀρρθᾶτῖβ ἴο Ὀε (6 τηοβῖ 
5:.}}}6 : Ὁ ἰξ 15 ροβϑι δὶς [παὶ 186 ἀγίϊοἶδ ΠΊΔΥ͂ 

ΓΟΡΓΟϑοηΐ 5016 ΘΑ  ΟΥ δηα νυν 6]]-Κηοόνγῃ υ.56 οὗ 
[δε ρῆγαβθ, 45 1η “"ἴΠ6 ργορδοῖ ᾽" (υ. 21), “186 
τοοῖ οὗ εν" (εν. ν. 9). ΝΟΣ σδῇ ΔΠῪ 
βἴγοϑϑ ὃ ἰδίἀ ὑροη 16 ἕδεῖϊ {παΐ 1ῃ6 ἀρρ]οδίοη 
οὗ τῆς ἘΠ|6 ἴο Ομ γῖϑί 15 σίγδηρθ δηὰ ππργερασγοά. 
Το Ἐ{|6 ἐδε 1 ίοπ οὗ ἐῤὲ ἐγιδε οὐ μάα (Ἀεν. ν. 
ς: σομρ. Οεη. ΧΙχ. 9) 15 ποῖ 1655 βἰπσϊαγ ; 
δΔηά, δοςογάϊηρ ἴο τλδηῦ (Ὀυϊ 5ε6 Νοῖβ οἡ υ. 
41), ἴῆ6 τπ||6 “86 ϑοὴ οὗ τηδῃ ᾿" τεϑίβ ὕὑρο 
[86 5'πρῖ6 ραββϑᾶρε οἵ [δη]εὶ (ν]}. 13) ἴῃ (86 
ΟἸἹά ῬΤεβίαπιοπί. Ὑπὸ ἤρυγθ 15 ἔουμπα ἀρδὶη 
ἴη Ἀον. ν. ὁ ἢ. (ἀρνίον) ἀπά ἴῃ τ Ῥεῖ. 1. το ἔ. 

«υδίερ ἑαζεν ααυα}} [Ιΐ 9866πὶ5 ἴο 6 πιοϑῖ 
ἴῃ δοοογάδηοθ σῇ δὲ [οδπβ υϑᾶρὸ ἴο ἴδκο 
115 ρῆγαβο 45 ἀδθδηΐηρ τἢδ Ἑπαγδςίογ οὗ “"1ὴ6 
Πτὰὺ οὗ Οοά," δῃά ποὶ 85 ργεοϑοηζίηρ Οἢγιϑῖ 
ὑπάργ ἃ πον ἃϑρεοῖ, “"ονθὴ Ηδθ μδῖ ἰδκοίῃ 
ΔΥΥΆΥ ἴδε 5ϊη οὗ ἴῃ ννοῦ]ὰ." ΤὝΤΠεΕ πιδ)] γι Υ οὗ 
π6 ΟἹά «δηά ΜΝυϊραίες 1,δεἷπ ςορίοβ, ἴπ6 ΟἹὰ 
ϑγτγίας δῃὰ οἴδο δδγγ διιῖῃογθθ, Πούγθνεσ, 
δάορί ἴδε ἰδτίον σοηάθγίπρ ΌὉΥ γορεδίπρ “" Β6- 
Βο]ὰ " (Ννυϊε. εις ἀσπς 1)εὶ, Εσδεφ φμὲ 1οἱ- 
ἐδ...). ὝΎὝΠε νογὰ (αἴρει) ΠΙΔΥ͂ πιέδη οἰ ΠΟΥ 
(1) ἑαζεῖρ μον ῥίνη, οὐ (2) ἑαζεῖ ἀαναγ. Βυῖ 
ἴΠ6 υϑᾶρὸ οὗ {πὸ ΠΧ Χ. δηά ἴῃ ρδγαὶ]θὶ ραβϑαρα 
1 [οὔη [ΠΠ- ς, ἃγὸ ἀδεϊϑίνο ἴῃ ἕδνοιγ οὗ 16 
βοςοηά τοπάθπηρ (Ν υϊξ. φωΐ ἐοἰδς 41}. σι ἀμ- 
τὴ); δπὰ {6 Ενδηρε δὲ ϑθοῖβ ἴο ΘΠ ρἢ 85:26 
(Π|5 πιδαηΐϊηρ ΟΥ̓ Ξυ δο τυδπὴρ ΔποῖΠοΓ ννογὰ ἴοτ 
(6 υπαπιδίριοι ϑνογὰ οὗ ἴῃ ΧΧ, (φέρει, 
ὀεαγεῖ). [ἴ ννᾶ5 Ἀουνουοῦ ΟΥ̓ “(ἀκίηρ ὕροη 
ΗἩ! ΠΊ56]  οὐγ ἰηβττη 165." τηδὶ ΟΠ γῖδὶ ἴοοῖς ἰμ6πὶ 
ΑΑΥ (Μαῖῖ. νἱῖϊ. 179); δῃηὰ 1815 ἰάθα ἰ5 ἀϊ5- 
ὈΠΟΕΥ ρτοβθηίοα ἴῃ 1η6 ρᾷβϑαρθ οὗ ᾿ϑδίδῇ (11]}. 
11). ὍΠδ ρῥγεβοηξ ἴθηϑο πηᾶτῖβ ἴΠ6 διΐυγο τας 
5} 245 δϑϑιιγεὰ ἴῃ [ἢ6 Ὀορίηηηρ οὗ ἴῃ6 ψνοσκ 
Δηἃ 4͵]50 85 σοπίϊπιιοιι5 (ςοπΡ. 1: [οδη ἱ. 7). 

ἐδε “ἱη ο 1θε «υογἰ 4 ὍΤὨὸ 5ηρυϊαγ (85 οοη- 
ἰγαϑῖοὰ ἢ [86 ρῥίυγαὶ, αὶ [ομη 11]. ς) 15 1π|- 
Ῥογίδηϊ, 50 ἔδγ 45 ἰἴ ἀθοΐδιοβ ἴθ υἱοΐοσγ οὗ 
ΟἸὨγῖδε νοῦ οἱ τοραγάθα ἴῃ [15 ὉΠΙΓΥ, 45 ἴῃ 6 
ςοπιηοη σογγιρίίοη οὗ διιπιαη Υ, ὙΒΙΟἢ 158 
ῬΟΓΒΟΠΔΙΪΥ Γρα] σε ἴῃ 16 “οἷα οὗ βοραγδαῖθ πιθῃ. 
ὙὝΠΕ ρᾶγα οὶ ράϑϑασε ἰη ἴῃς ἘΡί5:16 ({. ς.) 5ῆδννβ 
δὲ [π6 τρασπιρίνο ἘβίσδοΥ οὗ ΟΠ τισι 5 ν οσκ 
15 ἴο Ὀ6 ἔοιιπὰ ἰη Ηἰ5 ψῇοϊε [16 (Ηε «υας 
»ιαη 1644) στοννηθὰ ὈΥ ΗΙ5 οδίῃ.. ΟΥἨἉ {Π6 
ἵἴννο ἀϑροςῖβ οὔ ἴθ Αἰοποιηςηΐ, ἃ5 (1) ΤΠΟ 
Τεου αὶ οὗ [ἢ Ρῥιυ πιϑῃπιθηΐ οὗ 5ϊπ, δηά (:) 
ΤῊ τεπηονδ] οὗ 5'π, δῖ [οὔ ἀνγεῖ]β ΠΔὈΠῸΔ}]}Υ 
οἡ ἴδο Ἰαϊΐετ, Υεῖ 866 11]. 26; σ Ϊοβη 1. 2. 

Τῆς Ρ]ΌΓγΑΙ (σἐ.), ν] ἢ ἢᾶ5. Ὀδοη ἴγδῃβ- 
τρὰ ἱπῖο οὺσ ονῆ Ῥγαγογ- Βοοῖς ἔγοπι ἴῃ 

Θαυὶγ ΟΝ εβίεγῃ δεγνίςθ- Βοοκβ (Ο Ζανιὸ 977 Ορά 
ἐδαὶ αἰεὶ ααυαγ ἐδο σἷης ΟΥ ἐδε «υογἰά). Οςου 5 
ἴῃ [,αἰΐη αιοίδίοηϑ ἔγοπι ἐῆ6 {Ππ|6 οὗὁἨὨἁ Ουρτίδῃ 
(φωΐ οἰ ῥε ῥεεεα!α), Ὀυϊ ᾿ξ 15 ποῖ ἔοιιπὰ ἴῃ ΔΠΥ͂ 
ΟΥ̓ (86 Ὀεσὶ Μ595. οὗ ἴπΠ6 ΟἹὰ [1,Αἴη οΥ οὗ ἴῃ6 
γυϊραῖθ. [τ οσσιιτα αἷϑο ἴῃ ἴτε Μογηΐηρ 
Ηγπιη οὗ ἴδε ΑἸεχδηάγίδη Οδυσοῖὶ (Οἰογία ἐπ 



ν. 211-32. 

ΡΓοίειγοα δείογε πιε: ἔογ ἢς ννδ8 δὲ- 
ἔοτε π16. 

21 ΑΠά41] Κηεν ἢΐπι ποῖ: δῖ τῆδῖ 
ἢς 5ῃου]ά θὲ τπηδάς πηδηϊξεβὶ ἴο [5γδεὶ, 
τιεγείογε ἅτ 1 σοηγε ὈαρτΖίηρ νν ἢ 
ννδῖογ. 

51. ΙΟΗΝ. [. 
42 ᾿Απά Ϊοΐη θᾶγε τγεοογά, βαγ- ἢ Μάϊ: 

ἴηρ, 1 5ανγ τπε ϑρίγις ἀδϑοθηάϊηρ ἔγοτῃ ἢ 
ἢεάνθη ᾿ἰΚε ἃ ἀονε, δπὰ ἰξ ἀδοάε ἵυροῃ 
ἢ πη}. 

23 Απά 1 Κπενν Ἀἰπὶ ποῖ: δυῖ ἢς 
τῆδλῖ βθηῖ πηὲ ἴο δάᾶρτίζε νυ ἢ ννδῖετγ, 

ἐχοε 4), ἸμουΡἢ ποί ἴῃ ἱπιπηράϊδίες σοππηοχίοῃ 
ἢ “Ὁ [πὸ 1 ἀπιὺ οὗ Οοα;," δηὰ [85 ἰ5 ργοῦδΥ 
ἴδε δουζοθ οὗ {π6 ΠΠ γρῖσδὶ 56 νυ Ὡς ἢ 515. 
ἸηΠυοποοὰ {πὸ 1 4(᾽η τοχῖδ. 

ἐδε «υογἰ Ογραίίοη ϑιιπηπιθαὰ ἃὑρ ἴῃ ἢ" 
ΤΑΔΉΪΥ σοηδιάογοα ἀραγὶ ἔσοπι (ν]}}. 12. [Χ. ς, 
1: Ἰοδη ἵν. 9), δηά 50 δὲ ἰδϑὲ ἤοϑο ἴο Οοά 
(τιν. 17. χν. 18). Υδῖ ροϊδηῃι 4} γ. τὴ6 ννοτὶκ 
οὗ (γίβὲ ὀχίθμαβ ἴο ἴῃη6 ννῃοΐθ ννογὶὰ (νὶ. 32; 
Σ Ϊοῃῃ 1ϊ. 2). Οοπιραγε Αἀάϊθοπδιὶ Νοῖθ οἡ 
΄΄. 10. 

Τηθ ϑγπορίϑῖιβ αν ῥγεθογνοὰ ἃ ἴσγαςθ οὗ 
1815 ὀχίθηβίοη οὗ ἴπε ψψοσκ οὔ Μοβϑίδῃ ἔτοπι 
[ΠῸ [ὸνγ8 ἴο πιδηκιπά ἴῃ ἴῃ6 ἰθδομιης οὗ ἴ86 
Βαρίιϑὶ (ΝΜ διζ. 111. 9). Ηἰ5 ς8}} ἴο σοηξεπβίοῃ 
Δηα τορεηΐδηςο ἱποϊιάθα (Π6 Ἰάθα οὗ ἴῃη6 υηΐ- 
ὙΘΙΒΑΙΠΥ οὗ ἢ]5 πλεβδᾶρθο. ΗδἊ δάἀάγεβϑοα τηθη 
ἃ5 Ἰῆδη, ΟΡ. σ-. 7 ποῖα. 

90. οὐ «υδον!}) [111 ΓΑΙ ΠΥ, δεσογάϊηρ ἴο 186 
{πι6 ἴοχῖ, ἐπ ὀεραΐ 97 «υὐϑδο»ι (ὑπὲρ οὗ), ἰ. ἐ. 
νἱπαϊοδίην νΒοϑο ρἰοσίουβ οὔῆος 45 ςοτηραγοὰ 
ὙΠ ΤῊΥ ον. 

1 (ἐγώ) -αἰἡἢ ΤὙΠε ργοηουπ ἰβ ρυχροβεὶγ 
ὀχργεβϑοά : 1, [6 ρυόρδεῖς πλοϑϑθηροσ οὗ Ηἰς 
δάνεπί, ἀφοϊαγοὰ Η!5 β ροΓΊΟΥ πλδ) οϑῖγ. 
πεν νι. «υδέορ ἐς Θοτὰθ ἘΟ ὈΘ ὀεζόγε »9:6} 

866 σ  1ς, ποῖδ. 
Ω »ᾳ")] ὌΤΠΘ ψογὰά Ἵσδβοβθθη (ἀνήρ, Νυΐξ. 

τἱγ) ἰ5 ΘΠΠρῃδίϊς, δηὰ Βογα βέγνεβ ἴο δῖνθ 
ἀϊξηιϊϊγ ἴο (6 ρεϑοη ἀεϑογιροὰ (ςοηίγαβε 
ἄνθρωπος, Ὁ. 6). ΕἸΞονν γα, ὀχοθρῖ ἴῃ (δα 
56η56 Οὗ “ Βυκθαηά,᾽" 1[ἴ ὀσσουγϑ ἰη δ1 ἰοβη οηἱ] 
ἴῃ νἱ. το, ὑνογ [86 ἔννο ἴοττ5 (ἀνήρ, ἄνθρωπο) 
ὍΣῈ σοηϊΓΑϑῖοά. 

91. 1 ἐἔμεφυ ῥίνε ποῖ] 1 (οπιραῖϊς), ἢ 5 
ὈΓΕΟΌΓΘΟΥ, ἰΓαϊη αὶ [ῸΓ ΠῚῪ ννοσὶς ἴῃ ἴῃε ἀεβογίβ 
({κὸ 1. 80) {1} [ἢ6 ἀδγ ἴογ ΠΥ πιβϑίοη σδΠΊ6, 
Κπονν Ηἰπὶ ποῖ ἃ5 Μεββίδῃ (υ. 26). Ετοπὶ 
186 πδιγδῖινε ἴῃ δὲ [ὺκῸ [ἴ Ἀρρϑᾶγβ ἴο ὃὲ 
ἀοιδίδι! ννπεΐμεῦ [ἢ Βαριϊϑὲ πδὰ ΔΠΥ Ρείϑοῃδὶ 
Κηοννυϑεοαξε οὗὨ [6505. ᾿ 
δ! δα δὲὲ «“ῥοωμίά δὲ »ιαάφ »ιαπἰ ἢ ὉὈύΐ 

δραγὶ [τῸΠῚ δος ἢ ϑροςῖδ] κηον ράσο 1 δὰ ἃ 
ἀϊδιίίηςς σμάγρο; πὰ 1 Κηονν ἴπδὶ ΠΥ πιϊβϑίοη 
νγ5 ἴο ἰεδά ὕρ ἴο ἴθ ρῥγοϑοηΐ πιδηϊ εϑίδίίοῃ 
οἵ {πὸ (ποῖ ἴο ἴπ6 σβοβϑθῃ ρθορῖὶθ. 

Πγαθῇ ὝΠΟ ἴσῃ 15 δἰννᾶγβ υϑοὰ τῇ [6 
ἰάοᾳ οὗἉ δ βρί γιζυδὶ γίνη οζοβ αἰ δοίη ἴο [Π6 
ΓΆςΟ, ἰ. (50) 49, "1. το, ΧΙΪ, Σ 2. 
ΤΠ ρορυϊαγ Ὀο]εῖ [δὲ Μεβϑιδῃ ννουἹὰ ὃ 

ὑπκηόννῃ (Π] Ηδ ννᾶ58 δηοϊηϊοαὰ Ὁγ ΕἸ) ἢ, ἰ5 
ξἴνθη ἰῃ ἃ ΥΘΓΥ ΓΕΠΊΔΓΚΑΌΪΘ ρᾶς5αρὸ οὗ [υ511η5 
.“ ))ιαϊογιιο," ς. 8. 

πὶ 1 εοσς ὀδαρεϊπίης «υἱ (1Μ) «υα!εγ] 
Ἀλίδετ, οδσλθΊ, ἔμ} Δ} Ἰπρ ΤᾺΥ ἱπιτδίοσυ ννοσῖκ. 

Τῆδ ογάοσ οὗ ἴθ ννογάβ αἰ ογβ ἔγοπι ἰῃαϊ ἴῃ 
νυ. χ6, 33, 50 1ῃαὶ [ἢ ϑιιογάϊηδία σμπαγδςῖοῦ 
οὗ Πΐ5 Ὀαρί5πὶ 15 Ὦθγε [Π6 ργράοτγηϊηδηΐ ἰάθα, 

82. δαγε γέζογ] δαγε Ὑϊῦπμθ88Β. [ΐἰ ἰ5 
ἱπιροτίδηϊ ἴο ργόβεγνε (ἢς ἰάθηο γ οὗ ἰδηριᾶρε 
(Ὠγουρδουΐῖ: υτ΄. 7, 8, 1ς, 19, 34. 

1 :««ὉῬ] Ξ Ἀδίμογ, 1 Βανθ 9914 (τεθέαμαι), 
ἐἐραζοά οη,᾽ νυ] ἢ Τα]πὶ, ϑἰοδάγ, του Ὠι αι] 
ξ826, 45 ΓᾺΪΠΥ πιϑαϑυγίηρ ννῆδὲ ν 85 ργοβοηϊοα 
ἴο ΙΩΥ̓ ΕγΥ65 (ΩΣ Ϊοδη 1. 1)ὴ. Τῆς ρετγίοςξ 15 
ἰουπάὰ ΟὨΪΥ τ Ϊοδη ἷν. 12, 1. Ὑπὸ δογϑβί 
ΟΟΟΌΓΒ ἔγοαυθηῖγΥ, 1. 145) 38, ο. ὙΠ νεσὺ 
ἴῃ Ὁ. 34 ἰ5 ἀϊδεγεοηϊ (ἑωρακα). 

ἐδὲ ϑρΙγὶ: ἀσεςεπαϊη) ΤῊϊ5 σοπηπηυῃσδίοη 
οὗ τῆς δριτῖς ἴο Οῃτϑὲ Ὀοϊοηρβ ἴο ἴπὸ 018]- 
τηοηΐ ὑπάεγ ἢυπιδη σςοπάϊτίοηβ οὗ Ηἰβ ννποὶα 
νοῦ. Ημδογῖο ἔπαὶ νοῦ δὰ Ὀδοη δοςσοτη- 
Ρ]ἰσηθά ἴῃ ἴπθ ρογίδοϊοη οὗ ἱπάϊνι 4] 1,16, 
Μεβϑιδῃ ποῦν οπίογϑ οἡ Ηἰ5 ρυδὶὶς οἢϊςθ, δηά 
ἴογ 1Πδὲ τϑοεῖνοβ, 85 ἴγτιθ Νίδῃ, [6 δρργορτγίδίθ 
εἰ. ὙΠῸ δριπὶ ΌὈΥ ννΒοπὶ πΊθη ἅγο ϑιι)θς- 
Εἰνοὶν υπιϊοὰ ἴο Οοἀ ἀεϑοθηάς ὕροη ἴπ6 Δ οτὰ 
τηδάθ Ε]θβῆ, ΟΥ̓ ννβοπὶ ΟὈ]εςξίνεῖγ Οοά ἰ8 
Τονθδ θα ἴο πΊεηῃ. 
οι (οαῦ ΟἿ δεσυέπ ἐϊξε (88) α ἀουε 

ΤὮῊῖ5 ἀοἤπηὶῖο γονθίδειου ΤΊΔῪ ὯΞ σοπηραγοά νν]ϊ 
(δῖ οἵ {πΠ6 “" Τοηριιθβ οὗ ἤγο," Αςίδβ 1. 3. Τῆς 
ννογὰ υϑεἀ οὗ {πῸ ϑδρίΠ “" πιονυῖηρ οἡ ἴπε ἔδεθ 
οἵ ἴῆ6 ννδῖοιβ.᾽᾽" ἰῃ Ορη. 1. 2, ἀοβοῦῖθος. (6 
δεοῖϊίοη οὗ ἃ Ὀισγὰ ἤονογτηρ ΟΥ̓ΘΓ 115 Ὀτοοά, δηὰ 
[86 ρῇγαϑθο 15 οχρ  δίποὰ ἴῃ ἴῃς Τϊπιυὰ, "" ΤΏΘ 
ϑριτς οὗ Οοὐά ννᾶ5 Ὀυγηθς ονεῦ ἴῃς νναῖογ 45 ἃ 
ἄονο νη ἢ Ὀγοοάδβ ονοῦ ἢογ γουηρ " (' Πα." 
ις ἃ). Το ἴδοβθο ψνῆο ἢδά ποῖ ““εγεϑ ἴο 566 
(Π6 ουξνναγὰ ῬΠΕΠΟΠΊΘΠΟΠ ΠΊΑΥ ποῖ ἢᾶνο ἃρ- 
Ρεαγοὰ δηγίῃίηξς οχϊγδογαϊῃδσυ, ᾿π8δῖ 85 ἴῃ6 
ἀγςιυ δία νοῖςε οὗ Οοά ν᾽ᾶ5 σδ ἃ ὈΥ ϑιςῆ ἴο 
Ὀ6 {δυπάεγ (χὶϊ. 29). Βιυῖ Οπῃηπϑὶ Ηἰπιβοϊξ, 
ὙΠῸ ““ϑἂνν " (ἢ!5 ν᾽ 510]6 πιαηι εϑίδιΙοη ἴῃ 115 
ἀϊνίηθ ἔμ] ηθ85 (Ναί. 11. 16; Ματῖκ 1. 10), 
Ποαγά αἷδϑὸ ἴ86 αἰνὶπθα ψψογὰβ 85 ἃ ἀοῇβηϊΐο 
Τρβϑαρο, ὙΠδ ἄἀονθ, 45 ἃ ϑυπῦοὶ ἤσθγο, 51- 
ξοϑῖ5 {π6 ποίίοη οὗ (1) Τπάοσγηδϑϑ, (2) [ππο- 
ἕδηςο, Μαῖϊ, χ. τό, (3) σεῖς δπὰ ἴγάπαυ!} 
τιονοπιεηῖ. ὃ 

αμά ἐΐ αδοάρ ὠροη ῥὶ»)] ὙὯδο ἐγαῃϑιτοη ἴο 
ἴΠ6 ἤηϊΐας νοῦ γῖνεβ δ ρδϑὶθ ἴο [ἢ}5 ἔδεῖϊ. 
ΤΠ ρἤγαθο οσουτβ ἴβ5δϊ]. χὶ. 2. ΤῸ ϑριγὶξ 
ςδπλ6 ἴο {86 ῥγορμεῖβ ΟΠΙῪ ἔγοτῃ τἰπια ἴο {1Π16 
(οοπῖρ. 2 Κ. ἴ". 19), θὰ πῇ Ομησι ᾿ἴ τὸς 
Τηδί πο ΠΟ ΔΉ ΟΔΌΪΥ. 

88. “4πώ4 1 ἀπεαυ ῥδένι πο Ὅῆὸ ρἤγΑϑο ἰ5 
50] ΠΊΪΥ τοροδῖθαὰ ΠῸΠῚ Ὁ. 21. ὍΠ6 τηϊβϑίοη 
δηὰ πε δίρῃ οὗ ἴῃς δι] βἰπιθηΐ οὗ ἴῃ6 πιϊβϑίοῃ 
ἅτ ἰγοδῖθα 1η ἴΠ6 ϑᾶγηθ ννὰγ. 

ς 2 

21 



22 στ. ΙΟΗΝ. 1. 
τῆς 5Ξ4π|6 5αἰά ιιπῖο της. ὕὕροη ννῇοπὶ 
ἴποιι 5ῃδ]ῖ 5εεὲ τπε ϑρίγις ἀεβοεπαίηρ, 
ΔΠα τεπηδί πἰπρ οἡ ἢϊπι, ἴῃς 54Π16 15 ἢς 

δὲ δαὶ “ἐπὶ γιρ. «δὲ “αγιὸ (6) “αἱ ΤῊϊ5 
ἀοίδ!} ἰ5 ῥεοι ]αγ ἴο δὲ [οῆη. [ἡ ννῆδίὶ ἔθη 
[815 τονεϊδίοη ννὰ5 σοηνογεά ἴο 1π6Ὸ Βαρίϊϑι ννὸ 
σδηποῖ 16}, Ηδθ ννᾶβ σοηῃβείοιι οὗ ἃ ἀἰϊγοςξ 
ΡΟΙΒΟΏΔΙ σἤλσρο. ὍΠ15 15 Ὀσουρῃξ οὐ ῥγοιη!- 
ΠΟΠΕΪΥ ὉΥ ἴα τεορει το οὗἩ [ἢ6 Ργοποιη “ δε 
(ἐκεῖνος) 54]. (Οοπιρ. υ-. 18. 

ὕρομ «υῤο»!] Ἀδῖπογ, ΡΟΣ ὙΒΟΙΏΔΒΟΘΥΘΣ, 
50 ἴῃδἰ ἴῃ ἀδρεπάρφηςς οὗ ἴῃς Βαρι51}5 Κηον- 
Ἰοάξε οἡ ἴδε ἀϊνηθ 5:8 15 ρδοεὰ ἴῃ ἃ βοῶ Γ 
᾿ρ δῖ. 

γοριαὶ πη) ϑδοϊάϊπᾷ, 845 Ὁ. 12... Βοῖίϊῃ 
οἰοπηοηΐβ (6 ἀδδοεηΐ πὰ [Π6 γϑϑί! πη) ἴῃ (5 
55 ἃ ΟὈν! ΙΒ σσηϊβοαηῖί. ὍὙῆὸ ϑριίτὶξ 
εἰ ἀρβοθηαθα " ἔογ ἴδε ΔΙ ΠΙπιεηϊ οὗ ἃ τη] ΠΙ5ΙΓΥ 
οἡ οαγίῃἢ ; Ηὀφ “δροάθ᾽" οὐ Οἶδε 50 (παῖ 
ἔτοπι οποείουἢ παῖ ν ΠΙ ἢ ννᾶ5 ἱπηπιδποηΐ ἴῃ 
(πὸ “ Δ ογὰ "- -Ηἰ5. “ εἰ στ "---ννᾶ5 σοπίπυ- 
ΟἸΒΙΥ τηδηϊδοιοὰ ἴο Ὀοϊονοῖθ. ὍΤῇδ δοη δ6- 
᾿σάπιθ ἴῃ Οἷνογ οὗ {πε δριΐ ννῆο τονθδὶοὰ 
Ηΐπη, Ἔνθη 85 ἴ86 ϑριγις δηδοϊοὰ Η τ ἴο τονθδὶ 
[Π6 Βαΐδοσ. Ηθ Η!πιβοὶῇ σγοσοῖνοα τπ6 ϑριτγίζ, 
85 ἰἴ ννᾶ5 Ηἰ5 οἢϊςς ἴο Ὀαρί1Ζε ψῈ [86 ϑριγιξ, 
ΤΠ ““ δϑϊάϊηρ" πὸ 1655 ἤδη ἴΠ6 ὁ" ἀδβοθηΐ ἢ 

οἔὗἨ 16 ϑριγι: ννᾶβ δὴ οὐ]οςΐ οὗ “" ο'ρῶϊ," το {Π6 
Βογα]ά οὐ Οἢτῖσι. Ηθ ννᾶβ δῃδθ]θὰ ἴο ἀΐβοοσῃ 
ἴῃ ἴῃς 1, οτὰ αὔἴον Ηἰ5 γτεΐυγη ἥτοπὶ ἴδ Τειηρία- 
τίοη {πῸ ρεπιάποηςθ οὗ Ηἰ5 αἀἰνίπθ οπάονπιθηΐ. 

δαρείχειδ «υἱῷ (1Ὰ) δὲ Ηοίγ Ορο ἰδθ 
ΔΙΓΊΟΘΡΉΘΓΟ, [ἢ οἰθτηθηΐ οὗ {Π6 πονν "16. (οτῃρ. 
1]. ς  Μαῖξ. {τ σὰς ἐν ἢ [6 ΗΟ ΟΠοβὶ σπά 
7γτε." ὝὍΠε ἱηνναγὰ δηὰ ουϊνναγά ρυπβοδίίοη 
ἅτ {π}5 σομηδίποαά, Ὅῆο ἰγδηβέεγοηςθ οὗ ἴῃς 
ἱπηᾶρὲ οὗ Ὀαρίϊ5πὶ ἴο [ἢ6 ᾿τηραγίπηοπὶ οὗ 16 
Ηοὶγ δριπι ννᾶβ ργοραγθὰ ΌΥ ϑυςἢ ρᾶϑϑαροθ ἃ5 
706] 11. ,χ8 (Α-οἴδ 11. χ7). 
ΤΏΘ “ἀοδοοης "ἡ ἀπά “Δοιάϊηρ" οὗ ἴδο 

ϑρισιῖ ὕὑροη Ηἰπὶ “ΠΟ ννᾶϑ ἴὴ ἴπ6 ὈδρΙπηϊπς 
νὴ Οοὐ " ΠΠυϑἴγαῖεβ [πὸ ρετίθεϊ ογάοσ ψ ἢ 
νΠΙ ἢ (ἢ6 αἀϊνίπο σοι! η56] 15 Δοσοιηρ 5ηθα. Α8 
“(ἢ6 δοη οὗ Μη" (σςοτῃΡ. υ. ς1), Οἠγϑῖ νγὰ5 
ἢ.5 ““ σοπερογαίοα "ἡ το Ηἰ5 ρυῦ]ς Ννοτκ. 
ΘΌΓΝ ἃ σοηϑθογδίίομ 15 ϑροίκθη οὗ 45 ψγουρῆΐ 
ὃγ (με Εδίμεγ Ὀείογε ἴπθ [ποαιπιδίίοη (Χ. 36), 
δηὰ ὈΥ ἴπε δοη Ὀεΐοσε ἴΠ6 Ῥαβϑίοῃ (Χν]. 19). 

84. 1 «-ααὖ, από ὀαγε χγεχογ)] ἘἈλδίδου 1 
(εαρμδίῖο) αν 8901 85 ἃ δοΐ, νοι [ἢ6 
ΔΟσΟΒΘΟΣΥ ποϊοη οὗ αἰϊδηζίνο ορβεγνδίίοη (συ. 
22), δῃα ΔΥΘ ΕΊΥΘΩ ΣῪ ὙΠ101Θ88 7δα!... 
80 ἔδγ ΤῊΥ δχρογίθηςθ δηὰ ΠΥ ΟΥΚ ἃΓῸ ΠΟΥ͂ 
σοπιρ εῖϊεά. Ὑὴδ δίψῃ ἔοσ νυ διοἢ 1 νναἰϊθα δδ5 
Ὀδόη ρίνοη ; ἴῃ Μοββιδὴ ννποιι 1 ννᾶς βοπῖ ἴο 
Βογαϊ ἃ ἢδ5 Ὀδθη τγονθαϊθα, 

ἐδε δοη οὐ Οοά] Ὥ ῃ. ᾿1ϊ. 2ς. Ὑμο ρῆγαβα 
5 ἴο 6 ᾿ηϊογργοιθα δοσογάϊηρ ἴο 86 ςοηϊοχί 
ἴῃ ννηϊςἢ [ἴ οὐσυτβ οὗ ἴποϑο ννο ἂῖθ 'ἴπ δδςἢ 
᾿56 τογζαγάεα 45 {πὸ ἐϊγοςὶ γοργοβεηίδίνοβ οὗ 
Οοι, 45 βοπιδίπιε5 οὗ Κίπρϑ, ὅς. (Ρ5. ἰχχχιϊ. 
6); ἃιμὰ 80 δεῖὲ ἰΐ 15 υϑϑά ἴῃ [6 δι ρβεϑῖ ϑεηϑ86 

[ν. 34. 

ψνὨιςἢ θαρύΖζειῃ νἢ τῆς Ηοΐὶγ (Ποῖ. 
44 Απά [1 κνν, δἀπὰ ὕᾶγε τεςσογά 

τῆδς {18 5 τὴς. δοη οὗ (σοά. 

(ςοπιρ. Ῥϑ5. ἰϊ. )). ϑοπιε ὙΘΣΥῪ ΘΑΥΪΥ δυο ΓΙ (165 
(δὲ, δγγ. οἱ΄., ὅς.) τοδὰ ἐῤὲ εὀοιεμ οπε 9 Οοά. 

ἴπ ςοτηράσιηρ [5 βοσίίοη ἢ (ἢ 6 σΟΥΤα5- 
Ροπάϊηρ ραϑϑᾶρε ἰη ἴῃς ϑυπορί5ῖ5, νγὰ ποί!ςο : 

ι. Το Βαρίί5πι δηὰ Τοπιρίδεϊοη πιιιϑῖ ρΓδ- 
σοάθ συ. 1ο. [|οδη Κπονν |6θι5 85 Μοβοθιδῇ 
(υ 26), οὗ ψ ςἢ ἢθ ννᾶ5 ἢγϑίὶ δϑϑιιγοὰὶ δ Ηἰϊς 
Δρί5η1| (ν. 332). Απά [Π6 βυςςόϑββίοιν οὗ {Ππ16 

(29, 2ς) Ιρᾶνθϑ ἢο Ἰηΐοτγυδὶ ἔογ ἴῃς Τεοιηρίδῃοη, 
οὗ ψἢϊςἢ ἴΠ6 Βαρίϊ5ὲ ννου]Ἱά παίυγα!ν πάνθ πὸ 
Κηπον]οάρο [τ 15 ργοῦδθϊς ἴπδὶ τ. 29 πηᾶγκϑ 
ἔπε τεΐυσῃ οὗἩ [πε [οσὰ ἔτοπι (ἢ Τοιηρίδίοη. 

4. ΤΏ [ἘϑἘἸ ΠΊΟΠΥ οὗ Ϊοῆπ ρίνθη ἰπ [6 
ϑυπορεϑὶα Ὀεϊοηρα ἴο ἴῃς Ἐπιὸ Ὀείοσγς [ἢ6 
Βαρίϊσπι, δῃηὰ 15 δά ἀγοβϑθὰ ἴο 8 ροριυ ]ασ δ0- 
ἀἴδθηςε : {παῖ ἰη δῖ []οἤῃ, ἴο δρες!δὶ ΠλΘβΘθηρΡ ΓΒ 
(45 ἰξ 5θ6π|5) ἔγοπι ἴθ ϑαῃηθάσγιη, δηὰ ἴο ἴπ6 
ἱπηπηοάϊαῖο ἀἸ5ςΡ]65 οὐ ἴῃς Βαριϊσῖ. ὙὍΠὸ Ξυῦ- 
βίδηςο οὗἉ ἴπ6 τοϑι πλοη 65 σοττοϑροηάε ἴο [ἢ 656 
ἀϊῆογθησοβ οὗ εἰγουπιδίδποθβ, ΠΟ ἐΟΥΠΊΟΓ 15 
δθηογαὶ, δηά ςοπιθϊποὰ νυ ἢ ἴῃς ἰάδα οὗ υὰρ- 
τηοηῖ ; (δ ἰαϊΐοσ 186 σδγο! γ ἀοῆηοὰ νυ ἢ 
τοραγὰ ἴο οὐυγτγοηΐξς δ 1θῖ, ἀπ σεἰπλυ αϊνο ἴο 
ἔλιἢ. Μογξδονοσ, [86 δε ποηΥ τεσογάϑα ὉΥ 
δῖ Ιοἢη ἀἰἸβΈ ΠΟΙΪΥ τοίεγβ ἴο [86 δι! εῦ ἰθ5ῖ1- 
ΠΊΟΠΥ͂ ὦ 20). 

4. ΤΠ6 ῥδυίου ΔΓ δηὰ οχδσῖποθς οὗ δὲ 
ο]η᾿5 παγγδῖϊνθ, ργεϑογνίηρ ἴῃ δχᾶςὶ τλᾶγκδ 
οἵ πιο, δηὰ ρίδςθ, δπὰ ἰοοῖ, δηὰ ροβιίίοῃ, 
τιλτκ ἴΠ6 ννοσκ οἵ Δη δυϑ-νν 1655. 

4. ΤΠ ἐοϑΈ ΠΟΥ οὗ [οῆη, νυν ϊς ἢ νυᾶ5 ἴῃ 6 
βγϑῖ τοσορπιίοη δηά ἴθ ἢγθει πιδηϊοϑίδίίοπ 
οἵ (ἢ γῖβξ, 15 ἴῃς πδίυγαὶ δεξί πηϊπρ οὔ δῖ [ἢ η᾽5 
Οὐοθροὶ, ννῆοβϑο ἀδϑίβῃ 15 ἴο ρῖνο [Π6 διβίοσις 
ἀονοϊορπιθηΐ οὗ δι δπὰ ὑπθοὶο. Οομμρ. 
ΧΧ. 321. [Ιἢ [ἢ]5 ᾿ποιϊάθηΐϊ δι ἴῃ Οἢγσῖ ννᾶϑ5 
ἤγϑι βϑῆθννῃ δηὰ ἤγϑί ἰπρὰ, δ ἰθβι οηΥ οὗ 
]οδη ννᾶβ ἃ ννογὰ οὗ 1:πϑριγαϊοη δηβυνεγιηρ ἴο 
16 ἔλ ἢ ΠΟ ἢ τοραγάθα ουϊννατά ἔλοῖ5 ἰῃ ἃ 
ἀϊνὶπο ᾿ρ δ. 

ς. Ἴδε ἀεβοεηΐ οὗ [πὸ Ηοὶγ ϑριπὶ ὕροη 
Ομβὶ δὲ ΗΙ5 Βαρῖί5πι 15 ργεβεηεά Ὀγ δῖ [οβπ 
ΒΙΠΊΡΙΥ 8ἃ5 Ὧη οὐὈ]θοίίΐνο διρη ἴο ἴπ6 Βαριϊβῖ, 
Ης ἀοο5 ποῖ βϑρϑᾶὶς οὗ ΔῃΥ σοτηπιυηϊςαιοη οὗ 
τὸ ΗΟΪγ ϑρί γι ἴο σηπσῖ. ὙΠῸ ““Δοϊάϊην " ἰ5 
Ρατί οὗ τῇς 5'ξπ, ἴδε σοπιρ)οιίίοη οὗ πὸ " 46- 
βοθηῖ," ΒΥ ἃ σοπιρατίϑοη οὗ ἴῃ6 οἴποσ Οοβρεὶβ 
6 566 [Πδἴ ἴπε6 πηδη!οϑίφιἰοη ννᾶ5 ἃ δίῃ ἴο 
ΟἸγσίϑὲ αἰδὸ 45 ννῈ]] ἃ5 ἴο {πὸ Βαρίϊβῖ ; 7ιι5ῖ 89 
(δ6 ννογάβ ν Ὡοἢ σοπίλιηοα [Π6 ἀϊνίηθ τονε ]δ- 
τοη (Δ δείουεά 80η) ψψογὸ Ὠραγὰ ἴῃ {ποῦ 
ννοίο]ά δρρ)]ιοφίίοη, 845 δά ἀγεξϑοὰ ἴο οἴδοῦϑβ, 
ΤρΡΙς ἱς νῃῦ ὀείουεά 8οη (Νίαϊϊ.), δηὰ 45 δά- 
ἀγοββοὰ ἴο ἴπὸ 1 οτὰ, Το γί »ῃν ὀείοσυεά δ02 
(Μαγκ, [0Κ6). Το τε Βαρι5ῖ 1η6 βίρῃ βϑῃοννεά 
[μδὲ ἢ15 ννοῦκ ννᾶ5 σοῃϑιτηπηδίοα Ὁ. ἴπε Ορθη 
δάνοηϊ οὗ ΗἸ πὶ νυν ῃόϑε ννὺ ἢδ νι 5 Ὠιπηβο] ἢ ϑεηΐϊ 
ἴο ρτερᾶγο: ἴο (ππϑί, ἰδὲ τῆ δοιιγ οἵ Η!8 
ῬΌΡΠΙς πλϊ ΙΒ ΤΥ ννᾶ5 σοπΊθ, ἃ ΤΩΙ ΠΙΞΙΓΥ ΟΟμ» 



γ. 35, 36.] 

35 ὅ Αραΐπ ἴῃς πεχὲ ἀδὺ δῇεγ 
]ολπ βἰοοά, δηά ἔνγο οὔ δ18 ἀϊβεῖ- 
ΡΪε5; 

τηρηςοὰ ὈΥ͂ Δηῃ δἃςΐ οὗ 56} {-υμ  Π!ΠΔοη. Αἴ [6 
ΒΔΠ|6 {ἰπ|6 να σδπηοΐ θυ ὈδΙΘνο (50 ΔΣ 845 νγὲ 
ΤΕΆ]156 {ΠῸ ρετγίοοϊ Πυπηδη! γ οὗ ΘΒ γιϑε) τπδῖ 
Ομ γβὲ αἵ [815 οὐἹϑὶβ ἄχϑί Ὀδοδιηθ σοηεοίοιιβ 45 
τηᾶῃ οὗ ἃ ροννεσ οὐ [δ6 ϑρίγιὶ νη Ηΐπὶ 
Πογγεβροπάϊηρς ἴο ἴδ πον ἔογῃι οἵ Ηὶ5 νοῦ. 
866 Ὁ. 23, ποῖθ. 
ΕΓ ἴδ σεβί 1 ψν}}} 6 ϑθθῃ (παὶ ἴπ6 Ὡδιτα- 

Ἐνε5 οὗ (ἢ]5 Ἄνεηΐ ἰοηὰ πο βιιρροζί ἴο {πὸ ΕΌΪ]ο- 
Ὠϊες νἱενν [αὶ τ1ὴ6 ΗοΪγ ϑριπὶ ννὰβ ἢγϑίὶ ἱπὶ- 
Ρατῖθά ἰο Ομγϑδὶ δ Η!5 Βαρίϊϑπι; οὔ ἴο {πὸ 
Οπορίϊς νῖονν ἰῃδὲ {πΠ6 [ορὸβ ννᾶ5 ἤθη υπηϊοὰ 
ἴο ἴΠ6 τηδη [658015. Απὰά δἱ ἴΠ6 ϑδπὴθ {1π|6 115 
ονθηΐ οπδῦΐθ5 5 ἴο ἀρργοῃμεπὰ (μὲ ἀϊβογθοηξ 
ϑρἤοτοβ οὔθ ννοζγά ἂδπὰ οὗ ἴδε ϑρίηὶ. ΒΥ 
ἴδ. ννοτγὰ Οοὰ [5 γενεαϊθά οὐ]θοξίνοὶυ ἴο πιδῃ : 
ΌΥ {δ δριγι τηδῃ 5 5] δ νοὶ γ Ὀγουρδξ ἰηῖο 
ξεν 5 Ρ νὰ Οοά. Ψνὸ εουϊὰ ποῖ, νιἢ- 
οιιξ ἀοοίσογίπρ [6 Θβϑθῃξδὶ Ἰάοα οὗ ἴπθὸ (ἢ γίβ- 
ὕδη δῆ, 5 οἰἴῆος ἐπδὲ (Π6 δρισιϊ νυ 
τηδάο ἤθϑῃ οὐ (ῃδ ἴῃ6 νοσγαὰ ἀδϑοθηάδα ὕροη 
Ομηβι. 

2. ΤῊΕ ΤΕΒΤΙΜΟΝΥ ΟΕ ὨΙΒΟΙΡΙΚῈΒ 
(. 4ς--ς 1). 

ΤΠῸ ψνοτκ οὗ ἴῃς ΒαρεΞῖ ραϑϑοα πδίυγα Υ 
ἰηῖΐο ἴΠ6 ννοῦκ οὗ Οἢπϑῖ. Ηἰ5. [οϑιἸ ΠΊΟΩΥ 
ἰουπὰ ἃ ἴσιο Ἰηϊογργοίδείοη ἔγοπι ϑοπὶθ οὗ ἢὶ5 
ἀἰβοῖρ οβ, δηὰ 16 Υ ἤγϑί δἰἰδο πα {πο ϑοῖνο9 ἴο 
6 Πογὰ. Οππθὶ ψνῆο πδὰ Ὀδεη δηπουηςορά 
δηὰ γονθδὶεὰ ννὰ8 ννοϊσοπηεα δπὰ ἐο]]οννοά. 
Τῆς ννῃοὶ]θ βθοϊΐοῃ ςοηϑβίϑῖβ οὗ ἃ ϑογίεβ οὗ 

ΘΧΔΙΏΡΪ65 οὗἉἩ 5ρίγίτυαὶ ἰπϑῖρῃῖ. ΟἾγῖϑδῖ σγενθαὶβ 
ΗΙ5 ρονεῦ Ὁ δδονίηρ Ηἰ5 Κηον]οάρο οὗ 
Τηεη 5 1πουρῃῖϊβ (υν. 42, 48); ἀπά ἴδε ἀϊ5- 
εἰρ δ γθσορηΐδο {Ποῦ Μδϑίοσ ΌΥ τπεῖσ ὄχροῦ- 
θηςς οὗ ψνῇῃαῖ Ης ἰ5 (υν. 29, 41, 49). ΤΠΟ 
ἰποϊἀεηῖβ ἴὸ ἃ σοπηποπΠίασΥ οὐ ἴδ ννοσάβ 
“ΟὐοΙη6 δπὰ 566 ̓ (νυ. 46, 39), δπὰ ἴδε ρῥτγο- 
Τη56 ἢ νυ ιςἢ ἴη6 ϑοςοϊίοη οἴοϑεβ ὀρθηϑ5 ἴΠ6 
Ρτγοθρεςΐ οὗ ἃ τροτὸ ρετέεςϊ ἀϊνίηθ νἱϑίοῃ (υ. 
41). 
ἄμε ΥὙΕΘΤῪ ταϊχίυτε οὗ Ηδῦγεν (διπιοῃ, Νᾶ- 

(ΠΔη46}} ἀπά Οτεεκ (Απάγενν, ῬΉΪ]ΠΡ) παπΊ68 
566 Π|5 ἴ0 ἱπάϊ!σαίς ἴῃ6 σεργεβεηΐδενε σμαγδαςίογ 
οἔὨ [Πϊ15 βγβί σσοὺρ οὗἁὨ ἀ!5εῖρ]εβ ; ἀπά ἴποῖο 15 ἃ 
ΡΓΟΣΓο55 ἰη ἴΠ6 σοηϊοθβίοηβ ῬΒΙΟἢ (ΘΥ πλκο: 
ὦ ῥαυε ϑοεπά ἐῤδὲ Με," (υ. 41): “ Ἦγε 
ῥαυε οωπά ῥὲί»ε 77 «υδονε )ῆο.4: ἐπ δὲ ἔσευ, 
απά δὲ Ῥγοῤῥεις, ἀϊά «υγίε..." (υ. 44}: " Καὸό- 
δὲ, ἐδοι αγὶ 1δὲ δὸπ φῇ Οοά, ἐῤοι αγὶ ἐῤε Κίηρ 
φ 1γαεὶ " (υ. 49). 

ὙΠΟ Πιβίοσγυ {4115 πο ἔπγο ραγίβ, ἀπά Ἂ463]5 
νὴ ἢ ἴνο στοῖρβ οἵ ἀϊδοίρ!οθ. ΕἸγβί, [μηδ 
ννοσῖκ 5 σγσοννηθὰ (3 ς---42); δπά ἴδεη Ο γίϑ 5 
ΓΚ ἰ5 Ὀοσυη (43---1). ΤὨΐ5 ΜΜ11 Ὀ6 ϑεξῃ 
ἴη [δ 5ι)]οϊηρα 40 ]6. 
Τὸ Τοδιπιοηυ οὗ Ὠ 15. 1 ρ]68. 

α. Ὑπὸ ἤτθῖ σουρ. |οἤη᾽5 ἰεδοῃης 
οσονηδὰ (νυ. 3ς--- 42). 

στ. ]ΟΗΝ. Ἱ. 

46 Απά Ἰοοκίπρ ὕροῃ εβιι8 28 ἢς 
νναϊΚεά. ἢς κατῆ., Βεῃοϊά τῆς 1, δῦ 
οἔ (ὐοά! 

α. Ϊοπη5 νογά υὑπάεογβίοοά ἂδηὰ ο- 
οὐ (32 ς--39). 

εὐ δὶ ἀμ ἰκριο δηὰ [οδπ 
(ᾷ,.-.Ξ.Ξ.7}). 

(4) 1οδ)η 8 ἀϊδοῖρ]εβ δηὰ (Ὁ γϑι 
(38, 29). Ζ 

β. ἌΠΟ πον τηοϑϑᾶρα ρῥγοοϊαϊπιοὰ (4ο--- 
42). 

1) ὙἴΠ6 πιίβϑίοῃ (40, 41). 
2) ΤὮδ ὈΪΘβϑπρ (42). 

ὁ. Το βεσοπὰ σουῦρ. (ΟἸ γϑι 5 [οδοδίηρ 
Ὀεξυη (συν. 43-- τ). 
α. ΟἸΓΞι᾽5 ο4}} ἀπά [15 ἰδϑθ (ουϊζννατά 

τς εζονοῦ (43- -ὐ). 
β. Ομ Κηον]οάρε οὗ ἴδῈ Βοατέ 

(ἀμιυνᾶγὰ ροννεῖ) (47--- 51). 
ΤΡὲ «υογῇ οΥ ἐδο βγεῖ ἀαν οὶ Οδνὶ 9 ΜίΙπϑ- 

ἐγ). «οῤπ᾽: ἱεαεῤίηρ ἐγοαυπεά (3 ς---- 4). 

Οἡ [5 ἢγβί ἀδὺ οὗ Ηἰ5 ἰοδομίηρ Οἢγιϑ 15 
Τοσορη σα ΟΥ ποθ ννῃῇο ἤᾶνθ ὕθθη δίγοδα νυ 
Ρτοραγοά ἴο τϑοεῖνα Ηΐϊη. Ὑῆε ἀἰϊδοῖρ]ε5 οὗ 
Οἢη ἃ. 5ἤδινῃ ἰη ἴπεῖγ ἴσα ροϑι[οη ἰονγασὰ 
ἴτὰ πὰ ἢἰ5 ϑιισοθβθοσ. ΟἾγιϑὶ 15 ποῖ 5414 

ἴο πᾶν οδιθϑὰ ΔὴῪ οπθ ἴο ΗἰΪπιϑοῖῖ. Τνο 
Ῥδὶγβ οἵ Ὀσοίμουϑ, 85 [ἴ ἄρρϑᾶγβ, ἕογπ) ἴῃς ἤγϑι 
ξτουῦρ οὗἉ ἀϊδείρ]ε5, οὗ νγῇοπι (ἢ6 ἢγϑῖ ῥδὶΓ ἃΓδ 
Ὠδηιοά, Απάγονν ἀπά ϑιηοη; δηᾶ ἴπε βοςοηᾶ 
Ραῖγ, [οδπ δηά Ϊαπλεβ, ἃγῸ ΟΠ] ΓΑΙΠΕῪ ἱπάϊ- 
ςδίοά. ὙΠῸ ἤγϑε ἀϊϑδεῖρ᾽ο5 Ὀεσοπὶὸ {86 ἤγϑῖϊ 
Ρτεδοθοῖβ. 
ΤΠ ἀδίο 15 5ῃουγγ Ὀεέογο ἴπ6 Ῥάβθονεῦ (Ἰ]. 

Ι, 12); δηά ἰῃ δοσογάδποθ ψν]} [Π15 δὴ δα] 
ἰγαάϊξίοη πχεοὰ ἴδε Ὀοριηηίηρ οἵ Ομ γϑι 5. Μ|- 
ὨἰΞΊΓΥ δὲ ἴΠ6 νεστιαὶ θηυίποχ (᾿ ΟἸεπι. Ηοηλ,ἢ 1. 
16). 

856. “γραὶπ δὲ πεχὶ ἀχγ αὔεγ ϑοδπ “Ἰοοα] 
Αραὶη 889 ποχὺῦ δ Φ0Ἀπ Ἧ88Β βίδ:πά1}Κ. 
ΤὮο ρἰσζατο 5 οης οὔ 56πέ ννδϊἢρ. ὙΠῈ 
ποαγίβ οἵ 41} σγοσε 1] νυ τπουρ 5 οὗ 5οπὶθ 
ξτοαῖ σὔδηρο. ἯὯζἑαοβ βίδπαϊπε: σοπιραᾶγε ΥἱἹ!. 
27, ΧΙ. ς, τό, 18, ΧΙΧ. 25) ΧΧ. 11. 

ἰαυο οΥ ῥὲ: ἀϊεῖρί.17 Οὐοτλρ. νη]. 17). Οπε 
οὗ τπεπὶ ἰ5 ἰἀοπεβοὰ (υ. 40) 45 Απάγεν ; δπὰ 
[πὸ οἴου ννᾶ5 δυϊἀθπῆγν ἴῃ6 Ενδηροὶ σι. ΤῊ 5 
ἈΡρϑᾶγβ ἔγοπιῃ ἴδε δῦβεπος οὗ 41} ἔυγῖ με ἀ65}}- 
πδίίοη, δηὰ ἔγοπι ἴῃ ἕδαςϊ [δι ἴδ πδγγδῖνθ 
Ῥοᾶτς {Π6 τηλγκβ οὗ βανίηφ Ὀθεη υυγ θη ΟΥ̓ Δῃ 
δγθανν πο 55 ἔογ ὑνοπὶ ἜΔΟἢ ἰοαϑῖ ἀεί8:} μδὰ ἃ 
᾿νίη ΤΠΘΙΏΟΓΙΥ. 

36. Ἰοοξίησ μον] Βαυῖπᾷ Ἰοοκθά ΟΣ. 
Τῆς ννογτὰ (ἐμβλέψας) ἀφδογῖθεβ ομε ρεπείγαϊ- 
ἴῃς ξίδηςθ, ἃΞ γαίῃ ἰῃ ὖ. 42, 6 οὐἱγ οἴδμοσ 
Ρίδοθ ννθογο ἰς ἰ5 ἑουπαά ἰπ 88 [οῆη. Οοπιρ. 
Μαῖκ χ. δι, 27: [ὐκὸ χχ. 17, Χχίϊ. 61. 

α: δὲ ὑφόίς ὯῸΟ ἸοΠΡΟΓ ““σοιηηρ ὑπηΐο 
Ηἱπι" (ν. 29), Ὀυξ εν! ἀεηηγ (37. 38) βοιηξ 
ΔΌΑΥ. 80 ἕογ {πὲ ἰδβϑί {ἰπ|6ὲ ἴπ6 Βαρέϊξὶ ἀπά 
ἴδε Ομ γῖϑὲ νγοῖθ τορείμεῦ ; δπὰ [μὲ Βαρίιδῖ 

᾿ 

23 



24 

ον 
αδέάἰρεΐ. 

47 Απά τε ἔνο ἀϊβεῖρ]ε8 ἢεαγά 
ἢ πὶ δρεᾶκ, δπὰ ἴῆεν (Ὁ]]οννεά [6βυ8. 

48 ἽΠεη εβ8 τυγηεά, πὰ 5407 
{Πεπὶ [Ὁ] οννπρ, ἀπά βαιἢ ἀπῖο τΠ6Π], 
δῖ βεεκ γε ἼΠ ΕΥ βϑαϊά υπῖο Ἀϊπ|, 
Ἀλδθδὶ, (ννῃῖςἢ 18. ἴο 84γ, Ὀείπρ ἱπῖεγ- 
Ργεῖεὰ, Μδϑβίευ.) ψν θεῖε ἀννεϊ]εβῖ 
τπου Ὶ 

δϑνθ ΌὈΥ δηίεϊραίίοη ἃ σοπηπηθηίδτΥ οἡ ἢΐ5 οὐνῃ 
5:0] π|6 ννογάβ (111. 30) ψνῇοτα 6 ροϊηϊοα ἢ 5 
βοβοίδιβ ἴο πεῖν ἔγυθ Γοτά. 

Βεῤοίά ἐδε  ανιὸ 9, ΟΠ ὙὍδο ννογάς ἅγὲ 
ποῖ δὲ [15 πιὸ ἃ πὸνν τενοίδίίοη (45 υ. 29) 
δηὰ {Πογοίογο ἴΠ6 ὀχ δηδίογυ οἰδιιθο ι5 οπλτῖεά. 
ἼΠΟΥ ἅτε ἃ βυρροϑίίοη ὈΥ ἴπΠῸ Βαρίϑὲ ἴο [ἢοβ6 
ψγ8ο Βαά ΒΙ[Πογῖο ἔα ἘΠ} ἕο] ]ονσεα ἢϊπι, {παῖ 
πον ΠΟΥ ψετθ οδ θὰ να ἴο ἃ βγθαῖογ 
Μαβῖοσ. Το ἢγϑὶ ἀϊϑςοῖρ]65 οὗ (γιϑὲ παῖγαΠ 
ΟδΔ ἔγοπὶ δπλοηρς ἴπε Βαρίπι 5 ἀἸϑοῖρ]65. 80 
ες αἰνὶπο οσγάθυ ννὰ5 ἢ] Π]|1|οΘὰ, πὰ ἴ[Π6 ρτορᾶ- 
ΤΑΊΟΓΥ ννοσκ δὰ ἔπ. ὙΠῈ πὸνν Ομυγοὴ 
ἔτενν ουἵ οἵ ἴδ οἷά (Δμυτοῖ, 45 [18 Ῥγορεῦ 
ςοηϑυτηπιδίίοη, Τῆο τονοϊαίίοη οὗ (ἢ γίϑὶ ἃ5 
Ης νυᾶβ (υ. 29) 5ποννεὰ ἴο ἴποϑὲ γἤοϑο βου} Ϊϑβ 
ὍγΕΓΟ ΣΙ ΒΕ ἀϊδοιρ! ποάὰ ταὶ Ηθ ννοιυ]ὰ σοπι- 
Ρίεῖς ψνηδὲ {πὸ Βαριϊδὶ μδὰ Ὀεριη. ἅΐϊ ἴδ 
δΆΠ|6 {{π|6ὸ {π6 ἀἴ5ς1ρ165 οὗ ἴῃς Βαρασι σου]ά 
ἴθανα ἴΠοῚΓ θοῦ ΟἿΪΥ ἰῃ οὐδάϊθποθ ἴο ἢΐ5 
οννῃ συϊάδηςο 45 ἢδ ἰηϊεγργοίοα {π6γ ΤΠου ἢ (5. 
Απὰ ἰῃς ἀϊγθοϊΐοη σᾶπηθ ποῖ 845 ἃ ςοιῃητηδηά, 
Ὀυΐ ἴῃ ἃ ἔοττη ννῃϊςἢ (οβιθαὰ εἰιεῖγ ἔλἢ. ὙΠῸ 
Ἡνογὰβ βροῖκθη δηδνεσοὰ ἴο ἋΠεὶγΓ ἰηπηοβῖ 
ἘΠοιρἢϊ5, δημὰ 50 ΠΟΥ σουϊὰ υπῃάογβίαπά δηὰ 
ΟΌΘΥ ἴἤεπι. Βυΐ νἱϊδουξ 1}15 5ρί γίτ.4] σοστὸϑ- 
Ῥοηάσπορ ἴῃς ἀδοϊβῖνθ δοηΐοποθ σου]ά ἢανε ἢῸ 
ῬΟνΟΓ οὗὁὨ σοηδβίγαϊηϊ, ἔογ ἰξ ἀοθβ ποῖ ἄρρϑαᾶγ 
1Παἱ δῖ [οὔπ ὄνθη δά ἀγεβοθὰ ἴδπεπὶ, Ὀυϊ σαῖ θοῦ 
ἢ ΞΘΡΟΚΘ ᾿πάθ πιο (τ. 29), ἀπά [Π6 πηεβϑᾶρο 
σαπιὸ Ποπη6 (0 ἴῃοηλ: ἢ «αἰϊδι.. ἀπά ἐδε ἰαυο 
ἀϊτείρίες δεαγα ῥίνη “ρεαὰ (α: δὲ “ῥοζε, ἥκουσαν 
λαλοῦντος), ἀπά. {οἱοαυεά «]επὉ. 

897. ,ο᾽οαυεα] Ὑπὸ ννογὰ δχργϑβϑβϑοβ {πῸ 
δηρ]6 ἂδςῖ 25 [ΠΘῚΣ σδοῖςθ ννᾶ5 πηδάθ οὔσθ [ὉΓ 
411. Το οἰγουπηιδίδηοθ δ85 ἃ 5ἰξηϊβοδποο ἔοσ δ]] 
ἔθ. ΟὟ γίϑιῖ᾽5 ἤγϑοι αἰδοῖ ρῖε5 εγο τηδάθ ὉΥ͂ 
με ργΓΑΟΏΟΔΙ ἰηϊογργεϊδίίοη οὗ ἃ ρῇγαϑθθ ννῃϊςἢ 
ΤΩΙ ἢ πάνθ Ὀθθη ἀϊδγοραγάράα. 

88. Τδεη (Βα) ες ἐωγηθ] 45 Ἦδ 
νγ5 Βοϊῃρ ἀννᾶὺ. ΤῊ δοϊίΐοη πἰϊπάογοὰ [ἢ6 
ἔννο ἀϊϑοῖρ]65 ἔγοτῃ ἔο ]οννηρ ΗΠ 5:16 ΠΕ] ἀπά 
Ὀπρογοοινθαὰ 45 ΤΠΟΥ ταϊρῆϊ ἢᾶνο ἄοπο (δεν... 
7 ο]οαυεά ... πὰ ὕει ...). 

“ααὖὺ {δέ} ὈΘἈΘ]4 2ῤε»ι. ΟὐΟτΊρΡ. νἱ. ς. 
αὶ “εεὰ γ03] Νοῖ «υδο»!ῇ [{Ώ 15 οὗ Ἰηἴοτ- 

οεϑξ ἴο σοπΊρασγο ἰἢ6 ἢγοϊ ννογάβ οὗ (ἢ γιϑὲ γὸ- 
ςοταρά 1π 16 βϑνεγαὶ σοβροῖὶβ. διεγ τ ἴο Ὁ6 
80 ποῖὺῦ; ,2ῶ0γ Ἰδιω “ δεεοριοῖ τ ἰὸ Με αἱ 
γί σδίεοισπεν. (Μαῖϊ. 11. 1ς). ΤΡε τι αὶ γμὶ- 
αἶμα, απά ἐῤε ἀϊηισάίονι 9 ῥεαυση ἐξ αἱ ῥαπά: 
γερεπὶ γε από ὀείϊευε ἐῤδε χωρεῖ (Μαῖκ 1. 11). 

51. ΙΟΗΝ. 1. [ν. 37--41. 

40 Ηε 5δἰ1ἢ υπίο τῆεπι, ὕοπις ἀπά 
8εὲὲ. ΤΠ ΕΥ οδηὶς δηὰ δὰνν ἤθε ἢδ 
ἄννεἶς, πὰ δροάες νυ ἢϊπὶ τηδῖ ἀδγ: 
ἔου ἴἃὸ ννγὰ8 ῦοιϊζς ἴῃς τοπῖῆ που, , 

Μ ψοὸ ἢοιυχς 
40 πε οὗ τδεὲ ἴννο ψῃιοἢ Ὠεαγά Ὀείοτα 

ηἰχῆι. 
]ομπ «ρῥεαί, πὰ [Ο]]οννεὰ πὶ, νγΔ5 
Απάτενν, ϑίπιοη Ῥεῖεγ᾽β Ὀγοῖδετγ. 

41 ε ἢτβι βπάειῃ ἢ ονγῃ Ὀγοῖπεγ 

Ἡραυ ἐν τὲ ἐδαὶ γε σοι δὲ πιο «υἱὲ γε ποί ἐδαὶ 1 
γη δε αδομὶ ν:) ἕαίδεν᾿ς διαὶπει ἢ (ΤΠ ΛᾺΚΘ 11, 
49). ὙΤε ἤγϑι νοσγάς ἴῃ ἴῃς ἰοχί οἸ]οννοὰ ὉΥῪ 
Οονις απμδ 79 8} 8} 806, ἴπὸ 5ραγοῃίηρ 41165- 
τίοη δηὰ ἴπΠῸ ρούβοηδὶ ἰηνι δίῃ, ἃγὸ ἃ ραγδῦϊδ 
οὗ [86 πλοβϑαρὸ οὗ ἔδί ἢ. 
Τρ ταἱά (Απὰ ἐῤὲγ «αἱ4)... Καὐδῆ ΤΠΘ 

ἔγοϑῃ τος] δστίοη οὐ ἴπ6 ἱποιάθπε βεθπὶ5 ἴο 
Ὀγηρ Ὀ4οκ {πὸ οτρῖπαὶ ἴθυτὴβ νυ ηϊοἢ ἢδά 4]- 
τηοβῖ στον ἴο δ6 ἐοτγείξῃ ννογάβ (υυ. 41, 42). 
ΤΠῈ Επρ δηὴ Μσοϊον ἰδ ἴο Ὀ6 ἴακοη ἴῃ ἴῃ6 
56η56 οὗ “Ἴ Δ ἢ ογ." (Οομὴρ 1]. 2, ποΐδ. 

ἀπυεἰ εν. Ἀρίθοῦ δ ἀθδβῦ, 45 υ. 29 (4«υεἰξ, 
διΌο 9). 

ἼΠε ΔησυνοΓ 1ΠΊ|ρ0]1ἐ» παῖ ει ΠΟΥ σουϊὰ Ὀ6 
ἢ ΟἩγβῖ, (Παΐ, ἀπὰ ποϊδίηρ 1655 ἴμδη {δαῖ, 
νοι] 5 15ἐν ἘΠΕΙΓ νναπῖ. ΕῸΓ ἃ 1πίης («υδαι 
τ. 38) ἴϊεϑε ἢγϑι ἀϊβοὶρ]ε5 βυδβιζαϊεα ἃ Ῥεγ- 
5οῃη. ὙΠΕΥ ννετὸ ἰὴ πορὰ οὗ Οἢγϑὶ βτϑὶ πὰ 
ῃοΐ οὗ ΔΗΥ 5ρεςῖϊδὶ φῆ οἵ (μτϑῖ. 

899. ὥρνιος σπά “ε)] Ασοογάϊης ἴο 1Π6 τηοϑβῖ 
Ρτγοθδ Ὁ] τοδάϊπρ, ονιε ἀπά 79 8811 869. 
ὙὟΠ6 ῥγοβεπί ἱπιρεγαῖϊνε (ἔρχεσθε, Ποπιραᾶῖα 
τ. 47, ΥἹ]. 37) ΧΙ. 34, ἀῃὰ οἡ ἴθ οἴδοσ παπὰ 
ἵν. τό, ἐλθέ) ἀδϑοσιθεβ δὴ ἱπιπιθάϊαϊς δοῖ ςοη-- 
τοπηρ]αἰοά 85 δἰγεδαγ θορυπ. ὍΠὸ δεῖ οὗ [18 
ἔοδβ ἤγϑεϊ: Κπον]εάρο 15 ρἰαοθὰ ἀθβη τὶν δἴογ. 
Τῆ6 ἀουθϊο τοροιοη, 80 ἐῤεν εαρις πᾶ τάαυ, 
τηυϑὲ Ὀ6 ποϊςρά. 
ΤΡ εαρηδ...«ἀἀγ...γ0γ “ αυας...1 {εν εανιδ 

ὈΒΘΙΣΘΖΟΣΘ (80 ἐῤεν ἐα»ι6)... 4... «υας...Ψ 
ἔῤδα! ἀ47}] ἴμιᾶῖ πιεπιογαῦϊε ἀδυ, ἔγοπη νυν μος ἢ 

(Π6 ΟὨἢγϑεδη βοςίεῖγ ἰοδὶς [15 γιϑθ.0 (ὐοπιραγο 
ΧΧ, 19 ποῖϑσ. 

ἐρε ἐεπὴθ δομγ) ἱ.6. τὸ ἃ.τὰ. Οοπρ. ἵν. 6, 
ποῖο, δῃά Αὐἀάϊπομαὶ! Νοῖθ οη οἢ. χίὶχ. Απῃ 
ΘΑΓΙΥ ΒΟῸΣ 566 ΠῚ5 ἴο συ Ὀεδῖ ἴΠ6 ἤ]Π655 οὗ 
ἴΠ6 ἀδγ΄5 ὀνεπῖβ. Ὅὸ πηρητίοη οὗ (ἢδ {{π|6 15 
οπὸ οὗ [6 5π|4}} {Γαι ἴ5 νυνί ἢ τπᾶῦκ δῖ [οἢη. 
Ης 15 δογὸ Ἰοοκίηρ Ὀδοῖκ ὑὕροῦ ἴπΠ6 ἀδίς οὗ δΐ8 
ον 5βρ᾽ ϊυδὶ ὉΠ}. 

40. Ομε οὗ ἐδε ἰαυο.. ὍΤΕ οἴμοσ δοίης 
δι [οδη; σ΄. 35, ποῖθ. 

ῥεαγά ὕοδη “ῥεαἀ}] 1Ὰϑ1ϊογαν, δεαγά οι 
.οδηα, Ὠοασγὰ ἴῃς γγοδὶ τἰάϊησβ τῸπὶ ὮΙΠΊ, 1. 6. 
1πδὲ [ε55 ννὰβ ἴῃ6 1,Ὧπὶὸ οἵ Οοά. Εογ ἴδε 
σοηϑβίγι ςΙΟἢ 566 Υἱ. 4ς. 

“μάνγεαυ)] Οομλρᾶγε Υἱ. 8, χίϊ, 2; Μαγῖκ 
ΧΙ. 3) ΠΟΤ {ΠῸ βδάπιῈ ἔουσ αἰδοῖ ρ]65 ἌΡΡΘΑΣ 
[οροῖθοῦ 85 βεγθ 866 ποῖϑ. 

δίγιοπ Ῥείεγ᾽ ὀγοίδεγ)]ὴ ΤὮυβ Ρεῖεσ [5 ἰγοδὶ» 
οὐ 45 {π6 Ὀεῖίεγ Κηοννῃ. 

Ι ΤῊλι ννῶς 



ν. 42.] 

ϑίπιοη, δηἀ 5 πηΐο ἢἰπι, ὟΝ ε πᾶνε 
ἰουπὰ τῆ6 Μεββιαβ, νγῇῃϊς ἢ 8. δείηρ 

! Οτ, ἐσ ἱητεγργεῖθά, ἔπε (Ἤγίβι. 
42 Απά δε ὕγουρῇς ᾿ἷπὶ ἴο εϑβι3. 

41. ἡγε ἡπάειρ ῥὶς οαυη ὀγοδεγ] ζίπ θ 0 
ΖΙΣΒῈ δὲ; οτἷυπ ὀγοίῥεγ. ΤῊΘ ννογὰβ ᾿πΊΡ]Ὺ 
[δῖ βοπιθοπο οἶϑο νγᾶ8 αἴογυναγάβ ἰουπηά : δηά 
ἔτοπι ἴἢ6 ἔογπη οἵ [6 βοηΐθηοε ννὸ ΠΊΑΥ σοῦ- 
εἰυάο τμδὲ [Π15 ννδ5 ἴΠ6 Ὀγοίδεγ οὗ 16 ϑϑοοηά 
ἀϊδείρ!θ, [δῖ 15 [ἅτηθὸ5 6 Ὀσγοΐμογ οὗ [Το δη. 
ΑἹ] 1815 εὐ ἀθη ἘΠ} ἰοοῖκς οἷδοθ οὐ {δ 58πη6 ἀδΥ 
(υυ. 3ς, 42). Ἐπ ν 
,“βηάει δ) ΤῊ 86 οὗ ἴΠδ νγοτά ἴῃ 1815 σμδρίογ 

ἷς πιοδὲ γοπηαγκαῦϊθ. [{ οσσυγβ ἀραΐῃ ἰῃ [ἢ}5 
ΕΘ. δπὰ ἰῃ 41 (44), ἀῃά ἰννίοθ ἴῃ Ὁ. 4ς (46). 
Το ϑϑασοὴ δηὰ [ἢ Ὀ]οββίηρ δὸ ἱοροίῃου. 

Ἦτε δαυνε ζουπ] ΤἊΙ5 ννὰ5 ἴῃς σϑβϑυϊὲ οὗἁ 
ἘΠΟΙ͂Γ ᾿πίοσοουγθο νυ ἢ τσ. Το νοσγὺ βίης 
βιβῖ, ἴδιι5 σιν Ῥτγοπιίπεηοθ ἴο ἴΠ6 5θδγο ἢ 
(υ. 38) ποῦν ἡογουϑΥ οπάθὰ. [{ 5 οἴβεγνν 86 
ἾΏ ν. 4ς. Το ρῥ]υγαὶ 5δεννϑ ἴΠ6 ϑυτῃρδίῃγ 
Ὀυΐϊ ποῖ ἴΠ6 ργόϑοηςο οὗ δ [οῃπ.. 

Μ͵εμ ας ... ἱπίογργείοά ἰδὲ (οττ) Ορνγμ 
ΤΠ Ηδοῦγονν πᾶπιὸ 15 ἔουπαὰ ΟΠἿΥ ἢετὸ δηά ἱν, 
4ς. Οὐοτηρᾶσε υ. 18 (Καῤῥὶ), ποῖθ, σὑ. 42 
(ρδαε): δηά ςοηίγεασε συν. 20, 25. Οη {86 
οπῇ (Μεσσίας ΟΥ Μεσίας) 85 ΤΕρτεϑοητηρ (ἢ 6 
Αταγιδὶς (δὲ 2) 8εὲ 1) εἰ! Ζϑοῖ, " Ζίβομγ. ἢ. 
11}. ΤΠθοΪ.᾽ 186, 5. 6ο3. 
ΤΕ δηπουποεπιοηΐ νν85 Δη ἱπίογργείδίίοη οὗ 

1ῃ6 ἀἰδορ οθ᾽ οὐ δχρογίοσποθ. [Ἃ{ ἄοοβ ποῖ 
ἄρρϑᾶγ ἴμαῖ ἴῃς ἘΠῚῈ ννᾶ5 υϑοὰ ὈΥ ἴῃ6 Βαρίίϑι. 
ΤὨΘ ῥγεγορδίϊνεβ οὗ ἴδε Οἢγιδῖ, (πὸ ννοσκϑ οὗ 
16 ΟἸγϑῖ, ννέγε ἰδϊὰ ορϑῆ, απά ἰξ ννὰ8 ἴδ 
οἢῖοε οὗ Δ} ἴο γοσορηίϑβε Η πὶ ἰῃ ὑνοπὶ {ΠΟΥ 
Ψ ΓΟ ἐοιιηά, 
ΤὨΘ ΌῸῈ|6 πὸ τσ "15 ἐουπά ἰη (Π6 πᾶτ- 

ταῖϊνο οἵ δῖ [οῃη᾽ 5 Οοβρεϊ, δῖ 45 ἴῃ ἴπῸ ὃγ- 
Ὠορί 515. [ἴ 5 ποῖ Ὀπέγε Ὁ ΠΕ]Ὺ υδεὰ ὈΥ πὸ 
Ρεορὶθ ἀουδίϊηρ δηὰ αυσδιοηΐηρ (Υἱϊ. λό ἔ,, 
31, 41 ἔν, Χο 24,) ΧΙΙ. 34. ΟΟΙΠΡ. ἰχ. 22); 
Δηα Ὀγ ἴῃς Βαριι5ῖ ἴῃ ἄπϑνγεγ ἴο (δεπὶ ([. 2ο, 
2ς, 111. 28); Ὀυϊ ΥΟΓΥ ΓΑΓΣΕΙΥ ἰῃ ἃ σοηξεββίοη οὗ 
ἔλιῖ ἢ, 45 μετὸ δηὰ χὶ. 22. Οομλρ. ἵν. 2ς,), 29. 
ΤὨὸῈ νοτγὰ ἰ5. ἰπἰσοάυῃοθα ὙΓΟΠΡΙΥ ἰῃ ἷν, 46, 
ν]. όφ. ον ἴπ6 υϑᾶρὸ οὗ δῖ [οὔη δἰ πηϑοὶΓ 566 
ΧΧ. 1: 1 Ϊοἢη 1]. 22, ν.ὄ 1; 1 [οὔ ο; Κεδν. 
ΧΙ. τς, ΧΙΙ. 1ο, ΧΧ. 4. ΟὐομρΡ. 1. 17 ποίθ. 
Ῥεγμδρα ἴδῸὸ Ηροῦγον ἕογπι 15 ἀθβηι Εἶν ῥγὸ- 
βοτνοά ἴῃ ογάογ ἴο σοηποςῖ (Π6 Ἰογὰ ν ἢ [86 
7ον 58} Βορε ἀπά ἴο Ὄχοϊυάθ Οσποβῖῖς ϑρεου δ- 
ὕοπϑ οἡ ἴδε Ἔοη Οἢγιϑβί. 

41, 42. ἡημάειδ... “αἰ... ὄγοι ἢ] ΤΠ 
οὔδηρσε οὗἁ ἴδηϑε ξῖνοϑ νἱν! ἀη655 ἴο ἴΠ6 πασταῖϊνθ. 

42. “1μ4 δὲ ὀγοιρδὶ... πα αυὐδέη «εσ δὲ- 
δείά δίρε δὲ «αἰ ἨἘδῸ Ὁτχουκδῖ.. 9588 
Ἰοοκθά ὁπ δἰπι ἃπά 5816. 

δεῤείά ῥδὲ»ρι] Οομρ. συ. 26 ποῖρ. 
Τρου αγῇ ΤΠϊ5 15 Ποῖ ΠΟΟΟΘΘΑΣΥ ἃ ῥΓῸ- 

Ῥδεῖῖς ἀδεϊδγδίίοη ὉΥ ἀϊνίπθ Κπονϊθάρο. [ἢ 
ΓΑΊΒΟΙ ΠιΘᾶΠ5 5. ΠΊΡῚΥ “1815 15 γοὺγ Ὠδίιταὶ 

5 τ. ΤΟΗΝ. 1. 

Απά ννῆεη [εβὺ8 δε] 4 Ὠΐπι, ἢς 54ἱά, 
ΓΠου Αγ διπιοη τῆς βδοη οὗ Ϊοπδ: 
ἴπου 5Π4]ῖ Ὀε ο4]1εἀ (ὐερἢαβ, ννῃιο ἢ [8 
ὃγ ἰηϊτεγργεϊδιίοη, ΓΑ βἴοηες. 

ὩΔΤΉ6.᾽ ϑόοπῖε ἴακο ἴπ6 ρἤγαϑο ἱπίογ γορδίνεὶγ : 
“κι ἐῥομ,..3 τἱδοῖης ἴπ6 οἱὰ δηά ἴΐθ πον ἴῃ 
ϑῆδγρεγ σοηΐγαβῖ. 

“05 ΟΓ 9πη4] Ἡδετε δηά ἴῃ ἼἽἢ. χχὶ. [6 Ὀοϑβὲ 
(οχὶ ξῖνοβ “οὐ οΓ  ΟἈἈ. 

ἔδοι “ῥαΐβ δὲ εαἰϊεάί ρδα. Ἡετοδῆογ μου 
β[δ!. νη [ῃ6 δῖηθ οὗ (θρημᾶ5. ῬὍΤῊ5 ργοπΊϊϑο 
τεροῖνεὰ 115 δ ΒΙτηθηῖ, Μαῖῖ. χνὶ. 18 (Του 
αρί Ῥείεγ), γψΆθτὸ [6 οαυ] ογ παι ηρ 15 ἱπηρ! δά, 
ΤΠ (Ἐ|6 ἀρρθᾶῦβ ἴο πιατκ ποῖ 50 πιυιςῇ ἴπ6 
Ὠδίυγαὶ σμαγαςῖοσ οὗ ἴπ6 Αροβί!δ 85 πὸ βρίπίυδὶ 
οἵἶδοο ἴο νν]ςἢ Π6 νγᾶ5 δ᾽ ϑά. 

ῥα] Ὅμε Ατγαπιᾶῖς πᾶπὶθ (δ᾽ 82) 15 
Τουπὰ ἴῃ ἴῃς Νὸνν Τοβίδτηθηϊ οἰϑουνῆογε ΟἹ]Υ 
ἴπ τ (ΟΥ̓. ἱ. 12, 111.. 22, [Χ. ς, χν. ς; Ὁ Δ]. 1. χϑ, 
ἷ, 9.11, 14. 
ἣ᾽ ῥα γρννιαιῖο,, “ "΄οπ6Ὶ] Το ϑθῆϑο νου ]ά 
Ξ Ρ5 Ὀδ ξίνθη δεῖζεῦ ΌΥ Κοορίηρ ἴῃ6 δηυϊνα- 
δπΐ ΡΓΟΡΟΣ πδηηδ: ὁγ ἐπίογργείαίίοη Ῥεῖεν, ἐδαΐ 
ἐς ὦ “ἰοπό, ΟΥΤΑΊΠΟΥ ὦ "πῶ. ο7) γοες ἀοϊδεῃοά 
ἔτοτῃ ἴδε Πνιὴρ τοςκ (νυ. Οὔρδα: φωοά ἱπίεν- 
"2 γείαίμν Ῥείγι4). 

Α5 ἴο ἴδε γεολαδίοη οὗὨ [ἢ]5 πιϑοῖίηρς τ 81 
Ῥεῖεγ ἴο 186 ς8}} τεσογάθα ἴῃ Μαῖίί. ἱν. 18--- 2; 
Μαζχκ :. 16---λο; 0Κ6 ν. τ ΌΙῚ, ἰἴ ΠΔΥ Ὀ6 
οὐϑογνοά (ῃδὲ 

Σ. ΑΙ 1π6 ἔδαϊζυγεβ τὲ ἀϊβεγεηΐ, 
(α) ΡΙκοε--- υάπ: (Δ}1|66. 
(ὁ) Τιπιο---ΟἸοϑα οἡ ἴῃε Βαρξσπ): δϑοπὶθ 

Ὀπις δῇεσ. 
(ὦ Ῥειβοῃϑ5--- ΠΡ δηὰ Νδίμδῃδοὶ ἃτὸ 

ποῖ παπιοὰ ὈΥ ϑυπορί!5ῖ5. 
(4) Οἰγουπιβίδηςοϑ -- βαρ ὶς πιθθῖηρ: 

ΤαΪγδοῖθ. 
2. ΤΒ6 παγγδίῖνα ἴῃ ἴδ δυπορί!5ῖ5 ᾿πλρ 165 

ΘΟΙΏ6 ρτουΐουβ σοπποχίοῃ. 
3. ᾿ΓΠ15 ννᾶ5 ἴΠ6 θβίδ Ὁ] Βητηθηϊ οὗ ἃ ρεγβοηδὶ 

τοἸδι οπϑαὶρ: ὑμδΐ ννᾶϑ ἃ 68}] ἴο Ἅπ οἢῆς!4] νγοσῖκ. 
ΤΠ ΓΟΏΘΥ πΠιοῦγα ὨΔΌΓΑΙΪΥ Ὀεϊοηρβ ἴο δῖ 
]ομηβ ϑεορθ, δ5 ξίνίηρς ἴῃ ἢἰβίοσυ οὗ 1ὴ6 
δτοντῇ οὗ ἔδ!ἢῆ. ὙΠῸ Ἰδῖῖογ [2}15 ἴθ ἢ [ἢ 6 
τοοογὰ οὗ [6 ογραηϊχαίοη οὗ ἴθ Οδυγοῇ. 

4. ΤΠο τοδοδίης ἴῃ Οδ)}|ο6 ἴο νηοῦ [Π6 
(4}1} τοςογάθαά ἴῃ ἴῃθ ϑυπορίἰϑῖ5 Ὀοϊοηρβθ ννᾶβ8 
ΤΟΑΙΪΥ [ῃ6 ὈορΙπηΐηρ οὗ ἃ πὸνν ννοχκ, αἰδεηςὶ 
ἔγοτῃ (6 1 ογα 8 ἢγβὶ ννοῦκ δὲ [ γι βαί θη. 

ς. Τἢε οσσυραίίοη οὗ ἴῃς ἀϊδοὶρίε5. ἢ 
ἘΠΟΙ͂Γ ΟΥΑΙ ΔΓ ννοσὶς αἰτοῦ [πὸ ἤγϑὶ Ὁ8}} πάβ ἃ 
σοτηρ είς Ραγα]]οὶ ἴῃ [οῇῃ χχίὶ. 

ΤΡε «υογὰ οὗ ἐδὲ “εεοπά ἐαν 97) Οὐγὴ εἶ »ιπῖα- 
'γσγ. Οδγωῦ: οαυπ «ὐογὰ δεφμη (43---- 1). 

Το τροοσὰ οὗ (με δ] ΠΙπιεπὶ οὗ [οἱ πβ ννοτὶς 
ἴῃ [ἢ δίτδοῃπιοηΐ οὗ 15 ἀϊϑεὶρ᾽εβ ἰο (ἢ τϑὶ 15 
Το] οννθὰ Ὀγ ἴπδ6 τεοοσγὰ οὗ ἴδε Ὀοριηπίης οὗ 
ΟἸ γίϑι 5 νοῦ. 7651:15 ποὺν “" 5665 δηἀ σοῃῃ- 
Ταδη5 (υ. 43), δῃηὰ τονελ]8 ὈοΐΒ ΗΪ5 δι [ΠΟΥ Υ 
δηὰ Ηἰ5 Ἰηϑισῇῃϊ, 

ΙοΟ 
,ῥείοζσ. 
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τι, 



σι, ΤΟΗΝ. 1. 
45 ῬΆΠΙρ βηάειῃ Ναιδδπδεὶ, δηά 

88 ἢ ππῖο Πίηι. Ν ὲ ἢᾶνα ἐουπά Πίηι, 
οἵ ψβοπι Μοβαβ ἰπ ἴῃς ἴδνν, δηά τῆς 4 εη. 49. 
πργορμεῖϑβ, ἀἰά νυγίτε, [6808 οὗ ΝΝδΖα- [δ᾽ ον 

[ν. 43---46. 

43  ὙὍὝΒε ἀδὺ (Ἰ]ονγίπρς εβι 
νου] ροὸ ἔογῖῃ ἰητο (σ4{Π|ς. ἀπᾶ Βππά- 
εἴ ΡὮΠρ. ἀπά βδ1 ὑπο ἢϊπι, Εο]- 
ονν πι6. 18. 18. 

» Ἶϑλὶ 4. 2. 44 Νον ΡΆΠΕΡ ννᾶ8 οἵ Βειηβαϊ δ. 
ἴδε ςἰγ οὗ Απάγεν ἀπά Ρείεγ. 

τεῖῃ, πε 8οη οὗ ἰοβδερῆῃ. - 
46 Απὰ Ναιβδηδεὶ δά υπῖο ἢ! Π1, 

483. Τρε 46» 2οἰϊοαυΐηι ὕει: «υομά σοὸ ον 
.«. «ἀπά ἡπάειῥ.. απά σα... ἘᾺΘ ποχῦὺ ὅδ 
(νυ. 29, 32) 0 γβ τοϊπ θά ἴο σοὸ “ογίό... 
αηπά Ἀ6 ἡπάε!δ.. δ πλὰ 69888.ἀ11... ΤῊΘ (ΓΔ Π5- 
Ροϑιϊίοη οἵ ἴἢ6 βυδήεςξ ὈΥ ἴδ θοϑῖ δυϊδου!65 
σγϑαΐθβ ΠῸ σϑαὶ δηλ ρυγ. (Οὐοιηραγε χίχ. ς. 
ΤΠ Ρυγροθθ ἰ5 Θν ἀΘ ΠΥ δροόκθὴ οὗ ἃ5 ἴῃ 
ΔΟσΟΙΠΙρΡ Ι5ῃπιθηΐ, 

ΤῊΘ σοοτγάϊπαίίοη οὗ ἴπ6 ἴννο οἰδιιϑεὲ8β (δὲ 
αὐ: γππεεά, ἀπά ῥὲ :α|122}. νΥ ι ἢ ννου]ὰ σοη,- 
ΤΏΟΠΪΥ Ὀδ ρἰδοθὰ ἴῃ ἀθρεπάθηοε, 15 σμαγδοῖοι- 
ἰδὲς οὗ 8:1. [0Πη}5 κί γε. (οιῃρ. ἰ. α3 ἢ. 

χσο ϑογι ἱπίο Οαἰμθε] “Ηἰβ5 Βοὺγ ννᾶ5 ποῖ 
γεῖ σοι" ἔογ ἃ ρυῦϊις πηδηϊοϑίδιιοη ἂἱ [ογὰ- 
βάθη, ἀπά ἰπμογοίοσο Ηδ τοϊυγηθά ἔργ ἃ {πιὸ ἴο 
ΗΙδ5 ιιϑυ] ρίαςθ οἵ δροάεδ. 
"πάει 9] Ηονν πὰ ννβεγε “" [6ϑι15 ἕουπά 

ῬὮΠΙΡ᾽" τηυϑὲ γοπιαῖη ἀπκπόννῃ; Ὀυῖ (μ6 ννογὰ 
᾿ΠῚΡ] 165 τηδΐ ἴῃ6 πιροῖπρ ννᾶ5. ποῖ δοσιἀθηΐδὶ. 
(οιήραΓε νυ. 43, 45 (46): ν. 14. ὍΤΠὸ Πογὰ 
ἐ οαηἀ " {ΠἸο56 ννῆο γεγο “ξίνεη᾽ Ἃἢο Ηϊτ: 
ΧΥΙ]. 6 ΕἾ, ν!. 372. (ΟΟΠΊΡ. Ἰν. 22. 
Ῥδ7]Ί ὅ6ε νἱ. ς, 7, χίϊ. δι Εἴ, χὶν. 8, 9. 

ἼΤΠ656 ρᾶββαροϑ ἴῆγονν ᾿ἰρῃξ οὐ ἴδ σῃαγαςσίοσ οὗ 
ἴῃς ἀϊδείρὶ6 ποσὶ Ομ σὲ βϑουρῃῖϊ. Τὴ ἢδπηθ 
ῬΠΠΙΡ 5 ρυτὸ Οτθοκ. Οὐομρ. χίϊ. 2ο ἢ. 

Ποδίοαυ »ι] Α5 ἃ ἀϊδοίρὶε Ὀοιιηά ἴο ΤῊ 56 - 
νίςθ. ὙΠῸ ννογὰβ. δῖὸ ἤοῖθ ἢσγϑοί ργοποιιποθὰ 
ὃν Οἢγισὲ. Οομρ. Μᾳζ. νι]. 22, ἴχ. 9, ὅς. 
6 Ρῆγαϑο ἰη Μία. ἱν. 1ο 15 ἀπεγοηῖ. 

44. «ὐα: οΥ Βειῤιαίάα, ἐῤε εἰϊγ...]Ὶ Μοτδ 
ΟΧΔΟΙΥ, αὐα. ΣΟΙ (ἀπό) Μειῤῥ“αἰάα, οὗὨ (ἐκ) 
δε εἰἰγ... ΤὨΘ δγπορί 515 πχεπτίοῃ ἰῃδὲ 51πγοὴ 
δῃὰ Απάγονν Πδὰ ἃ ΠΌυ5ὲ δὲ (δρεγηδιπὶ (Μ τ 
Ἰ. δὶ, 29; ςοῃρ. Μαῖϊ, νι}. ς, 14: [ὑκὸ ἱν, 
31, 38). 

Βειῥιεαἰάα] οβηρά 45 Βεϊῥιεαίάα ς᾽ Οαἰδἶεε, 
ΧΙ. Ὧι; δηά ᾿Ιἀοπιῆοά Ὀγ τ Τποιηβδοη ἢ 
“Ἄδωε Ζαην οὐ ἴΠ6 ννεβὲ οὗ 6 οηΐγδποθ οὗ [6 
]ογάδη ᾿πΐο ἴῃς ἰακθ, δηὰ Ὀγ Μα]οῦ ΔΝ ἴϑοη 
ἢ Κραπ Μίηπγεῤ ( Νν ἰἰϑοη, "56 οὗ Οδι]θο;," 
ἴη Δ Αγγοη 5 “ ἈΘΟΟΥΘΓΥ οὗ 6 ι|5416πὶ,᾿ ΡΡ. 
342, 387). ΟορΡ. Μαῖϊ. χὶν, 22 ποῖ; Μαῖκ 
ὙΠ}. 22 ῃοῖθ, 
Το ποῖϊςς οὗ (ἢ6 Βοπιὸ οὗ ῬὮΠ]Ρ οχρίαί 5 

ἢονν ἢ ννᾶϑ ργοραγοὰ ἴο ννεϊσοτηθ (ἢγιϑσῖ. Ηθ 
κῆπον δηὰ ννᾶβ ἴἢ βυρδῖῃγ ἢ Απάτγενν δπὰ 
Ῥείεγ; πὰ ργοῦδῦὶυ ἢ6 ἴοο ἢ {ποπὶ δά 
ἕο] οννεὰ 86 Βαριϑῖ. 

456. δε Μηάε: 2] ῬτοθδΌ οὐ τῆς Ἰουγ- 
ΠΕΥ. Νδίδδῃδεὶ ννὰ8 “οἵ ὕδηὰ ἴῃ Οδ]ιθο" 
Χχί. 4). Ὑπὸ ἢγοῖ ἀἰβορῖε γῇ ὁ" [ουὐπά 
ἢγιϑῖ," δηὰ [πε ἢγϑι ἀϊβειρὶα ο Οἢγιβέ 

“ἰ ουηα," Ὀδοδηλθ ΑΠ1|κὸ ὀνδηρο ἰδῖ5 αἴ Οποδ. 
Ἰναιδαπαεῇ -- ΤὨροάοτο, ΠδΘ 15 ΡῬγΟΌΔΟΪΙΥ 

ἴο ὃ6 ἰάεοηειβοὰ ἢ Βασίμοϊοσησενν, ἔοσ (Π6 
ἕο ον πξ τθΔϑΟ ἢ : 

(1) Τῆς πιρηϊΐοη οὗ ἢΐπὶ 'ἰπ [5 ρΐἷδος 
δηὰ ἰῃ χχὶ. 2 σδιοννθ ἴπδῖ μΒὸ οςςσυριεοαὰ 
ἃ ὈΓΟΠΊηδηΐ Ροϑιζϊίοη δπιοηρ ἴμ6 ἀϊ5- 
εἰρὶεβ. Ὑποθὲ ἢ νΒοπὶ ἢδ ἰ5 οἰδεϑρά᾽ 
ἴῃ ΘΑ. ἢ ρΐδος ἀγὸ Αροϑβί]οϑβ. 

(1) Νο πιεηΐίοῃ 15 πιδάδ οὗ Ναιμδηδοὶ ἴῃ [ἢ 6 
ϑυπορίβῖ5, οσὐὁὨἨ οὗ Βαγίμοϊοπιενν ἴῃ δῖ 
οἴῃ; ν 116 ἴΠὴ6 πᾶς Βαυίοϊοπηονν 

15 ἃ ραίγοηγπης (5οη οὗ Τοϊπιδὶ) [ἰκὸ 
Βαιήοηδ (Μαῖι. χνὶ. 172), δηά Βδιγ)θϑιιβ 
(Ας-ςῖβ ΧΙ. Σ 

(3) ἰπ ἰἢς ἰ5ξῖ οὗ Διροβίίοϑ. Βαγίμοϊοπιονν 15 
σοιρὶοά νὰ ΡὮΠΡ Ὁγ δῖ Μαίϊμεν 
(α. 3), 58:1 0Κ6 (ν]. 14), 88 Μαγὶς (Ἰ. 
1δὴ) 50 [δῖ {ΠῸ 5ἱχ ἤγϑβὶ ἃγὸ {πὸ οἱχ ἢγϑί 
ςΔ]1ο ὦ. ἴῃ χχὶ. 2 Τ βογηᾶϑ 15 δά δὰ, 45 
ἴῃ Αςῖδβὶ. 12. 

Ἢ ῥαυε οι ἩἮἩδοτε, ἴῃ {δὲ οτἹρίηδὶ, 
(Π6 νεγὺ βίδηάϑ ἰδασῖ. “Ηἰτὰ οἵ ννῆομῃη Μοϑθβ 
τοῖο ἂδηάὰ ἴΠ6Ὸ ῥγορμῃοῖβ, νγὸ δᾶνὸ ἰοιηά," 
ὙἼΠ15 ἔοσττῃ οὗ 1ῃ6 βεπΐθηςθ (ςσοπίγαϑθε ν. 41) 
Θ.ΟΤῚ5 ἴο ΠΡΙῪ παῖ ῬΏΠΙΡ δηὰ Ναδίβαπδοὶ πδὰ 
οἴη ἀννεὶξ ου ἴῃς ΟἹὰ “1 δβίδιηεης ρογίγαϊζυγε 
οὗ Μεββιαῆ. ΒΥ ἴπε υ8ὲ οὗ {π6 ρίυγαὶ, ῬΒΠΠΡ 
ὈΠ1165 ἢ: πΊ5 6} το ἴθ ἘΠ᾿ Ὸ στοὺρ οὗ ἀἰϊβεῖβ]65, 
πὰ ἢϊ5 ννογὰβ βῆενν [πλῖ ἢὸ πδὰ Ὀδθη Ὀδίογο 
ἴῃ σοπηπλιηϊςδίίοη νἹῈὮ [ἢ ΘΠ]. 

ἼΜο.2: ἐπ δε ἰααυ)] ΒΥ ἴγρεαϑβ (ςἢ. 1, 14 Ε) 
Δπα ὈΥ͂ πιοῖὲ ἀἰδείποϊς ννογάὰς (οι. χνὶ, ας. 
Οὐοπιρ. Αοἰϑ 1. 22, ΥἹ}. 37). ΟὐΟμπ,ρ. ν. 46. 
εσς ἡ" Ναπςαγείρ, ἐδε τοπ Γ᾽ ὕωερ)] ἰ. 6. 

ἴῃ |[εἐδι5 οὗ Ναζαγείῃῆ, ῬΆΠΠΠΡ ἀεβογθεβ. [86 
Ιογὰ ὈΥ ἴλ6 παῆὴθ ὑπάογ νηοῦ Ηδ ννου]ά Ὀ6 
ΘΟΙΏΓΤΏΟΠΙΥ Κπονη. Οοιῃρ. Μαῖίϊ. χχὶ. σσ: 
δηὰ οἢ. Υἱ. 42 (Υἱϊ. 42). 

40. πη ἐδεγε (ἡ φοοά ἐδίπῃ εονι ομὲ οὗ 
ΜΝαχανργοδ] Τλίοεγα!γ, ἔγονι Νακαγει σαη 
477 5οοίΐ ἐῤίπρ δεῖ 1.6. σΔἢ ΔΏΥ ὈΪ ββίηρ, το ἢ 
655 ϑυ ἢ ἃ Ὀ] ϑϑίηρ 85 (6 ρτοχηϊβρά Μρβϑίδῃ, 
56 ουΐξοῖῦ ἃ ΡοοΥ Υἱ]ᾶρὸ ἰκὸ ΝαζΖδγθίι, οὗ 
ὙΒΙΘὮ ποῖ ἀνε 186 πᾶπηθ οδῃ δ6 ἐοιυπὰ ἰπ ἴῃς 
ΟἹὰ Τοβίδπιεπ ἡ (οπίγαϑι [58]. 1]. 3 (Ζίοη). 
ἼΔΟΙ 15. Ὧο Θνϊάσποθ, Ὁ}]655 (ἢ6 σοπάιιςῖ οὗ 
(6 Ναζχάγεμεβ ἴο ἴπθὸ !ογὰ 6 βυςὰ ([υκὸ 
ἵν, τό Η.), ταὶ Νδζδυεῖῃ παὰ 4 τεορυϊδίίοη 
ὝΟΓΒΟ ἴβδη ΟἴΠΕΙ ρῥἷδοεβ ἴῃ Οδ]εε (Μαῖϊ. 
ΧΗ, 8; Ματκ νὶ. 6). [ἴ ννᾶβ ργονθγθίαὶ, 
Βοννενοσ, {πξ “ουλξ οὗ ΟΔ]1166 αγιβεῖῃ πο ργὸ- 
Ρδοι" (ν!. 52); δπὰ ἴδε σδηάοιυγ οὗ Ναίμαδμπδοὶ 
σου] ποῖ ἢΙάδ ἃ πιϊϑρ}ίνιηρ ονθῃ ννῃθη 11 ννᾶϑ 
ἴο ἴδε αἰβϑῃοηοισ οὗἨ ἢϊβ οννῃ σουπῖτγ. Τὴ 
Ρἤγαδα ἐκ οἱ 9 (εἶναι ἐκ) ἀξποῖεβ. ποσὰ ἴῃλη 
186 δἰπηρὶΘ Ὠοπλθ. [ἃ ἜΧρυεβϑοβ ἴ86 ἰάδδας οὗ 



γ. 47----40.} 

δὴ τποτα Δ ΕΝ τῆϊηρ οοπιε οὐ 
οὗ Ναζδγεῃ ΡῬΆΠΠΡ βαίτῃ ἀπο Ἠΐπη, 
ὐοπιε δηὰ ες. 

47 6808 8νν᾿ Νδιμδηδεὶ ςοηλίηρ 
ἴο ἢ΄π|, ἀπ 541: οὗ ἢίηι, Βεῃοϊὰ λῃ 
1βγδεὶῖς ἱπάεεά, ἴῃ νγνἤοπὶ 18 πὸ ρυ]ς 

48 Ναϊδαδηδεὶ 84:1} υηῖο ἢίηι, 

ἀεγιναϊίοηυ ἀπά ἀεροηάθφηςθ, ἀπά 50 οὗ πηοσγαὶ 
ςοττεβροηάεποθ (ΟΠΊΡ. {ἰ. 21 ποῖρ, ἱν. 22. 

Οὐνιε απά 1.4] (Αὐοπιρᾶῖε τ. 390.0 ΤΒ6 
τνογάβ σοηίδιη ἴΠ6 Ἔϑϑθησο οὗ ἴῃ6 ἴγυ βοϊυτ]!ο 
οὗ τεϊξίου5 ἀοιιδῖ5β. ὙΠῸ ρῆγαϑθε 15 σοπιπιοῃ 
ἴῃ Ἀδοθιηϊς νυ Πΐοεῖβ {{||δ ) 12). δεὲ Ν εἴ- 
δίείῃ οὔ συ. 40. 

47. εογίη}) Ναιμδηδοὶ δῖ οποθ δοςοριοα 
186 σ᾽ θῆρα. 

97 ῥὶ»1] ποῖ 2ο ῥί»ε, Ὀυϊ ἴο 186 Ὀγπίδπαογβ, 45 
τοδάϊηρ ἴῃς 50} οὗὁἩ [6 τῆδῃ δρργοδοδίηρ Η πὶ. 

[ἴ νὴ} Ὀὲ ποίϊϊςεὰ μον ἴθ 1 οτγὰ ἱπίογργεῖβ 
86 (Βουρηῖϊθ οὗ 41} ψνοπι Ηδ πιϑοῖϑ ἴῃ ἴΠ656 
ορεπίηξ σμαρίοῖβ οὗ 88 [οἢη: 81 Ρεῖοσ (υ. 42), 
δὲ ῬΏΠΡ (Ὁ. 43), Ναίπαπαεὶ (υ. 47), ἴδε 
ΒΙεβϑοὰ Νὶγρῖη (ἰϊ. 4), Νίσοάθιηυβ. (111.), ἔδε 
ὟΝ οἤδῃ οἵ ϑαπιδτῖα (1ν.). (ομΊρδΙθ ἴΪ. 2ς. 

απ 1 αείμε ἱπάφεα) οὐδ, ἰῃδΐ 15, ῆο δῃ- 
ΒΨΟΓ5 ἰῇ σμδσγδασίοσ ἴο [6 πᾶπὴὸ νυ ἢ τηλγκ5 
[86 5ρι ΓΔ] ργιν Π  Ὲ5 οὗ [86 σῃόβθη παῖίοη--- 
",βο]άιεῖϑ οἵ Οοά," ὙΠΕΙΟ 15 δἰγοδαν ἤοῖὲ ἃ 
τείεγοησε ἴο [2005 νἱεΐογιθβ οὗ ἢ (υ. ς 1), 
ΒΊΟΝ 15 τπηδὰς γοῖ ΟἸΘΑτοΓ ὈΥ [Π6 βδεσοηά αἶδΔιι56. 

ἑπάεο4] 1Δἴογα ΠΥ, ἐπ γε (ἀληθῶς). ΤὨΘ 
δάνοτγῦ ἰ5 σμαγαςίογιβίὶς οὗ δῖ ]οἤῃ : ἵν. 42, νἱ. 
14. Υ]]. 40, ΥἹ1. 21. α [0δη ἢ. ς. 

ἡ: «ὐδόορὴ ἐς πὸ χβίξ] Μ ὯΟ ἰ5 ἔγδηϊς, 5] πιρ]ς, 
ἢ ΠΟ 561|865 διπὶβ ἴο ἰάθ, πὸ ἀοιιῖ5 τὸ 
ΒΌρΡΓοβθ, [π νῃοπὶ ἴπο ϑρισιὶ οὗ [4ςοῦ---ἰῃς 
ΒΡ] δηΐεῖ--- 5 Ὀδθη ὙΥΒΟΙΟΥ ἰγδηϑίοιτηθα ἴο 
[86 ἴγρε οὗ ἰ5σγδθὶ. Ὑπὸ διΐυτε στόν οἵ δῖ 
Ῥεῖεγ μδὰ ἔογπηθὰ [6 πλδίῃ ἴορὶς οὗ Ἑτϑὶ 5 
ννε]σοτης ἴο Πὶπὶ (Ὁ. 42), 85 ἤόγὲ {π6 ργεβεηῖΐ 
οδαγδοίοσ οὐ Νδίμδῃδοὶ. 

48. ἥῥεμοες ἀποιυειΐ ἰδοι μι6 ἢ) Ναίῃδηδοὶ 
τηυδὶ Ὠᾶνο ονοτηεαγά ἴἢ6 ννογάὰς βρόκθὴ δῦοιι 
ἢϊπι, ἀπά ἔοιιπὰ ἴῃ τῃθπλ δοιθ Οἰθᾶσ ἀϊβοογη- 
τηθηΐ οὗ ἢ5 ἴποιρἢῖ5. (σοτηρ. ἰΐϊ. 2ς), ννῃϊςἢ 
τοιιδεὰ ἢϊπὶ ἴο [Π15 αυδπίίοῃ οὗ ΘΌΓρΡΙ56 υἱἱογοά 
νου σέϑογνο. 

Βεύογε ἐδα!...] ὌΠ ἴονς οἵ ΟΠ γίϑί δὰ δῃ- 
Ὀςϊραϊοά [Π6 ἶονες οὗ πὸ ἔποπα ἴῃ βηπάϊηρ Νὰ- 
(Δ η δε]. 

«υδέη ἐξοι «υα!ὲ “πάονρ 1ῤδεὲ ἥῷ ἱγέρ, 1 “πα 
ἐδεε)] ὍὙΠῚ5 ϑεηίεποθ, ἱκὸ 86 ἔὈΤΠΕσ ΟΠ6, 
ΕἾ ἴο 50ΠΊ6 βεογεῖ πουρῆϊ ΟΥ̓ ΡγΑγογ, ὈΥ̓͂ 
ον νι ἢ (Π6 Τοτὰ σμοννοὰ Ηἰ5 αἰϊνίης 

ἰηϑῖσῆς ᾿ηΐο ἴπ6 Ποαστί οὗ δη. Ηδ «εὖ ποῖ 
(δῖ ννῇϊοἢ 15 ουϊνναγά ΟὨ]Υ, δυϊ παῖ ννῆϊς ἢ 
48 ΙὩΟσϑῖ ἀθερὶγ Ὠίάάθη. (ΟπΊραγο ἱν. 19. 
ἼΠοσε 5 ποϊδιηρ ἴο 5σῆονν ποῖ μοῦ Ναϊῃδηδοὶ 
γγ85 5111} ἴῃ τηρα!δίϊοη νυ εη ΡΒ ΠΡ ἐουηά Ὠἰπὶ 
οἵ Ὡοἱϊ. 

στ ΙΟΗΝ. 1. 
ΝΒ εηοθ Κπονγεϑὲ του ποὺ 768ι8 
Δηδυνεγοά δηά δά υηΐο ἢϊπὶι. Βεΐίοτγα 
ἴηι ΡὮΠΙΡ Το411ςὰ τῆεε, νπεη τδοι 
νναϑῖ υηάεγ ἴῃς ἤρ ἔτεα, 1 βἂνν τῆς. 

40 Νδίμαπδεὶ δηϑννεγεὰ δηὰ 5811ἢ 
υπηῖο ἢϊηι. ΕΑρΌΪ. ἴπου Αγ τῆς δοη οὗ 
(ὐοά; τῆου Ατῖ τε Κίηπρ οἵ Ιβγδεὶ. 

ἐδὲ Αφ ἱγεθ] Ὡς ψψου]Ἱὰ Ὀδ ἴῃ ἰεδῇ δϑοιι 
(η15 πιὸ (Μαῖί. χχὶ. το ἢδ,, οἢ. 1... 12). ΤῈῈΘ 
ἀεβηιῖδ ἀγίιςο]ο (ἐδε ἢ -ἴΓθ6) 64}}5 ἃρ ἴπε οχδοῖ 
ϑοθῆθ. Οοιηρατζο Μις. ἰν. 4: Ζεοοδ. {|. το, ἄζο. 
ΤΠς ἔοσγτη οὗ ἴδε ρῆγαθθ (ὑπὸ τὴν συκῆν, 
ςοπίγαϑιθα νυ ἢ ὑποκάτω τῆς συκῆς; Ὁ. ςο, 1π- 
ἄθστ δ᾽} Δ Ρ]|165 [Πδί Νδίμδπδοὶ μδὰ αυδ!ῤ- 
ἐγααυπ ὑπάορ ἴδ6ὸ ἢρ-ῖγθοο, ἔογ (δουρῆς οὗ 
ῬΓΑγοῦ. ΤῊΪβ πιραϊδίίοηυ τὰυγηοὰ (45 Μὸ τηυϑῖ 
ΒΌΡΡΟΘΒ6) ὕροη ἴδε Ιάδᾶ5 τεσορηϊϑδοά ἰῃ [ῃ6 
οὐδ ννογσάβ. Αὐυρυβίποβ πδγγδίϊνο οὗ [6 
οΥϑὶ5 οὗ ἢϊ5 ον σοῃνθγβιοη ἰ5 ἃ 5 Πρ 2, οοΙὴ- 
ΓΑΘΠΙΔΓΥ Οὐ ἴδε βδοθπθ. Ηδ ἴοο ᾿ιμδὰ σε γοὰ 
Ὀεηοαῖὶ ἃ ἢἤξ-γθο ΓῸΣ 5 ο Αγ τπουρῆϊς σνμθη 
[Π6 νοῖςθ ἔγοπιὶ ἤράνθη “"Ἴ 0116, Ἰοσο" ἀοοϊάἀοὰ 
ἢ15 σἤοϊοθ. "(οηϊεςϑιοηθβ,, 111. 12. 28. Α 
Ρᾶβϑαρὸ 15 α'ϑὸ αυοϊδαά ἔτοπι ἴῃ6 [ΘΓ 5816 Πὶ 
Γαϊηλιά (! Βεγδομποῖῃ,᾽ 11. 8), ἴῃ ψΒιοῆ ΕΚ. 
ΑΚίνα 15 ἀθβοσι θὰ 85 διυαγίηρ ἴΠ6 ἰᾶνν ὈΠΩΟΓ 
ἃ ἢρμ-ῖγοα. 

49. 
ΔΙΒΎΘΟΣΘα Ἀ1πι, 
ἴοχί. 

Καὀῥδῆ ΑἹΊ ρτεϊυάϊος ἀπά ἀουδὶ ᾿5 ἰα᾽ὰ 
δϑιθ, δηά {πὸ ΕΘ 15 ρίνθη ΌὉΥ ἰηϑιηςσξ νυ ι ἢ 
Ὀοίοτγε (υ. 48) 6 μαὰ νυ Πο]ά. 

ἐῥοι αγί δὲ δοὴ οΥ Οοά; ἐῤοιι γί δὲ Κις 
τὺ ΚιπΕ) οὐ Ππγαῇ Τῆι Μεβϑδῃ ν᾽ ᾶ8 
οϑο θὰ ἴῃ τοϊδιοη ἴο (1) Ηἰ5 ἀϊνίπε οτἱ βίῃ 

(2) Ηἰ5 δβυπηδη βονογειρηίγ. Βοῖἢ διτ θυ ῖε5 
ἃτ6 ἱπρ! δὰ ἴῃ ἴπ6 σοησερίίοη οὗ 4 Κιηράοπι 
οἵ Οοὐ. ἼΠ6 ἴσιο [5γαο 6... 25 11 [ὰ5 Ὀθθη 
ΨΜῸ]1 οδιά, “"δοκηον,οάροθ 15 Κίηρ." ἀὐοπι- 
Ρᾶτο Ῥείοι 5 σοηΐξεβϑίοη ἴῃ Μαῖίΐζ, χνὶ. τό, δηά 
ἴῃ “ἢ, νἱ. 68, όρ, δηὰ ἴπδῖ οἵ ὙΠ Ποπιδ5 ἴῃ Χχ. 
28. 

δε ϑοη οΥΓἹ Οο4] Τῆθ ννογάϑβ ἂγὸ Δηὴ θοῇο οὗ 
1Π6 τοβ πιοῦν οὗ ἴῃ6 Βαρίἰ5ῖ (υ. 34). Νο- 
{Πρ οὯπ 6 πιοῖὸ παίυγαὶ [ἤδη ἴο 5: ρΡοϑ6 
{παῖ {πὸ Ἰαηρααρο οὗ [ομη παά οσγοαϊθα ϑἴγδηρο 
4ιυοϑιοηίηρ8 πη ἴδ6 ἢραγῖβ οἵ δϑοπῖθ ὑνδοπὶ ἰΐ 
μδὰ στοαςῃοά, δηὰ ἰηδὶ ᾿ἴἴ νὰ ἢ δυο ἢ 
(Πουρ 5 Ναῖμαπδοὶ ννᾷ5 Ὀυβιθά ννβθη [Π6 ]νοτγὰ 
ἐοανν ᾽, ἢ. [{{ἢ}]5 νγογθ 50, ἴδ σοηξοββίοη 
οἵ Νδίμδηδοὶ πΊΔΥ Ὁδ, ἃ5 1 ψΟΓΘ, ΔΠ δῆθννοΓ ἴο 
ἢϊ5 οννη ἀουδίϑ. 

Κίησ ΟΥ γα Α5 δογα δῖ ἴπθ Ῥερὶπηΐϊηρ, 
80 Οὔςὸ ἀρδίη ἴἢ]5 {116 5. ξίνθη ἴο (γιϑδί δέ 
[6 οἷοθε οὗ ΗΙ5 τλἰπιβίγυ, χὶ. 2. (Οοιμηραγὸ 
Μαῖιῖ. χχν!. 42; Μαῖκ χν. 22, ΠΟΘ {86 
ΤΑΟΟΚΟΓΥ 5 τηδὰθ πιοῦὸ ὈΙΓεγ Ὀγ ἴδ υδὲ οὗ 
1815 1Βεοογαῖῖς ρῆγαβο ἰῃ ρίδοο οὗ [86 οἵν!] ΌΚ|6, 
“Κίηρ οὗ [6 [ἐνν8.᾽ 866 ΧΥ]. 33. ποῖρ, 

αππαυεγεάδ απ «αἱ μπίο ῥὶ»:] 
δοσογάϊηρ ἴο ἴμὸ Ὀοδῖ 



στ. ΪΟΗ͂Ν. Ι. 

50 εϑι5 δηβυνετεά δηά 4 υπῖο 
Ηἴπι, Βεοοδιβε [ 544 ἀπο τῆς6, [1 8ᾶνν 
ἴπεε ὑπάεγ τῆς ἤρ ἴγεε, βε]ϊενεϑῖ 
που ἡ τῆου 5Πα]ὲ 866 ργεδῖθγ {πὶ πρϑ 
1ΠΔη ἢ 686. 

580. ὀείϊευει δου 33] ὝὍὙΠ6 ννογὰϑ σᾶ 4͵50 
Ὀ6 ἴαἰζεπ δἰπγιηδίνοὶγ; Ὀιϊξ [86 54Π|6 βθῆϑα 15 
Βῖνθη πιοῦὸ [Ογο ΌΙΥ ΟΥ̓ ἴῃ6 ᾳυθδίίοη (σοπιρ. 
Χχνΐ. 21, ΧΧ. 29). ννῆ ἢ σοηνογϑ βοιηθτῃίηρ οὗ 
δ Γργίϑὸ {πΠαὶ (ῃ6 Ὀο]οῖ ννᾶ5 δοσογάθρα 50 
ΤΕΔΟΙγ, δηὰ βοπιθῖμίης οὗ νναγηηρ ἴπδξ ἄνθη 
{Π|5 ὀχρυθεϑίοη οὐ δεϊ θοῦ ἀἸὰ ποῖ ὀχῆδιιϑὲ [ἢ 6 
Ροννεῖ οὗ (411ῃ, 

“τε σγέσίογ ἐδίησ! ἐδαπ ἐῤε56)] δοῖυ δ] 6Χ- 
ΡΟΓίθησο ρυθαῖογ ῥγοοῖβ οἵ ΠΙΥ αἰνίης Τηϊδϑίοη 
ἴλη ἅτε ϑῆόννῃ ἴῃ ἴμεδθ γενυοίδίίοηβ οὐ [ὮΥ 
τουρῆϊθΒ. ΤῊΣ ρῥίαγαὶ (ἐῤειε ἐδίπφι4) πλλτκϑ [ἢ 6 
οἶαθ5 ἀπά ποῖ ἴῃς βρϑεῖδὶ ἱποιάεπί. (ΟπΊΡ. 
4 ]Ή0δη 4. 

51. ῥὲ «αὐν μπίο ῥὶνι...1 “αν μμέο γοῖι... γ6} 
ΤΠο νογὰ 15 ἴογ Νδίμδηδοεὶ, θυῖ ἴπ6 Ὀ]οβϑιηξ 
15 ἔογ 4}} Ὀδ] ον Γ5. 

Κεγίδν, σεγὶ }} 1.6. ἥσιση, “νι. "ΓΘ ρῆΓΑβ6 
ἰ5 ἐοιπὰ ἴῃ ἴῃ6 Νεὲνν Τοοϊαπηλοηΐ ΟἿΪΥ ἴῃ 
(Π6 Οὐυϑρεὶ οὗ 51 [οπη (80 πένοὺ ρίνεβ [ἢ6 
βἰπρ]6 “4»2η), δῃά (κὸ (ἢ6 πρὶ “ρθε 
ἴῃ ἴῃς δγπορτ 5:5) [ἴ 15 υϑοὰ ΟὨΪγ ὉΥ ΟΝ τιϑί. 
ΤΠ6 ννοτὰ “4»ριοπ 15 τοργεβοηϊθα ΌῪ ἐπ γμῖθ ΟΥ 
ἐγμίγ ἴῃ ΓΚῸ ἵν. 25, 'χ. 22. [ἡ ἴῃ. υχχ, (6 
οὔ ρίηδὶ ννογὰ 15 γοϊδι πὰ ΟὨΪΥ̓ 1Π γοβροηϑῖν 
Ῥηγᾶϑοβ (Νοῆ. ν. 13, Υἱ. 6). ΕἸβονῆογο [1 15 
ἰγδηϑιδίθα, “"Ὀ6 ἰξ 50.᾽᾽) (γένοιτο), Ῥ5. Χ]!. 13, 
ΙΧΧΙΙ. 19, ΙΧΧΧΙΧ. 5.2. ἼὙΠ6 ννογά 5 ῬΥΟΡΟΥΪΥ͂ 
ἃ νοῦθα] δαϊοςῖίνο, “" ἄστη, ““5ιιγα, ἡ ΟΟμρ. 
154], Ιχν. τ6 (Οοά ς᾽ ἐδε “Μνιεη. 1,ΧΧ. ὁ θεὸς 
ὁ ἀληθινός). Ἀδν. 1]. 14 (ἐῤέ “Ἄνιεη). 866 
Βο ἴΖβοὴ, " Ζίβοδτγ. ἔ. ἢ. ΤΠ60].᾽ 18 ςό, Ι:. 
411 ἢ. 

Ἡργεαῆῆεν (Ῥτοῖλ Ἀθποθζοσ "}})} ΤῊΪ 
ννογὰ πιιιδὲ 6 οπχ δὰ δοσογάϊηνς ἴο ἀδοϊϑῖνο 
δυϊποῦίγ. [Εἴ νογα βεπυῖηθ 1 οι ὰ ἀθ- 
ϑοσιῦς ἴὴ6 ςοπιπλυπίοη Ὀεΐννθοη θαγίῃ δηά 
πον ἃ5 δϑίδ Ὁ] 5ῃθαὰ ἔτομι ἴῃς {πιὸ ἤδη (Π6 
1 οτὰ οπίογοα οη Ηἰ5 ρα ]1ς ΠΛ] ΠΙ5[ΥΥ. 

ῥεαύυεη ορεη] Ἀδίδοσῦ, ορϑπϑθᾶ. ΤΠΘ ρἢΓαθ6 
15. 6 5Υπιῦο] οὗἉ ἔτϑθε ἰηΐϊογοουγϑα Ὀδίννοοη Οοά 
δηὰ πδη. Οοιῃρ. 5881. ᾿χὶν. σὲ. 

απρείς ... απεεπάίης ἀπά ἀειοοπάϊδη) ὉΠ 
ΟΓΟΣ 5 σοηδγκαῦϊθ. ὙΠῸ αν] η6 Π]ΘΘΘΟΏΞΟΓΒ 

[ν. σο, 51. 

ςι Απά Πα 5841τἢ ππηῖο ἢἰπι, Ν᾽ εὐ]. 
νεγΪγ. 1 8ὰγ ὑπῖο γου, Ηετγεαΐζεσ γε 
50}] 566 ἤδάνεη ορεη, πὰ τἴῇε δῃρεΪβ 
οὔ (σοά δβοεπάϊηρ δπά ἀεβοεπάϊπρ 
ἀροη ἴῃς ϑοη οὗ πιδη. 

ΓΟ Δἰγοδαν οἡ ἴθ ϑαττῃ που ρ ἢ νν6 566 ἴδηι 
ποῖ; δηὰ ἴπον ἤγϑί Ὁθαγ ἴδ ὑγαγοῦ ἴο Οοά 
Ὀεΐοτε ΠΟΥ Ὀτγίπρ ἄοννῃ [ἴῃς δπϑννογ ἔτοπι 
Ηἰπι. 80 ἢ ννᾶ5 ἴῃ {Π6 ν]βίοῃ οὔ [ἀφοῦ (Οεη. 
ΧΧΥΠΙ. 12), ΨΒΙΟΝ ἐΓΉ5Π65 τἴῆ6 ᾿πλᾶρο Ποῖα; 
δπὰ ΌὈΥ ἴπὸ [ποαγηδζίοη ἐπδΐ νἰϑίοη ννᾶ5 πιδάδ 
δῃ Δθιάϊηρ τγοδ! γ. ὙΠαδῖ νν σῇ ννὰ5 ἃ ἀγοᾶτη 
ἴο ἴθ᾽ τεργοβοηϊδίιννε οὗ [5γδθὶ ννᾶβ5 ἃ ἕδεϊ [Ὁ γ 
{πΠ6 δοὴ οὗ Μαῃ. ὍΤμυβ (Π6 γοίογοηςθ 15 ἴο 
[86 ςοπθηυϊηρ ρῥγόϑεηοθ οὔ Οἢγϑὶ (Μαῖ, 
ΧΧΥΠ. 20), πῃ ᾿νῆοτῇ ὈΘ᾽ονοῦθ γα] 56. {Π6 
ἐϑ Δ Ὁ] 5Ποα (6 οννϑἢ!Ρ οἱ ἴῃς βεθη δηὰ [6 η- 
566 η, ἃηά ηἢοΐ ἴο ἴΠ6 ϑροςοῖαὶ δοῖβ οὔ δῃροὶὶς 
Ταϊηἰδίγαϊϊοη ἴο Οἢγδὲ δ᾽οπο ἀιιγίης Ηἰ5 
οδγίῃ]γ ΠΡ. ὙΠ ΟΓΟ ἰ5 δῃ ἰητογοβίϊηρ ἀἰσουϑβίοῃ 
οὔ [Δςο58 υἱϑδίοηῃ 'ἴπ ΡὮ]ο, “1)ὲ ϑδοιηη.᾽" 
δὲ 22 ΗἸ ρΡρ. ό4ο ἢ. 
ΤΠ Ἰοςδ! γ οὗ [86 σοπνογϑαίίοη ΤΑΥ͂ Πᾶνθ 

Ὀδδη ποῦ Βείδεὶ οἵ {Π6 ἔονὰ [ΔΌΌΟΚ, 50 {μδῖ 
τῆς ΓΕογθηςσο5 ἴο [σοῦ 5 ΠΙδίΟΥΥ ννογε ἔογο ὈΪΥ͂ 
βιιρροϑίεα ὈΥ ἴῃ6 ρ]αςθθ τηδάς ἔδπιοι5 ἰἤγοι ἢ 
[Π6 ραίτγιαγοῇ. 

απσοὶΣ] οἢ. Χχ. 12 (σοπιΡ. ΧΙ. 29). ὙΠΟΓΟ 
ὍΓΘ ΠΟ ΟἾΠΟΥ τοίεγθησαβ (Υ. 4 15 ἃ μ͵055) ἴο 186 
Ὀοίηρ δηὰ πλἰηἰϑίγΥ οὗ δηρθὶβ ἰπ ἴῃς Οὐοβρεὶ οὗ 
Ἐρι5ῖ]ες οὗ δῖ [οδη. 

1ῤε δὸὴ οΥΓ »ιαη) ΒΥ ἴθ 86 οὗ 1ῃϊ15 {1||6 
πὸ ογὰ σοπιρ]οῖοε5 (ἢς τονοϊδίίοη οὗ Ηἰβ 
Ρργβοῃ, ννῃϊσἢ [5 Ὀθθη υἱπξοϊ δὰ οἴθρ ΌΥ 5ἴθρ 
ἴῃ [6 παγγαῖῖνο οὐ [ἢϊ5 σπδρίεσγ, ἴῃ ψῃϊςῃ Ης 
[ιᾶ5 Ὀθθη δοϊκηονν]οαροαὰ 45 ἴῃ ργεδῖοσ ϑυςοσοθθ- 
50Γ Οὗ ἴῃ6 Βαρίϊεῖ (νυ. 26 (.), [6 1 πιὸ οὗ 
Οοά (τυ. 29, 36), ἴπε ϑοη οὗ σοά (νυ. 34, 
49), ἴῃς Μεβϑίδῃ (νυν. 41, 44). ἴῃς Κιίηρ οὗ 
ἰ5γδοὶ (υ. 49). ὙΠ ὉΈ65 πδά Ὀθοη ρίνθη Ὁ 
οἴμετβ. ΗὌἬὌ οἽοἤοοϑθοβ ἔογ Η!πΊϑο πα οηΘ 
ἢ οἢ ἀοβη εἶν ργοβθηΐβ ΗἸ5 ννοτκ ἴῃ το δι οη 
ἴο Πιιπι ΠΥ ἴῃ [1561ξ, δηὰ ποῖ ὈΓΙΠΛΑΓΙΪΥ ἰη 
τεϊδίίυη ἴο Οοά ογ ἴο {πῸ σπόβθόη ρθορὶδ, Οὗ 
νη ἴο διιπΠΊΔΠ Ὑ 85 ἔδ]ϊεη. [0 Ἀ5 ΔΡΡΘΔΓΒ 
ῬγοῦδὈϊθ, {πὸ {π|6 ννᾶβ πονν ἔτϑι διἰορίοθα, ἰἰ ἰς 
ἴο Ὀ6 ηοϊϊςρα {παὶ ἴἰ ννᾶϑ τονθδὶθεὶ ἴῃ ληδννοῦ 
ἴο ἃ 55:4] σοηξοβϑίοη οὗ ἔα (Δίαϊςζ, χιϊ!. 1.2). 
866. Αὐἀάϊιοηδὶ Νοῖδ. 

ΑὈΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οἡ (ἨΔ. 1. 

38,4. ΤΠο ἰδϑὶ ννογάβ οὗ υ. 2 (ὃ γέγονεν 
[ἐδα1]}«υδίορ ῥαλδ ὀέεη φιαάε) σλῃ Ὀ6 ἴδκϑη δ ΠΟΥ 
(1) νι πὸ ννογὰβ5. νν ἢ οἢ ἕοϊϊονν, ογ (2) ἢ 
1Π6 ννογάς ννῃϊςῇ βὸ Ὀδοέοσθ, [ἢ {πὸ [ὈΥΠΊΘΥ οᾶ56 
1η6 ἴοχὲ νν}}} τυη.. χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ 
ἔν. ὁ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν... .««υἱέδομ! Ηΐνι «υας 
πο αμγίῥίπρ νιαάξ: ἐῤαὶ «υδίερ δαί δέέη νιαδε 
«υαΖ. ἧξεξ' τα Ηἰνι (ἐπ Ηλι «υαι 2); ἴῃ [δἢς 
ἰλίϊογ οᾶϑ6.. χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἐν ὃ γέ- 

γονεν. ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν...«υἱδοιε Ηἶνι «υας 
ποῖ αηγίδίης νιαδφ ἐῤῥαὶ ῥαϊ ὀεεη »ιαδξ. 15 
ΗἩ νι «υας {{72... ᾿ 

ΤὨΘ ἐοσπηοῖ (ἴο σρθαῖκ βΈποΓΑ 7) ννὰ5 1Π6 
υποϊυδίίοη οὗὨ ἴπ6 δηΐο- ΝΊσΘΠΘ ἀρὸ: ἴδ6 Ἰδοῦ 

15 [δῖ οὗ ἴπ6 σοπιτπῖοη τοχίβ, ἀπά οὗ πγοβςῖ π|ο- 
ἀογη νϑγβϑίοῃβ Δηα ΡορυΪΑΓ σοϊητηθηϊδτε 5. 

ΤὮΘ ονιάθησο ἴῃ στοδῖοσ ἀθίδι] ἰ5 45 ἑοϊϊον8: 
(1).. «χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν 



στ. ΙΟΗΝ. 1. 
ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν... ΤῊϊ5Β ρυποίιιαδίίοη ἰ5. 5Βρ- 
Ῥογίεα ΟΥ̓ ονογιν Βο πλῖη ἀποίθηϊ δυϊμουγ οὗ 
Μ595., νογβίοῃϑ, ἀπὰ Εδίμοιϑβ. 

α) Μαπιμεγίρα. ΑΟ (διβίῃδηά) Ὁ ρίδοθς 
ἃ ἀϊδίηςξ ροϊηϊ Ὀείοτο ὁ γέγονεν, ἀπά πο ρΡοϊπὶ 
δον π|, ΦΤὨο τεπηδιπίηρ ἵννο (δ Β) οὗ ἴδὸ 
ἤνο πιοϑῖ δηςιθηὶ Μ|55. τηᾶκὸ πὸ ριυποῖυδίίοη. 
Οἴδεν ᾿ἱπιρογίδηϊ Ὀυΐ ἰαῖον Μ55. εῖνο (Π6 5δπὶ6 
ϑίορρίῃρ, ἃ5 ἐφ. ἷ,. 

(β) ξενγείοσ. Οπὸ οὗ ἴδ πιοϑβῖ ἱπιροτίδηϊ 
οὔτε ΟΙή Ζαὐη σορίθα (δ) ᾿ἰπϑεγίβ σμέφι, 80 
[δὲ (Π6 σοπποχίοῃ 18 ὈΠ4 1 Θϑ:]πΔὉ]6: Ομοά 
αμΐϑη ἡαοίωρι ἐπ, ἐπ ἐο υἱα σ:!. ΟἸΒΟΙΒ (α, ἐ, 
.. 7" ἅς.) εἶνε ἴ86 54π|6 σοῃποχίόῃ ὈΥ ριιπο-ς 
ἰυφϊίοη. Βιιξ ἱπ {πΠοπλϑοῖνεβ ἴἢ6 νογὰβ ἃγὰ 
διηδίσξυουϑ; δηά [πογοίοτε 1 15. ποῖ βιυγρυϑης 
(δ ἴῃ ς δηά ἴῃ Μ995. οἵ ἴῃ6 νυ ϊξαῖθ ΞΘΠΏΘΓΔΙΠΥ͂ 
(45 ἴῃ πὸ οαἀϊξίοηϑ) ἴθ φωοά Μαρίμρε επ 5 
ςοηπεοςῖδα ν» ἢ ἴῃ6 ννογάϑ νυν σῇ ρὸ Ὀείοσε. 

Τῆο Οἱά δγγίας ((υγεϊοπίδη), [16 ὁ, ἱπῖσο- 
ἄἀυςε5 4 σοπ) ηςτίοη, 50 8ἃ5 ἴο ἰεᾶνθ πὸ ἀοιδῖ 
ἃ5 ἴο {πὸ ριυποίυδίίοη τ Β]ςοἢ 11 ἔο ον: δι 
ἐδα! «αυὐδίερ «υα:... Τῆο Τοθαῖς δηὰ ΖΕ ἢ ο- 
Ρίς νοτϑίοηϑ σι ρροτγί ἴΠ6 54Π|6Ὲ σοπῃοχίοῃ. 

(γ) ἔαΐδεγ. Ὅἢδ βΆπι6 σοππηοχίοη 15 50- 
Ρογίεαὰ ὈΥ ΟἸεπι. Αἰοχ., Οτίρ., (Ευ560.), Ογτ. 
ΑἸοχ., Η1]., Αὐυξ., ἀηά ΌΥ (6 οαγ] θὲ Ὠογοιϊςδὶ 
τε αυοϊεὰ ὈΥ [τεηξῦ8, ΗἸρροϊγίι, 
ΟἸεπι. ΑἸοχ. 

Απιῦγοϑε ρῖνοβ Ὀοῖῃ τεδάϊηρϑ, ουΐ Βα δάορ5 
1Πε γεδάϊηρ φμοά γαζίιρη δαὶ ἱπ ἐθ9 οἷα Θὲ, 
ἃπὰ δυ!άθητ!υ ἱπηρ᾽}165 [πὶ (158 ννᾶ5 Κποννῃ ἴο 
δ6 ἰῃ οἰάοεος τοδάϊηρ, ἰπουρῃ ἢ ννᾶ5 ἔοϊξ ἴο Ὀ6 
Διηδίξιοιιϑ ἴῃ 56η56. ογοπΊθ 5 φυοίδίἝοηϑ Δ0- 
ῬΘΑΓ ἴο τοςοζηΐδο ὈΟΪἢ Ριιποϊυδίϊοηβ. 

(4) χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἦν ὃ γέγονεν. 
ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν. Τϊ5 ρυποίυδέοη 15 5δ0Ρ- 
Ρογιεὰ ὉΥ 

(α) απιμεγρα. ὙὍῆο πιᾶ55 οὗἨ ϑϑοοη Δ 
υπςῖ4]5 δηὰ ᾿ἰΔίογ πηδηπϑογρίβ. 

(β) ἤενείοα. Τῇ Μεηρμῃς δηὰ τῃς 
Ρηπιοὰ 1[,4ἴη ἰοχῖίβ. Βυΐῖ [Π6 οἶδιιϑθ "ὁ νὨ] ἢ 
Ὠδίῃ Ὀδθη τηδάθ᾽" 15 οπ θὰ ἴῃ οπο Μϑ. οἵ 186 
Μοιρμις. 

(γ) Ῥαϊδε.. ὙΠὸ πιοάογῃ ϑἰορρίηςρ νγᾶβ 
ἄυο ἴο ἴΠ6 ᾿πβυσδηςο οὗ ἴπ6 Απιϊοςσῆσθηο ϑοῆοοϊὶ, 
ὙὯο ἀνοννθά Υ δάορίοα 1ἴ ἴο πιᾶῖκο 1ἴ οἶθᾶγ [δα 
τῆς ἰοππηοσ ννογάθ Δρρ θὰ ΟἿΪΥ ἴο ““τπΐηρ5 
οτγοδλίοθα " δηὰ ποῖ, 45 μδά Ὀδϑη δἱἹορθά, ἴο τῆς 
ΗΟΙ͂Υ ϑρίπι. 

50 (ΟἸΠγγϑοβίοπι (ἐπ ἰοε.)ὺ "ΝΠ ουΐ Ηἱπὶ 
νγ)8 τηδάς ποῖ ὄνθὴ οὔδ {δ|ηρ νν ΠΙοἢ Πδίἢ Ὀδθη 

ΤᾺ οατεῖι! δηὰ τερεαίςὰ εχαπιϊηδίίοῃ οὗ Ὁ 
84115ῆ65 τὴς σοι ρεἴοϊγ τΠαἱ ἰπὶ5 Μ5. Βᾶ5 πο βῖορ 
αἴτεον γέγονεν. ΠΟΤ ἰ5 ἃ κἰἴρῃϊ ἥδλνν ἰῃ ἴῃς νε]- 
Ια πὰ ΜψὨϊοἢ ἐχίοπας ἰονναγάβ γέγονεν ἔτοπὶ ἴπε ἴορ 
οἵ (ἢς [ΟἹ] ον ηρ ε, οὗ νὨϊοἢ ἴμ6 ρρεῦ ου ΠΟ ΔΥΥ 
ἷἰξ αῦονς ἴδε ἰενεὶ οὔιῆς ψττηρ, Ὀὰϊ [ἢ15 15 σεῖ- 
δὶ ΠΥ ποῖ ἴῃς νεβῖρε οὗ ἃ ϑ:ορ. Τῇῆε βίορβ ἃσε 
Ῥεῖονν ἴῃς Ἰενοὶ οὗ (ἢ ψτησ. Απὰ ἀραΐη, ἴἤετα 
ἰδ πο ἱπογεδλϑεά 5βρᾶσς Ὀείννεθῃ γέγονεν δῃὰ ἐν 
διιοἢ δἃ5 ἰβ ἰουπὰ ψνῆετε ἃ βἴορ οσσιγζϑ, ἃ5 Ὀεϊνοεςη 
οὐδέν ἀπὰ ὅ. Οη Βοϊάϊηρ ἴπε ἰεαῇ ἴο ἴῃς Ἰιρῃϊ, 
ἴῃς ροϊηϊ οὗ ἃ ( (4}}|5 νἱΐη ἴῃς ἤδνν δῃὰ ρίνοβ 
ἴδς δεπιυΐδηςς οἵ ἃ 5ἴορ. 

πλδὰθ,᾽" “ἸΠδΐ 15 οὗ [Πΐηρβ πιδάθ (τῶν γενητῶν) 
Ὀοίἢ νί51:0]6 δηὰ πιθηΐδ] (νοητῶν) ποῆθ ἢᾶ5 Ὀθθῃ 
δγουξῶξ ἴο Ὀεοίης νντπουξ [ἢ ροννοσ οὗ Ὁ γὶβῖ.Ὶ 
ΕοΥΓ νὰ 5Π4}} ποῖ ρυΐ ἴθ [}] ροϊηξ δὲ "ποῖ 
δνθη οπο {δ ίη},᾽ ἃ5 ἴπθ μογθίίςβ ἀο (κατὰ τοὺς 

. αἱρετικούς); ἴογ ΠΟΥ 540 ἰδι5 "ἴδαιὶ ψὩΙΟἢ 
δίῃ Ὀδοοπια πη Ηΐπὶ νγᾶ5 16, νυἱϑῃίης ἴο 
βρεαῖκ οὗ [6 ΗοΪγ ϑρ͵γ1ῖ 25 ἃ ογεδίίοη (κτίσμαλ."" 
Αἱ [6 βάπὶὸ {ἰπ|δὸ Ὧθ ἴδκοβ [86 ποχὶ οἶδι156 
ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν 45 τηρληϊηρ “ἴπαὶ ἴῃ Ηἰπὶ 
41} 1Π]πρ5 ᾿ἶνα δπὰ τὲ ἰῃπ Ηἰπὶ ργον  ἀθῃτῖδ!}} Ὺ 
ογάοσοὰ {πρνεται 50 ἴῃδὲ ἰῃδὶ νυ ς ἢ Πᾶ5 
Ὀδθη 5βαϊὰ οἵ ἴῃ ἔΑίΠοΓ πιρἢϊ Ργοροτ Ὁ 
5] ἃ αἷϑὸ οὗ Ηϊπι, {παῖ ἰῃη Ηἰΐπὶ ννὸ 'νὸ ἀπά 
τον δηὰ ἤᾶνε οὐγ Ὀοίηρ.᾽" 

ΤΠ6 ρῬυποίυδίίοη ἴδι.5 τϑοομπηπιεπ θὰ ννᾶ8 
ΒυΡΡροτγίθα αἰϑοὸ Ὁ. Τβοοάοτεῖ δηά Τοοάοχσο οὗ 
Μορσιιοβῖίᾳ, ἀπὰ ργεονδι δά ἴῃ ἰδίου {1Π|65. 

ΕρΡΙΡδληϊα5 ἴῃ ἢϊ5. " Αποογδίυβ᾽ (ς. υΧχχν.) 
νυῦτίθη ἴῃ 274. Α. ἢ., αἴτοσ φυοϊίηρ ἴπ6 ρᾶββᾶβοδ 
δεοςογάϊηρ ἴο ἴΠ6 οἷά ρυποϊυδίίοη (ς. υΧΧιν.), 
ξοτϑ ΟἿ ἴο 54Υ (δῖ ἴπΠ6 νγογὰβ ἤανθ δθθη υϑοά 
Υ 5οπὶ6 ἴο ἀογοραῖθ ἔγοιὰ {πὸ ἢοπουγ οὗ {6 

ΗΟΪγ ϑριπί. ὙΠ ἴΠπὶῸὸ ννᾶὺ οἵ τεδάϊηρ (Π6 
ῬᾶΞΘΑρΡῸ 15, Β6 σοπἝπιο5, .4} ἐρέπσ: «ὐεγε γπαδε 
ἐῤγομσὸ Ηΐνι, σπά «υἱέδομὶ Ηΐτι «υας ποίδίπ 
»παάε δαὶ ῥδαλδ δέεη »ιαάφ ἱπ Ηρη. Νοιδίης 
σδη ὃ 5414 [ΟΥ̓ 1ἢ15 ἀϊνίϑίοη οὗὨ ἴδε ννοτάς, δηὰ 
ἰἴ ΠΊΔΥ ὕς ΓΔΙΠῪ σοποϊυάεά παῖ ΕΡΙρΒδηὶα5 
8 5 ΠΊΡῚΥ Βαχζαγάϊηρ ἃ ἤδϑίγ Ἰυάρτηθηῖ. [Ι͂ῃ 
᾿Ἡκτ. Χ1Χ. ὃ ς6 (Ρ. 779), δὲ {τϑαΐῖβ {πὸ 
ϑνΟΓά5 ὃ γέγονεν 85 ἴῃε 50] ες οὗ ζωὴ ἢν, νν 116 
Βα ςοηππηποοῖβ πο ἢ (ἢ6 τννογάβ. ννῃ]οἢ μὸ 
Βεΐοτε (ἐπειδὴ ἦν καὶ ἦν καὶ ἦν (υ. 1) καὶ τα 
ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν). 
ΤΠ πίογρσγοίδίίοη οὗ ἴῃς ραβϑᾶρθ ἰ5 υῃ- 

ἀουδίοα!γΥ πιοσί αἰ βισυϊ:, Ὀυὰϊ 18 ἀοο5 ποῖ βθοπὶ 
{παῖ ἴῃς αἰ βηου τ 15 ἱπογοαϑοὰ ὈΥ ἴῃ δηςίοπὶ 
Ρυποίυδίίοη. Τα αἰ Πσ Ὑ ἱπ ΘΙ ΕΠΟΥ οᾶ56 
ΟΕΠΐΓΕ5 ἴῃ (Π6 υδ86ὲ οὗ ἴπε ἱπιρογίοςϊ (" «υὐαν 
{πῆδ..." ἐαρας 86 ἸΙρΉϊ...᾽), ἔογ ΒΓ Β. βενεγαὶ 
δησίοηξ δυϊδογ]ε5 τοδὰ ὡς ἴῃ ἴδὸ τοὶ ρΐδςθ, 
ἃ δι: ϑεςυϊίου ΠΟ Ὦἢ οδη ΟἾΪΥ δὲ τοραγάρά 
85 Δ ΔΙ ΓΑΥῪ σογτοσοη. [{ 15 ἱπάεοά ὈΥ͂ ῃὸ 
ΤΘΔΏΒ ΟἾδαγ ἴῃ ννμδΐὶ 5656 ἰΐ σᾷη δὲ 5414: Ζὺ7}Ζ 
«υας: ἐπ δε ἤογά, απά 1δὲ Σὺ [15 ΞΘροίθη οὗ 
ἃ5 ἴῃ ἴῃς νογὰ] «ὐα.. δε Ζι σι οΥ γιέ; ΟΥ 
ἃραῖῃ : Τραὶ «υδιεδ δαὶ ὀεεη »πιασίς «υα:ς 1,7 
ἡπ ἐῤε Ἡγογά, απά {δε Σὺ [ἴῃ 5 εη]ογοὰ ὉΥῪ 
ογοδίίοῃ ἰη ἴπ6 ΨΝοσα] «ὐα. 1ῤε Ζιΐσ δὲ ΚΓ γιθρι. 
Υεῖ {πὸ βεσοηᾶ σοποθρίίοη νν}}}] θὲ βθθη ὕροῃ 
ςοηϑἀογαϊίοη ἴο [28]} 1π τῇ ἴδ ϑοορο οἵ δῖ 
ΟΠπ5 νἱονν οὗ ἴπῸ πδίιγο ἀπά δοείίοη οὗ {δ 
οτά. 
ΤΏ Αροϑβίίϊο ἀθαὶς ἢ (ἢ6 ἴννο τηδὶη 

ἀϑροςῖβ οὗ ἤδη! θεῖς, οὐ ρίη δηά σοπίϊπιιδηοθ. 
Α5 ἴο ἴδε ἤγϑίῖ, 6 ϑᾷᾶγ5 Ἔχ ῃδιιίίνοὶυ [δὶ αὐ 
ἐῤίηε δεεαρις ἐδγομρ ἐδὲ ογά 45 Αϑοπῖ ; δηὰ 
ἸΝοιῥέησ, πὸ ποὶ ομό ἐῤίησ, ὀεεαγι «υἱῤῥομί--: 

αγί 7γο»:---Ηἰνι. ΑἹ {118 ροϊηΐ, {πθπ, τῆ6 
γεν οὗ ἴΠ6 ἃςῖ οὗ στοδίίοη ἰ5 ςοπηρίεἰοά. Βυΐ 
[Π6 σοπίϊπυδηος οὗἁ οτγραϊοά {πῖηρϑ ἢδ5 γεῖ ἴο 
Ὀ6 ποζςοὰ. ὙΠδαῖ ννῃϊςἢ “ὁ ὈΘΟΔΠῚΘ ᾽ 5111} 1455, 
Απά 885 Οτγεδίίοῃ (οἢ οπθ 58:46) ννᾶ5. “" ἴῃ (Π6 
ΔΝ οτσά,᾽" 50 ἴοο σοπίϊηιδηςο ἰ5 ἴῃ Ηἰπι. Τῆς 
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20 στ. ΙΟΗΝ. [. 
δηάυγδηςο οὗ [Π6 υπΐνογϑθο ἰ5 ἀι16 ἴο 15 δϑϑθῆ- 
τ14] γοϊαϊοη ἴο ἴπ6 σοαΐοσ. Οσὐοδίίοη ἢδ5 ποῖ 
“18 ἴῃ 1561 (ν. 26), Ὀυξ 1 δὰ ἃηὰ διᾶ5 
᾿τἴο πη ἴῃ Μοσά. 

11 νν}} ἤοννόνοῦ δ οὐδ]οςιοα {παὶ ἴπ6 ρἤγαβθο 
οὗ [6 ΑΡροϑέῖο 15 "" ννὰ5 {πὸ ἴῃ Ηττη," δηὰ ποῖ. 
4. 85 ᾿ξ ἴῃ Ηἰπι." Αἱ ἢγϑί εἰς {186 οὔ͵ος- 
Ὠοη ἀρρθαᾶῖβ ἴο δὲ οἴγοηρ. ὙὯδδ ἰδίζοῦ ρῆγαϑθο 
νου πὸ ἀοιδὲ 6 (ᾺΣ 5ἰπΊΡ ΙΓ (πὴ (Παϊ 
ὙΠ ἢ 15 δοί!  }} }7 υϑοά, ἀπά ἴἃ ννου]ά ἐχργθϑβ 
ρατὶ οὗ ἴδε {τ} τῆογθ ΟἰοαΥΥ ; Ὀυΐ δἵ τδ6 
ΒΆΠπ|6 {ἰπὸ [ἃ ννουϊά [811] σῃοτῖ οὗ {πὸ ἤ]η6 85 
οὗ νι δὶ 15 ννγιτίθη. Αὰ5 1ἴ 5, ἴῃ ᾿πουρπΐϊ οὗ 
(ῃς τοδάδγ 15 σαγγίθα Ἄν ἔγοπι ἴΠ6 ργθβοηΐ, 
Δηά Γαϊϑοά (50 ἴο 5ρ64Κ) ἴο ἴπε6 ςσοηπίεπηρίδίϊοη 
οὗ [86 δββϑθῆςθ οὗ 1ῃϊηρβ. ΕῸΓΣ ἃ πηοπιοπῖ ννῈ 
Α͵Ὸ ἴδκθη ἔγοπὶ ρῃοποπιθηδ--- “(μα ᾿ς ἢ 
Βαῖἢ Ὀεοοτηὸ "---ίο Ὀοίπρ, ἴο {86 ἀϊνίης “" Ἰάθ4" 
οὗ {πΐηρβ. σοι {π|5 ροϊηῖϊ οὗ 5'5ῃϊ (δ6 1,6 
οὗ ἴ[Π6 ννουγἹά ννᾶς ἱποϊυάοα ἴῃ της ΜΝ οτά, δηὰ 
νὴ ἢ 1ΠῸ 1,1 4150 πὸ ἐδδεϊηφίίοη οὗ ἴῆο 1 1Έπ, 
Ἐνθῃ ἰπ ταὶ ψΠϊσἢ ἰ5 βοοῖίηρ ἴΠογΓῸ 15 ἴπαῖ 
ὙΠ ἢ 4 ν 45," ϑοπιοῖπηρ Ὀογοηά ἴἰπηθ, οὗ 
ὙΠ ἢ ῬΑ ι] ΑΓ ἰδθιι8ὸ5 ἅγὰ ϑἤσννῃ 'ῃ {ΠΠΊ6. 
ἴῃ τοραγὰ ἰο Οοά {πίηρθ ““ννογο " ἷἰπ [ΠΕΙΓ 
ΔὈϑοϊ]ιῖθ, εἴογηδὶ, ρογίθοτοῃ : ἰῃ τοραγὰ ἴο τηθῃ 
ἐἤρΥ ἢᾶνθ ὈδσοπΊθ." ὙΠῸ τδουρῆϊ οςσσυῖβ 
Οὔςο ἀραΐη ἴῃ ἴῃς νυ προ οὗ 88 [οῆπ, ὙΠΕΓΟ 
15 ἴΠ6 ϑαπὴθ σοηΐγασι Ὀεΐννθοη (Π6 “" 468᾽ δηά 
[(ἢ6 τοπηρογαὶ γοδ] βαϊίοη οὗ τῆς ἰάδθα, ἴπ 1ῃ6 
Ηγπιῃ οὗ ἴῃς ΕἸάογβ ἴπ [6 Αροςδίγρβε (ἰν. 
11): Τοῖς αγί «υογίῤγ, ομγΓ Τογά ἀπά ομν Οοά, 
10 γέζείυε 5ίονγν ἀπά ῥοπομγ απα ῥοαυθγ, ΚΓ ἐδοι 
ἐἰϊάσ ἐγεαίς αἱΐ ἐρίησε, ἀπά ον ἐγ ρίκασμγε 
(θέλημα) ξέν «υεγε (ἦσαν, ἀοςσογάϊηρ ἴο 16 
{π|6 γοδά! 5), απά αὐεγὸ ἐγεαϊεά. 

Ηυπιδη ἰαησυδᾶρθ 15 ΠΕΟΟΘΘΑΓΙΪΥ ᾿ηδάδηυδίο 
ἴο ἜΧΡτο55 (ἰ5Ἐ Ἰ ΠΟῸΥ δας ἃ σοηςορίίοη ἃ5 ἢδ5 
Ὀδδη ΔΙ ΠΕῪ ἱπαϊσαϊοὰ ; Ὀυϊ αἵ ἰοαϑδὲ 1 νν}}} Ὀ6 
5θθὴ ἴῃδϊ {πὸ ϑαυϊγ ρυποίυδίίζοη οὗὨ [ἢ ραββθαρθ 
διισροϑίβ 4 νἱὸνν οἵ [86 τοϊδίοη οὗ 16 Ογοαίίοη 
ἴο {πὸ Οτγοαῖοσ ΠΟ ἢ οἸΑ!πὴ5 ἴο Ὀδ τευ ΠΥ 
δἰυάϊε. Ὑμαΐ ΜΓ ἢ ννᾶ5 ογοαῖθα δηὰ 51] 
σοπίϊημδ5, γοργοβοηΐβ ἴο τ.}5 ννῆδὶ ννᾶ5 Ὀεγοπὰ 
{ἰπ|6 (Π ννὸ ἀἄδτε 50 5ρ64]κ) ἴῃ ἴῃ [)ινίης ΜΙπά. 
Ιη ἰἴ5 δββθῆςθ [ἴ ννᾶ5 ποῖ Οὐἱύ {ἰνηρ, δῖ δ 
ἵπ ἴῃ6 Δνοτγά, ἰῃ νιγίυο, (ῃδΐϊ 15, οὗ [5 σοη- 
ποχίοι νν ἢ Ηΐπη (σοπιρ. οἷἢ. ν. 17, ποῖθ). 
Απά τπγουρῇ 11---τγουρῇ [6 Πηϊῖ6---Πὸ ἊΝ οτὰ 
τηδάθ Η:πιϑοὶ Κηοόννῃ ; 50 ἐπὶ Οτγοδίοη νγᾶ5 
Θ5ΘΟΉΓ4}]Ὺ ἃ τηδηϊοϑίαιίοη οὗ ἴπΠ6 ννογά ἴο 
ΤΟ Ψγῆ0 ννοῦὸ ΔΌΪΘ ἴο οὔϑεγνο δηὰ ἴο ἱπῖεγργοῖ 
ἰη ρατὶ ἴΠ6 ρῃθποπιθηδ οὗ ἴδ, 

Ασςοοτγάϊης ἴο {Π15 νῖονν [6 ννοσὰ ἐγ 15. υϑϑὰ 
Ὀοΐῃ {ἰπ|65 'π ἴἢ6 5ΔΠ|6 θθη86 ἴο οχργθβϑϑ [Π6 
ἀϊνίπο οἰοπιθηΐ ἴῃ ογοδίίοπ, παΐξ ἴῃ νιγίθ οὗ 
νν ἢ σἢ {Πηρ5. “ὁ ἃγθ,᾽) δας δοσογάϊηρ ἴο [δ6 
ἔυ]ηθ55 οὗ 115 Ὀδίηρ. [1 15 [6 5ιπὶ οὗἉ 41} ἰῃδΐ 
ἐξ Ῥῃγϑίςα!ν, ᾿π16 οί 4}}}., ΠλοΓΑΙΥ, 5ρ᾿ 4 }]}γ 
ἴῃ 16 ννοτ]α δηὰ ἴῃ πιᾶπ, ὍΤῆϊβ “ 16 ᾽ 15 ῸΓ 
ΓΑΙΙΟΠ4] ὈδΙη 5 ἃ πιδηϊξεϑίδίίοη οὗ σοὰ [σου ρ ἢ 
ἰὴ. Ννοτά ; δὰ ᾿ἴ ννὰ5 ἴῆε Ὠιϊνπο ΚΝ] τπδΐ 
1ϊ 5ῃοιι!ὰ 6 80: ἐῤε “7 «υαϑ δε ἰδὲ ς᾽ νιεη. 
Οομρ. Ἀοπι. ]. 19, 20, ἰΐ. 147) Σς; Αςἰβ χίὶν, 
Ζ), ΧΥΙ. 2 ἢ. 

ε νν}}}] 6 βθϑὴ [πδὲ ἴῃ [ἢ]5 Ὄχρίδηδίοη ἴπ6 
νογὰβ ἐπ Ηΐρι ἅττα σοῃποοϊοα ἢ «ὐα.ς 7, 
δηά ποῖ ἢ ἐῤαῤ «υδίερ ῥαἐδ δέεη πιαάε. 
ΤῊ ὑηυδι8] Ὀιΐ οπρηδῦς ογάογ ἤπάὰβ ἃ 
ῬΑγαὶ οὶ ἴθ [Π6 ἔσθ τοδάϊηρ οὗ 11. χς. ὅδ 
οἶδε σοπηδίηφίίοη ἤοννονοῦ δᾶ5 ὙΘΓΥ͂ ΘΑΥΪῪ 
Δ ΠΟΥΠΓΥ (ςοπιρ. ἴσγθη 1. 8. 5). Τῆι5 (Ἰο- 
τηοηῖ οὗ ΑἸοχαηάσγία δρρ 5 ἴΠ6 νυοτὰβ ἴο (86 
ΟἸ γιδιίδη τεδοτῃ ἰη (ἸὨγιϑ. “Ηδ ἰμδὶ μδίῃ 
Ὀθθη ὈδρίϊΖεὰ (ὁ πεφωτισμένος) 15 ἀνγ͵8Κ6 υηἴο 
Οοἀά «πά 50υςἢ ἃ οὔθ ᾿ἷνεβ: Εογ [παῖ ννῆϊοἢ 
δαῖῃ Ὀδοη πιδάθ ἴῃ Ηΐπι [5 {π{ (“ Ραά." 11. 
9 8.79: οομηρ. “Ραά. 1. 6 ὶ 27). 

Ογπ] οὗ ΑἸοχαηάγια, ννῆο ργδϑθρβ ΨἸ 5ίη-. 
δυ Αγ νοῦ ἴπὸ ἀου]ο τοϊφτίοη οὗ Οσγοδίϊοη 
ἴο ἴπ6 ννογά 45 γοδίοσυ δῃὰ Ῥγοβογυοῖ οὗ 8]} 
{πίηρ5, νυ ῃϊσ ἢ ἰ5 σοηνεγεα ἴῃ ἴΠ6 ρᾷϑβαψο, ἃρ- 
ῬΘΑΓΒ ἴο ἱηνογί (6 ἀοοοπριίοη οὗ ἴπ6 σοπίϊηι- 
Οὐδ νἱῖα]! ςοπποχίοη οὗ {πὸ νογτὰ δπὰ {πὸ 
ὑνοῦ]ἀ, 0.4.5 ῸΓ ἴδαϊῖ ΙΓ ἢ Παῖῃ σοιης ἰηΐο 
Ὀοίηρ᾽"---8ὸ ΠῈ ρδγαρῆγαϑος- ὐπὸ 1,6, {86 
νοτγτὰ [Παϊ 5 ἴῆο Βοριπηὶηρ δπὰ Βοπά (σύστα- 
σις) οὗ 41} {Ππρ5, ννᾶ5 ἴῃ 11... ἼΠΟ ἊΝ οτά, ἃ5 
Π|Π ΌΥ παίιιγε, ννᾶ5 ἴῃ (Π6 {πη ρ5. νν σὴ πᾶνο 
Ὀδοοπῆθ, τηϊηρ]ης ΗἸ Πι561Ὲ ὈῪ ραγτὶοϊραιίοη ἴῃ 
186 [Πϊηρ5 ἰῃαῖ ἀγὸ ᾿" (’ (ζοπηηλ.᾽ «ά Ἴος.}. ΓῊΪ5 
ςοπϑίγισι(Ιοη βθεπηβ ἴο Ὀ6 αυϊΐο ᾿πιροβϑίδὶς; 
δηά ἴῃ6 πηοδηϊηρ ϑυβεγβθ, ᾿παϑιγιςἢ ἃ5 (Πρ 5 
ἅΓῸ ποῖ τείογγεα ἴο ΠΕΙΓ πα σεηῖσγο οὗ ἰἰνίηρς 
υπ|γ, θυΐϊ οἡ {πε σΟΠΊΓΑΓΥ {Π|5 οπὸ ᾿Πἴδ 15 Γὸ- 
βαταθά 85 ἀϊβρογϑβδά. 

Αὐυριπίϊης (" ΟΟπηπηλ.᾽ ἐπ ἰοε.) 5 {ΠΠπι|8ἰγαϊθα 
ἴῃ πιοδηΐϊηρ νν6}}. “Ομοά γαεερη οἱ; Ἀϊς 50Ὁ- 
ἀἰϊδίηριο [Π6 Π45 ιι5ῖ δεῖ δϑιἀθ (6 ρυποῖι- 
ΤἸΟῊ φμοά γαείμηι δι} ἐπ 10, αἰία 41] εἴ ἀεῖπαο 
Ιηΐδγ, ἐπ ἶο αὐδα ε41. εἰ ἐδ ποσὶ... Ουο- 
τηοὰο ροϑβϑιιπὶ ἀϊσδηη.... ΓΑ θοΥ ἕλοις ἀγοᾶπι. 
ῬγπῆΟ ἴῃ ἀτίθ ἤδῦεὶ δγοδπι: 5ἱ δηΐπὶ ἰῇ ἂγίθ 
Δύσδη ποὴ ᾿αθογεῖ, ὑπάθ ||Ὧπὶ ἐδογςαπάο 
Ῥγοίογγοι ἡ, [ἢ ἂυῖθ ᾿ην] 5: 1 16 δϑῖ, ἴῃ Ορογδ 
ΥἹΒΙὈΠΠ ΘΓ οτιῖ.., Ατοᾶ ἴῃ Οροῦα ἤοῃ δϑί νἱΐδ, 
ἈΤΟΔ ἴῃ ἅτε νἱΐὰ εβί; αι νἱνὶξ δηϊπιᾶ ἀγι ῆς 5, 
ΟΊ συηΐ ἰδία οπλμα ἀπίθηυδπὶ ῥτοίεγδηίγ: 
516 ἜΥΡΟ, ἔγδίΓο5. σαγίβϑι πη, αυΐα δαριθηῖα Ἀεὶ, 
ΡΟΓ αἰδτὴ ἰλεῖδ ϑιιπί οὔηηΐᾷ, ϑρουπάιϊιπι δγΐθηη 
σοηζποὶ οπτηΐα ἀπίθαμδπι ἔδγίςαὶ οπηηΐα, Πΐης 
υᾷ ἤμυπΐ ρῈΓ ᾿ρϑᾶπὶ ἀτίθπλ πο ςοπίϊηιϊιο νἱΐϊᾷ 
βδιιηϊ, 5οὰ φάω  ακίμρι ἐπ, αἱτα ἐπ ἐἐο δεῖ. 
ΤοΙταπὶ νἱάθϑ,, σδοϊ πὶ Υἱάθβ... ἔοσίβ. σογροσᾷ 
διιηΐ, [ἢ ἀγίο υἱΐα ϑιυυηΐ," 

Τἤυ5 ἴ86 δηοίορηϊς ἀἰϊνϑίοη οὗ ἴπ6 οἶδιυι965 
Εἶνε5 ἃ ςοηβίβίθηξ 1 πηγϑίογου 5 56η5ε ἴο σνΘΓΥ 
Ρῆγαθθ. [ ἤοννόνοῦ [86 οἴδεον ρυποίιλίίοη, 
ἴῃ οὗ ΑΟὟΝ΄., Ὀς δάορίεά, ἴῃς δά άἀϊίοη οὗ πὸ 
ὑνογάβ “(παῖ μαίἢ ὕθθὴ πηδάθ" δά ἐς ποίῃίηρ 
ἴο 1ῃ6 561156, δηά ἴδο βδσυπιοηυ οὗ ἴῃς ταγιμπὶ 
οὗ [Πδ οὔἹΡΊΠΔ] 15 ϑροὶ δά, Ἔβρθοῖδ} ν 1 186 ἔτπιθ 
τοδάϊηρ (οὐδὲ ἕν ἔογ οὐδέν) Ὀ6 ἴάκοπ, ὙΠρη 
ξυΓΠ ΕΓ ΠογῸ 15 ἃ σογίδίη ΔὈγιρίπεθς ἰῃ ἴδ6 
θεριπηίηρ, [π Ηΐνι φυαι ἰδ, ἀπῖῖκε της τορεῖὶ- 
[ἴοη οὗ ἴῃς 5ιδ)οςξ ἰπ (6 δάϊδοθπὲ οἰδιιθθ8 
(υν. 1, 2....δὲ Ῥογά...«1δὸ “αν «ὐα!, συ. 4. ς,) 
ἐδὲ ἰλσ δέ... ἐδὲ σόὲ «ῥίπεῖδ...). [ἃ ἰδ ἃ 511} 
ἔαγΊ μοῦ οὈ]οσοη ἴο {Π8 ἀγτδηροπιθηΐ οἵ 186 
Ῥάᾶβϑαρε, ἰδδὶ ποϊδίηρ 15 5λίά οὐὗἨ [δς πιοδῃβ ὉΥ͂ 



51, ΙΟΗΝ. Ἱ. 
νοὶ ἔδο 1,16 Ὀοσάπιο ἴπ6 Εἰγῆξ οἵ πιοη. ΤῸ 
Τὰ γοΥϑο ΠΑΪΌΓΑΙΥ ργέραγοβθ ἴπΠ6 ννΑὺ ἴοσ [πὸ 
δηπουποστηθηΐζ οὗ πὸ τονοϊδοη οὗ ἴδε νν οτὰ 
τγουρἢ δηὰ ἴῃ Ηἰς ννοσκϑ. 

Βυϊ 5}}}}, Ἄνθη ἴῃ 15 γγαηροιηθηΐ οὗ ἴῃ 
οἴλυιϑοβ, ἴῃ6 56ῆβθ, ἱπουρῇ 655 οἰθαυ οχ- 
τεβϑεοά, νν1}}] σου δίῃ συ ὈϑιΔΠΈ14}}} [ἢ6 5Δ41π|6, 

ἴτηε τηθητίοη οὗ "ἴδ " ἴὴ ἴῃς ΔΝ ογά πιυϑὲ 6 
τοδάὰθ ἰῃ τοίεγοηοε ἴο βηϊθ θεῖς δπὰ ποῖ ἴῃ 
τοίοσοηςς ἴο Ηἰ πιϑοῖξ, Ηθδ νυᾶβ8 ἴθ ςοηΐῖσο δηὰ 
δυρροτί οὗ 1} {ππρ5 δοοοσζάϊηρ ἴο {Ποῖγ δονθγαὶ 
Ὠδίαυγος : δηὰ ἴπο [τὸ (ἢιι5 ἀεγινοὰ ἕτοτπι Η τὰ 
νγ25 ἴῃ6 Πρηϊ οὗ θη. Ασοογάϊηρ ἴο [ἢ 5 Ὑἱδνν 
6 νογὺ αὐα.: ἀοϑογ 65 νν δὶ ννᾶβ ἴπὸ ἢἰδίογι δὶ 
τοϊδιίοη οἵ [ϊηρ5 αἵ ἴῃς πχοπηθηΐ δῆ Γ σγοδίίοη, 
ἃῃὰ ποῖ ψνῆδῖ ννᾶβ ἴδε δγζοπεῖγραὶ ἰάθα οὗ 
(Πρ. 5111] ὄνθὴ 50 ἴῃαῖ νυ ἢ “' νυνᾶ58᾽") ἤδη 
Οοάὰ ρτοπουποεά 411] ἰπίηρθ “νυ οῪ μβοοά,᾽" 
Τεριθβοηΐβ [6 6556 }}114] ἰᾶνν οὗὨ Ὀείην. 

4. [πὸ δὲν “48 (ἦν) 1,2] πῃ ἱπιροτῖδπε 
Δηὰ νυῸ]]-τηλγκοὰ στο οὗ δπειθηΐ δυϊ δου 165, 
ὙΒΙΟἢ τοργοϑθηὶ ἃ ἰοχὶ οὗ ἴπε ϑοοοηά σθηζΌΓΥ, 
ἐς Ὁ, Μ55, οἵ Οτίρ., 1αἱ. ἱ-.. ὅϑγγ. οἱ... τοδὰ 15 
ῥὲνι ἰ5 (ἐστίν) . ὙΠῸ ναγιδπῖ 15 νἱβουΐῖ 
ἀουδὲ 4 ΥΕΓΥ ΘΑΙΙῪ ]οβ5: ἂἀπὰ [ἴ πιαῦ Ὀδ6 οὔ- 
ϑογυο, οὔςθ ἔογ 4]}, [δὲ [656 δι που 65, Ὀο ἢ 
βορδγδίεὶυ δπὰ ςο]]θς γοἶγ, ἄγὸ σμαγαςσίογι θά ὉΥῪ 
ἃ ἰδηάδησονγ ἴο ἱπίσγοάτοθ ηϊογργοίδεινο τοδαϊηρϑ. 
ἴπ δος ἢ ολ565 νυ ποῖ {ΠΟῪ σἰδπα δίοπο δρδιπϑῖ 
ἴῃ οἴ βού δυϊπουεβ, {Πποὶγ γεδάϊηρ, του ἢ οὗ 
δτοδῖ δπί αι υ ἀπὰ οησα ψΊ ΕἸ οὐτγτοηῖ, ἰ5 
ὙΘΓῪ ΤΆΓΟΥ ἴο δ6 τϑοοϊνθϑα. 

10. {2ε «υογἰά, ὁ κόσμος. 

:. Τα σοηςορίίζοη οὗ ἐδδ ““ νου] " (κόσμος) 
15. ΘᾺ ΠΘΠΥ ΤΠαγαςίογιϑεὶς οὗ ἴῆ6 νυ ηρ5. οὗ 
81 Ϊοῆη. Ηδς ποννῇεγε 0.565 αἰών (ὁ νῦν αἰών, 
ὁ αἰὼν οὗτος, ὅτε.) ἴογ [86 πιογαῖ] ογάογ; δηά 
ΠΟΠΨΟΓΞΟΙΥ κόσμος 15 ΨΕΤΥ͂ ΓΑΤΕΙΥ υ5εὰ ἢ ἃ 
ΤΊΟΓΑΪ 56 η56, 85 (ἢ6 ϑρῇετο οἵ γονεϊδίίοη, ὈΥ ἴῃ 6 
ϑυπορί 515 (ουπιρ. Μαίί. ν. 14, ΧΙ. 418, ΧΥΠ]. 
7, Χχνυΐ. 13; [ΜΚ. χυ!. 1ς7), ᾿που ἢ 1 ὀσσιΓ5 
ΤποΙῸ ΠΈΠ]ΌΘΠΉΝΥ ἴῃ δὲ Ρδὰ! (οηλ. [ΠΠ. 19:1 
(οτγ. 1. 21, ἄς). 

2. Τδὸ ἐμπάλπιρηίδὶ Ιάδ4 οὗ κόσμος ἴῃ 51 
οὔη 15 {παῖ οὗ (Π6 διιηὶ οὗ σγοραϊϑα δείηρ νης ἢ 
Ἰοηᾷ8 ἰο [6 δρῇεσεο οὗ ἢυπίδῃ [ΠΡ 845 δῃ 

ογάογεά σι μοὶς, σοηβίἀοτοὰ ἀραγί ἔγοπχη σοά 
(χνί!. ς, 24). Το νου 15 τοϊδεῖνε ἴο πιδῃ 
85 νν6}} 45 ἴο σοά. ὅ80ο ἴω 85 ἴἴ ἱποϊυιάθβ ἴΠ6 
τηδίογιδὶ Ἵγεδίίοη, (ἢ 5 15 τοραγάθαὰ ἃ5 [6 ἅρ- 
Ῥοϊπίθα τηράϊυπιὶ δηὰ ϑοθπὸ οὐὗἨ πιᾶπ 5 ννοῦκ 
(ςοπιρ. νιϑά. ἰχ. ἢ, χ. 1). ϑρίγΐυδὶ οχ- 
ἰδίθποοθϑ (δηρεῖς, ὅς.) ἅτὸ ποῖ ἱποϊ δά ἴῃ (ἢ 15 
ςοποερίίοη οὗ ἴμε νου]: ἵπεν ἅγὲ "οὔ {δῈ 
{Πιηξ5 δῦονθ᾽" 25 σοηϊγασιοα νυν ἢ “16 [ΒΙΠ 58 
Ὀεῖονν" (ν11}. 23). 

Ιῃ [Π158 νάἀοϑὶ βθῆϑο “1π6 νου] νγᾶ5 πιδάθ 
Κγουρὴ (διά) (ἢ6 Ὑγοτὰ (,. το). ὕοπιρ. 
Ἀσον. χί. 8, χυὶ!. 8. 

34. Μοτὸ βρϑοῖδι!ν (ἢς νγου]ὰ 15 [ῃδῖ ϑγϑίθπι 
ἩὨἰὶς ἢ δηϑνγοῦβ ἴο ἴ86 οἰγοιπ)ϑίδηςοβ. οὗ πηΔη 8 
Ῥιθθεηΐ 16. Αἱ ὈΓΠῸ ΠδῸ ““σοτηθβ ἱπίο ἴδ 
νοῦ "ἢ (Υἱ. 14) ΧΥΪ. 21), δηὰ 618 ἴῃ (δ6 

ννοτ] " 611 ἀεαίῃ (ΧΠ!. σ, χυὶ, σα). σοπιρ. χΥ,, 
;ς. Ὑἢο Ἰογὰ ἀυτγίηρς Ηἰ5 δαγί]ν [{1{6,. ΟΥ 
ψ ἤθη Ηδ ςυὐπ 5 ἴο [15 σοπάϊ οη5, 15 “ὁ ἴη ἴῃ 6 
νου] " (ἴχ. ς, ΧΥ]. 11.1.3) ἴῃ ἃ πηοῖὸ ἀδβηϊίο 
ΤΔΏΠΟΥ ἴδῃ [Πδΐῖ ἴῃ ἢ ἢ ΗἬς 5. “ἴῃ τῃ6 
νοῦ] " ἔτοπι σγοδίίοη (1. 10), "" σοπηλῖηρ ἱπίο 
(πὸ νγογ] " ((. 9, χὶ. 27, χῖϊ. 46, χυὶ. 28, χυἹ]], 
47). ἀηὰ Ὀεΐηρ "'ϑθοπὶ ἱπῖο ἴῃθ νγοτ]  ᾽ ὉΥ {πὸ 
ἙΑΊΠοΣ (χ. 36, χνὶ, 18: 1 [οδμη ἷν. 9), ἀπά 
Δφᾶϊη “Ἰοανίηρ ἴΠ6 ννοσὶ ἀ" (χνὶ. 28). Οὐοιῃρ. 
ον. χὶ. τς. 

4. 80 ἔδγ “16 ποτ] " τοργοϑθηίς (πα 
τΠς ἢ 15 ΓΑΙ ΓΟΣΥ ἃπα ϑθθη 85 ορροβϑά ἴο ἴΠ6 
εἴογπδὶ (1 [οδῃ ἰϊ. τς δ, 1... 1)). Απά {8656 
Ραγαῦ ἰἀ685 οὗ [ἢ6 ἰγΓδηϑιἰοσ 655, [ἢ6 οχίεγς 
ΠΑ]γ, 1η6 σογτιιρίοη οὗἉ “"ἴῆ6 νου] ᾽" ἃτὸ 6π|- 
Ῥδιδϑιζθὰ ἴῃ ἴῃ ρῇγαϑθθ “Π 15 νγου]  ᾿ (ὁ κόσμος 
οὗτος. Υἱ!ϊ. 2.1. ΧΙ. 9.) ΧΙ. 2 ς, 11) ΧΙΠΕΙ͂, ΧΥῚ, 26, 
ΧΥ͂ ΙΙἼἔΡ Σ [οἢη ἷν. 17). Οοιρ. χῖν, 2ο). 80 
[Δ᾽ 845 ἴἴ 15 τοραγάθᾷ υπάθγ (15 ἀβροοῖ (ἢ6 
ἐγοῦ] "ἢ ἢΔ5 ὴ0 αἰγοςξ σοπποχίοη ἢ Οοὰ 
(εομρ. σ [οδῃ ν. 19). 

ς. [τ|5 φΑ5Υ ἴο 5:6 ἢονγ ἴῃς [πουρῆϊ οὗ δη 
ογάετγοα ὑνῃο οἷο γεϊδεϊνο ἴο τηδη ἀπά σοπεοιἀογοὰ 
αῤαγὶ ἴτοπι σοὰ ρ45565 ἸΙηἴο [Παϊ οὗἉ {π6 ογάογοά 
ὙγΠο]6 υεῤαγαϊεά ἔτοπὶ σοά. Μδῃη ὥ ]οη ἱπὶ- 
ργοβϑοϑ ἢϊ5 σῃαγδσίοῦ Ὡροη 1ὴ6 ογάογ ννῃιςἢ ἰ5 
(ἢ6 ϑρῆοτθ οὗ δὶβ8 δεϊϊνγ. Απά ἴῆυ5 (πὸ 
“ἐ νοΥ]ὰ " σοπΊοα ἴο ταργόβδοηξ ΠυπΊδη Υ ἱπ [15 
ργοθοηΐ σἰδῖθ, δἱιθηφίθα ἔγοπι [15 Μακοῦ, δηὰ 
50 ἔὰσ ἀείογηηϊηρ ἴῃ6 σΠαγδςοῖοσ οὔ {π6 συβοΐθ 
οΥάον ἴο ΨΉΙΟΝ πιᾶη Ὀοϊίοπζθ. ὙΠῸ νου] ά 
ἰπϑίεδά οὗ τοιηδιπίηρ (δ ἔγιιθ ὀχργοβϑίοῃ οὗ 
Οοάξ Μ1}} υπάογ ἴδε σοῃπάϊίοης οὗ 115 οΓοᾶ- 
ἴίοη, Ὀθοοίηθβ Ηἰ5 σῖναὶ (1 [οδη ἰϊ. ας --- 7). 
81 Ϊομη δδγ5 ᾿ΠΠ1|6 ἃ5 ἴο σᾶι86 οὐ ργόσθϑϑ οὗ 
(Π15 “Ἰ]δηαϊίοη. [ἰ 15 τοβογγοαά ἤοννονοῦ ἴο ἴΠ6 
δοίίοη οὔᾶ Ὀοίηρ νἱΐίποιιϊ, ννῆο ἰ5 ἴῃ6 ϑοῦτοθ 
ΔΠά ϑιυρροϑίου οὗ δν]} (ν}}}. 44, ΧΙ. 2:1 [ομη 
1. 8). 

6. ΤὨτγουρῇ [ἢ 5 ἱπ ογτγαρείοη ἴῃ [5 ποττηδὶ] 
ἀεονοϊορπιοηΐ, {π6 νου] ἃ ννῃῖς ἢ νγα5 τηδθ ὉΥ͂ 
τῃ6 ΝΝ ογά, γοσορηϊϑοὰ Ηΐπὶ ποῖ (1. το; ςοπΊρ. 
ΧΟ]. δε; Ἃ Ϊοδη ἰ"|. 1). [{ Ὀοσδπιὸ ὀχροβοά 
ἴο ἀοϑίγυςίίοη (ἀπώλεια, [1]. τό, ν1}}. 24: τ Ϊοῇπ 
Υο τς ΕἸ 11. 2). 51}}} [ἴ ννὰ5 πὸ οὔ͵οςῖ οὗ σοάϊςξ 
ἴονοὸ (1. τό ἔ), δηὰ (ῃγῖσε ἴοοῖκ οἡ Ηἰπὶ [15 βἴη 
((. 29). Ηε ννᾶ58 “πὸ ΠΡΌ" (ὙΠ. 1.2. [χ. ς, 
ΧΙ. 46); “δος ϑανίουσ οὔ ἴπ6ὸ ννου] Ὁ (ἕν. 42, 
ΧΙ. 47:1 [ὁἢη ἰν. 14), φινίηρ [ἰς ἴο ἴξ (νὶ. 21, 
41). Ηδ 5ροῖκο ποΐ ἴο ἃ βϑοςΐ οἵ ἴο ἃ πίίοῃ, 
Ὀυΐϊ ἴο {πὸ ννοτ]ὰ (χνυ!!. 20. νἱῖ. 26). Ηδ [5 
ἃ Ῥτορ!ἰδίϊοη “ἔογ ἐπε μος νγογ]  " (1 [ὁ ἢη 
1. 2). 
δἰ ΤΟ οοπληρ οἵ Οἢτῖσί ᾿πῖο ἴἢ6 ννοτ]ὰ 

ὙΥΔ5 ΠΟΟΟΘΘΑΓΪΥ ἃ Ἰυάρτηεηΐ (Ἰχ. 29). Οἰΐ οὗ 
(ῆ6 ννῆοϊθ, τοραγαθὰ 45 ἃ ϑγἍοΐοπη σοη(Ὡπΐην 
νη [561 [Π6 βρη οὗ ἃ σοττοςροπάϊηρ "δ 
(αν. 1ο, χυ!. 14, Ιό; 1 οἤῃ ἵν. ς, ᾿ϊ. 16), 
ΒΟΙΠ6 γΈγῈ σἤοθθη ὈΥ (χν. 19) οἵ ""ρίνθη " ἴο 
Ηἰἴπι (χνῖ!. 65. Τῆυ5 ἴπ6 το] 85 ὈδΟΟΠΊΘ 
ἀϊνιάοά. Ῥαγί δἰίδοἢεβ [156] το Οοά ἴῃ δῆβνοῦ 
ἴο ΗΙ5 ς8}}: ρατὶ 5111} οσ᾽δηάς δἱοοῦ ἔτοπὶ ΗΠ. 
[πη σοηίγαϑι ἢ (Πδ ἔοστηοσ ἴΠ6 ἰατίογ 5 ςα]]θά 
ἴῃς νοὶ. [ἢ 115 8ϑεῆϑθε ἴῃς “νοῦ " ἀδ» 

Δ4ἴ 
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50 σῖθε5 (Πε τῇδϑβ οὗ πλθὴ (ςουῃρ. χίϊ. 19) ἀϊδέϊη- 
ξυϊϑῃοα ἔγοπι (ἢ6 ρθορὶθ οὗ Οοά, σδαγαςίοσιζεὰ 
ΌΥ {ποῦ ΡΘΟυ ΑΓ ἔδο! 55 (ΥἹὶ. γ, χὶν. 27, χν. 
18 ἴ, χν]. 2λο, ΧΥΪ. Ι4:.1 κὰν ἢ], 13. ἴν. ς) 
δηὰ ροννεῖβ (Χχῖν. Σ7: ᾿ ἰοπη 11]. χα), Ποβί]6 ἴο 
θε Ιονεσβ, δη ᾿ησαρϑῦϊθ οὗ γοσοίνιηρ {πῸ ἀϊνὶπὸ 
ΒΡ, ὙΠῸ ἀἰδοῖριοθ δηὰ “ἴδε ννοῦά " βἰδηὰ 
οΥοτ αβδίπϑδέ οὔθ Ἀποίπεγ ωω 19, 22). Οη 
ἴΠ6 οὔθ 5ιἀθ δἷῖο (ἢ6 πηλτῖκβ οὗ "ΠΡ δηὰ 
“Ἰονθ "ἢ δηά “116. οἡ {πΠ6 οἴδιογ, ““ἀδγκηθ55᾽" 
δηά ““Παΐγοα " δηά “ἀρδίῃ." ὉὍΤῆς ννογὶ ἃ [45 
115 σμαπιρίοῃβ (1 [οδῇη ἰν. σ 6.}, 115 Ἰηϑρί της 
Ῥοννοεῦ (α [οδη ἱν. 4.) ν. 10), [15 ῥτίπος (χίν. 
30, ΧΥΪ. 11). [π (6 ννοτ] ἃ (Π6 ἀϊδοιρίοβ ἤανο 
(τἰδυ]αϊίοη, ἰπουρῇ ΟΠ γίϑὲ ἢδ5 σοπαιογοὰ [ἃ 
ΧΥΪ. 23}: ἅΔπηἀ Ηἰδ5 νἱςἴοῦυ 15 γοροδίθα ΌΥ̓ {Π6πὶ 

Δῆτουξὰ 1Π6 ἐλ! (ἢ ᾳ Τοδη ν. 4 {). 
8. Βιυΐ ὄνθη 1ῃ15 “νου ἢ 15 ποΐ υὑποατρὰ 

ἴον, ἰπουρὰ ἴογῦ ἃ Ἐπὶ6 1ἰ νν5 ἰοΐξ (χυῖ!. 9). 
ὙἼΠΕ ἀϊβοῖρ]ε5 ἀγὸ δεηΐ ἱπίο ἴἃ (χνὶϊ. 18). ΤΠς 
Ῥαγδοϊεῖε 5 Μ| ϑϑίοη ἰ5 ἴο σοηνὶςΐ ἰξ (χνι. 8), [Π6 
561-ϑστοηάοσ οὗ (ἢ γίϑε (χὶν. 41), ἴΠ6 αηἱΐ 
(Χν!. 21) ἀπά {Π6 φίοτυ οὗ ἴΠ6 ἀϊϑοῖρ]θ5 (χν]]. 
23}, ἅγρ ἴο [Π6 ἐπὰ {παῖ [86 ννου]ὰ στλᾶὺ σοπια 
ἴο Κηον]οάξο δηὰ ἔδιἢ. 

Ετοτὴ {Πὶ5 δηδιγϑι5 οὗ δῖ [οἢπ᾽5 ιϑᾶρδ 
ΟΥ̓ [Π6 ἴογπι [{ νν}}}] 6 5θθὸη ἤον πδίιγα! νυ [6 
οὐ ρίπδὶ σοηςορίίοη οὗ 8ὴ ογάθγ ἂραῦΐ ἔτγοπι 
Οὐοά ρᾶ5565 ἱπίο (πμαΐ οὗ δὴ ογάεσζ ορροϑϑὰ ἴο 
Οοά: δον ἃ ϑυϑίοπη νυ ἢ 5 ᾿ἰπηοὰ δηὰ 
ἰγδηϑι[οΥΥ Ὀθοοπλθβ ποϑίι]θ ἴο {πὸ αἰνίηε : ΠΟΥ 
1Π6 “νοῦ 45 ἴπΠ6 ψ Πο]Ὲ βοθπθ οὗ δυπΊδη 
ΔΟΓΙΝΠΥ [5 ἰοδῖ ἰπ Βυπιληϊγ: Ποὺ ΠυπΊΔ ΠΥ 
αθᾶϑο5 ἴο δὲ “οὗ ἴθ ννογ]ὰ " ὈΥ 115 υπίοῃ 
ἢ Οοά ἴῃ ΟΠηβί. 

18. [ἢ 5οπιε οὗ {6 ἐδ 1,ἰ]ἢ σορίθ5 (ὁ, 
Ὑογίυ ]Δη δηὰ ροῦμαρϑ (ἢ6 ἰγδηϑίίοσ οὗ [τὲ- 
Π. 0.5) ἃ ΨΟΓΥ͂ ΓΟΙΊΔΙΚΑΌΪΘ ναυδίοη νγᾶθ ᾿π[Γο- 
ἀιισοά ἱπΐο {Π|5 νϑῦβθ, ὈΥ νν ὨΙ ἢ 1ξ ννᾷ5 γεξεγγοά 
ἴο τῆ. Μνοτά 45 σιιυ]εςῖ, ζῥο ... «υα:ς δογη. 
ἼΤΠδ ναγίφι!οη ἄγοϑὸ ἔγοπι (Π6 ἀπ] συγ οὗἩ {Π6 
γοϊαεῖνο ἢ [,4ἴπ, ΠΙσἢ ννᾶ5 ἴΚθὴ νυ [ἢ6 
ποᾶγοβί δηϊεσεάθηϊ (εὐ, φῆ... παίμς 641). 

16. οὔαυδονι 1 “ῥαἀε] ὙὍῆδ νυ δῇ οηϑ ἴῃ ἃ 
ἔονν οὗ (ἢδ πηοϑὲ δηςσιθηΐ δυϊμου 65 ἤΟΓΟ 5ι- 
δοϑὶ [ἴΠ6 ροβϑιὈΠΠΠΥ οὗὨ 5ΟΠ6 νΟΓῪ ΘΑΥΪΥ σΟΥΓΙΡ- 
ἴίουῃ οὗ {πΠ6 τοχ. ὙΠῸ οΥρῖπαὶ μδηὰ οἵ δὲ 
δῖνεβ, ΤΡ: «υα ῥὲ ἐραΐ εογπείρ αὔεγ πιὸ ννὯΟ ἐς 
ὀξεονιό ὀξήογε ριε (οὗτος ἦν ὁ ὁπ. μ. ἐρχ. ὃς 
ἔμ. μ. γ.). ΤΠ 5 ἱπδογτίοη οὗ [6 γοϊαίϊνο (ὅς) 
ἐπ Β0ΠῚΘ ϑιρρογί ἴῃ οπὲ οἱὰ 1, δὴ ΠΟΡΥ. 
Το ἢτϑί ἢδηΐϑ οὗ Β δηά (Σ δηὰ ἃ ὑυϑγὺ δα ν 
οσοττεςίον οὗ δὲ τεδὰ αὐῤο “ῥαξε (ὁ εἰπὼν ἴον ὃν 
εἶπον); πὰ 1Π1|5 τεδάϊῃρ ξῖνοβ πῃ ἱπιο Πρ] Ὁ] 6 
5656 ΟΥ̓ ΘρὨαϑιΖίην ἴδὸ τοίεγθηςθ ἴο [Π6 
Βαρίἰ51᾽5 ἰθϑΕἸ ΠΊΟῊΥ : “115 ομη ἃηὰ ἢο ΟΙΠΟΓ 
νγ)85 Ὧδ ννῆο 5ρᾶϊκο πΠ6 πλϑπηογαῦ]ο ννογά5.᾽" 

16. “4π4 οΥ... ὙὍΠῖ5 τεδάϊηρ, ψ ῃς ἢ 5 
διιρρογίοα ὈΥ ΑΔ, ἰδ βεσοπάδγυ υης 415, αἰπιοσῖ 
411 1ὴ6 συ γοίνοβ, (ἤγθο ϑγγίδο νογβίοηβ δηὰ ἴῃ 
Μνυϊραῖε, ἰ5 ἃ ξοοά ὀχαιηρίε οὗ ἃ σἤδηρε ἱπῖγο- 
ἀυςοά, ῬΓΟΌΔΌΪΥ ὈΥ ἴμ6 υπησοηϑοϊοι!5 ἰπϑίϊηςξ 
οὗ [Π6 5ογῦθ, ἔογ [Π6 ϑᾷκὸ οὗ βιηοοίῃῃθϑϑ δηά 

(45 ἴὲ ννᾶ8 0 ρρΟοβ64) οὗἉ οἴθαστιθοϑα, Αἵ ἃ Υϑ ῦ 
ΘΑΓΙ͂Υ ἘΠπ|6 (ϑοσοηα σοπίῃΓΥ) γογβθ 16. ννᾶ5 ἴδ - 
ξαγάρα 45 ἃ σοῃπίἱπιιδίίοη οὗ ἴπῃ6 νγογάβ οὗ {Π6 
Βαρίϊϑὲ, 580 παΐ ἴῃ6 ἵγιιθ σεΐογεηςς οὐ ἴἢ6 56- 
σοηά ὀεεσισε (ὅτι) νγᾶ5 ἰοβί, δηὰ {6 τορϑτιοη 
οὗ {6 σοπ)] υποϊΐοη ἰπ ἵννο σοπϑθσυζινο οἰδυ.565 
ννὰ5 [6] ἴο Ὀ6 ΥΟΥῪ Ππαύθῃ, ὙὍΠὸ για σεδάϊηρ, 
ὀεεαισε οὗ... (ὅτι ἐκ...) ἰδ βυρροτγίοα ὈΥ δῃ 
Ονογνν ΒΕ πληρς σοπουγγοηςο οὗ [6 τεργοϑοηΐδ- 
ἔϊνο5 οὗ {6 πιοδῖ δηςίθοπὶ ἰοχίβ (Β, δὲ Ὁ, 
ΟΙ,Χ, 33, Ζαΐ. οἱ... Με» }.) ᾿ἰῃουρῇ 11 ὑγδος- 
ἘΙΟΔΙῪ ἀἰθαρροαγοὰ ἔγοσῃ ἰδίθσ σορίθ5. 

18. δε ομῖγ δεροίίεη 805] ὙΜῸ το !ηρ5 
οὗ ἐηυ] δηια Υ, 845 ΤᾺΣ 85 ΟΌΓ ῥγεϑοηΐ δι:- 
(Βου65 ρο, Του ὈΠΟ4ΌΔΠΥ ϑαυρροτγῖοά, ἀγα 
ἔουηά ἴῃ (5 ρᾶϑϑᾶρε. Οὗ ἴμεϑ6ὲ (ΠῸ Βτϑῖ, 
Το] οννεὰ Ὁγ Α.ὕΥ͂-.., εἐρε ομἷν δεφοιίοη 80» (ὁ μο- 
νογενὴς υἱός). ἰ5 ἰουπὰ ἱπ ΑΧ,, [πε Ξεσοπάδγυ 
Ὁης 415, 411} Κηοννῃ συ γϑῖνοα οχοορῖ 33, ἴῃ6 
11. οἱ., ὅγγ. υἱ΄, ϑγγ. Ηεὶ. «πα Ηΐον., ἴτε Κων» 
ξασίε, “νη. 

ΎΠΟ ϑεσοπά, ὁπό «ὐδο ἐς Οοά, οπίν δοφοίίοη 
(μονογενὴς θεός), 15 Τουπὰ ἴῃ ΒΟ, δὲ- 
σδιῖο, ϑδγγ, Ηεὶ., πῖς. [1 ἰ5 ἀείοςξινο 1 

Α {πιγτά τοδάϊηρ, ἐῤε οπἷγν δεροίίεπη Οοά (ὁ 
μονογενὴς θεός), ΜΥΪΟὮ 5 ἔουπά ἴῃ δὲδ, 12 
(πε τοδάϊηρ οὗ ἴῃ6 Μοιηρῃϊς νεγϑίοη 5 4π|- 
Ὀισυουβ: ἰξ »αῦ ΘΧργθβθα ἐδε ομίγεὀοσοιοη οὗ 
Οοά, Ὀπῖ 1 15 πιογα ργοῦραῦϊα [πὶ 1ἴ Θχργαβϑοθ 
ἐδε ομπίγεῤογοίεη Οοά (ὁ μονογενὴς θεός): 
ϑοδυναγίΖο τγοὐοςῖβ (ῃ6 ἔογτηοῦ γσοπάθγιηρ, ἡ ῃ]ς ἢ 
5 (μαῖ οὗ ΨΥ ΠΚίη5, ἴοο Ῥογοιηρίου! γ), Ρτὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἄγοβϑα ἔγτοπιὶ ἃ Ἴςοπηπαίϊΐοη οἵ ἴἢε ἵννο 
ΓΟΔάΙηΡ5, ἀηἋ ΤΔΥῪ Ὀδ αἰσπιιϑϑεὰ δ οησθ. Τὴ 
ΒίγΓΔηρΡΕΪΥ ἰηδοςιιγαῖο σἰδίοτηθηϊ οὗ τδηΥ σΟΠῚ- 
τιθηΐδίοτβ παῖ ὁ μον. θεός 15 με τεδαϊης οὗ 
ἜΣ ΒΕΙ,, ἄς.,᾽" 5ῆεννβ ἃ σοπηρίεῖθ τηϊϑᾶρρτες- 
Ποηϑίοη ποῖ ΟὨΪΥ οὗ {Π6 ἔδςοϊβ Ὀυΐϊ οὗ {πὸ 5! κῃ] - 
βοδηςο οὗ {Π6 τεδάϊηρβ. Τῆδ τοτηρίηρ γοδάϊηρ 
οἵ οπε [,δ[π ΠΟΡΥ, ἐῤε οπίγ δεφοίίεπ, ᾿ὰ5. 51}}} 
ε55 γϑᾷ] οἱδί πὶ ἴο Ὀ6 ἴακεη ᾿Ἰπΐο δοσουηῖΐ ἴῃ {86 
ἴαςς οὗ ἴδ ἔδοῖβ οὗ ἴῃ σᾷ96. [ἴῃ σοῃϑιἀδγης 
[Π15 ον άθηςθ 1 νν1}} ἀρρϑᾶγ [δῖ 

1. ὙἼῃθ πιοβὶ δησιθηΐ δυο 165 ἔοὺσ ἴδ 
το αϊπρ, ἐῤε ομίν-δεροίεπ δὸπ, ἴμε Οἰά Ζιαεὶπ 
δηά Οἰά ϑγγίας νϑτϑίοηβ, ἂῦὸ ἴῃυϑε ὑνῃϊο ἢ δγῸ 
Ἰπο!!ποὰ ἴο ἱπίγοάμυςς ἱηϊογργεϊδιίνθ ρίοβϑοϑ 
(5ε6 ποῖθ οἢ υ. 4), ἀπά οχ Ἃἢ]5 οσσδϑίοη ἔποῖσ 
ὙνΟΙ ἢ 15 ἀπ) ηἸϑῃοαὰ Ὀγ 1Π6 ορροϑιτίοη οὗ δὲ. 

2. Ὑὸ τοδάϊηρ, Οοά, οπίν- δοσοίίεη, ἴῃ 186 
Ῥεϑῃϊῖο, σδη μαγάϊγ ἤᾶνε Ὀθοη ἃ σογγθοϊίοη οὗ 
(Π6 οτρίηδὶ ἴοχέ, Ὀόσδιιϑθ (Π15 τοδάϊηρ 15 ηοΐῖ 
ἔουπὰ ἴῃ ἴΠ6 ἴγρε οὗ ἰοχὶ (5. ΑΧ) ὃγ 86 
ΒεΙρ οὗ ψνῃῖς ἢ ἴῃς νογβίοη ἀρρεᾶγβ ἴο πᾶνε Ὀόθῃ 
Γονιϑοά. 

34. ὙΠΟ 5 πο δηοϊοηΐ Οὐεοκ δυ ΠΟΥ Υ ῸΓ 
(ηὴ6 τοδάϊηρ, Τ0ε ομπίγεῤοσοίοη ϑοη, ΜΙ Ὦ1]6 [ἢ 
Οτεοῖκ δι ποῦ 65 ἔὺγ Οσά, οπίγ- ὀεφολίεη, τὸς 
ὈΓγοϑεπί [γος ρτοδί ἴγροβ, Β, δὲ, ΟἹ,. 

4. Τα υπίνοῦδαὶ ρτοειθηΐ οὗ [Π6 ἰδία 
ΠΟρΡίΘ5 ἰπ ἴθ τεδάϊηρ, 2ἐῤδε ομίγεῤοχοϊίοη ϑδοπ, 
βῆσννβ [πὶ ἴῃογὸ νγᾶ8 Ὧ0 ἱθπάθποΥ ἴῃ 5. 065 ἴο 
σἤδηρο ἰἴ, νυ ἢ 16 [π6 σοτγτεοοζίοη οἔὗἉὨ δὲ (ἐῤε οη 
ὀεφοίίεπ Οοα) 5μεν5 115 ἴμὸ γοδάϊηρ, σοώ, ΝΑ 



5τ ΙΟΗΝ. 1. 
δεχροίήεη, ταοάϊ! βεὰ υπδοῦ ἴδιο ἱπῆιυδησε οὗ {ΠῸ 
ΠΟΙΠΊΟΠ τοδάϊηρ. 

ς. Το ουλπιυϊΐοη, ἱπξοπεϊοηδὶ οὐ δοςῖ- 

ἀεηίαὶ, οἵ σοά (θς) ἴον δοη (υς) ἀοο5 ποῖ εχ- 
Ρ᾽ δίῃ (Π6 οπικίβϑίοη οὗ {πὸ γίϊς]θ Ἰη ἴδ γεδάϊηρ, 
Οοά, οπίγ-δεψοίίεη; ΜῊΠ6, ἡ [ἢ6 σΟΠΙΓΑΓΥ, 
[86 συθδοιϊξυξοη οὗ δομ ἔογ σοά νγου]ά πδῖι- 
ΓΑΙ σΑΓΎῪ ὙΠ 11 [ῃ6 δάάϊείοη οὗ πὸ ἀγτὶςϊο 
(ςἢ. ἱ. χό, 18). 

6. ΤΠα οςουττοηςο οὗ ἴδῃ ννοτά ““ ἘΔίΠοτ " 
ἴῃ 186 σοπίοχε ννουἹὰ Ξσυρεοσὶ ἴΠ6 86 οὗ [Π6 
ννογὰ “8οη," ψ ῃ16 16 ψοτὰ Οοά νουϊὰ 
ἌΡΡΘΑΓ αἱ ἢγϑι βἰρῃΐ ουξ οὗ ρἷδςθ ἴῃ (ἢ τγοϊδίίοη 
ἀεϑοτι θά. 

Ὑδυ5 1Π6 ἐοβιϊ ποῦ οὗ (δε ἀΐγεςὶ ἀοοὺ- 
Γ]ΘΠίΔΓΥ ονϊάθηςθ ἔου (6 ἰοχί νοῦ ἀθοι θά γ 
ῬΓεροπάδγαϊεβ ἴῃ ἔδνουσ οὐ [με τοδάϊηρ, Οοδ, 
ομὲγ- ὀερολίεη. 
ἔπε ρΡαϊτϑεῖς ἰοϑΕἸ ΠΊΟΠΥ 15 σοπιρ) οδίοά, ἀπά 

ἴξ 15 ἱπῃροββίδ!ε ἰο ἀΐϑουιβ5 ἰξ δὲ Ἰεηψίῃ. [ἰ 
τχιδὲ Ὀ6 ΘΟ ἢ ἴο 54Υ (ῃδὲ 

τ. ἼἼ6 ρἤγαϑο Οοά ομπὲν δοροίίεπ (μονογενὴς 
θεός) 15 ουμπα [τῸΠ}Ὶ νΘΓῪ ΘΑΥΙΥ {{π|65 ἰηῃ Οτθεῖς 
ὙΥΓΙΕΓΒ Οὗ ΘΥΟΓΥ ϑοῆοοὶ. ΒΥ ΟἸεπιεπῖ, [τὸ- 
Ὠδὺ8 ἂηῃὰ Ογίρθη [ἃ ἰ5 σοπποοϊοαὰ νἹ} [ἢ 15 

[Τἢὸ [μη νυηϊεῖβ, δἰπιοσὶ ννβουΐ 
δχοθρίίοῃ, ἤᾶνο τωησι ΟΥ̓ ὠπὶσεπέές ι. 

2. [5 νΟΓΥ͂ ὉΠ]|1ΚΕΙῪ τπδῖ ἃ ρῆγαϑο ἰπ [{36]} 
τηοϑβῖ τεηγΚδΌ]ς Ξῃοι]ὰ Βᾶνο οὈϊαίηοα ππίνογϑαὶ 
δηὰ υπαυοβιοηδα συγγθηοῦΥ ἀπηοης Οτεεῖς νντὶ- 
ἴεγβ {Ὁ 1ἴ ὑγόγα ποί ἀογινθα ἔγοπι δροβίοϊ!ς ὑϑᾶξα. 

[τ πᾶν δαγῖμον Ὀὲ δά ἀδά {παῖ {π6 Ν δοπεϊπίδη 
ΥΓΙΟΓΒ, [Π6 ΘΑ] 65ὲ ννυγιογα ὉῪΥ ῃοπὶ {πε ἰεχὲ 
5 φυοϊδά, σου]ά πᾶνο μδὰ πο γεάϑοῃ ἴοσ ἱπίγο- 
ἀυσίηρ {Π6 τεδάϊπρ, Οοά, οπὶγεῤεολίεπ, νυ Ὡς ἢ 
ἴδον ρῖνο. ΔΨΏΠ6 οα ἴῃ6 οἴποῖ παπά {δ 5ιὃ- 
δι ττ10η οὗὨ ἠδὲ οριέγ-δοσοίεπ δὸη ἴον Οοά ομίγ- 
δεχοίίεη ᾽5 ποῖ ὉΠ|1Κ6 [ἢ 5ῖγ]6 οὗ ““ ΥΝ ἐβίοση "" 
ΡΑΓΆΡΠΓΑΘΟ (ε. 5. νυ. 4, 34; Μαικ ἱ. 2ο, νί. 
26, ς6, ἄς.; ἔ0Κ6 ΧΧΙΙΣ, 36). 

Οη ἰδ ψ οῖο, {πογοΐοσγο, [πὸ τοδάϊηρ Οοά 
οπἶγ- δεσότθη τλυϑὶ Ὀ6 δοςορίοά, Ὀεσδυβο (1) [ἴ 
15 ἴἢῃ6 Ὀεβὲ αἰζεϑίθα ὈΥ ἀποίοπὶ δυϊβοσίεγ , (2) 
ἴτ 15 τ1ῃς πλογὸ ἱπι γ ηϑί Δ} ργοῦθδῦ]6 ἔγοπι [15 
ὈΠΙαυΘη658; (3) [ἃ πιᾶκοβ [Π6 οτγὶχίη οὗ [86 
Αἰϊογηδίνε γοδάϊηρ πιογὲ ἱπέθ} 1 1 Ὁ]6. 

Απ δχαπηπδίίοη οὗ ἴΠ6 ΨΒΟΪ6 ϑἰσγυςίυτο οὗ 
[Π6 Ῥτγοίορυθ ᾿οαάβ ἴο ἐς 54πι6 Ἴοῃο]ιβίοη, 
ΤΠ6 ρῆγαβθο, νυ ἢ Βᾶ5 στόννη ἔοτγείρη ἴο οὐγ 
ἐᾶγϑ [ποι ἢ 1ἴ ννᾶ5 ἔπ ]ἶαγ ἴο ουῪ ΟἢΓϑιϊλη 
ΓΙ ΟΓ5, ραῖποιβ ἃρ ἴῃ6 ἔννο {Πουρ 5 οὗ βοη- 
5810 ἀηὰ ἀθγ, νυ ο μᾶγθ θθθη β8εραγαίο 
δίἢτπιοὰ οὗ ἴῃς νγογά (νυ. χ4, 1). 
ΤΠ τεδάϊπρ μᾶ5 Ὀθεη αἰϊϑθουβθοά ἴῃ ἀείαι! ΌΥ͂ 

Ὧτ Ε. Αδδοῖ (' Βιδ)οίῆεςα ϑδογα, Οςΐ. 186χ: 
“ὐηϊΑγίδη θνίονν," [ὑπὸ, 1875}; πὰ ὈὉγ ὮΓ 
Ἡοτὶ (' Ὑνο Ὀἰϑϑοσιδιίοηβ...,᾿ απ. 1875). 
ὙΠΟ συπο]υβίοη οὗ τ Ηοσῖ ἰῃ ἕδνοιιγ οὗ μονο- 
γενὴς θεός, αἴϊοτ ἃ [1}] Θχαπρίηδίίοη οὗ Ῥτγοί. 
ΑὈδοι 5 ἀγβιπιεπίβ ἔῸΓ ὁ μονογενὴς υἱός, ἰ5 
Ῥτοποιιποθὰ ΟΥ̓ Ρτοΐῖ. Ηδγηδοῖκ ἰπ 8η εἰαδο- 
Ταῖς γενῖοενν οὗ ἢ5 δϑϑᾶὺ ἴῃ "ἼΠΘΟΪ. 1.11. ΖοΙτ." 
18γό, ρΡ. ς41 ΗἾ, ἴο [πε Ὁδοη “" ἐβίδ Ὁ ϑμοὰ 
Ὀεγοηά οοηἰτααϊςϊίοη,᾽" 

24. ΑἹ] ἶ6 πιοδέ δηοίεπὶ Μ55. ΩΣ ΑΊΈΒΟΞ, 
1) 15 ἀοίεςζνθ), νντἢ Οὐξεη (Δηὰ δεριρὁ.) τελὰ 
ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἴῃ ρΪδοε οἵ οἱ ἑπεστ. ἦσαν. 
ΤῊ5 τοδάϊπρ οᾶῃ 6 τεπάογθα οἰἴμπογ: δὲν ῥαά 
δέεπ “πὶ 7,ηο»»".... οΥἵ(, εογίαὶπ ῥα ὀὲέεη “ἐπὶ 
ον ἀηιοηφ... ΟΥ̓ Βθ ΘΧΡΓΟΞΘΙΥ αἰσε! ηρ υἰϑἢ 68 
ἐὐβι Τηϊβϑίοηβ, ἴῃ ἤγϑί ἰῃ υ. 19, δῃὰ ἴΠ6 βεοοπὰ 
εγδ, 

28. Μείδαδαγα} ὙΠΟ στεδί ργθροπάογαποδ 
ΟΥ̓ Δυϊῃοτγίεε5 15 ἰπ ἔανουνγ οὗ πε τοδάϊην 
Βηιβαηγ Οτίρθη ἱπλρ]165 {μὲ ἃ αἰνογεγ οὗ 
Γοδάϊηρ οχιϑίεά ἤοῖθ ἴῃ ἢϊ5 {ἰπ|ὸ6. “ ΑἸπγοβῖ 
41] {ΠῈ σορίθβ," Π6 ϑᾶγ5, “"ἴᾶνο βείῤδαηγ, Ὀυ1 1 
δ σοην!ησοαὰ {πὶ ννα ουρῃξ ἴο τοδὰ δεέῤας- 
δάαγα," Μ ἈΪΠἢ ργοῦΔὈΪγ νναβ ἴῃς γεδάϊηρ οὔ τῆ 
ΤῊ ΠΟΥ. Ηἰ5 γϑᾶϑοηβ ἅτε ϑΙΠΊΡΙΥ βθοργδ- 
ΡΠΙοΔΙ ; δηὰ ἴδ ἰ5 ἃ ϑἱγικίης ἕλος 1ῃδὲ δνοθὴ ἢϊ5 
ΔυϊΒΟΠΥ ἴπιι5 ὈΟΪΑΪγ Θχογίοα ννᾶ5 ὑπδῦ]6 ἴο 
ἰπάπιςε 50 γΡ65 ἴο δἰΐοσ {πῸὸ τεδαΐηρ νυν! ἢ (ΠΟΥ 
ξοιηά ἴῃ {ΠΕΙ͂Γ ἃγομεῖγρεβ, 5ὸ {πὶ ΜΒείῤαδαγα 
511} γτοπηδίπϑ ἴῃ γοδάϊπῷ ΟΠΙΥ οὗ 8 5π|4]} 
Τλϊπογγ. Ὅῆδ οἱ εϑὲ δυϊμογῖν ννῃϊςἢ ρίνεβ 
Βειδαδαγα 15 ϑγγ. υἱ., Ὀμΐ [15 ΕΓ ΘΑΓΥ͂ 
ἰγαηϑἰδοη ἔγεα θη) δά πι} 15 5]οβ565 (566 ποχὲ 
ποίο). 

84. ἔογ ἴἢδ νγογά8 ἐδε δοη οὐ" Οοά ἃ ὅτουρ 
οὗ δυϊμοσγιῖίος σπαγδςίογβι ! 4}}}7 4" ΔΝ δβίογῃ ἢ 
(5:ε ὖ. 4, ποΐθδ), δὲ, 6, ὅγγ. υἱ., Απιῦτ., τοδὰ 
ἐδε ἐδοσθη οΥ Οοά. ὍΤἢο ἔννο τοδάϊηρϑ τὸ σογὰ- 
Ὀϊποα οὐ] 5ΙΥ πῃ δονοσγαὶ θαγ] 1,4{ἰπ δι Ποτὶ-- 
[65 (εὐρείας 1εἰ 411μ6}). 

42. ΤΠ ετο ἰ8 πο ἀοιιδὲ {πδὶ Ιωάνουν (δ ΒΤ,. 
1αἱ. υἱ., Δενιρ}.) 5μου]Ἱὰ ὈῈ6 γοδὰ ὉΓ Ἰωνᾶ. 
(οπΊΡ. Χχὶ. τς, τό, 1). Βοῖδ. ννογάβ ἂτθ 
ιϑεὰ ἃ58 Οτϑεὶς γεργεβεηίδίϊνοβ οὐ 1)Π}71} οόνι- 
πᾶπ. (ομρ. 2 Κ. χχν. 223 (υΧΧ...Ψ 

51. Ὑῆε ννογάϑβ ἀπ᾽ ἄρτι (7 γι δεπείογι) 
ταυβῖ Ὅς οπμτίοα οὐ ἴῃ6 δι που οὗ 1Π6 νυ ῖ- 
Ὧ65565 ννΟἢ ᾿γόϑογσνα (ἢ6 ρυγχοεδῖ δησίθηϊ ἰθχέ 
(δ ΒΙ,, Ζα!., Μεριρϑ., Οτὶρλ. ὙΠΟ ννοτα 
ῬγοῦδοὶΥ δά ἀθὰ ἔγοπι Μαῖῖ. χχυΐ. 64, βοσα 
{π6 ννογάϑβ ἃγὸ υηάἰβιυτοθά, 

-- 

ΤῊΕ 50Ν ΟΕ ΜΑΝ. 

ι. Το {π|6ὸ ““ἘΠ6 δοὴ οὗ πιδὴ ᾽᾽ βίαηπάϑξ ἴῃ 
βἰξηιῆοδηῖ σοηίγαϑι ν ἢ ἴἢ6 οἴμοΥ {1165 τυ ἢϊςἢ 
ΔΓῸ αϑϑρηρά ἴο 186 [,οτγὰ, δηά ράγισυ]αγὶν νυ ἢ 
[πὶ 116 νν ἢ ἢ ἴῃ δοπλο τοϑροςοῖβ ἰ5 πιοβὶ δκίῃ 
ἴο ἴἴ, “1η6 δοη οὗἉ 1λανἀ." [1 νγᾶϑ Ἔβϑθης 8} 7 
ἃ τπὸνν {Π|Ὸ: 1ἴ ννᾶ5 υϑοΐ, 50 ἔῶγ ἃ5 νγὰὸ Κπονν, 
Ὑ ἢ ομθ ὀχοθρίίοη οὐἱγ, Ὀγ ἴ86 [μοτὰ δηά οὗ 
ΗΙπιβοϊ ; 1 Ἔχργθϑθο5 ἃ γοἰδ ]Οπ5η1|Ρ ἠοῖ ἴο ἃ 
ἔΆΛΪΥ οΓ ἴο ἃ παίίοῃ, Ὀιζ ἴο ἃ1]}] Βυιπιαπιΐγ. 

2. ΤῊ {{|6 ννᾶ5 ἃ πενν οὔθ. [{ ἰ5 σοπηπιοῃ 
ἴο τοραγὰ [ἴ 85 ἀἰγεσιΥ ἀογινοα ἔγοσι ἴπὸ ὈοοΪς 
οὗ ζδηϊεὶ. Βιαΐ ἴῃ σϑδ]γ τἢ6 ράββδρε (ΥἹὶ. χ2) 
ἰπ ψὩσἢ (ἢ ἘΠΙΘ 15 σδυρροθεὰ ἴο ὃ6 τουηὰ 
ἢλ5 ΟὨΪΥ ἃ ϑοςοπάδχζυ τεϊδϊίου ἴο 1, Τα 
νἱϑίοη οἵ δηϊοὶ Ὀγηρδ Ὀδίοσε πὶ ποὶ “(6 
ϑοη οὗ πιδη.,᾽) ὈυϊΪ οὔ “Ἶικὸ 4 ϑοὴ οὗ πηδῃ.᾽ 
ΤΠΟ ΡΒ γαᾶϑο ἰ5 ζεηεσγαὶ (Ἐ Ζεῖς. 11. 1), δηὰ ἰ5 ἰῃ- 

33 



34 στ, ΙΟΗΝ. 
Ὀοάυςοὰ ὈΥ ἃ ρατγίίςϊο οὗ σοτηραγίθϑοη. ΤΠ 
Οἴϑεῖς τοργοϑεηςβ ἴῃ 6 ΟΥΡῚΠ4] ἜΧΔΟΙΪΥ : ὡς υἱὸς 
ἀνθρώπον ἐρχόμενος ἦν, δἀηὰ {(Π6 ἴγι6 ρΑγΆ}16] 
5 ἑουπὰ ἴῃ δν. 1. 12, χὶν. 14. Το (ποιρῆϊ 
οὐ νυ ἢ ς ἢ (Π6 5667 ἄνν6}}5 15 ϑᾺ  ΪῪ ἴπδΐ οὗἩ [ῃ6 
Βυπιδη Δρρδάγδῃποθ οὗ ἴδο Ὀείηρ ργεϑοηϊοα ἴο 
᾿πὶ (ςοπιρ. ἤδη. χ. τό ; ἔζΖεκ. ἴ. 26). Τῆθ 
ἔοτοθ οὗ {μὶ8 σοπηραγϑοη σοπιθβ Οὐξ ΤΠΟΓΟ 
ΡΙΔΙΗΪ ἰξ ἴῃς σοπίοχὲ Ὀδ ἰδἴκοη Ἰηἴο δοςουηῖ. 
ΤῊΟ ἀϊνίπο Κἰπράοπι ἰ5 θείπρ σοηίγδοιοα ἢ 

. 6 Κιηράοιηβ οὗ ἴἢ6 νογϊὰ, Ὅῆ6θε ἂγὸ ῥτο- 
δοηϊοα ὑπάογ {ΠῸ ἱπᾶραβ οὗ ὑθασίβ.Ό Το Ὀγυῖο 
ἔογοθϑβ συταθο χϑὰ {Π6πὶ, }ι1ι5ῖ 45 πιδη, ἴο νν ῃοπὶ 
ΟΥΡΊΠΔΙΠΥ αἀοπγϊπίοη ννᾶ5 ξίνθη, ϑυτηῦο Ζοὰ 
16 ΠΙΡΏΓΙ] ϑονογθιηγ νυν ϊοἢ ννᾶ5 ἴο δὃ6 
Θ5. Δ] 15ῃ6 ὦ, 41 5ανν,᾽ 1ὴ6 δθὸσ νυγῖθβ, “ἴῃ 
ΤᾺΥ νἱβίοη ΟΥ̓ πίρηϊ.. δηὰ ἔουγ στοαῖ ᾿θαϑίβ 
ΟΑΠῚΘ ὑὉΡ ἴτοῦι ἴΠῸ 5θρᾶ. ΤΠ ἤγβὶ νναϑ {Κὸ ἃ 
Ἰοη,.. Δπηὰ,,.4 ϑθσοπά,. ἶκθ 4 θᾶ, δηὰ Ἰὸ 
ΔηοΐΠεῦ |ἰκὸ ἃ Ἰεορασά,... 1 5807 ἴῃ ἐπὸ ηἱρῃὶ 
νυἱβίοῃβ, ἀπά Ὀθῃοϊά ομο ᾿ἰκὸ ἃ βοὴ οὗ πιδῃ 
σᾶτηδ υν ἢ 1Πὸ οἰου ἀπ οὗ πεάνεη..᾿" (Υἱ].  6.Ψὕ 
Τῆς ἀοπλϊπίοη Ψῃςῆ δά Ὀδεη ὀχογοϊϑοα ὉῪ 
{γτδηῖβ νγᾶ8 ποησοίογνναγά ἴο Ὀ6 δηϊγυδίοαὰ ἴο᾽ 
ὁ} 541ηἴ5 οὗ ἴῃ6 Μοβί Η!ρἢ " (ν".. χη ἢ, 27). 
ΤΠ ἔοιπποῦ τυ] ]εῖβ ἢδά σοπις ἔοστἢ ἔγοπὶ ἴῃς 
564---[ἢδ σγτηθοὶ οὗ 411] σοηδιδίοη δηά ἰπϑῖᾶ- 
ὈΠ|1.----Πὸ ἀϊν!πο γι ]ῈΓ σᾶπλὲ ἔτοπὶ ἤοάνεῃ. 

4. [{|5 ἴπι6 ἴ[ῃδῖ {Π6 ἱπαρὸ οὗ πιοὶ ἐουπά 
δ] ΒΙπιθηΐ ἴῃ [πὸ βονογεῖ σηῖν οὗ μησὶ, δηὰ 50 
[6 ννοτς οὗ [Π6 θοῦ, ἢ (Π6 δυϊδδιϊυϊίοη οὗ 
“Π6 δοη οὗ πΊδῃ " ἴογ “"οΠ6 [κ6 ἃ 5οῇ οὗ 
ΤΏΔη ὅ ΜΜΕΓΕ ἈρΡρ]οὰ Ὁγ (6 1, οτά ἴο Η πιβοὶ 
(Μαῖξ. χνὶ. 27, χχῖν. 20, χχνὶ. 64). Βυΐ ΗΞς 
νγὰ5 ποῖ ΟΠ “ἾΚ6 4 βοὴ οἵ τῇδῃ,᾽) Ηδ ννδβ8 
ἐ [6 δοη οὗ τηδῃ." Ὅῇε [655 15 οὐ πρϑοδβϑιΥ 
ἱπο]υάοα ἰη [Π6 ρτοαΐογ; Ὀπῖ ἴῃ 1156} τῆ ἰΔΠ.- 
ξυλρο οὗ ζ4η:6] [Ὀγη5η65 ΠῸ ρᾶγα}]6ὶ ἴο 186 
ἰδησυᾶρο οἵ ἴΠ6 Οοβρεῖβ. ἷ 

4. ΤΊνο βᾶπ|6 ΔῪ ὃδ 5414 οἵ 41] {Π6 οἴου 
Ρδβϑᾶρεβ ἴῃ ἢ ἢ} (ἢ6 ρἤγΑβοσ “ ἴη6 ϑοῇβ οὗ 
ΤΏΘη " ΟΥ “'ϑοη οὗ πηδη " ΟσςυΣ ἴῃ ἴπῸ ΟἹά 
Τοβίαπιοηξ. ὙΉΘΥ ἀοϑοῦθα πλδη 85 ἀδροηάεηΐ, 
᾿ιπιλιϊοὰ, ἰγδηϑιίοσΥ. ὙΠῸ ϑηρυϊασ, ὀχοθρὲ ἴῃ 
ἘΖΟΚΙΟΙ 45 δά ἀγοβϑθὰ ἴο [26 ργορῃμεῖ, 15 οὗ γὰγθ 
ΟΟΟΙΓΤΈΠΟΟ; δηά (85 1 δο]ῖανθ) [τ 18. ΠΟΡΘΓ 
ἔουπαὰ νἱῖ 1ῃ6 ἀγίιο]ς (ς. 5. 5. νἱῖ}. ς, ΙΧΧΧ, 
17). 
; Βυὶ ἴποῖο σοδη 6 πο ἀοιδὲ (παῖ [6 

ἵπλᾶρὸ ἴῃ ΠΔη|6] οχογοϊϑοὰ βοῦηθ ᾿ηἤιθπσο ἀροη 
Ἰδῖογ. δροοδίγρίῖς νττηρθ. ὙὨ6 ΓΟΙΔΓΚΑΌΪΘ 
ι.56 οὗ ἴπ6 {π|6 ""ϑοη οὗ πλδῃ “ ἴῃ σοίογθποθ ἴο 
πε Μεβϑίδῃ ἰη [6 Βοοῖκ οὗ Ηδσποςῇ ἰ5 ἀϊγθςοΥ 
Ὀαϑοά ὕὑροη ἰἴἰ. Το 5θηθ6 οὗ ῃ6 Ε1]6 ἢονν- 
ΟΥΘΓ ΓΕΙΊΔΙη5 6404} ᾿ἰπλϊ θα 45 Ὀδίοσο. ὙὍῆο 
Μοββίδῃη 5 "ἃ ϑοὴ οὗ πιδη,᾽) ἀπὰ ποῖ Ὀγορεῦγ 
“ {6 ϑοη οὗ πιδῃ" (ς. 46, 881, 2, 3. 4: ς. 48, 
ὃ 2). [Ἢ ἴΠδ56 ρίδοθϑ ἴῃ6 σῃοβθη πλθβϑεηξεῦ οὗ 
1η6 Μοϑῖ ΗἸξἢ 15 ἀδϑογ θεαὶ 5 ΠΊΡΙΥ 45 ἃ τηδῇ, 
δὰ ποῖ ἃ5 οπα γγῇῆο 5ἰδηάβ ἴῃ ΔΩΥ 53Ρ6ς 18] 
τοϊδίίοη ἴο ἴῃς ὨυπΊλῃ ΓΑΓΘ. 

6. ΎὙΠΒοτΟ 5. νὉΓῪ ΠΠ1|6 ἰῃ {πῸ Οοβροΐβ ἴο 
δῆον ἢν ἕδγ {πε δ Π|ΟΓ ἀρρὶἰςδίϊοπβ οὐ [86 
εἶἰ|6 ἐουηὰ ἰη (Π6 ἀροςσδίυρϑε οἵ Ἡδποςῇ οῦ- 
ἰλϊποὰ ουττεησγ, οὐ πονν ἴπ6 ρεορὶθ σοπισηοηυ 

πη ἀοτϑίοοά [Π6 Ἐπ|6, Ὑ ΘΓΟ 15 δἱ ἰδαςί ποίδιηξζ 
ἴο 5πὸνν ἰῃδί πὸ Ἐ|6Ὸ ννᾶβ υηάδογοιοοὰ ἴο ὃ6 ἃ 
{{|6 οὐ Μεβϑίδῃβ. οἱ {πὸ σοηίγασγυ, “"1πῸ ϑοὴ 
οὗ πιδῃ ᾽" δπὰ “τῆς ΜοβϑίΔἢ " δτῸ, 45 ἰΐ ὑγΌσο, 
δεῖ οπθ Ὡρδιηϑὶ ἴπ6 οἴποσ, Μαῖϊ. χυΐϊ. 12, τό 
([Π6 ρδγδι]εὶς, Μασυκ ν"}}. 2): [υΚ6 1χ. 18, ρῖνα 
5 ΠΊΡῚΥῪ »»6); [οὔ χίϊ. 34. Απηά [ἴ ᾿5 ᾿Ἰπεοη- 
οοίνδοίο [Πδι πὸ 1, ογὰ σμουϊά πᾶν δάορίοά ἃ 
{|}Ὸς νυ Ὡς ἢ ννᾶφ ροΟρυΪΑΓΙΥ Πα ἴο Ὀ6 Ξυποηγ- 
τιοι5 νἹὮ τΠδἱ οὗἩ Μεβϑίδῃ, νυν 1]]Ὲ Ηδ σατο γ 
δνοϊάθὰ [6 {Π|6 οὗἩ Μοβϑβιδῇ {{56] 8 

η. Τὸ τ||6, τη, ἃ5 νὰ δηά ἴξ ἴῃ [πὸ 
Οοθρεῖςβ, ἐδ δου ΟΣ νιαη ΔΌβοϊ αἰεῖυ, νγᾶ5 ἃ πὸνν 
οπθ. [{ 5 ουΐ οἵ πε αυδϑίίοη ἴο ΞΌΡΡοϑβΘ 
(Πδὲ ἴῃς ἀοἤηϊῖο ἀὐιῖοὶθ βἰ ΠΊΡῚΥ εχ ργοβϑεά “ (ἢς 
ΡΙορ Παῖς ϑοη οὗ πηδη." ὍΠδ τλδηηεῦ ἰῃ ν᾽ ἢΙΓἢ 
(86 1Π|6 15 ἤγβε υϑϑοὰ Ὄχοϊιάθϑ σις δῃ ἱπίογ- 
Ρτείδτίοη. ὙΠῸ {{|6 15. πονν, δηὰ {πὸ ᾿ϊπιϊ(8 
στη νυ] ἢ 115 πἰϑᾶρὸ 15 σοηβηρδα 56γνθ ἴο 
ἢχ αἰϊοῃοη οἡ 115 ρϑου]δγγ. [ἢ ἴῃς Οοβρεῖὶς 
ἰξ 5 δορὰ ΟἿΪΥ ὈΥ ἴπε [,οτὰ ἴῃ ϑρθακὶηρ οὗ 
ΗἸΪπβοὶῦ; δηὰ Ὀεγοηὰ {π6 σδῆρὲ οἵ Ηἰδ5 ἀϊ5- 
ΟΌΓΒ65 ᾿ἴ 15 ἔουηά ΟὨΪΥ ἴῃ Αοίϑ Υἱῖ. ςό. 

8. ἴῃ ἴδπὸ 1,οτάϊῥ ἀἰδοοῦγϑθοβς [86 Ἐ{Π|6 15 ἀ15- 
ἰπυϊοὰ φΘΏΘΓΑΙγ. [{ 15 ἔουηὰ οῖὰ ἴη ἴπῸ 
ΘΑΥ οΥ δηά ἴῃ (ἢ ἰαίοῦ ἀϊβοουτϑοβ ἰπ δθοιΐ Θαι8] 
Ῥτορογίίοῃβ. [{ ἰ5 ποῖ Ὠονγονοῦ ἔουπά ἰῃ {Π6 
ἀϊδοουγοοβ δἴϊογ {πὸ Ἀδϑυϊτοοίίοη. ὙῈ6 Ε116 
ΟΟΟΌΓΒ ΠΊΔΠΥ {ἰπ|65 ἴῃ δὲ [οἢη5 Οοβρεὶ, Ὀυϊ 
ε55 γθαυθηῖ! τπδη ἰὴ ἴΠ6 οἴπεν ἴῆγθο ; δηά 
ἴῃ {πὸ ἰαϑὶ ἀϊδοουγϑθο νι ἢ δ. [οδη βίνοβ δἱ 
ἰδίῃ 1 Οσσιιτβ ΟἿΪΥ Οπςθδ, ἴῃ ἴΠ6 Ορδηϊης 
βϑηΐθηςο, ΧΙ, 21. [[π δῖ Μαδξῆονν 30 ἘΠΊ65 ; 
ἴῃ δὲ Μαῖκ σ; ἰὴ δῖ {κ6 3ς ; ἴῃ 81 [οῇη {ἢ 

ΤἼΘ ράϑϑαρο5 ἴῃ νν πιο {Π6 {Π|6 15 ἔοι 
ἴῃ [Π6 ϑυπορίις (ὐσοβροὶβ ΠΔΥ δὸ σγουροά ἱπίο 
ἴννο στϑαῖ ο]45565 : (1) ἴποβα ᾿ν ἢ] ἢ σείοσ ἴο [Π6 
Θαγ ΠΥ ννοσκ οὗ {π6 ογὰά ἴῃ {πὸ {πιὸ οὗ Η 8 
ΒυΠΉ ΠΥ ; ἀπά (1) ἴμοθο ννῃϊς ἢ τοίοσ ἴο Ηἰ5 
ξαΐυγε σΟΠΊΙΠΡΣ [πῃ ρίουυ. ΤῈ υὑδᾶρὲ ἰπ δῖ 
Ἰοῇπ ἰ5 βί ΠΟ Υ Ῥάγδὶ οὶ, θὰϊ (Π6 Τοσσυττεηοθδ 
οὗ τῃ6 1|6 ἴῃ ἢϊ]5 (ὐοϑροὶ ψ}}}} 6 σοποιάογοὰ 
ΤΏΟΓΟ 1π ἀδί81}] οἡ ἰχ. 24 ς. 

(1) Τὸ δα Ὦ]Υ ργέβεησα οὗ {πὸ 1 ογὰ ἃ5 [Π6 
[ποδιτιαῖο ϑοὴ ργεϑοηϊοα ἃ ϑογῖο5. οὗ βίδγ πε 
ςοπίγαϑίβ. (α) Ηδ ννᾶβ ἴο οινγαγά οὐδ ἀ6- 
βρίϑεά, δηὰ γϑξ ροϑβθϑϑίηρ 5 ΡΓΟΠΊΘ Δ ΠΟΠΙῪ ; 
(β) Ηε ινεὰ 45 πιδὴ ἰΐνε, ἀπά γεῖ Ηδ ννᾶϑ δἵ 
4] ἘΠπΠ165 ὈιΚΥ ἢ ΗΙ5 ἘΔΙΠογ 5 ψνοτκ ; () 
ΗΙ5 ἴτπιθ παΐυγο ννᾶ5 νυϑι]θά, δηά γεῖ ποῖ οὶ 
μιάάεη ; (δ) ΗΙ5 πηϊβθίοῃ ννᾶ5 ἃ πιϊβϑίοῃ οὗ 
Ἶονθ, δηὰ γεῖ 1 ᾿ἱπιροϑθὰ οἡ ἴμοβε ἴο ν᾽ Ποπὶ 
Ἦδ ολπιὸ ΠΟΑΥΥ͂ Σεϑροπϑ: ὉΠ ΠΥ ; (ε) ἴο πκϊδὶη- 
[εγργεῖ Ηἰπὶ ννᾶ8 ἴο ἱποὺγ Ἰυάρπιεηΐ, δηὰ γεῖ 
[Π6 οἴδξηῃςθ ννᾶβ ποῖ ραβδί ἔογρίνθηθϑθ ; (ζ) Ηδ 
ἔογοθαν ἴπ6 δηὰ ἔγομι {π6 Ὀδρίπηΐηρ, ὑ ἢ 118 
80ΙΤΟῖν5 Δηα ρΡΊΟΤΥ. 
ΤΟ [ΟἸ]οννπῦ Ραϑϑαροβ ἰῃ τς ἢ [πὸ (Π|Ὶ6 

ΟΟςῸΓ5 ΠΠυπίγαίο {πόθο ἀϊογοηΐ που ρἢϊϑ : 
(α) Μεαῖίϊ. νιϊϊ. 2ο { [ὐκὸ ἰχ, .8. Μαῖίϊ. ἰχ. 

6} Ματῖκ 1ϊ. το ἢ {ωυκο ν. 24. 
(β) Μαῖί. χὶ. το ἢ [υκὸ νἱῖ. 24. Μαίί. χἱϊὶ, 

27. Μαῖίϊ. χίϊ!. 8 [ Μαγῖ ἰϊ. χ8 || [υὐἱκό νἱ, ς. 
(γ) Μεῖί. χνὶ. «3. 
ᾧ [μυκς χὶχ, το, ΧΥΪ,, 22. 



γ. 1. 

ε) Ματῖκ νυἱῖ!. 18 {ΠιυΚῸ ἰχ. 26. Οοπιρ. 
[ἀκὸ χ!. 8. Μαῖί. χίϊ. 32 ἢ Πὺκὸ χὶ, 1ο. 
(Μαγκ "ἰ. 28, τοῖς υἱ. τῶν ἀνθρ.). 
(ὦ Μαγκ νιῖϊ. ,)χχυ {Πυκο ἰχ. 22. 

χχῖν. ). Μα[ζι. χνὶϊ. 12 [{ Ματγκ ἰχ. 1.2. 
ΧΥ͂!. 22 [ Μετ ἴχ. 31 {| [κὐκὸ ἰχ. 44. 
Χχ. 18 || Μαγκ χ. 33 [ ἰυκο χυῇ!. 21. Μαῖς. 
Χχνὶ. 2. Μαίῖ. χχυ!. 24 {|| Μαζκ χὶν. δὲ [υκε 
ΧχΙ!. 22. Μαίῖ, χχνὶ. ας [ Μαζκ χιν. 41. 
Μαῖί. χῖὶ. 40 {{ὖᾷ1ἀπ|κῸ χὶ. 2.οϑ. Μαῖϊ. χυῇ. 9 
Μαῖκ ἴχ. 9φ. Μαῖίϊ. χχ. δ [[ Μαγῖκ χ. ἐς. 
ΚΕ ΧΧΙΙ. όρ (ἀπὸ τοῦ νῦν). Μαῖϊ. χχγΥῖϊ. 64 

(ἀπ᾽ ἄρτι) || Ματῖκ χίν. ὅ2. {ωὐὑκὲ χχίϊ. 48. 
(4) διάθ Όγ 5ἰάθ νυ {πεϑὸ ἰγαϊϊ5 οὗ {πὸ 

Βυτηδη ᾿ἶδ οὗ (6 ϑοη οὗ τῆδῃ, νἱ᾽ϑίοῃϑ ἃΓδ 
οροπρα οὗ δηοίδογ [Πρ οὗ ρίογγ, ϑονογοι βηΐγ, 
Ἰυάφστηοηῖ. (α) ΤΠουρ Ηδ Πδὰ ςοπιο, γεῖὶ 
Ηδ 511} ϑροῖε οὗ Ηἰ5 σοπιηίηξ 85 πιΐαγο. (β) 
Μεδηννῆο πῆρ ἃγὰ ἰο οὐ ἐμεὶσ {γ4], ἴο 
ὙΠΙΓΝ δὴ δηὰ ἰ5 δρροϊπίοα ἴῃ ἃ συν δηὰ 
πποχροοίΐοα οδιδϑίσορῃθ. ὍὨ15 ὁ ργθβθηςθ᾽" οὗ 
186 ϑοῃ οὗ πηδη δῖ “"" 1π6ὸ σοηῃϑυτηπιδίίοη οὗἩ ἰῃδ 
56 15 ἴο δ [Ὁ] οννθὰ Ὁγ ἃ φῳ) ἡυάγπιεπὶ οὗ 
τλθη δηὰ πδίϊοηβ, δπὰ (δ) ὉΥ͂ ξαϊποτίηρ οὗ 
186 οἰεςί ᾿ηἴΐο 4 ἀϊνὶπο Κίηρσάομι. 

ΎΒεβε που ρα ἄγ "]υϑίταϊοα ὈΥ {π6 ξ0]- 
Ἰονυης ραϑϑάροϑ ἰῃ ὑνῃσἢ [86 ἘΠῚῸ ὁσοΓΒ : 

(α) Μεῖῖ. χ. 23, χνἹ. 7 ἔ., χχῖν. 44. ΟΠ. 
1κὸ χιὶ. 40. 

(β) μ0κ6 νἱ. 22, ΧΥ!!. 20, ΧΙ. 8, χχὶ. 26: 
Μαῖξ. χχῖν. 27, 27 (Ἴςορ. [ὑκὸ χνὶϊ, 24, 
26), 39. 

(γ) Μαῖι. χι. 40 ἢ, χίχ. )8, χχυ. 11 
Μαῖί. χχίν. 320 | Μαγκ χι. 26 ἢ [υκὸ χχί. 27. 

1ο. Α Τοποιάογδίοη οὗ ἴπεϑ6 ράϑϑαροβ νν}}} 
ΘΠΔΌΪΘ υ5 ἴο 56126 186 Οὐ] πε65 οὗ ἴπ6 ἰϑδοῆίης 
ὙΠ] ἢ 15 συ πηπηθα Ὁ ἴῃ 6 {π|6. ὙΠῸ ἰάθα οὗ 
[86 ἔγιιϑ ΒυπλδηϊΥ οἵ ΟΠ γιοῖ 165 δὲ (Π6 ἔουιπάδ- 
ὕοπη οὗ ἴ. Ηε ννᾶβ ποῖ οὐΐγ “Ἶἴκὸ ἃ 8δοη οὗ 
ἸΏΔη.,," Ὀυΐϊ Ηδ ννᾶ5 “4 ϑοὴ οὗ πιδῃ:" Ηἰς 
ΤΠ ΠοΟα ννᾶ5 τοδὶ ἀπά ποῖ ἀρραζεηῖ. Βυΐϊ ΗβἊ 
Ὑγ5 ποῖ 8ἃ5 ΟὔΘ ΠΊΔΠ ΔΙΏΟΠΡ ΠΊΔΗΥ (γεῖ ἴδ 
{Π|6 ἄνθρωπος ΟσσοΓβ [οὔ νἱῖϊ, 40 ; χσ Τίπι. ἰΪ. 
4). Ηε ννβ ἴδε τοργοβοηίδῆνε οἵ [ῃ6 ννῇοϊο 
τῦδ: “1ῤὲ ϑθ0ηὴ οὗ τηδη" ἰἱπ ννῇοπὶ 41]} 106 
Ῥοίδῃξ 4] ροννοῦβ οὗ δι πλΔ ΠΣ Υ̓ ννοσο ραϊμογοά. 

11, Τῆι (Π6 Ἐχργοϑϑίοη υνῃϊοἢ ἀοϑογ 65 
[δε 56:1 υπλ. Δ οη οὗ Ο τίσι γαῖϑος ΗἾπὶ δἱ 

Οοιῃρ. 
Μαεᾳαῖϊ. 
Μεαῖι. 

ΓΗΑΡΤΕῈΚΒ 1]. 
ι Ολγὲμ ἱμγπείλ τυαζεῦ ἐμέο τοίμσ, τα ἀδβαγίείλ 

ὑείο (αλόγηατη, απαὶ 19 εγσαΐενε, τ4 τολεγέ 
ἄς ῥεγσέλ ἐλε ἐερεῤίε οὐ" δμγεῦς αμαὶ «εἰδεγς. 
Ιο “1|ὲ »νγώεῤεά ἀϊΐς οἀκαίάλ. ἀκα γ 77 26- 
ἐϊορ. 5.3 “ἴα») δείσυοΐ ὀέεέαισέ οὐ ἀϊς πιέγα- 

3. ΤῊΕ ΤΕΒΤΙΜΟΝΥ ΟΕ 810 Ν8 (Ϊ. “ --- τ τ). 
Τῆς πιδηϊβίδίοη οὗ ἴδε φίογγ οἵ Ομγιξῖ 

([ϊ. 11) ἔο]ονν5 πδίυ γα! γ ὕὑροη ἴδε τοσορηϊτίοη 
οὗ Ηἰ5 εἰδὶπιβ ἰῃ νἱγίυθ οὐὨἨ τΕβΕΪ ΠΠΟΠΥ͂ δηὰ οχ- 
Ρεπεηοο. Ηδ δῆενϑ ΟΥ̓ ἃ ϑ5ιρηϊβοδηΐ ϑίζῃ, 
ΒΡΟΠΙΔΠΘΟΙΙΞΙΥ οἴἶετοὰ ἴῃ τ Ὀγοϑοηςο οὗ δη 
δοκπον οάμκοά ννδηῖ δικὶ 5ἰξηιβοδηῖΐ ΟἿΪΥ ἴο 

Ναυ 1ώ:1.----.-Ν οἵ,. 11. 

στ. ΪΟΗΝ. 1. 

{ΠῸ ϑΑπΊ6 {ἰπι6ὸ ἱπη ΠΕ ΑΘΌΓΑΌΪΥ ἀῦονθ 411] ἴδοφο 
ὑνθοσα παΐυγο Ηδ δά δϑϑιιπιθά. Οὗ το οῃθ, 
5: ΠΊΡῚΥ πηδη, ςου!ά 1 6 5διὰ {παῖ 6 νγᾶ5 "" 1ὴ6 
Τλδη,"  ΟΥ “1πΠῸ δοὴη οὗ τηδη,ἷἧ ἴῃ ννῇοπὶ {86 
Ποπιρ]οῖθ σοποορίϊοῃ οὗ πιαπῃοοα ννᾶ5 δῦϑο- 
Ἰυΐοὶν δἰαϊπθά. 

12. ὙΠῸ (οδοβίηρ οὗ δὲ Ῥδὺ] βυρρ)ο5 ἃ 
ΒΕΓΙΚΙΠΡ σΟΙΠΙΘΠΙΔΙῪ Ὁροὴ ἴῃ {116 ννῆἤθη ἢ 
ΒΡΕαΚ5 οὔ ΕἸ γῖϑὲ 45 ἴθ “" βεςοηὰ Αὐδῃλ" 
(. Οοτ. χν. 4ς-. Οοῃρ. οπι. ν. 14), ΨῆοῸ 
ΒΑΊΠΟΥΒ ὑρ ἱπῖὶο ΗΪπιβοὶε 411} υσηΔη Υ, δηὰ 
Ὀδσοηε5 ἴδ6 βουγοθ οὗ ἃ ἰσθμοῦ ᾿ἰθ ἴο ἴῃς 
τᾶς. 

13. ΑΚ ἃ ΠΕΟΟΒΒΆΓΥ ΠΟΠΟΪυβίοη ἕγοπι ἢ 15 
νίενν οὗ (Ἰγϑι 5 Ὠυπιδη Υ ὙΠ ἢ 15 ρίνθη ἴῃ 
[6 (116 ““τὴ6 ϑοη οἵ πηδῃ,᾽" ἴἰ ἐο] ]ονν5 (δι Ηδ 
ἷθ ἴῃ Ρεγίδοϊς ϑυτηραίγ ὙΠῊ ΕΥΟΥΥ͂ τηδη οὗ 
ΘΥΘΙΓῪ ἃρὸ δηὰ οὗἉ δνεσΥ παίΐοη. ΑἹ] [δε {Γ}}γ 
δείοπ 5 ἴο ΒυμπιαηίζΥ, 41} {πεγείογε ὑπαὶ γα] 
θοϊοηρϑ ἴο Θν συ ἱπάιϊινἀυ δ] ἴῃ [π6 συ ῃο]6 γᾶςθ, 
Ὀοϊομρ5 «αἷἰϑο ἴο Ηϊπι. ((οπιραῖθ ἃ ποῦϊς 
ΡᾶΞϑαρθ ἴῃ Οσοϊάνν!η 5.185 “1 ,δοΐαγεβ οη Η!ς- 
ΤΟΓΥ,᾽ ΡΡ. 134 ΗΕ.) 

14. Το {δου ρῆξ 5 οαιτίοα γοΐ διγίῃοσ, 
Νν ὲ δῖ δἰϊοννεὰ ἴἰο 566, δηά 1 σᾶ ΟἿΪΥ Ὀ6 845 
ἰξ νγοσα "'ΌΥ ἃ πετὸγ ἰπ ἃ τ 6" (χ (οσ. 
ΧΙ. 12}, [μὲ {Π6 τοϊδιϊοη νυ μ] ἢ οχ ϑῖβ ἴῃ (ἢ 
Ῥτοϑοηῖ ογάεγ οὔ τῆϊηρβ Ὀδίννθθηῃ ΘΥΘΓΥ τῆδῃ 
δηά Ομ γϑῖ, 15 σοπτηπδὰ ἴῃ Δποΐποῦ ογάοσ. Α5 
ἐς ἐἢ6 δοῃ οὗἉ τηδῃ ᾽" Ηδ 15 τονοαϊθὰ ἴο (6 ὄγοβ 
οἔ Ηἰς ἤγϑβὶ τηδγίγσ, [δὲ (γι βεῖδ 5 πΊΑῪ ΙΘᾶττι 
(αὶ ἰδὲ ὑνὩ ἢ 15 Ὀοχυπ ἴῃ νά κη655 584} Ὀ6 
ςοπιρ εἰ ἴῃ δἴοσγηδὶ πια᾿οϑῖυ (Αςῖβ νἱ!. ς 6). 

:ς. [Ἐπὰν νν6}} Ὀ6 δάπη θα {Πδὶ [6 ΘΑΥΪΥ͂ 
ἀἰδεῖριοβ ἀϊὰ ποὶ δὲ ἤγβξ ἀρργεμοηα 4}1] τῆδῖ 
πο ἰαΐοσ Ὠἰβίογυ οὗὁἨ [Π6 γᾶσδ δῃδ 65. 15 ἴο 566 
ἴῃ 16 Π[16. Ῥόγπδρ5 1ἴ ΤΑΥ͂ πάνθ Ὀδθθη ἔγοπι 
5016 56η56 οὗἩ [6 τηγϑίοτοι5 τπηθαηϊηρ οὗ ἴΠ6 
ἴοστη, νοῦ δὰ ποῖ γοῖ Ὀδθη 1] υπιϊηδίοα ΟΥ̓ 
(ὴ6 ἸΙγῃϊ οὗ ἃ (δίμοιις Ομυγοῦ, ἴπδὶ {ΠΕῪ 
βῆγαηκ ἱποπηϑοῖνοα ἔγοιῃ υδίηρ 1. Βιὲὶ ννὸ 
σδηηοΐῖ Ὀ6 Ὀουηά ἴο πηρᾶϑιγο {πε Ἰηἰογρτγεϊδίίοη 
οὗ δογτρίυγο ΟΥ̓ πὶ νος ἢ 15 δί οησδ ἰη16}]1- 
Εἰῦ]6, ὙΠὸ νοσχγάβ οὗ πὸ ] οτγὰ ἃζὸ δ ἀσγεϑορα 
ἴο 8} ἔϊπι6. ΤΟΥ βἰδηὰ νυτι θη ον οὐὖ βίυαγ, 
δῃηὰ [ἴ 15 ΟΣ ἀυγ ἴο Ὀτηρς το {πε ῚῚ ἱπίεγργοείδ- 
τοη ννηδίονογ ἔι]ηθ55 οὗ πον ]θάρο ἃ ἰδίοσ ἀζὸ 
ΤΆΔΥ πᾶνε οἰδοοά νυ] η ΟἿ τρΆς ἢ. 

εἶδες, μέ ἀξ τυσιία νοέ ἐγ ἀΐγεσε τοῦϊλ 
2549. ἀεῖ 

ΝῺ τε τοϊγά ἀν τπεγε ννὰ8 ἃ 
Δ τηλγγίαρε ἴῃ (ὐδηᾶ οἵ (Δ]Πεα; 
Δηὰ τῆς πιοῖδῃεγ οὗ Γεϑυβ ννᾶ5 ἴπετε: 

ἀϊ5ςοῖρ]65 (υ. 11). 86 πδίυιγε οὗ ἴΠῸ πεὲνν ογάογ 
νυ Ηδ ἢΔ5 αἰτόδαυ ἀδβοσι θεά (. ς1)ὴ. Ης 
845 Ὀδδῃ δηπουπορά, δηὰ ζοϊ]οννοὰ ; Ηδ ἰ5 ποῦν 
Ὀοϊϊενοὰ ἰη. ὙὨδ6 δσθπὸ 511}} 1165 ἴῃ ἴδε οεἶγοὶθ 
οὔ [86 ἐπ γ, δηά ποῖ ἀπιοηρ “ ἴΠ6 ΡΘΟΡΪΘ "ἢ οσΣ 
ἴῃ “ἴππ που]ά.᾽" 

ΤΒο πδιταῖίνε ργοοεθὰβ ἴῃ ἃ ϑρὶς δηὰ 

; Ὁ 
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46 5τ. ΙΟΗΝ. 1. 

2 Απά δοιῇ 6515 νγα5 οδὶ δά, δπά 
5 ἀἸβεῖρ᾽εβ, το τε πηλγγίδρα. 

2 Απά ψἤεη {πε νναπῖθά νγῖπε, 

[ν. 2-4. 

τῃς πιοῖδπεγ οὗ εϑι5 84:1 υὑπῖο ἢ]πὶ, 
ἼὝΠΕΥ πᾶνε πὸ Ψ Πα. 

4 ]εϑὺ5 541 ὑπο πεῖ, οπηδη, 

οχδοῖ 
ἔἰπι6 ἀπά βοθῆὲ (συ. 1, 2}, ἴπ6 οσοδϑίοῃ (υν. 
4--ι2,), ἴπ6 πλδηποῦ (νυ. 6---8), ἴπε τεβυ] 
στ. 9, 10), πὰ {δε εἴεςεϊ (υ. 11) οὗ Ομ γίβι 5 
τϑῖ 51:87|. 

ΟσΗαρ. 1. 1,2. Τῆο ἀοίδι]5 οὗ {ἰπ|6, ΡΪδςθ, 
δηά ροίβοηϑ σοηίγ θα ἴο {ΠῸ πιοαπίηρ οὗ "“1Π6 
Ὀοριπηΐης οὗ 5'ρηβ," [{ ννᾶϑ ϑῆδθννῃ ἴῃ οἷοϑο 
σοηποχίοπ ΜΠ [86 ΚΔ ἢ οὗὨἨὨ πὸ ἢγϑί ἀϊβοῖρ]65 
(δὲ ἐῤίγά 447), αἱ ἴῃ6 ν᾽] σα ννῆθσγε οπε αἵ 
ἰοασὲ οὗ {ποπὶ ἀννοὶξ (χχὶ. 2), δ ἃ ἔεβιϊναὶ οὗ 
πὲ Ὠίροϑὲ παζιυγαὶ ἸΟΥ. 

1. 1δὲ ἐῤδίγά 447} ἱ... ἔγτοπι ἴἢθ ᾿δϑὲ ΑδΥ͂ 
τιθητοποά, ἱ. 42. Το ἀϊδίδληςε ἔγοπι (ἢ6 ρἷδοθ 
ΒΕΓ [ομη νγὰ5 Ὀαριϊχίηρ ἴο Ναζαγεῖβ νγᾶβ 
δΌοιιϊ 5Ιχίγ τηϊθ5, ἴἤτοο ἀδγϑ8 ᾿ΟΥΊΟΥ. 

α »ιαγγία σε) ΟΥ̓ ἃ πιαγγιᾶσε ζεας!, νΥΆΙΟἢ ννᾶ5 
[τε αυθηι]ν ςοἸο γαϊοα ἔοσ βϑονοσγαὶ (5ενθη}) ἀδγΥ5, 
Οϑεη. χχῖχ. 22 . ; [υάξεϑ χὶν. 12. [{ 15 ΠΟΙΙΥ͂ 
πη κποννῃ ἴῃ ννοθο Βοπουγ {Π6 ἔδαϑί ννᾶ5 Πο]ά. 

αηπα 977 Οαἰ!εε}] 80 ς4]16ἀ φᾶςὴ {τηθ νυ ἤθη 
1 ἰ5 πηιοπίοποά ἴῃ (ἢ 6 Οοβρεῖ, ἴο αἰδιϊ συ 5} 11 
ἔγοπι ἃ ὕλη 'ἰπ Οα]ο-ὅγτιδ (05. ᾿ Απτὶ.᾿ χν, 
κι. ζς.). ΤΠ5 νἱ]Π]ᾶρθ 15 πλθπιοποα ἴῃ ἴῃ 6 
Ν. Τ. (ςοπιρ. [ο5. “Ν|4,᾽ αὶ 16) οηἱγ Ὀγ 8ὲ 
]οῆη Ποῖὸ δπηὰ ἱν. 46, χχὶ. 2. [1ξ ἢᾶ5 Ὀδθθη 
τγδἸΟηΔΙΪῪ Ἰἀοητ βοὰ (ἔτοπὶ ἴπ6 81) σεπίυγΥ) 
ἢ Χο Κεπηα, δου 4ἀ πλ}165 πογί-ννοϑῖ 
οὔ Ναζαγεῖῃ. ΒΟ ΠΥ 1ΠῸ 5116 45 Ὀδθη βουρῃΐ 
δἵ ἃ νυ Πρὸ ἀθουῖ ηΐπ6 τη] ]65 ποσί οὗ Νδζαγϑίῃ, 
Κριωγῤεί-(απα, ννὨϊ ἢ 15 βαϊὰ (που [Π]15. 18 
ἀουδιδ}}} ἴο πᾶνο τεϊδι πο {π6 παῖε ἄαρα-εἰ- 
ο!, Ὑῆθ ϑγγίας νεγϑίοηβ ἄρστθθ ἴῃ ᾿πϑογης 
ἃ «-(- ἰὴ {86 πᾶπιὸ (Καϊπα). ὍὨϊβ πιᾶὺ ροὶπΐ 
ἴο ἰος4ὶ Κποννϊοάρο: δηὰ 1 ἢδλ5 Ὀθθη σοπ]θο- 

᾿ ἐυτοά {παὶ Αχσπα ΤᾺΔῪ δ6 ἰάοπεβοὰ νυν ἢ Κα- 
ἑαπα, ἃ ρίας δϑοιι ἔουγ πλ1165 ἔγτοπι Ναζαγοίῃ, 

δὲ »ηιοίδον 97 ὕε:.}] ἴῃ δὲ [ομη δίοπο [Π6 
ΠΔΙῊ6 ΟὗὨ ""[Π6 πιοΐποεῦ οἵ 651}.5" 5 ποῖ τηβῆ- 
Εοποθά, ονοη νποπ [Ὀϑορῇ 15 παπηθά (ΥἹ. 42). 
ΟοτΡ. χῖχ. Ὡς ἢδ,, ποίθρ. 

«υας ἐῤενε] Ἐτοτι Ὁ. ς 1 15 ουϊάοηϊ τῃδΐ {Π6 
νιγρὶη ΜΑΥΥῪ νγᾶ5 οἰ βου σοπηδοϊοα ΝΠ ἢ (Π6 
ΆΤΛΙΥ ; πὰ 50 86 ν᾽ᾶ9 Αἰ γοδα Υ δὲ ἴΠ6 ἤοι58 
νυ Ὦση [6515 ἀγγνοα δἱ δηᾶ νν ἢ ΗΠ! αἰϑο! 65. 
ΤΠ αὔϑοποο οἵ 4}} πιοπίΐοη οὗ [οϑθρῇ ἤοτο ἀπά 
Εἰβοννῆεγο (566 Χἶχ. 27) [85 Ὀδθὴ τρΑΒΟΠΔΌΪΥ͂ 
ϑιρροβθὰ ἴο ᾿πΠΊΡ]Ὺ δαὶ ἢ6 ννα5 αἰγοδάγυ ἀθδά. 
8.6. Μᾳδχκ νὶ. 23, ποῖδ. 

2. «“πά δοι ὕει. απἢ ἈἘδίδοσ, “Ἵπά4 
ει 8180... αηπᾶ (1. 2... ΧΙ, 2. ς, ΧΙΧ. 20). 

«υα: εαἰεά] 1.6. οὐ ἮΙ5 τεῖυγῃ ἔγοπι ἴθ Βδρ- 
(ἰ5ῖ, ἀπά ποῖ ῥιαά ὀεεη εαἰοά. 

δὲς ἀϊεὶρίἢ ὙΪΒ ἰ5 ἴῃς ἢγϑβὲ ἀϊϑίϊποξ πηοη- 
᾿Π (ἴοη οὗὨ ἴδε τοϊδιίου ἴῃ νης ἢ τὰς ΠΕ 6 στοιρ 

ξαϊῃογοὰ ἔγοπι “"" 1Π6 ἀϊδοὶρ65 οὗ [οἤη ἢ ([.ἕ 2ς, 

37) πον 5βίοοά ἴο ἴδε ετελίον Τθαςσπογ (“" ἈΔΌΌΙ,᾽" 
', 49). 

ΒΘ 

ὑδηςθ. ὙΠῸ Ενδηροὶισὲ ἀσϑοτῖδε5 (ἢ6 3--δ. Τα ἀορίῃ, οὈϑεουγγ, δηὰ (δὲ 186 
βᾶτηθ {{π|60) πδίι γα! ηθ55 οὗ [Πϊ|5 σοηνεγβδίίοη 
ὙΠ655 ἴο (ἢ6 δι οίδης 14] {ἢ οὗὁἨ [ἢ τεσογά. 
ΤὨὸ ννογάβ ΟΠ Ὀδσοοπια ἰη.6}}} 1016 ννῃοπ {86 
Ἔχδοΐ σοϊδτίοη Ὀδείννοθοη {πὸ πιοίμογ οἵ 6βιιβ 
δηὰ δεῖ αἰνίπο δοὴ 156 Δρργοπεηάθα. 45 ϑοὸῃ 
5 {Π|8 15 ρταϑροὰ ἴῃ τρ]Ἰοὦ τοηχαδϑέ, {Π6 
ΔΡράγεηὶ ἀθηϊαὶ, τῆς Ρογϑιϑίθηςσθ οὗ {τγιιδῖ, (Π6 
{τ πιρ οὗ 81}, ἅτ ϑθθη ἴο ἤδηρ Βαιτηοηϊ- 
Οὐδ τἰοροῖδμου. 

8. αυδεη ἐξέ «υσηΐεά «υἱηε} ἘΔίδοΥ, τ 98 
[89 Ὑ1ὴ9 ζ8411904, 85 ἰΐ τϊρῃϊ 6 εἐχροοίοα ἴο 
ἐο ἤοπὶ {πΠῸ6 υὑποχροςίεὰ δαάϊίοη οὗὨ ϑἜνθη 
δυοοὶα ἴο ἴθ ΡΑΓΥ͂ δἰγεδαυν ραϊμετοά. ΤῈ 
ἕδλεϊ (ἢαϊ {π6 ἀττῖναὶ οὗ [68:5 ῃδὰ Ὀγουρῃϊ 86 
αἰ ΒΊσυγ, πιδάς ἃ πιοτὸ Ὡδίῃγαὶ ἴο ΔΡΡΙΥ͂ ἴο 
Ηἰπὶ ἕοσ (δ γεπιοναδὶ οὔ 1. ὙΠΕΓΘ 5 ἃ [νυν ϑἢ 
δαγίηρ, “νι ποις τσῖπθ {Ποῖ 15 πὸ ΟΥ̓" 
( Ῥεβδςῆ., τοῦ ἃ, ΝΥ ὕπϑοδβθ), δπὰ τῆς ἔδ!]Πγὸ 
οὗ [86 νυἱπθ δῖ ἃ πηδιτίαρε ἔθραϑί τνουϊὰ ὃ6 πιοϑῖ 
ΚΟΘΗΪΥ ἔεϊ. ὙὍῆο χοδάϊηρ οἵ ϑοπὶθ ΘΑΥ]Ὺ 81.- 
1Πουγ 165 (δ δά σορίο5 οὗ Ζα!. οἱ.) 5 ἃ τὸ- 
ΤΑΆΥΚΑΌΪς οχαηρὶς οὗ [86 ραγδρῆγαθε ψν ῃ] ἢ 
16 σδαγαςίογιϑδς οὗ ἴπ6 "" Νγ ἐβίοσῃ " ἰοχῖ: 
ἦρεν ῥᾳά πο «υἱριε, 70. ἐῤε «υἱῆε 97 ἐδε »ιαγγίασε 
«υα. εοπσιϑ (συνετελέσθη). 
ΤΡ ῥαυε πο αυἱη6}] [ἴ 15 δηουξὶ ἴο οἰδῖδ 

πὸ ννδηῖ. Τὸ ἀσβοῦῦδςε [ἢ οἰγεουπιδίδηςς 15 ἰῃ 
ΒΌΓὮ ἃ οᾶ56 ἴο Ἔχργοβθα ἃ 5᾽ἰοπί ργάγοσ. (οπὴ- 
Ρᾶγε χὶ. 3) ἂπὰ σοηϊγαδὶ (πὶ ραββᾶρε νν ἢ 
ἵν. 47. 

Τῆο Μοίβδοῦ οὗ ἴη6 [μογὰ πανίηρ πεαγὰ οὗ 
[Π6 (οϑΈ ΠΟΩΥ οὗὁἨ [ῃὴ6 Βαρίϊ5ξῖ, δηὰἀ ϑεεῖπρ [86 
ἀἰϑοῖρ ο5 ραϊπογοὰ σουηά ποὺ ὅοη, [6 οἰσοῦπι- 
βίδῃηςοϑ οὗ ννῆοϑθ πηγδουϊοιι5 Ὀἰγίἢ 516 ἰγεᾶ- 
βυγοα ἴῃ ΠΟΥ πραγ ({ὺκὸ 11. τὸ, 51), πγυβῖ 
ἢανς Ἰοοκθά πον δὲ ἰοηρίῃ ἔογ ἴῃδ πιδηϊξεϑία- 
Ὠοη οὗ Ηἰβ ροννοσγ, δηὰ ἰμοιυρηὶλ (Πδῖ Δῃ ος- 
ςαϑίοη ΟΠΪΥ͂ νγᾶβ ϑυδηΐζίηρ. Υεῖ Ἔνθ 50 5}6 
Ιοανθϑ 4}} ἴο Ηἰβ ψν}}}, (οηίγαβὶ {0Κὸ ἰ. 48. 

4. δε «αἰ] Απὰ ὕες “αἰ. ὙὮΕ56 
ἴννο οἶδιυι565 ἃγὸ Ἰοιποὰ τορϑίθοῦ ο] βου, 0151 ἃ5 
στον. γ, 8, ΜΜὨΠῸ νῷ. ς δΔηά 7 ἀἴὸ ποΐ σοηποοῖοα 
νἢ νυν ἢδί ᾿πηπηθα Διο γ ργοοθάθϑ. 

ΤΠ6 ογάου ΠΟΙ ἰ5, ζῷα! ῥαῦυε ] 1ο 49 «υἱὲ 
ἔδεε, «υορπαηῦ [ἴ 5 ΟἴΠογννθ6 ἴῃ χὶχ. 26. 
Ηροῖο {πῸ σοηΐϊγαϑσὶ σοπΊοβ Βτϑέ: ἴθογα 16 ροτ- 
ΒΟΠ Δ]. 

ἤρονια"Ἱ ἴπ {ῆ6 ΟΥ̓ ΚΙ πὶ ἴθογο 5 ηοῖ πὸ 
Ἰεαϑῖ ἰἰπρὸ οὗ γϑργοοῦ οὐ ϑευ ΠΥ ἴῃ (ἢ6 ἴσττη. 
ΤΠ δάάγεβϑ 5 [ῃφϊ οἵ σουγίθουϑ τεβρεςξ, δύθῃ 
οὗ ἰοπάδγηθθβ, ὅδ6δ χῖχ. 26. (ΟΠΊΡ. ἱν. 21, 
ΧΧ. 11, ᾿ς. Αἴ [Π6 5Ξ4π|Ὲὲ {ἰπ|6 ἴξ ΟΡ ἢ 851265 
[6 σρθοῖϊδὶ τοϊδίοη νυν ἢ [Ὁ ΟΧΡΓΕΘΘ65 ; 85 Πογδ 
πο σοηίγαϑε Ὀεΐνγεθη {86 αἰνὶπο ϑοη ἂπά ἴἢ6 
Ὠυμίδη Μοίδοσγ. 

«υδαὶ ῥαυε 1 Ιο 40 «υἱἱὸ ἐδεε 3] ΟΥτ, «υδαΐ 
ῥατὶ ἐδοι ἰο ἀο «υἱὲ νιε3 1, 1ΟΓΑΙΎ, «υδαΐ ἐὲ 

ὶ 



ν. 5-- 8. 

νν δὲ πᾶνε 1 ἴο ἀο ψιῇ τἢδε πηΐης 
ΒοὺΓ 15 ποῖ γεῖ ςΟΠΊ6. 

ς Ηἰϊβ πιοῖμεγ 84 ὑπο τῆς 58εῖ- 
νδηῖβ, ὟΝ Παΐβοθνεγ ἢδ βδ! [ἢ υὑπἴο γοιι, 
ἀο 22. 

6 Απὰᾶ τἢοῖο νγεῦο δεῖ ἋτΠογ6 51Χ 
νναϊεγροῖβ οὗ βδἴοπε, δίζεγ ἴπε τηδη- 

ἐδεγε 1ο »ηο ἀπά ἐδεε 3 (τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; 
νυΐξ. φωιά »πῖδὲ εὐ εἰδὲ ἐσὲ, νερίον 3) 661 δᾶνθ 
ΤΕ ἴο πλγϑοὶ[; ἰδῖ πλὲ ἔοϊονν οἱ ΠΥ οννη 
οουΓϑ6." Το ρῆγαϑεα οσσυτβ ποὶ πηΐτοηιθηὶ 
πη ἴπ6 ΟἹ Τοβίδπησπί, 2 8. χνὶ. το; τ Κ. χνὶὶ!. 
18: 2 ΟἾτο. Χχχν. 21 Αγ υάε. ΧΙ. 12). [{ 15 
ἔουπά 4150 ἴῃ ἴῃς Νενν Ἴ δϑίδπηθηῖ: Μαῖίξ, υἱῖῖ. 
29, ἃπὰ ρᾷγα]}]6]ῖ5. Οοπιρ. Μαῖΐ. χχυ]. 19. 
Ἐνετυνθογο 1ἴ τηδῦῖκβ δοπιθ ἀϊνογροηςο Ὀοίνγθθη 
1η6 ἱποιρῆϊθ δηὰ ννᾶγβ οὗ {πὸ ρείβοῃβ 50 
Ὀτουρῆϊ ἰορεῖβοσ. [ἢ (ἢ]5 ῥάϑϑθαρθ 1ἴ 5εγν 65 ἴο 
δῆσον {πὶ [Π6 δοίίοης οἵ 6 δοη οὗ Οοά, ποὺν 
[δι Ηδ [ιᾶ5 οηϊογθά οἡ Η!5 ἀϊνίπο ννοσίκ, ἅγῈ 
ὯΟ ἰοηροσ ἀοροπάθηϊ ἰπ ΔΩΥ͂ ΜΥΑΥ Οὐ {86 5- 
ξεβίίοη οὗ ἃ νγοπδπ, Ἔνθη ἐποιρ ἴπδὲ νγοπηδῃ 
Ὀ6 Ηἰ5 Μοῖίμεσ. Ηοπορέοι ἢ 4}} Ηὀ ἀοϑβ 
ΒΡ 5 ἔγοτα νη, απ ψν}}}} Ὀ6. ντουρῃί δὲ 
15 ῬΓΟΡΟΥ ϑοάϑοη. ὅδε {{π|ὸ οὗ 5:]6πὶ ἀϊβοὶρ πὸ 
δηά οὐδάϊεπος ([μυκ 11. ς 1) νγᾶ5 οὐεσ. ΟΟΠΊΡ. 
Μαῖϊ. χι!. 46 ΕἾ 

»επό ῥόομγ ἐς ποῖ γεΐ κορφὴ) ἴπ6 ἄπθ ἘἰπΊΘ 
ἴογ 1ῃ6 ΔΙ] ΒΙπιεηξ οὗὨἨ ΤΥ ννοῦκ. ὍΤῃ6 ννογάβ 
ἅτ ἤδοῖθ υϑοὰ οὗ ἴμαξ ρατὶ οὗ Ομ τ βι5 νους 
ὙνὨΙ ἢ νγᾶ5 5μεννῃ ἰη πο ἤγβί γονοϊδίίοη οὗ Η 5 
δίοτΥ ; Ὀυϊ πιοῦε ΘΟΓΏΠΊΟΠΙΥ ΠΟΥ τεέεσ ἴο {δε 
σοηϑυπηπιδίίοῃ οὗ [ἴ ἴῃ ἴῃ Ῥαδβϑίοη, ὅ66 νἱῖ!. 
40, ποΐδ, ΧΥΙΣ. τ, ποῖΐθ. ΜΑΓΥΥ ΓΊΔΥ δᾶγὸ Ὀ6- 
Ἰιενθὰ παῖ (π6 ἢγβι τηδηϊϑδίαιοη οὗ ΟΠ τϑε 
ψνουϊὰ Ἰελά δὲ οηςε ἴο }}} {Ππιρῇ ; δηὰ ἴο 
[μδὲ ἔδῃςυ (ἢ6 νγογάβ ἅγὸ ἃ ργοβηδηΐ δηβυνου. 

ὙΠΟΓΘ 15 ΠΟ ἱποοηβϑιβίοπου Ὀοίννεθη {ἢΠ15 ἀθ- 
οἰδλγαίίοη οὗ Οῆσισε ῃαὶ ““ Η!5 ποι ννᾶ5 ποῖ 
γεῖ οοπιο.᾽" τηὰ (ἢ6 ΓΔ] πος οὗ [ἢ6 ὈΓΑΥ͂ΟΓ 
ὙἘΙΟΒ {ο]]οννοὰ ἱπιπηδά ίεῖγ. Α οἤδηρο οὗ 
ΣΩΟΓΔῚ ἀπά ϑρί 4] σοηα  Οἢ5 15 ποῖ χηδαϑιγοά 
ὈΥ Ἰεηρῖῃ οὗ ἴθ. (ΠΡ. ΧΙ. Σ, ποΐθδ. 

δ. Το [ογά δβ σορὶν ἰϑξ {πὸ ἔδἢ νυ] ἢ 
Ϊ Τεϑῖβ δΔΌϑο α ΕἸ] ἴῃ ΗἾπὶ ὑπϑῆδκοη. Νοννῃοῦο 
τεῖσο Ῥουπδρ8 15 βδυς ἢ ἰγυδὲ βϑῆονγση. ὟΝ Ποίμοῦ 
ἀϊνίπε ΠοΙΡ νγὰβ5 φίνδη [ἤχου φῇ ΗΠΠπὶ οἵ ποῖ, 50 
τηυσῇ δὲ ᾿οασὲ σουϊὰ 6 ρῥγονί δά, παΐὶ 1 16 
Τρ πιοπιεηΐ σαπη6---ηᾶ ἰξ 15 ἹΠΊροβϑ Ὁ] 6 ἰο 
ἸΙ56 ἃ [ἘΠΊ ΡΟΓΑΙ τη σι ΓΘ ἴῸΣ πλογαὶ σἤδηρο--4}} 
βΒῃουϊὰ Ὀ6 τεδὰγ ἴογ Ηἰβ δοϊΐοη. Τζῥαίσοευεν 
δε “αἱ! πο γομ, 4 ἐΐ ; [6 σοτπηπΊδηὰ ἰ5 ΒΟ] Ὺ 
ὉΠ Ιπι δὰ : 4}} ἰ5 Ἰοίς το ΟΠ τϑι. 

θ6--8385. Το πιδηποῦ οὗ ννοσκίηρ ἴῃ 6 πγίγαςϊο 
15 ἀεβογιδοά υνἱἢ δἰηρυϊανῦ πυϊηυΐοπεβα ἀπά γεῖ 
νΥ ἢ οἰ ηρ  ϊαν τέϑεσνο. ὙΠῸ ννῖπ 15 ἔουπά ἴο 
Ὅδ ρῥτοβϑοηῖ ἢ ἴπο νυδίοσ δῆσννϑ ἴθ σοηϊθηΐβ οὗ 
ἴδε δοιγοο ἔγοπι ὑνὨΙ ἢ 1ἴ ννὰ5 ἀγάννῃ. 

Θ. “41πά4 ἐῥεγε.. “εἰ ἐδέγε... Ὁ «ἰοπ6)] Μοτα 
ἘΧΔΟΙΪΥ: ΝΟῊ ἐδεγε.. ἰϑέγε.. 9 σἰοπο 890... 

στ. ΙΟΗΝ. 11. 
ΠῈΓ οὗ τῆς. ρυπσίηρ οὗ τῆς ενν8, 
ςοηίδίηϊηρ ἴνο οΥ ἴῆγεθ ἄγκίπβ ἃ- 
Ρίεςε. | 

7 6805 8411 ἀπο ἴπεπὶ, ΕἼ] τῆς 
νναϊεγροῖβ ψνἢ νγαῖοτ. Απά {ῃοῪ 
Β]1εἀ τῆδπὶ υρ ἴο ἴῃε Ὀτγίπι. 

8 Απά ἢε 861 υἱπίο τῃδηὶ, ταν 

ἐδεγο ἴῃ 1πΠ6 σουτί οὗἩ [ἢ ἤοιι56 85 1ἴἴ 9θοτὴ5 
(υ. 8) δηὰ ποὶϊ ἴῃ ἴΠε ξιιοβί- ΟΠ ΔΙΊ ΘΓ, 

σὶκ «υαἱεγρο!.] ὍὮΘ ἰάγρθ πυπλθοῦ τνου]Ἱὰ ὃ 
τοαυϊγοα ἴῃ σοηθοηιδηςθο οὗ 186 ΤΏΔΩΥ ρβιυιοϑίβ 
ἀΞϑο] ὈΪοα αἱ {ΠῸ ἴδασι. ὙΠΟΥ ἡνογα ο΄ “«ἠοπε---- 
Ὧἃ5 ΟἿΓ σᾶποῃ αἰϊγοςῖβ ἔοηΐθ ἴο Ὀ6---ϑίησθ ῃδῖ 
Ταλίε ΓΔ] 15 1655 "14 Ὁ]6 ἴο ἱπιρυγγ. Ψ6556]5 οὗ 
Βίοπθ οὔ δαγί ἤϑηννᾶγο ννεῖθ ρυθϑοροα ὈῪ [ἐνν- 
5} ἰγδάϊειοη ἕοσ [86 ννδϑῃϊηρχδ Ὀείογε δπὰ δῇοῦ 
ΤᾺ 6815 (’ δοίΔ,᾽ 4, Ν ὕπϑομο). ΤῊ Ρυ ΠΥ ης ἢ 
οχίοπμαδα ποῖ ΟἿΪΥ ἴο (6 ““ ννδϑῃίϊηςρ οὗ Πδι) 5," 
Ὀυϊ 4150 ἴο ““ ἴΠ6 ννδϑῆϊηρ οὗ σιρβ δηὰ Ὀγάϑθη 
ν6556}5 δηὰ σουοδεβ᾽" (Μασ νἢ}. 2, 4). ΕΓ 
1Π|Ὸ νναϑῆϊηρ οὗ νοβϑϑοὶβ, νυ ἢ ἡ ΟΓῸ ᾿πηπηογϑοὰ 
δηὰ ποῖ ΟΠΪΥ βρη ηκὶοά, ἰαΐοσ ἰγδα!οη Ρῥτο- 
βουοα ἃ τοσορίαςϊο Βοϊ ἀϊηρ ὁ" ἔογίγ ϑ4ΐἴδ," 
δύοιξ ἔνε {ΠΠ165 45 ἰάγρο 45 Οὔθ οἵ ἰῃ656. 

Ὧν Ε. Ὁ. Οἴαγκο ρίνοα ἃ σοπιδγκαῦ]ς 111115- 
ἰγαϊίοη οὗ ἴη6 ρᾶβϑαργε: “".., νυνδὴ ἀπιοης 
ἴΠ656 τιιΐϊη5 [αἱ (ὑ8η8] ννεὲ δᾷνν ἰᾶγρεθ, τηᾶβϑυ 
ϑίοῃε νγαίεσ- ροῖβ... ποῖ ργοβοσνεα ποῦ ὀχὨ! 64 
ἃ5 ταϊΐχιιο5, Ὀὰϊ ᾿γιης δνουΐ, ἀϊδγεραγάθα ὉΥῪ 
[86 ργεβθηΐξ ᾿πμδοϊδηΐβ... Ετοπι {ΠΕΣ ἀρρθᾶγ- 
ἅποθ ἀπά [Π6 πυτῦδοῦ οὐ ἴπδπὶ, ἴἃ νν45 αυϊΐα 
ονυϊάθηϊ τῃδὲ ἃ ργδοῖϊΐσα οὗ Κϑορίῃϑ νναΐῖθσ ἴῃ 
ἰατε βἴίοπθ ροΐβ, ϑδςἢβ! ποϊάϊηρ ἔτγοπι εἰρῃΐθεη 
ἴο ἔυνοηΐγ-ϑανθη χα] ΟΠ 5, ννᾶ5 Οὔσθ σοπηπΊΟη [ἢ 
ἴδ σοππίτγγ.᾽) ( Ὑγανεῖϑ,᾽ 11. ἢ. 44, τείογγοά 
ἴο ΌΥ Νῃὴ [,ρῆπορ, “ Βι0]Ὲ (Ουπίοχηβ,᾽ ἢ. 45) 
ποῖθ.) 

ἐδε ρῥεν ζυέπς οὗ δὲ εαὐ95] 866ὲ ν. 12. ΤῊΘ 
ννογάβ 5θ6πὶ ἴο σοηΐδίη δη Δ] 5ϊοη ἴο ἃ (ἢ γ5- 
[ἴδῃ ρυγιβοφίίοη. (οπιρ. 111. δ. ΗδθΌ. 1. 3; 
4 Ῥεῖ. 1. 9. 

ἑᾳυο ογ΄ ἐδνεὸ βγζὶπε αρίεεε] ὙὮΘ πηθάϑυσα 
Πογα (γπείγοίθ.) ῬΓΟΌΔΌΙΥ σογγοϑροπάβ ἢ [ῃς 

ἔ 

Βδίμ, νυ ῃϊς ἢ ννᾶ5 δαυϊναὶοπί ἴο ἴῆγεε δαίδ (γιϑα-. 
σωγέ:, Μαῖϊ. χιῆ, 3.3). δῦουΐῖ 8. ρα]οηθ. [{ 5. 
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τοδϑοηδΌΪ6 ἴο βιρροϑβο {παϊ [Π6 νεβϑϑεὶβ ργονϊ ἀνὰ ἢ 
ἔογ 1815 ὀΘχίγδογάϊηδγγ σαι βουίηρ ννογε οὗ αἰ ἔοτ- 
δηΐ 512Ζ65, Ὀυϊ 4}} ἰαγζὸ. 

7. επῖο ἐδε!}ῇ Τὸ βἰχί ἢ νεῦϑα 15 5:1 Ὀϑίδῃ- 
ἘΑΠῪ Ῥαγθητπδίῖςοδὶ, ἀπά ἴῃ μου ῃξ τ. 7 10]- 
Ἰονν5 ν. ς ἀἰγοςῖ!γ. 

δεν Μ||κἀ ἐδει ρ 19 ἐδε ὀγὶ»ρι)ῦἜ ὙῊΪ5 ρτθὸ- 
ἸΙπλ ΠαΥῪ νοσκ νγὰ5 ἀἄοπθ σου] οι ἶγ, 50 1ῃδῖ 
ἴῃς σοηίθοηϊβ οὗ ἴῃς νεϑϑοὶβ νεγε οὈνίουβ ἴο 8]}. 

8. ναι οἱ Ἐδίμοσ, σαν. ὙΠΕΓΙΕ 5 
σοηϑιάἀθγαῦϊ ΟὈΒΟΌΓΙΥ 85 ἴὸ [6 πιοδηΐηρ οὗ 
{Π656 ννογάβ. Ασςογάϊης ἴο [86 συγτγοηί Ἰηΐογ- 
Ῥγείδιοη {Π6 νναῖοσ ἴῃ ἴπ6 νϑβϑοὶς οὗ ριπῆςδ- 
᾿ἰοη νγᾶ5 σῃδηρδά ἴηΐο ψῖπο, ἀπά (ἢ βογνδηῖβ 
ἃῖῈ Ὀἰάάορηῃ ἴο ἀγὰνν ἔγοπι ἴμεϑο, ὙΒετε 18 

Ὠ 2 

- 



στ, ΙΟΗΝ. 1]. 
ουξ ποῦν, Δηἀ ὈΘΑΓ υηἴο τἢ6 ρΌνΕΓΠΟΥ 
οὔ δε ἰδβαβῖ, Απα {πδὺ ὕάΓα 21. 

9 ὟνΒεη τῆς στυ]ογ οὗ τῆς ἔβαβὲ ἢδά 
ἰλϑῖθα τῆς ννδῖογ [ἢδλῖ ννδβ πιδάς νυν ]η 6. 
Δηὰ Κπενν ποῖ ῃεηςα ἰτ ννᾶβ: (δυῖ 
(ἢε βεγνδηῖβ ψῃ ἢ ἀγανν τῇ ννδίῖογ 
Κηονν ;) τε ρονεγηοσ οἔ τῆς ἔεαϑβὲ σδ δά 
[86 ὈγΙΔαρτοοπ,, 

Ὡοῖπίηρ ἴῃ (Π6 ἰοχὶ τὶς ἀοβηϊοὶυ ροϊηϊβ ἴο 
ΒΓ ἢ 8η ἰηϊογργεϊδέοη ; δηὰ (Π6 οὔἽρίηΑ] ννογὰ 
15 ΔΡρΠοαὰ πιοϑῖ πδίυγα! γ ἴο ἀγαννηρ νγδῖου 
ἔτοπὶ {Π6 νν6}}] (ἴν. 7, 15), ἀπά ποὲ ἤοπὶ ἃ 
ψε5561 ||κὸ (ῃ6 νναΐογροί. Μογεονοῦ ἴδ επη- 
Ρδαίὶς δά ἀϊτοη οὗἉ ποαυ 9θοτηϑ8 ἴο τιᾶγκ [6 σοη- 
Ἐἰπυδηςο οὗ (6 5ᾶπι6 δοΐϊίοη οὗ ἀγαννηρ Ὧ5 ὃ6- 
ἔογο, θυϊ ἘΠ 4 ἀἰϊβεγοηῖ πὰ, Ἡπδοτῖο {ΠΟῪ 
μδὰ ἀγανγῃ ἴο ἢ] [Π6 σϑϑϑθ]5 οὗ ρυγιβοδίοη : 
ΠΟΥ ννογὸ σμαγροα ποὺ ἴο “ ἀγᾶνν δηὰ Ὀδθᾶγ ἴο 
[πὸ φονόσποσῦ οὗ {πὸ ἔδαϑὶ." [{ ϑεοπὶβ πιοϑέ 
ὈΠΙΙΚΟΙΥ ἴηαὲ νναῖοῦ ἴδκδοὴ ἔγοπι νεϑϑϑοὶβς οὗ 
Ρυγβοδίίοη σου] πᾶν Ὀδοπ ερὶογοὰ ἔογ 
ἴπ6 ρυγροθαὲ οὗ ἴπ6 τηϊγαοϊθ. Οἡ ἴδε οἵδμοσ 
᾿δηά, (6 οἰρηίϊἤοδηςθ οὗ ἴΠ6 τηῖγαοῖθ σοπηθβ ουξ 
ἢ ἱΠΠΠΙΟΙΥ φστθαῖοσγ ἔοσοθ ᾿ξ {πε σῆδηρε 5 
ψυτοῦϊ (Ὠγου φῇ {πὸ ἀσδεϊπδίίοη οὗ {Π6 οἰ ηθηῖ. 
ὙΤΠδῖ νυ οἢ τεπιδίποὰ νγαΐοσ νμοη Κορὶ ἔογ ἃ 
ΠΕΓΡΙΊΟΠΪΑ] 156 Ὀδοδπθ ννὶπο Βοη Ὀογηθ ἰῃ 
[Δ ἰο πλϊηϊδῖοῦ ἴο ἴῃς ποεάϑς, ουθὴ ἴο [Π6 
ΒΡΟΓἤιου5 το Γεπιθηΐβ, οἵ 16. ὍῊ]5 νίονν, 
(Παΐ {πῸ σῆδηρο ἰη [Π6 ννδίοσ νγᾶβ ἀδίοιτηϊποα 
Ὀγ ἰἴ5 ἀδϑεϊπδίϊοη ἔογ υϑ6 δὲ πὸ [δαϑβί, σᾶπ ὃ6 
Βοϊ ἃ δ] Ό 4 }}Υ 16 {Π6 ννδῖοσ 50 υϑοάὰ πὰ ἸΠΙπιϊϊοά 
ἴο πὶ ΒΟ ἢ ννᾶβ ϑϑαὰ νγογο “ ἀγαννῃ ᾿ ἔγοπὶ 
(ΠῸ νϑϑϑοὶϑ, δηά ηοΐ ἤτοπὶ (ἢ ννο ]]. 

[{ πονίδνοσ, {π6Ὸ ἰγδάἰοηαὶ νἱονν οὗ [6 
Τηῖγᾶς]6 6 τεϊδίηθαὰ ἢὸ σϑαὶ αἰ ΒΠσ Ὑ σαη 6 
{ες ἰὴ (6 πιαρπιι δ οὗ {πὸ πιαγτίαρο μι ν ἢ 
ὙῃΙς ἢ ΟΠ γιδὲ οπάοννοά ἴπ6 που οὗ ἃ ἔτ οπιὶ. 

ἐδὲ σουεγπον (ΤΆΤΘΥ, 45 Ὁ. 9) οΧ᾽ 1ῥὲ 7εω“) 
ΘΟΠΊΘ ἤᾶνα βιρροβεὰ [ἢ 5. “τυ ἴο Ὀ6 {86 
σοῦ βογνδηΐ, “ βἴονναγά,"" ἴο ννῇοβο Ἴᾶσγο 4]] 
1Π6 Δγγδηροιηθηΐβ οὗ {Πη6 ἔδρασε ννογὸ ορηϊγιϑιοα, 
Δηὰ ηοΐ οἠὸ οὗ ἴπΠῸ ρυσϑίβ. ΤῊΙ5 ἰ8 {Π6 οἰδϑϑὶςδὶ 
ὑδᾶρε οὗἩ [Π6 ἴειτῇ οπιρὶογοά, δηὰ ἢξηςς [ὺ- 
ὙΘΠΓΙ15 Θρ6α 8 οὗ σερηρ »ππισίογσ, Βυΐϊ οἡ 
[ὴ6 οἴδεοσ ῃαηά, ἴῃ Εςςο]ι5. ΧΧΧν. ΟΣ, 2, οηθ οὗ 
[δὲ ευιοϑίς ἰ5 ἀθϑου θα δ5 “συ ογ ἢ (ἡγούμενος), 
δηά {ποτὰ 15 ΠΟ σεγίδιπ ονϊάθποθ ἔπαΐ ἴδε [ον 
᾿δὰ ΔΠΥ ϑιςἢ δὴ οὔῆςογ ἀπιοηρ ἱμεὶς βογνδηΐϑ, 
ὙΠΟ σεγίδί ΠΥ σγου]ὰ ποὶ ἴῃ ΔΩΥ οᾶϑ8 ὃ6 ᾿Κεὶγ 
ἴο Ὀδ6 ἰουηά πῃ 5:.ςἢ ἃ Πουδοῃο ἃ ἃ5 [ἢ |5. 

ι. 9,10. Τῆι ἱἹπάοροηάδφηϊ νυϊηθβϑ ἴο ἴθ ἔννο 
ΡΆτιδ οὗ {86 πλῖγᾶο]α Θϑ Δ] 15}65 115 σϑα! γ. 

ἢδ6 στοῦ οὗ ἴΠ6 ἔρασι ἐθοίϊαγοϑ ννῆδῖ (6 ε]6- 
πιθηΐ ἦς, [ἢ βογνδηΐβ κῆθνν νν δῖ 1ἴ φυα.. 

9. ἤρῥεπ 1δὲ γμίογ.. ἐδ σουέγπογ.. εαἰεα] 
Απᾶ ο«υδέη ἐδὲ γμίον,, 16. Ὑ1ΘΥ...681160} 
(φωνεῖ, νΪΕ. “ογα!}) 866 ΧΥΠῚ. 32. 

ἐδαΐ «υαΓ "παάε)] 1, 1ΟΥΔ}Ϊγ, «υὐδέη ἢ βαά 

ἶν. 9---ἰι. 

Ιο Απά 5411 υπῖο δίηι, ἔνε 
πλλΠ ἃ ἴῃς δερ!πηίηρ ἀοῖῃ 86εῖ ἔοτί 
δοοά νγίπε ; δηὰ ννἤξη πιεη πάνθ ννε]]} 
ἄγυηζκ, τἤδη τῆδϊ νυ ςἢ 14 ννοσϑε : δωΐ 
ἴοι Βαϑῖ Καρὲ τῆς ροοᾶ ννίηβς ὑπ] 
Ὠονν. 

11 ΤῊ Βερίπηΐηρ οὗ τηΐγας]εβ αἰά 
]εβὺ5 ἴῃ (ὑδπα οὔ (Ά]Π|ες, ἀπα πηδηὶ- 

δὲέρονιθ, αὔεγ 11 δαά δεεορις. “ΤῊΘ οἴδιιϑθ ἰ5 
Ρτοάϊοδενα πὰ ποῖ 5 ΠΊ|ΡῚῪ ἀεϑοτρίϊνο. 

αμπαά ἔμεαυ ποῖ... ἀπεαυ) ΤὨΙ5 οἴδυθο 15 πιοϑῖ 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἴο 6 ἰδκθη ἃ5 ἃ ραγθηί ῃοϑὶβ: ἤζεπ 
ἐδὲ γμίεγ ἰασίεά,. (ἀπά δέ ξηεαυ ποῖ... δμξ.. ἔπεαυ) 
δὲ εαἰίειῥ.. (οτηρ. ἱ. 14, ποῖθ. Ηἰδ5 Ἰξπογδηςθ 
οὔτ βουγοο ἔγοπι νν Ὠϊςἢ [Π6 νν]ηο σᾶπιὸ ἀϊὰ ποξ 
ἰοδὰ ἴο ἢΪ5 ᾿Ἰῃφυΐγτγ, θυ ταῖμοῦ ραν ννοεπῃῖ το 
ἢϊ5 ϑροῃίδηθοι!β (Ἔϑ[ ἹΠΠΟΠΥ ἴο 1[5 ΘΧο ] ]δηςθ. 

«υδίορ ἐγεαυ «υὐῤίοΡ Ἀδὰ ἄτανῃ. Νιυΐξ. 
φιΐ ῥᾳωγίεγαηπί. 

10. Τε νογάϑ ἅγὸ δ] ρ]αγίαϊ! δηὰ 141] ἴῃ 
1} (6 ἘΠαγδοίογ οὗ ἴῃς βδεθηθ. ὍΒὲ ἴοιπῃ οὗ 
{Π6 ἢτϑὶ ραγί οὗ [ῃ6 βθηΐθῃςς ἰ5 ργοόνογθιδὶ, δηὰ 
(Ποῖα 15 ποϊῃιηρ ἴο οβεῃά ἴῃ ἴῃ βίτοῃς ἴδιπῃ, 
ῥανε «υεἰϊ ἀγιριά (ςοτλρ. Οεη, ΧΙ. 34, 0ΧΧ.), 
“ ἀγὰηκ ἔγθεϊγ," Ὠς ἢ ὨΔ5 πο ἱπηπιεάϊδία 
ΔρρΙοδΔύοη ἴο ἴῃς ψχιυδϑοῖβ ργόθοπὶ. ὍὙΠὲ ἰαϑὶ 
οἶδιιθϑὸ βθοῖβ ἴο ὕδ οὔς οὗ ἴμοβε ὑποοηβοῖοι5 
ΡΓΟΡΉΘΟΙΟ5 ἴῃ νυ δι ἢ ννογὰβ βροκεθη ἴῃ γοςοβῃϊ- 
ἰίοη οὗ ἃ ργϑβδθηϊ δεῖ σγενθᾶὶ {μ6ὲ 2 ἀδέρεσγ 
{πι|ῖὴ οἵ ννδις ἢ 1 15 ἃ 5ίρῃ. 

αὐ ἐδὲ ὀσμῆς ἀοἱ ὁ “ε1} ΤΑΣ δὶ βοῦῦθὺ οὁΠ. 
Ξοοά «υἱπε)] Ἐλίμεγ, 8.9 φορά «υἱπε ἔτοπι [15 

βίογθ.0 ὍΤῆαε ἀεβηϊΐϊο ἀγῖῖς]6 15 πᾶ ροϊηϊεά ὈΥ͂ 
[Πε οηά οὗ ἴδε νεῦϑβϑ. 

αὐογ.9] ῬΟΟΙΘΙ. [{Ἰ|}1ΟΓΑΪῪ, σ»αίγ. Οὐ 
ἐῤεη. 
ἀρ ΤὩς Ιάφαᾶ οὗ {πὸ νοσῦ (τηρεῖν) ἰ5 τῃδΐῖ 

οὗ νναῖομι} σᾶγὲ ταῖμογ [ἤδη οὗ 5δίε ουκίοάγ 
(φυλάσσειν). ΟὐοιηρΡ. «ἢ. χΧἰ!. 7. 

11. Τρία δορίππὶπς ...]Ὶ ἈἘδίδοῦ, δοςοξάϊπρς 
ἴο ἴΠ6 ἴπι6 τοδαΐϊηρ, Τϑὶς α: 4 ὀεσιπρέησ οὗ 
ῥὶς σἰση... 

»ὐγαεἰς.] βίξπ (σημεῖα, Ν Οἱξ. εἰσπα). ΤῊΣ 
νδὶιθ οὗ {πΠῸ νου ννᾶβ γαῖμογ ἴῃ ννπμδῖ 1ἴ ἰηἀϊ- 
ςαΐοὰ ἤδη ἴῃ νυνὶ [ἃ τῦλϑ, Μιίγαςϊθβ, ἴῃ 1Π 5 
ἀϑρεςὶ ψῃΙΟἢ 15 σοπηπηοπδβὶ ἴῃ ἴπο Νενν Τεκίδ- 
πιδηΐῖ, ἅτ γενοϊδίϊοηθ οὐ {τ ΤὨγουρ ἴδ6 
ΒΥ ΠῚ ΌΟΪ15π| οὗἩ ἴπ6 ουϊννατγὰ δςοῖβ. 
ΤΠ ἰγδηβιδιοη σὐσησ 15 Αἰννὰγϑ ργεϑογνεὰ ἴῃ 

{πὸ δυμπορίϊϑῖθ ὄχοορὲ [κ6ὸ ΧΧΙΠ. 8 (566 
Μαῖϊ. χνὶ. 3); Ὀυῖ ἴῃ δι [οδη ννὲ ἔτεα  θ!ΕῪ 
βηὰ {ῃδ τοπάογιηνς »εγαείσε, ὄνθ νυν ογο 186 
Ροϊπί οὗ ἴῃς ἴοδοῃίηρ ἰ5 ἰοϑὲ Ὀγ {118 {γδηϑὶᾶ- 
[ἴοῃ, δ. χ. ]οἢπ νἱ. λό, πο ὀεεαιμε γε τατῦ 
ΒλᾳῈ5 δΐ..., ννΏρτο {π6 πηοΐΐνο ννᾶβ ποῖ ἴἢ6 - 
Ῥιοβροςῖ οὗ ϑοπιεϊ προ γεῖ ποῦϊογ ἰο Ὀ6 τὸ- 
νοδὶοά, δυΐ δοηυίϊοθοθηςθ ἢ [6 5τῸ85 534[1520- 
τἴοη οὐ ΘΑΓΪΥ ννδηῖθβ. Ὁ Ββοηθνυοσ ἴπ6 ννογὰ 
5 ιιδοὰ οὐ Οἢγϑι 5 ψνοῦΐϑ ἰδ ἰ5 αἰννᾶγϑβ νυ] ἢ 
ἀϊδίιηςϊ τεοΐεγοηος ἴο ἃ ΒΙΡΠΟΥ σμαγαςίοσ νυ Βι ἢ 



γ. 12.]. 

ξεϑιεα ἔστ 18 ρίογυ ; δηὰ ἢ 5 ἀϊ8βς]- 
Ρἷεβ δε] ενεὰ οἡ ἢἰπ1. 

12 ὅ Αἴδεγ (18 ἢ6 ψγοπῖ ἄοννῃ ἴο 

{δεν ἱπάϊοαῖθ, Ὑθοβο 180 οΔ8]] (ἢοπὶ “ὁ 5; τι5 ̓" 
αἰίδςῃ ἴο Ηἰπὶ ἀϊνίηο δε θυΐο5 ἴῃ ἐδ ἢ, 11. 23, 
1). 2, ὅζο., οἵ ἔδαγ, χὶ. 471 δηά δεᾶοῇ 'ρῃ ψᾶνθ 
οςςδϑίοη ἴο ἃ στον (ἢ οἵ [8118 οὐ ὑπο] εξ δο- 
οσογάϊηρ ἴο ἴῃ6 βριξ οὗ ἴμοϑο ννῇο ννυϊποβϑοὰ 
ἰι. ὙΒο νοσγὰ ννᾶβ5 δάἀορίοαά ἱπίο ἴῃ6 Αταχηδὶς 
ἀϊαϊεςὶ (122) ἴῃ ἴδε ξεπεγαὶ βθηβα οὗ “" βίξῃ." 

τ πλᾶὺ Ὀθ δά ἀδὰ {μδὶ ἴῃ6 ννογὰ 2οευεν (δύ- 
ναμις) ἴογ γπίγαςίφ ὭΕΝΕΣ Οσσυ5 ἰη δ. [ομῃ, 
ὙΠ ἢ6 ΨΘΟΓΥ ΠΟΙΠΙΠΟΠΙΥ ἰηο]υ65 τ] γᾶς 65 
υπάον ἴἢ6 ἴεγπῃ «υογά., χὶν. αι. ὅζς. 

[πὶ 1π|5 ραϑϑάρε ἴπ6 ἱννοίο ά εἴεςί οὗ ἴΠ6 5'σῃ 
5 ἀεβοδοὰ Ὁγ δῖ [ομῃ, ἤγβϑί 45 ἃ τηδηϊεϑίδ- 
Ὄοῃ οὗ (ἢ γϑι 5 βίοσγ, δῃὰ πεχὶ 45 ἃ στουπὰ 
οἵ ἐδ! ἴῃ πῆοθο ννὯΟ τνεγε αἰγοδάυ ἀἸ5ς!ρ|65. 
ΤὨο οδῆςς οὗἩἨἉ ͵πλιγᾶς]θ5 Ἐθυσγαγάβ ἴἤοθο νγῇο ἀο 
ποῖ θεῖονο ἰ5 νν ΠΟ] Ἰοξε ουἱ οὗ 5 ἢξ. 

»αη γε! ξογ 12] ταδλίθετθᾶ. ὍἼε ννογὰ 
(φανεροῦν) ἰ5 ἐτεφιεηὶ ἴῃ δὲ Ιοῃη, (Ὠ. 1. 21, 
11. 4) ΧΧΙ τ, τς, 

δὲ: χ΄ο»}7γ)] Ὅλο βἴογυ (ςοπῃρ. ἱ. 14, ποῖΐϑ) ἰ5 
ΠΌΪΥ, ἱπΠοσοητγ, ΟἾΓΙϑι 5. σίογγ. Α ρυορμεῖ 
ψου]ὰ τηδηϊξεβὶ ἴΠε ρίοτυ οἵ Οοά. Ὅῇε πιδηὶ- 
[εδίατίοπ οὗ ΗΪ5 ἸΟΣΥ ἴῃ (ἢ ]5. “Ὃ 5ῖρπ" πηυβῖ 
ποῖ Ὀδ6 βου ῃϊ 5: ΠΊΡῚΥ 1ῃ ψνμδΐ ννὸ ς8}} 118 “" πηϊ- 
Γασυϊου5" οἰοπιθηΐ, Ὀυξ ἴῃ 115 ἰδ ἴῃ σοη- 
ποχίοῃ ὑν ἢ ἴῃ οἰγοιπιδίδηοθϑ, ἃ5 ἃ γονῇ 
οὗ ἴπὸ ᾿πϑῖρῃϊ, [Ώ6 ΞΥπιραῖῃυ, ἴἢ6 βονθγει ΡΥ 
οὗ ἴῃ. ϑοὴη οὗ Μδη, ννῆο ννὰβ (η6 νοζά 
[ῃολγπδῖθ. 866 Αἀαϊτίοηδὶ Νοῖδ. 

δὲ ἀεείρίος δοξίευεά οἡ δὲν] ᾿ΓΟΘΕΠΊΟΗΥ 
(.. 26) ἀϊγεςῖβ ἴῆοβδθ ὑνῆο ννεῦὲ γοδαῦ ἴο ννε]- 
οοὴθ Οἢτδὶ ἴο Ηϊπι. Ῥεγβοῃδὶ ᾿ῃογοοιΓ5θ 
ςοηνοσίβ ἔο]]οννοῦβ ἰπίο αἰἰδοὶρ]ε5 (ἰϊ. 2). Α 
τηδη οβίδίίοη οὗ ροννοιῖ, 85 ἃ ϑίξτι οἵ αἰϊνίποῦ 
ξτάςο, σοηνογίβ αἀἰ5ο  ρ Θ5ὨΙΡ ἰηΐο Ῥουβοηδὶ ἔδιτ ἢ. 

ῥεἰευεά οα ῥἢ ὙΠῸ οὔξίηδὶ ρῆγαϑθο (ἐπί- 
στευσαν εἰς αὐτόν, ν υἱρ. ἐγεάέάεγμῶ ἐπ ειρ») 15 
ῬΘΟΏΠΑΥΙΥ ομαγαςίετγιϑιις οὗ 81 [οη. [ἴ ἰ5 
ἰουπὰ ἴῃ οἠθ ρἷᾶςξ ΟὨΪΥ ἴῃ [ἢ δγπορίς Οο5- 
Ρ6]5 (Μαεῖζί. χνι. 6 [| Μαγκ ἰχ. 42), δῃηὰ δυΐ 
ΓΑΤΟΙ͂Υ ἴῃ 51 Ῥδι}᾽5 Ερ 5165 (Ά οι. χ. σ4: Ἃδὶ. 
1". τό; ΡΒ]. 1. 29). ὙΠῸ ἰάθα Ὡς ᾿ξ σοη- 
γΕΥ5 15 ἰῃδῖ οὐ [Π6 δὺυϑοϊυΐῖο ἰγαηβέογθησα οὗ 
{τὲ ΠΌΠ ΟΠ ΘβοΙζ ἴο δῃοΐδογ. 

Α93 (6 Ὀεριππίηρ οὗ Οἰγϑι '5. ϑίρτιβ 1[ 5 
ΤΑΙσαοΪῈ σδηποῖ θὰ ἢᾶγα ἃ ΓΕρΥΟΘθηΓΔν6 υ8]16. 
Ἧνο πηΔῪ ΟὈΒοΓνΘ 

1. [19 οβϑοηζδὶ σῃαγασῖεσ Α διβὴ οὗ 5ϑονθ- 
τείξῃ ρον γουρῃξ οὐ ἱπογρᾶηὶς τηδίίοσ, 
ποῖ οὐ ἃ ᾿ἰνίπς Ὀοάγ. | 

1. [6 οεἰγοιιπιϑίδηταἹ] ομαγαςῖοσ, ΤῊ σῆδηρο 
οὗ ἴΠ6 5ἰπιρίοῦ ἴο ἴδε τίσποῦ εἰθηςπί. [π (ἢ ]5 
Τεβροοὶ ἰξ τᾶ ὃε οοηϊγακίοα ἢ ἴπ6 ἤγοὶ 
Ρυδ]ις πιίγδοϊα οὗ Μοβοβ, νυ]! ννἤοϑο ἢ ΟΥΥ 
ἴπε τεςογά οὗὅὨ πχίγδοϊεθ ἰὴ ἴθ ΟἹ Τεβίαπηεηξ 
ΠοΟπΊπεηςος. 

4. [18 πΠΊΟΓΔΙ οἙἰαγδςσῖοσ. ὉΠὸ ἀπδννοσ οὗ 
ἶονε ἴο ἐδιίῃ, πιϊηϊδίογίηρ ἰο ἴῃς ἔμ ]η6585 οὗ 

5τ. ΙΟΗΝ. 11]. : 

Ολρεγηδιπι, ἢς6., πὰ ἢ᾽158 πιοῖδεῦ, ἀπά 
Πὶ5 Ὀτεῖῆγεη, ἂπά ἢ5. αἰβοῖρ]ε5: δηά 
ἴΠΕΥ Τσοπεηζεα τῆδγα ἢοΐ ΠΊΔΩΥ Αγ. 

δυπίδη ἸΟΥ͂ ἱπ οπὲ οὗ [15 ϑιπιρίεσδε δῃηὰ πιοσῖ 
πδίιγα] ἔογπηβ. (οπίγαϑέε (ἢ]5 ἔραϊυγσεο ὙΠ ἢ 
16 δοίίοη οὗ [ῃ6 Βαριϊϑῖ, Μείῖ. χὶ. 18, 19. 

ἴῃ οδοὴ ἐδϑροοῖ ἴπῸ σμαγαςίοσ οὗ ἴδε βἰσῃ 
ΔΏΞΟΓΘ ἴο ἴΠ6 φσοηθγαὶ σδαγάςῖοσ οὗ Οπηϑί 88 
᾿ἃ πον ογρδιίοη, ἃ ἰγδηϑῆρυγαίίοη οὐ (ἢ6 σεζὸ- 
το ηαὶ ἰνᾶνν ἱπῖο ἃ ϑριγίίυ] (σοβροὶ, ἴδ 6π- 
ΠΟὈΪηρ οὗ ἴῃ6 ννθοῖὶς ᾿θ. [τ τπιᾶγ θὲ δά ἀοά 
Αἶϑο (δι (6 βοθηδ οὗ {Π6 "" βίξη ᾽" ---ἃ πιδυτίαρο 
[εαϑί---ἰς τῆλ ὑπϑπάργ νης ἢ [η6 Δοσοπ)ρ] 5ἢ- 
τοοπὶ οὗ ΟἸ γι 5 ννοσκ 15 ποσί σδβαγδςοίεγϑΣ 
ἘΟΔΙΪΥ ῥγοῆξυγεά, οἰ. 111. 2; Μαῖῖ. χχιίῖ, 
χχν. χ ΕἸ; ον. χίχ. 7, Χχὶ. 2. 

ΤὨΐβ5 ταΐγαοϊο δίοπα οὗ ἔμοϑο τεσογάρα ὈΥ δὲ 
ΤἸοβπ μᾶ5 Ὧο ράγδὶ]εὶ ἴῃ 16 ϑδυπορίϊϑῖβ ; δηά 
νὸ σδηηοῖ Ὀμὶ σοποϊυδε ἔγοπι ἴΠ6 ταϊπυΐθηθ85 
οὗ [ἴῃς ἀοίδι}5 οὗ 6 ΠιϑδίογΥ ἰμαΐ (ἢ ΜοΙδογ 
οὗ 1Π6 1Ἁ,οτγὰ πιά Κποννῃ 5οπὶθ οὗ δεῖῃ ἴο τἴὴ6 
ΑΡοβίίθ ἰο ψνῇοβθθ Ἵᾶγὸ δῆ6 ννᾶβ εηἰγυίοά. 

ΟΥ̓ΘΟΥΕΓ ἴῃ {15 ΠλΙγΔ0]6 ΟὨΪΥ ἀο65 5ῆ6 ΟΟΟΟΡΥ͂ 
ἃ Ρχοχηϊπεπί ρῥἶδςοθ. 

12. Ὑ ΐβ νοσϑα ἔουτηβ ἃ ἰγδηϑ!οη. 4.5 γεῖ 
[Π6 ἔΆΠΗΪΥ ᾿Ρ ννὰ5 ποῖ ὑὈσζοόκθη, ὙῚῚ “ Ηἰ5 
ΒΟῸΣ νν45 σοπηθ᾽᾽ ἴῃ ἃ ποὺ 56η56 ἴΠ6 [,οχὰ 581} 
νναϊϊοὰ 45 Ηδ πδὰ μιμογίο ᾿ἰνθά. 

Οαῤεγπαμρ!}) ΟΔΡΠαι-σηδῆυτα, δοοογαϊηρ ἴο 
ἴη6 πιοδὲ δηείεπί δυϊῃοῦ 65 (Καφαρναούμ, 
ὨἾΓΤΣ ἽΒΞ. [οϑορῆι5 γίνε Ὀοῖἢ Κεφαῤναούμ 
δΔηὰ Κεφαρνώμη). ΤὨϊ5 ἴοννη νγάὰ5. οἡ ἴπ6 
ϑῇῆοτγοϑ οὗ [Π6 Π|ε 50 ἴῃπαϊ (Πγισῖ φὐεπὶ ἄοαυη 
ἘΠ ΠΟΥ ἔγοπι Νδζασοίῃ οὐ ὕδπα, ννῃ σοῦ Ὑν ΓΟ 
οἡ ἴΠπ6 140]6-]ληὰ αὔονθ. Οδρθᾶῦ (4 δαρείει, 
οἴ, Πυκε ΙΧ. 12, δ)γ.) 15 ἔουπα ἴπ ᾿ἰλίε παπΊ68 
οὗἩ ρίφοοβ. ποῖ ἀπέ θα υ ΠΥ, δηβννογίηρ ἴο {Π6 
Ατδαῦὶς σ. ὙὍΠὸ 5ἰῖα οὔ σδρογηδυτη [ᾶ5 
πονν Ὀθθη ἰάἀοηπι ρα Ὀογοηὰ 4}] ΓοαϑοηδΌ Ϊ6 
ἀουθὲ νυν ΤοΙ- Πῶν»ι (Νν ϑοη, "8.4 οὗ Οδ- 
1116 6,᾽ ἰπ Μναγγοπ᾽β " ΚθοονεγΥ οὗ [6 βα θπι, 
ΡΡ. 342  ; Τυϊϑίγαπι, "1 μἀπὰ οὐ ἴ5γδεῖ,᾽ Ρρ.. 
428 ΕἾ, εἀ. 3). ἀοπιρατε Μδαίϊ. ἵν. 13, ῃοίδβ. 

Ετοπὶ ἴδ τπιθηΐοη οὗ “ 815 Ὀγεοϊῆγθη," ᾿ν8ο 
ΑΓῈ ποῖ ῃοϊςοὰ στ. 1,2, 1ἴ ἀρρϑδῖϑθ Πἰκεὶγ {παῖ 
{η6 Τοτὰ μαά τοϊυγποὰ ἴοὸ Ναζαγεῖῃ ἔτοτα 
δηᾶ. ΤΠ ραϑϑίηρ τοίεσεπος ἴο ἃ 5ο] ουγη δὲ 
Οδρεγηδιπὶ {4115 ἰη νἢ ννῆδὶ 5 βαϊά ἴῃ ἴπ6 
δγποριίἰσῖ5 (Μ δεῖ. ἵν. 12) οὔ τπ6 1νοτγά᾽5 βυ ῦϑθ- 
αυθηΐ τοηονᾷὶ {Π|{Π6Ὶ ἔγοῃ ΝΑ ζάυθῖῃ δἵ (86 
σοπητηθηοοιηθης οὗ ΗἰβΒ Οδ] ]δη τι ΠΕ ΓΎ, 
(που ρῃ (Πἰ5 ἕαςξ ἰ5 ποῖ δὄχργεβϑὶν πχθηϊοηθὰ 
ΌὈγ 8: [οῆη. (ὑοπιρ. νὶ. 24 ἢ. 

ῥὲ ὙΠ ΓΕ Μοϑβὲ ργοῦδὈ ἴπῸ δοηβ οὗ 
ἐοϑερὴ ὈΥ 4 ἴΟΥΙΠΘΓ ΠιΔΙΤΊΑΡ6. 866 δῇ Ἐχ- 
Διιϑῖϊνο Ἐϑϑαῦ Ὁγ Γ᾽ Πἰρπιοοίῖ, " Οαἰδιίδηβ,᾽ 
Ἔϑδυ 11. 

πο »ηῶπγ ἀαγ5] ΤῊϊΪβ ἰ5 ροῖμδρϑ πιεπιοηθὰ 
ἴο 5ῃὸνν ἰδὲ δὶ ργεϑοηΐ (δρογηαι πὶ ννᾶ5 ἠοῖ 
τηδάθ ἰῃ6 ρεγπιδηοηί γεβίάθηςε οὗ ἴδε 1 οτά, 85 
1 Ὀεςδπὶς αἤογνγαγάϑ. 
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5τ, ΤΙΟΗΝ. 11. 
12 ἢ Απά τῃε εννβ᾽ ράϑϑονεγ νγνὰ8 

αἵ ἢαηά, δπὰ εϑυ8 ψγεηῖ τρ ἴο εγυ- 
8416 1. 

ῖ. ΤῊΣ ΝΟΚΚ ΟΕ ΟΗΚΙΞΥ 
(1. χ13-.-ν. ς 4). 

Τα ἐοττηδίίοῃ οὗ ἃ 5Ππ14}} στοὺρ οὗἉ ἀἰϊδϑε!ρ]65 
ἱπϑριγοὰ ὈΥ ἵπιο ἕδιἢ (Ὁ. 11) νν45 ξυ]ονγοὰ Ὺ 
ἴῃ σοπιπλοποοηιθηΐ οὗ {πο [νογά 5 ρα]. νοσκ. 
ΤὨΙ]5 15 ργεϑοηίθα ἴῃ [ὮΓΘΘ ἔΟΓΠῚ5 45 υπάογίδκοη 
ἴῃ ἴητεθ αἰϊδιίίηςϊ βδοθηθβ, υάξεα, ϑδζωδιίδ, 
ΟΔ]1|6ε. 

ΗΙβοτῖο [πὸ Ἀονοϊδοη οὐ Ὁ σῖσι μὰς Ὀθθη 
ξῖνοῃ τΔ ΙΗ (Ὠγουσὴ ἴΠ6 σοηϊεβοίοη οἵ ἀϊ5- 
αΕἸρ[65 ((. σὲ, ποῖθ). Ὑῆθ Ενδηρε δὶ πονν, 85 
6 γάσθ5 ἴΠ6 βδοαιδηςθ οὗ δνοηΐβ, Ἴσσοννὴβ [ῃ6 
τοοοσγὰ οὗ ἴΠ6 τοϑποηΥ τοηάογοά ἴο (ἢ γιϑὲ ὉΥ͂ 
ἴμ6 τεοογὰ οὗ Ηἰ5 ἢγβί 5ε] -γενοϊδίίοη Ηδ 
δϑθῆενγδ ΟῚ Ηδ 5αιἰϑῇοὰ δηϊοιραίϊϊοπβ δπὰ 
ννδηΐβ ; ον Ηδ ννᾶϑ τηϊϑιιηάεγίοοα δπὰ ννε]- 
σοπιοά. ὕπδειϊεξ 5 ἃ5 γοῖ ραϑϑῖνα, ᾿πουρὴ ἴἃ 
5. 56ὲπ ὈὉγ (ἢ τισὶ (11. 2). 

ἼΠ6 παγιαῖϊνο (164]5 51}}} ἔοσ ἴθ πιοϑὲ ρατγί 
ἢ τερτγοϑοηϊδίνο ἱἹμάϊνιάιια]5, ἀπ ποῖ νὰ 
(ἢ πι45565 οὗ ἴμ6 ρθορίο. 

ΤὨδ ρβοπογδὶ σοηϊεηϊβ οὗ [6 ϑοςου ᾶτὸ [5 
. ἀϑιΠρυϊοά : 

1. Το ψοῦκ ἴἰπ [υάπὰ (. 1 2---ἰ11. 26). 
ὦ. Αἱ [6πι|β416πὶ ἴῃ ἴῃ6 ἴεηρίθ (11. 124--- 

2). 
'. Ὑὸ βυπιθοῖὶς δςῖ (14---τ6). : 

Ἑῆρςι Οἡ ἴΠε ἀἰϑ.!ρ]65 (υ. 17). 
'. Ἴδα ρῥγοιηϑοὰ 5ίψῃ (18-- 21). 

Εἴδςϊ οἡ {πὸ ἀἰδϑοῖρίεβ (νυ. 22). 
ὁὄ. Αἱ ογυβαίοηθ ἢ [ἐνν8 (1. 22---ἰ1}, 

21). 
ἷ. ἐν (23-25). 
ἴ:. ϑρΕΟίΑΠΥ (1. 1---Δ.1). 

ς.- ἴπ Τυ ἀκ δεέπογα!!ν (111. 22---6). 
4. Το ννοσκ ἴῃ ϑαπιδγία (ἰν. 1-- 42). 

ἷν. 1--3, ἘΓΔΠ5ΙΠΟΠΔ]. 
α. ϑρθοῖδιν (4---.38). 
ὁ. Οεπεγα ν (39---42). 

3. Το ψοσκ ἴῃ ΟΔ11166 (ἰν. 4.2----.ς.4).Ψ 
α. Οεμπουλ (4 3-λ 9). 
ὁ. Δ 5ρθοϊδὶ βίξῃ (46--- - 4). 

Σ. ΤῊΕ ΨΜΝΟΚΚΊΓΊΝ ἴσυδα 
(1. χ3---ι. 26). 

[τ νγὰ5 βιί(ἴηρ {πὲ ἴθ 1, ογὰ 5 ρυθ]ῖς ψνοσκ 
δῇῃου]ά σοπηπιδηςθ ἴῃ [υάπα πὰ 1η ἴπεὸ ΗοΪγ 
Οἴῖγ. ὙΠ ἐνθηΐβ τοσογάθα ἴῃ [ἢ ]5 βϑσιίοῃ 
ΤΟΔΙΪΥ ἀοίογπηπεὰ [Π6 σΠαγδοίογ οὗ Η!5 δῇῆϊτοσγ 
ταἰΪΠΙϑῖγΥ. Ηθ οἤετεά Ηἰπιβο] ὈῪ ἃ σἰβπι βεδηῖ 
δοῖ [η{6]}Πἰρῖῦ]6 ἴο ἢ ἃ5 ἴῃ6 Μεβοιδῆ: Ηἰ5 
σοπη ννὰ5 οἰἵπο ποῖ υπάογθίοοα ΟΥ̓ σηΐϑ- 
Ὀπάοχβίοοά ; δηά, δῇιογ ἃ πιοῦδ ἀϊϑιποΐ Γονθ- 
Ἰδλίίοη οὗ Ηἰβ Ῥείβοῃ ἴῃ δαπιασῖα, Ηθ Ὀορδῃ 
ἢϊ5 ψογκ δῆεβδῃ δἂ5 ἃ ριορῃοῖ ἴῃ Οδ]166. 
Ἡεηςείοσνναστα Ηξε ἀρροαγθαὰ ΠΟ σῇογο ΤΡθηΪΥ 
ἃ38 Μεβϑίδῃ δ [ογυβαίθπι [1}} ΗῚ5 Δ] ΘηίγΥ. 

[ν. 13, 14. 

14 Απά ἰοιμπά ἴῃ {πὰ τεηιρὶς τῆ οβα 
[δῖ 8οἷὰ οχεῃ πὰ 58ῆεερ ἀπά ἄάονεϑ, 
ἀπά τῇς σῃδηροβ οὐ ΠιοηΕΥ 8: {τ|ηρ : 

Οργέσες: «ὐογὰ αἱ “εγισαίοηι ἐπὶ ἐδ ἐδρηρῖξ 
(. χ3--2}.Ψ 

[{ 5 ἱτπηροϑϑι δ] ποῖ ἴο ἔδοὶ (6 σβὔδηρο ψὩ]Οἢ 
αἵ 1Π1|5 ροϊηΐϊ σοπηθδ οὐδὺ {πὸ παγταῖῖνθ. ὙΤἤοτο 
ἰ5 ἃ σῆδηρο οἔὗἉ ρίαςε, οὗ οσςαϑίοη, οὗἉ πλᾶπποῦ οὗ 
δοίίΐοη. εγυβδίοεπιὶ πὰ ὕδηᾷ, ἴπ6 ῥδδβϑονοῦ 
δηά (ἢ6 τηδλιτίδρο ἔθαϑί, (Π6 βίογσγῃ Ἐ Θἔουπηου δηὰ ' 
[Π6 ϑυπιρδιῃζίηρ Οὐδ. 850 ἴοο {π6 βρί γα] 
Ἰεβϑοῦβ ψνῃσἢ ἴΠ6 ἴννο 5515 σοῆνευ ἃγθὸ 4150 
ΠοΠῚρΙεπιεηΐαγυ. Ὅῆε ἢγβῖ γεργεβδεηῖβ ἐπε εη- 
ΠΟ] Ηρ οὗ σοπλπιοη [ἰξ8, {Π6 βοσοηά [6 ρυΓ- 
ἔγϊηρ οὗ ἀϊνίπο νγογϑῆϊρ. ΟυἊ, ἴο ρυῖ ἴμ6 ἰγσυτῃ 
1η Δποίπου Πρῆϊ, (ὴ6 οὔθ 15 ἃ σονοϊδίίοη οὗ {Π6 
ϑ0η οὗ τηδῃ, δηά [ἢ6 οἴποσ ἃ σονεϊδτιοη οὗ {πε 
Ομηϑί, [πὸ ΕἸ]Β]1εγ οὗ ἴ86 ἤορα ἂπὰ ρυγροβα 
οὗ [Ξγδεὶ. 

ἼΤὮΕ Ὠἰσίογυ [4115 Ἰηῖϊο ἔννο ραγῖβ, {π6 ϑγτὴ- 
ὈοΙῖς δεῖ (13--- 7), ἴπ6 ργογηιβθὰ δρῃ (18--- 
22). ὙΠ οοηίεηϊβ οὗ [Π6 βεοίίοη ᾶγὸ ρεου αν 
ἴο δῖ Ϊοβη, ννῆο ννᾶβ5 Δη δγθ-νν [η655, 11. Χ7. 

18---17. ὍΘ γϑοοσὰ 15 ἃ σοχηπηθηΐδγυ οὔ 
Μβ!. 11. σ᾿ Ὁ οι. Ζεςῆἢ. χὶν. χοῦ. ΤὍΤῇδ 
ἤγχϑί δῖορ ἰῇ δθβδϑιδ ἢ 8 ψοσκ νᾶ ἴπ6 δῦϑο- 
θη οὗ {πὸ σογτγυρίοηβ νι οἢ [δ 56 5 655 
οὗ ἃ ἀοπηϊπαηί δηὰ ἔδι[ἢ]655 ΠΙογάγο ἢ δὰ ἰῃ- 
ττοάυςοὰ ἱπίο ἘΠ6 ἀϊνίηθ ϑογνίοθ. Οτρεη (" ἴῃ 
7ο0".᾽ ἃ χ. ἃ τ6) )υϑ!γ ροϊηΐβ οὐΐ ἴῃς 5ρὶ- 
τυ] ἀρρ]!οδίίοη οὗ 115 ἔγϑδε δεῖ οὗ (ἢ γϑι 5 
ΤΑΙ ΠἰΒΊΓΥ ἴο Η!5 σοπίϊπιι] σοτηΐης ὈοΪῺ ἴο 186 
ΟΒυτςοῖῦ δηὰ ἴο ἱπάϊνϊάτι4] 5ου]8. 

18, 28ε ὕεαυ.᾽ βατεουογ ςὮ. χὶ. τς. Οοπιρ. 
ΥἹ. 4. [δ οχᾶςϊ σεπάργιηρ, Ὁ. Θ ῬΆΒΒΟΥΟΣ 
οὗ ἴὍμ9 ὅονγβ, Ὀὑγίηρα οἷἱΐ [ἴΠ6 5656 ΤΏΟΓΟ 
οἰοατγ. ὙΠῈ ρῆγαθο ἀρρϑαῖβ ἴο ἱπιρὶγ ἀϊ9» 
ὉΠΟῪ ἴῃς οχἰϑίθηςς οὗ ἃ τεσορηϊϑοα “"" (ἢ τ5- 
Ὅλη Ῥαββϑονον"" δὲ ἴῃε {1π|δὸ νγῆθη {π6 Οσοβρεὶ 
νγὰ5 υυχτοη. Οοτήραγο νυν. 6. Οτίρεη (" ἴῃ 
ἐκ» ἴ. Χ. 8.14) {π|ηΚ5 ἴῆαϊ 186 ννογάβ στηαγίς 
ΟΥ̓ ἴῃδὲ νυ ϊοἢ ννὰ5. “(ἢς 1, ογὰ 5 Ῥάβϑονεσ " 

[δὰ Ὀθεη ἀερτδαθα ἱπΐο ἃ πλϑγοὶν Πυπιᾶη ΤεΓος 
πιοηΐαὶ. 
ΕΣ [Π6 σϑῆργαὶ ϑθῆ8δ ἴῃ ὙΠ ςἢ [Π6 ἔδστη 286 

«ἴεαυ: 15 υϑοά ἴῃ δῖ [οἤη, 566 [πιγοά. 
«υεπὲ ΜὉ] «ἢ. ν. Ι, νιῖ. 8, το, χὶ. ςς, ΧΙΙ, 20. 

Οομρ. [κὸ 1. 41 ἢ 

14. “4.4 }3ομ"4] Απὰ δ ζουπά. ὙΠεΙο 
5 ἃ Ρᾶιι56 ἂἴ ἴῃ εηὰ οὗ υ. 1 ὙΠΙΟΒ πλιδὲ Ὀ6 
τιλυκοα Ὀγ 1ῃ6 σοπηπιεποεπηθηΐ οὗ ἃ πὸνν 56η- 
ἴεηςο. Το νἱϑιὶ ἴο ἴῃς Ηο]γ ΟΙἱγ ἰ5 γτεσογάθα 
ἢγϑί, δηὰ ἴθ τῆδ νἱϑὶζ ἴο {πὸ ἰδ ρ]6. [{ ννᾶβ8 
ῃδίυγαὶ ἴῃδὶ {πὸ 1, ογά 5 ννοῦκ 5ῃουϊὰ θορίη ποῖ 
ΟΠΪγ δὲ Ϊεγιβᾷίθπὶ διιὲ 4150 αἵ ἴπὸ σεηΐγε οὗ 
αϊνίπὸ ννόῦβῃ!ρ, {Π6 βαποίιαγΥ οὗ {πὸ [Ποοσγδογ. 
ΗἜςε πονν οσὐπὶδβ ἴῃ ἄϊι {ἰπ|ὸ ἴο ἴΓΥ ἴπ6 Ῥθορὶδ 
ἴη Ηἰ5 Εδίμονγ᾽β ἤουβο, δηά ἴο ἠιιάψε δθυϑ85 
Ὠοὴ Ηθδ ποδὶ πᾶνο βοὴ οὔϊδη οἡ οαγ ον 
νἱϑιῖ5θ. ὙΠ ὀυθηὶ 15 ἴο Ὀε ρἰδοεὰ Ὀείοσο ἴμὸ 



ν. 15---18.] 

Ις Απά ψβῆεη ἢς Πδὰ τηδάε ἃ 
δοοιγρα οὗ 8η14]}} ςογάβ, ἢε ἄγονε τπεηὶ 
411 ουῦ οἵὗὁἩ τ1ῃς τεπρὶε, ἀπά τῆς βῇξεερ, 
Δηα τῆς οχεη; δπά ρουγεὰ οἷ τῆς 
σΠδηροῖβθ᾽ ΤΊΟΠΘΥ. πὰ ονογίῆγεν τἢς 
120 168 ; 

16 Απὰά 5414 υηῖο τπεπὶ τῆδϊ 5014 

Ῥάϑϑονεῦ (υ. 23), πὰ ργο Δ ὈΪΥ οἡ [6 ανὸ οὗ 
δε ἐδραϑῖ, ἤθη ἰδεάνθη ννᾶθ οἰθαγεὰ δννᾶυ, 
Ἐχοά. χιϊ. ας; ᾿ ΟοΥ. ν. 7. 

ἐπ δὲ ἱεριρίο] ἐ.ε. ἴῃ ἴδε ουΐοετ οουτῖ, (ἢ6 
ςουτί οὗ 116 (Οοηί]ος, νυβοτο {Ποῖ νν»ἃ5 ἃ 
ΤορΟΪΓ τηδγικοῖ, Ὀοϊοηρίηρ ἴο {δε πουϑὸ οὗ 
Ἡδηδλη (πη85). δ66 ποΐϑ οἡ Νίαγικ χί. ἰς. 
ΤΠ ἵνο ννογάβ γαπϑοαΐθα “" (ΘῊΡ ]6 “ἢ ἴῃ 

Α.Ψ. τεχυϊγε ἴο Ὀ6 ἀϊδιϊημυ σηθαὰ σΑΥΘ]γ, 
1) Ηΐεγοη, ἰᾺ6 ννῃο]6 βδογοά δηοϊοβυγο, ἢ 
6 σουγίβ ἀπά ρογίσοσϑ, ὑυΏ ΙΓ ἢ ἰ5. Πόνοῦ υ5θα 

ΠιΕΙΑΡΠΟΓΟΆΙΥ; δη4 (2) Νίαος, ἴῃ δοῖΐιδὶ 
βδσγοὰ ὈυϊΠάϊηρ, υϑοὰ Ὀεὶονν οὗ ἴῃς ὈΟΩΥ οὗ 
{Π6 1 ,οτγὰ (υ. 21), ἀηὰ οὗ ΟΒ τ 5 Δῃ5 ψνῆο ἔουτη 
Η!5 βρίπτυδὶ Ὀοαγ (1 Οογ. ||. χό, 17, Υἱ. 10; 
“4 Οογ. νὶ. 16). ὍὙΠὸ αἰπεϊησίίοῃ 15 οἴϊοθη νετῪ 
Ἰηἰογοδίηρ. (Οοηΐγαϑι Μδίί. ἱν. ς, χὶϊ, 6, χχὶν. 
1: [ΚΘ 1}. 37, 4«ό ; ἰομῃ χ. 21; Ασςῖϑ ἢἰ. το, 
Χχί. 28 {Ηΐογοη, ἴδε τεπιρὶε-ςουτγῖ5), ἢ 
Μαῖϊ. χχῖϊ 17, 35) ΧΧΥΙΪ. ς, ποῖδ, κα ; [0κ6 
ἴ. 21; [ὁἢη ἰϊ. λο (Νδον, ἴῃ βδποϊιδγγ). 

ἐῤοε ἐδαΐ “οἱ4] Νοῖ 5|ΠΊ|ΡῚΥ πιεῃ εηραροάὰ 
ἴῃ ἴῃς {ταῆϊς, Ὀὰὲ [Πο96 ννο ννεγε ΠὈΪ Ό ΔΎ 
δηξαροά Ἰῃ [ἴ. 

οχέη.. ῥέε... ἄουεἿ Οὐοπιρ. Μαῖϊ. χχὶ. 12, 
ποῖθ. (δϑθρασί, " Εἰη]. ἴῃ ἀ. 1,. [.᾽ 5. 1ο2. 

ἐβαηχεγ: οΥΓ νιοπῦ) ὙΠῸ νογά υϑεὰ δοΓο 
(κερματιστής) 5 ἀϊεγοηῖ ἔτῸπὶ πὶ ἰπ στ. ἧς 
(κολλυβιστής). Ὑῆς ρτοόθοηΐ ννογὰ 1ηάϊςδῖθβ 
ῬΓΟΡΕΓΙΥ τ σὔδηρογ οὗ ἰάγρθὸ ἰηΐο ϑ5π|Δ]] 6 Γ 
σοΙη5:; ἴδ βοσοηά ννογὰ 15 ἀογινοα ἔσγοπι [ἢ6 
ἔεο ραίά ἔογ {6 Ὄχεδδηρὲ (κόλλυβος), νν Ὡς ἢ 
ἄρροᾶτϑ ἰπ πὸ, νογηδοι αῦ Αταπιαὶς ( Βυχίογί, 
ὁ μεχ.᾽ 5.ν. Ὀ1220). ΟὈνϊου 5} Υ πο οοΐη8 Ὀδαγ- 
ἴῃ ἴΠ6 ἱπιᾶρο οἵ ἴῃ6 ΕΠΊΡΟΓΟΥ ΟΥ̓ ΔΗΥ Ποαίῃθη 
ΒΥΠ 00] σου ά δ ρα! ἱπίο ἴπ6 ἰειηρὶς ἴγϑᾶ- 
ΒΌΓΥ, Δηὰ }}] οἤξτχίῃηρϑβ οὗ πηοηοΥ τνου]ὰ τεαυΐτα 
ἴο Ὀ6 πιδάς πῃ [Θὐνιϑἢ σοΐη5. ΤῊ ὙΘΑΓῪ Ρᾶγ- 
πιρηΐ οὗ {πΠ6 ΠΔ {-ϑῇθ κοὶ, νυν ϊςἢ σουϊὰ Ὀ6 πχδάθ 
ἱπ ἴδε σουπίτγΥ (Μαίϊ. χνὶϊ. 4}, ννᾶβ. αἷϑο τὸ - 
ςοἰνοὰ δὲ {πὸ ἴθπρὶθ, ἀπά ἰῆθ Ὄχοῆδηρο σὸ- 
υϊγνεά ἴον {π|5 γᾶνθ δοιπάδης Ὀιυπίηθϑα ἴο ἐῃ6 
Θχοδδηρεῖθ. 1ἰρῃτοοΐ 45 σοἰ]ϊοοϊ δα δη ἰη- 
[ογοϑίης ΘΟ ΓΊ65 οὗ 1Πιιοιγδί!οησ οἡ Μδεί. χχί. 12. 

156. 4 “ἐουγσε 97 “ναί! εογ 4] ἃ5 ἃ ϑυτηδοϊ 
οὗ διιιπογῦ δηά ποῖ 845 ἃ νέδροη οὗ οβξηςο. 
ΤΟ μι ροτοα" (σχοινία, ὈΓΟΡΕΙΙΥ͂ οὗὨ {ννυϊϑιεά 
Τα 565) ϑγου]ὰ ὕες δὲ ἢαπά. Νὸ ςοττγεβροπάϊης 
ἀοίδι! 15 πιεπιιοποὰ ἴῃ ἴδ 6 6] παιτδίνοεβ. 
ουνβῃ ἰγδάϊπίοη (' 54η}.᾽ οδ8 Ὁ, ὙΝΌηβςοΠο) 

᾿ γρυγεὰ Μεβϑίδὴ 845 Τοοπληρ νἱἱ ἃ ϑοοῦυγρο 
ἴον ἴπὸ «ἰβαϑιϊϑεπηθηΐ οὗ ον!]- ἀοογβ. Οὐ [ἢ 5 
οὐσδϑίοῃ ΟὨΪΥ, τϑεη Ηδ σᾶπια ἴο οἷδίτη δ0- 

5τ. ΙΟΗΝ. 11. 

ἄονεβ, ἼΤάκε τπ68εὲ τῆηρβ Βεπος; 
ΠλΆΚα ποῖ ΠΥ Εδίμετ᾿ 8 Ποιιδε Δη Ποιιβα 
οὗ πῃηοιο δπΠαϊ56. 

17 Απὰ ἢ]8 ἀϊβοῖρ᾽εβ γεπιειηδεγεά 
παῖ ἴἴ ννὰ5 νυῦττίεη, “Ἴἢς Ζεδὶ οὗ τ ἘΒι 69. 
της ἤουβε δίῃ εαἴεῃ πὲ υὑρ. 

ι8 4 ἼΠεη δηβννεγεὰ τῆε ενν8 

(ΠΟΙ ΌΥ δεῖ, ἀϊὰ {Π6 Τοτὰ υ86 (6 ἔοστῃ οὗ 
ἴοτοθ. Εογ {πὸ εἴδεϊ σοπίραγε χυῇὶ. 6. 

ἐῤερι αἱΠ ἈρΡΡΑΓΘΠΕΥ [ἢ 56]16Γ5 ἃ5 ννῈ}} 45 186 
ΔηΪπ1415, (που ἢ {Π6 ποχί οἶδιιδο πλ5ῖ Ὀ6 ἴΓΔΠ9- 
ἰαϊθα, Ὀοῦ ἐόε σὐεερ ἀπά ἐῤε οχεπ (τά τε πρό- 
βατα καί...) 

από ῥομγεά,. απά “αἰά... απάᾶ Ὧ6 ῥομγεά,.. 
ἀπά Ἀ9 “αἰά... Ελςἢ οἴδσε ἰῃ ἴδ δοίίοη ἰ5 ἴο 
Ὀδ ἀϊπιίησυ 5Ποά. 

ἐραηεγ}] 866 ν΄. 14. 

16. Τ7Ζαξζε ἐῤοιε 1δίησε δεηεο)] ϑίηςσθ [656 
σουἹὰ ποὶ Ὀε ἀγίνεπ. ὙΠοΓΘ 15 ΩῸ σϑᾶϑοῃ ἴο 
τ ϊηἰς (ηαὶ [οϑε ννῆο 5ο]ὰ [πὸ οἴεογίηρβ οὗ ἴῃ6 
ΡΟΟΓ ὙΟΓΟ 45 βυοἢ ἀδλὶ ψἹ τοῦθ ΚΘΏΓΥ ἴδῃ 
ΟἾΒΟΓ {Υλβηο κοΥβ. 

7} αΐδεν ῥοι6] (Αοπίράγα [μὺκ6 ἰΐ. 49 
(ἐἴὴ {μ4ὲ νυν] ςἢ ὈΘΙΟΩρΡ5 ἴο τὴν ΕΔΙΠ6Γ)). ΤΒε 
ΒρΡΘΟΔΠΠΥ οὗ ἴΠ6 {π|6 (»:}) Βδίμετ᾽ 5 ἤουϑο, ποῖ 
οἱ" Ἐδῖμογ᾽5 οι 156) τπιυσὲ Ὀ6 ποίϊοο. ΨΏοη 
Ομ τίσι βηδ}}γ Ἰο πὸ ἰεπιρὶς (Μαῖῖ, χχίν. 1) Ης 
ΒΡΟΚα οὗ ἰἴ ἴο [Π6 Ἶενν5 85 γοιγ" δοιως (Μαῖϊ. 
ΧΧΙΪ. 28); [ἢ6 ρεορὶς παά οἰαιπηεά δηά πιδάθ 
{μεῖῦ σὴ ψ δῖ ἰγυΐγ Ὀοεϊοηρεά ἴο Οσοά, [ὲ 
ταὶ Ὀὲ οὐϑογνθὰ αἷ5ο παῖ {πὸ 1 ,οτγὰ ρυῖ5 ἔογ ἢ 
Η! 5 τεϊαίίοη ἰο Οοά 45 ἴμο δεῖ ἔγοπιὶ ψνῃϊοἢ 
ΗἩϊς Μεβϑιδμϑῃρ τὶρῆς 6 ἱπξειτοά. ΤῊΪϊς 
ἐογπιϑὰ ἴπὸ {Π4] οὗὨ [211}. 

ῥοιως φῇ πιεγεῤῥαπάμ9] Οοπίγασι Μαίϊ. χχὶ. 
13 (α ἄεη 97 γοδόογι). ἮἩρτγο ἴδμε υπι]ῖ δὰ 
ςσοηπιβίοη οἵ ννοι ἄγ Ὀυι51Π 655 15 δεῖ ΟΥ̓θσ ἀραϊηϑῖ 
[86 51}}} ἀδνοίίοη ννο ἢ 5ῃου]ὰ Ὀεϊοηρ ἴο 186 
Ρἶαςε οὗἉ "γογβῇῃ!ρ. 

»πεγοῥαπήμ4) Ψ υἷε. πεσοιαήοης, ΤῊς ψογὰ 
(ἐμπόριον) τιδδη8 ἴδ ρ͵δςθ οὗ ἰγαβῆς, [πΠ6 πιατῖ, 
δηὰ ποῖ ἴπ6 ϑδυῦδ]οοϊ οὐ ἴῃ6 δῖ οἵ ἰγαβῆίςκίης 
κ πορία). Οοπιρ. ΕΖεκ. χχνὶϊ. 4 (0ΧΧ... 
δὺς (86 ““Βοιι56.᾽" 15 Ποῖὸ γοραγάρα 45 δανὶηρ 

Ὀδσοπιθ ἃ πιλγκοί- ουβθ, ΠῸ Ἰοιιροῦ ἀδγινιησ 
[15 σδμαγαςίοσ ἔγοπη Ηΐη ἴο ᾿Ποπὶ ἰξ ννᾶβ8 
ἀράϊοφϊοα, Ὀυὶ ἔγοτι (ἢ6 θυ πὶπ655 σαγτιθά οἡ ἴῃ 
1.9 οουτῖϑ. 

17. ““π4 (οπι) δὲ ἀεἰρίε5] ΜΝ ε ποῖίοε 
ΒΟΙΟ οἡ ἴδε οσσᾶϑίοη οὗ (Π6 ἢγδξ ρυ]ς ἂςῖ 
οὔ ΟΠ τίβῖ, 45 [γουρῆουϊ δὲ [οὔη, ἴπ6 ἀουδὶς 
εἴποις οὗ ἴῃς δοΐ οὔ ἴποβο ννῆο δ᾽γοδαυ Ὀοϊϊονοά, 
πὰ οἡ ἴποϑο ννῦο ννόγε γϑβοϊ υἰο! Υ ἀπο] ονίηρ. 
Το αἰδοῖ ρ]65 γεριενιδεγεά αἱ (με τπιὸ (οοηΐγαβῖ 
τ. 21) [παῖ [15 Γαδ νγᾶβ ομαγδοϊογιξίις οὗ [86 
ἴπ|6 ργορῃεῖ οἵ Οοά, ννῆο ρβᾶνθ δ! πιϑεὶ ον 
ἢϊ5 Ρθορὶθ. Τῆς [ονν5 ἕουηά ἴῃ 1 Δη οςοδϑίοη 
ἔογ ἔγοβὴ ἀδπιδηάϑ οὗ ὑσγοοί. 

ἐξ «υα: «υγ ἐφ} ΟΥ ΠΊΟΓΟ ΘΧΔΟΙΥ, ἐξ ἐς «υγῆ- 
ἐδ, 1.ε, ϑιλῃιὰβ τεςογάδὰ ἴῃ ϑοσίρίυγε (γεγραμ- 



42 51. ΙΟΗΝ. 1. 
δηὰ 5814 πο Πίπι, ὟΥ παῖ ίψῃ 8ῃενν- 
εϑὲ ἴῃοιι υηΐο. 8.9 δϑοίηρ παῖ τῃοι 
ἀοεβὲ ἴΠεβ8ε τῃϊπρϑὺ 

μένον ἐστίν). (ΑΟΟΙΊΡΑΓΘ ΥἹ. 31, 4ς, Χ, 34, ΧΙ]. 
14. 81 [οδη ῥγοίογβ [ῃϊ15 γοϑοϊνεα ἔοστῃ ἴο {π6 
βίτηρὶθ νεγὉ (γέγραπται) νη Ϊ]ο ἢ ̓σεν1}5 αἰπιοβῖ 
Θχο]ϑίνεὶυ 1π (ἢ ΟἴοΓ ὈοοΚ5. Οομῃρ. ἰἰ]. 2ὲ. 

ΤΠο ννογὰβ οσσυγ ἴῃ Ρ5. ἰχίχ 9β. Τὴ τὸ- 
πλδϊ ον οὗ ἴΠ6 νεῦβε ἰ5 δρρ] δὰ ἴο ἐπὸ 1οτὰ ὉΥ 
δῖ Ρδμ], Ἀοπι. χν. 3. ΟἾΒΟΓ ρᾶβϑαβοβ ἔγοπι 1ἴ 
ΓΕ αιοίεα 845 Μεβϑιδηὶς, [οἤῃ χν. Ὡς (υ. 4), 
ΧΙχ, ,8 δηὰ ραᾶγᾷ]]6]5 (υ. 21); Άοπι. χὶ. 9, 1ὸ 
(ν. 22); Αεἴβ ]. 20 (υ. 25). 

ΕῸΓ ἃ ξοῃοσδὶ νἱονν οὗ ἴπ6 χυοΐδιίομϑ ἔγοτι 
[με ΟἹ Τοκίαπιθηξ ἴῃ δὲ [οἤη 566 [πίγοά. 

1δὲ ποαἱ 977 ἐδίπο ῥοι.σε] ἴμδ Ὀυγηΐηρ 64- 
ἸουϑΥ ἔἕου ἴπὸ πο πο55 οὗ [Ππ6 ἤοιιθ οὗ σοά, 
δηά 50 ἔογ ἴδε μο]η655 οὗ {Π6 ρθορὶθὲ ννῆο νγϑγδ 
Ὀοιπά ὈΥ ϑογνίος ἴο ἰΐ, 45 νγ»Ὲ}} 25 ἔοσ 186 
δοπουγ οὗ Οοά Ηἰπιϑο]. Οοπιρ. Κοπι. χ. 2: 
4 ΟὐοΥ. ΧΙ. 2. . 

ῥα! εαϊεη νι] Ασοογάϊηρ ἴο {πΠ6 ἴσις ἰοχί, 
Ὑ111] οδὺῦ (ἀονουγ) πε. ὙΠ ταίθγεησε ἰ5 ποῖ 
ἴο ἴῃ6 ἔυΐζυγε Ῥαδϑβϑίοη οὗ (πὸ 1,οτάὰ, Ὀυξ ἴο {Π6 
ΟΥ̓ΟΓρΡΟννΟΓΠΡ ΘΠΟΓΡῪ δηὰ ἔεδιθϑϑηθββ οἵ Ηἰβ 
Ρτόϑοηΐ δείίΐοηῃ. [ἴ 15 ηοΐ παΐισγαὶ ἴο βιρροβθδ 
[μα΄ τῆς αἰδοῖ ρ]ε5 μαὰ δὲ [86 {{π|6Ὸ ΔΩΥ ΟἰοΑΓ 
Δρργθῃοηβίοῃ οὗ ννῃδὶ 1ἴπ6 ἰβδι!α ννου]ά θ6. ΤΠΕΥ 
ΟὨΪΥ ἔδὶς {Π6 ργδϑθηςθ οὗ ἃ βριγῖ ννιϊςἢ σου ]ά 
ποῖ δῖ ννοτῖς. 

18 ΗΓ ὝὌὝΠιε δςῖΐ ἴῃ νῆϊςἢ ἴῃ 1,ογὰ οβεγεά ἃ 
τενοϊδίίοη οὗ ΗἩ!πιβεῖ οδ]εὰ οὐυἱ πὸ ἐδ ἢ ἰῃ 
[86 τοργεβθηίδίινοβ οὗ ἴῃς πδίίοη. ὙΠεγθυροη 
ἴῃ δῆϑυνογ ἴο {πεῖν ἀοπιδπὰ Ηδ ἴακοβ ἴΠ6 ἴθιηρίθ, 
ὙΠ ἢ Ηε δά νδιη]γ οἰεδηϑοά, 45 ἃ 5ίδῃ, μανίην 

᾿ χεραγὰ ἴο ἴπ6 ἀεδίγυςίίοη νυ ἢ [ΠΟΥ ννου]ά 
Ὀπηρ ὑροὴ ἰξ. Τὸ εἐπὰ ννᾶὰ5 πονν νἱϑι]6 
1πουρὴ ἴαγ οὔ. Οοπιρ. Μαίϊ. ἰχ, ἰς. 

ΤΠΘ ννογάϑ ἅγὸ δὴ "Ππδιγαίοη οὗ [νυΚ6 χν!. 
41. Τὸ ποθ ννῆο ἀϊδγορασζάθὰ ἴῃ βριΐ οὗ 
Μορεϑ, ἔπε Ἀδβυγγεοίίοη δεσδπηθ ροννογ εβ8, 

18. Τδεοη αηηαυεγεά ἐδε .4ὐ5] {Τὸε ὕεαυς 
ΦΏΘΓΙΘΖΟΙΘ σημαυεγεά (Δα 50 ἰῃ ν. 20). 866 
ἱ. 22, ποΐοΘ, ΤῈ σοηποχίοη ἰ5 ΜΠ τ, στό 
ἀἰγοςῖὶγ. 

ημϑαυεγε ΤΠ ἰοιτῃ 5 ποὶ υῃέγοα ΠΕ 
υϑοὰ νν θη ἴπ6 ννογὰ βροΐκθη ἰ5 ἃ σΈΡΙῚῚ ἴο οσ 
ἃ στ ἰςῖθπὶ ἀροη ϑοπλείϊηρ ἄοης, ΟΥ ΟὈνϊουϑὶγ 
Ῥτεβεηΐ ἴο {ῃ6 πιϊηὰ οὗὨ Δποίδογ: 6.5. Υ. 17) 
Χῖχ, γ; Μαῖϊ. χὶ. 2ς, ΧχυἹ. 4,) ΧΧΥΠΪ. ς : Ματκ 
Χ. “1, ΧΙ, ,ς; [κῸ 1. ὅο, χὶ. 4; Αςῖβ 1}. 
12, Υ. 8; ον. νἱ. 12. Απά οηςδὸ δνθῆ ἰῃ 
τοίδγοποθ ἴο ἴπε δ ψηϊβοδηΐς βῖδίς οὗ [ἢ6 Ὀδγγθη 
Βρεῖγεο ; Μδχκ χὶ. 14. 
ῥαὶ εἰση “θεαυεεὶ ἐδοι,... ΒΥ ννδδὶ οἶθαγ 

πὰ ςοηπνϊησίηρ ἴΟΚΘη (ςοπιρ. τ ΟΟΥ. 1, 22) 
οᾶη ννὸ Ὀὲ πιδάθ ἴο 9566 ἰπδὲ ἴμου παϑῖ ἴδ 
τας ἴο ὀχογοῖθα σῇ ρυοόρπεῖς ἐμποίοῃ5, 
“εείμσ ἐδαΐ (ὅτι, σοτΆρ. ἰχ. 17) ἐῤομ 40:41 ἐβεσε 
ἐῤδίησι ΜΈΏΪΓΗ δεϊίοηρ, ἴο ἃ δτοᾶϊ ργορδοί 8 
ψνογκὶ Οορ. Μαῖϊ. χχἹ. 223. 

[ν. 19. 

Ι9 6808 δηβννεγεά δηὰ 8δ4 ὑπο 
ἴδεπι, ὁ εβίγου τι 8. τεπιρὶς, δηά ἴῃ ὁ Μαῖ: κά. 
ἴῆγεα ἀδλγβ 1 ν"}}} γαίβθ 'τ Ὁρ. 

ΤΠο 5ᾶπ|6 ἀδιηδηὰ ἔοσ ἔτοϑἢ ον άθηςε ἴῃ [86 
ΓέβθηςΘ οὗ (δῖ ννῃιοῆ οὐξῶϊ ἴο Ὀ6 ἀδοίϑινο 15 
υπὰ οἷ. νἱ. 1ο; Μαῖζ. χΙΙ. 48 ἢ, ΧΥῚ. χ ΑΗ. 
εὐβὶ ΤΠΘ ννοῦκ ννὰ5 ποῖ ραϑῖ οηΐγ, δυῖ 

ΟΥἹἀ ΠΕ σδαγροὰ ἢ ργόϑεπῖ σοπϑθα θη ς65. 

19. εείγου ἐρὶς ἱοριρίς.. ἡ ὝΦὝὙΒθ ρῆγαβθθ 
ἤδγο ρἰδοθὰ ἴῃ ἰΐβ ἔσθ σοηΐϊοχὶ ρρϑδγβ ἔνν!ςθ 
ἃ5 ἴπ6 Ὀ4ϑῖ5 οὗ Δλη δοςσιιβαίίοη, (1) Μϊξ. χχνὶ. 
ότι, ποῖ; Μδχκ χίν. ς7), 8, ἀπά (2) Αςῖβ νὶ. 
Χ4. ἴῃ ὈΟΙ᾿ οᾶϑ65 ἴῃ6 ροϊηὶ οὗ ἴπ6 ννογάϑ 15 
αἰϊογθρὰ ΌΥ δϑϑίβπιηρ ἴο ΟἾγιδὲ {86 ννοῦκ οὗ 
ἀεϑίγυςίίοη νοῦ ἢ ἰϑᾶνεβ ἴο [86 [δννβ. 
(1 ανηι αδίε ἰο (1 «υἱἱ) ἀοβίγοΥ 45 σοηϊγαϑῖθα 
ψῈ} 1. γογ.) 

Ι͂η δὲ ᾿πιογργεϊδίίοῃ οὗ ἴΠῸ νυογάϑ ἴννο ἀϊ5- 
(ἰποὶ Ιάθα5 ἤᾶνθ ἴο Ὀ6 Ὀγουσῇῃΐ ᾿ηΐο ΠΑΙΤΏΟΠΥ, 
(1) ἴδ σϑίθγεημοθ ἴο πε δοΐιιδ] ἴθηγρ]θ νυ] ςἢ 
ἷ5 ΔΟϑο υϊοὶν γοηυϊγοὰ ὈΥ ἴα σοηϊεχῖ, δηά (2) 
16 ἱπίεγργείδιίοη οὗ [6 Ενδηζο  ϑῖ (συ. 21). 
Αἱ [6 βαπιὸ {πιὸ (ἢ6 “τος ἀδγ5" τηδῖκς 
πὸ Ἰ ΠΙπιθηξ 85 μἰσίοσισαὶ δηὰ ἀεῆηϊθ. ὍΤὨθ 
Ροϊηϊ οὗ σοπηθχίοη [165 ἴῃ ἴμε Ἴσοηςερίίοη οὗ 
16 τοπὶρὶΘ 85 (6 ϑοαΐ οἵ Οσοάϊδβ ρῥγδβθηςθ 
διλοηρ ΗἸ5 ρϑορὶθ. 80 ἔασ (ἢε ἴδγλρὶθ ννᾶβ ἃ 
ἤρυτο οὗ ἴπε Βοὰγ οὗ σμηϑδθ. Τα γοὐοςτίοη 
δηὰ ἀοαίῃ οἵ (ἢ γιβῖ, 'η ννῆοπὶ ἀννοὶς ἴῃ6 ἢ)]- 
655 Οὗ Οοά, ὑγοιυνῇῃζ νυ 1 ὨΘΟΘΒΘΑΓΙΥ [6 
ἀοϑοίγυςσίου οὗ {πὸ (θτιρ]θ, ἢγδε βρι τ }Δ}γ, 
Ψῃδη ἴΠ6 νϑ] ννᾶβ τεηΐ (Μδίϊ. χχν!, ς 1), δηὰ 
(Πδη πιδίογιδ!γ (οὔϑετνο ἀπ᾿ ἄρτι Μαῖϊ. χχυὶ!. 
64). Οη {πὲ οἴδογ μβαηὰ ἴπο Ἀ ἐβυιγγθοϊίοη οὗ 
ΟὨ γίδι νγβ ἴδε γαϊϑσίπρ αραὶῃ οὗ (ἢ Τοηρὶο, 
[6 σοπιρ]οῖο γοβιογδίίοη οὗ ἴπὸ ἰδθογηᾶςὶὸ οὗ 
οὐδ ρῥγέβεηοθ ἴ0 πιεη, ρεγρεϊυδίοθα ἴῃ [Π6 
Οδυτγςοῖ, ννΒιςἢ 15 ΟΠ γβι 5 Ὀοάγ. 

ἴη [λ15 σοπποχίοῃ δοσοιηῖ πιιϑὶ Ὀδ6 ἴάΚθη οὗ 
1ὴ6 σοϊηραγβοη οὐ {πὸ ἰθτρὶθ νυ ΟΠπσῖ, 
Μαῖϊ. χὶ!. 6. Οοιῆραγα οἢ. ἰ. 14 (ἐσκήνωσεν). 
ΤΠ Ἀοκυττεσίοη οὗ Ομ γδῖ νν85 ἱπάδοά {Π6 

ἰγαπδηρυγαδίΐοη οὗ ννοσβρ ν 16 1 ννὰ5 1Π6 
ἰγαηξῆριυτγαζίοη οὗἉ Ἰϊξδ. 

ἴῃ {π6 ϑγπορίϊς Οοβρεῖὶς Ὁ τσὶ σοπηεςῖβ 
{ἢε ἀσοίγυςσίοη οὗ ἴπ6 ἴσαρὶ ἢ ἴπὸ Δ 11}. 
16β55η685 οὗ ἴπ6 ρθορῖὶε: Μαῖϊ. χχῖν.  ἶ,, χχιι. 
48. . 

[τ ΤΔΥ Ὀ6 ποϊϊςοάὰ {παῖ Οἡ ἃ 5: Ππλῖ]ὰσγ οσςᾶ- 
δίοη ἴῃς οτὰ γείοστεαὰ ἴο {πὸ “ βδίρῃ οὗ {π6 
τορῃοῖ Τοηδῇ,᾽" 85 ἴμδῖ αἱοης νος βου ά 
ξἰνεη (Μδίϊ. χὶ!. 39, χνὶ. 4). {π|{ [Ὠγουνῇ 

ἀοδίῃ;; Ἄσοηπϑίγυσίοη τπσγουρἢ ἀἰἸπβοϊ υἱίοη; [Π6 
τῖβο οὗ [Π6 ποιν ἕἔγογῃ ἴδε {4}} οὗ ἴῃ6 οἱά : 1Π656 
816 τῃ6 πιδίη {που ρΡὮϊ5. 

ΤὨδ ἐπηρογαίϊνο ἀἰξοίγοῦ ἴα υϑοὰ 45 ἰη Μαίϊ. 
ΧΧΊΙ. χ2, δ" γε τῷ. Οὐομπιρ. χἰϊ!. 28. Τυ5 ἰῃ 
{πὸ βγϑί οἰθασ δηίϊδροηΐϊσπιὶ Ο γιϑὶ ϑθ65 115 ἰδϑῖ 
ἰϑϑι6. ὙΠῸ ννοσὰ [561 (λύσατε) ἰ5 ἃ ΥΟΥΥῪ 
ΤΟΙΊΔΓ ΚΑΌΪΘ οὐθ. [{ Ἰπάϊοαῖοβ ἃ ἀδδιίγυςτοη 
ὙνἢΪσἢ σοπΊδ5 ἔγοπι αἰ 5ϑο] αὔοη, ἔγοπι τ Ὀγθλῖκ- 
ἴηρ οὗ [δὲ ννιςἢ ὈΙπα 5 ἴπ6 ῥαγίϑ ἱπίο ἃ ννῇοϊο, 



γ. 20---22. 

20 Ἴδη 844 τς [ενν8, Εοτέ Δῃά 
ϑἰχ γὙϑᾶγβ ὑγὰ8 ἴἢ18 τθπιρὶς ἴῃ δι] ἀϊηρ, 
ἀηὰ ννἱἱῖ ἴοι ΓΕΑΓ 1 ὑἃρ ἴῃ ἴῆγος 
ἀλγϑεὶ 

21 Βυῖ ἢςε 8ραίκε οὗ τῆς τεπιρὶς οὗ 
ἢϊ5 δοάγ. 

5τ. ΙΟΗΝ. 11. 
22 ΝΏδΩ {δογείοτε μα νυᾶβ γίϑθη 

ἔτοπι ἴῃς ἀεδά, ἢ 5. ἀἰβοὶ ρεβ γεπηθπι- 
Ὀοτεὰ τπδῖ πε Πα βιὰ 118 υπῖο 
1Π6πὶ; ἀπὰ τῆν δο]ενεά τῆς 8οτγίρ- 
ἴυγε, ἀπά τῃ6 ννογά υνῃϊο ἢ [6ϑι15 δά 
δαϊά. 

ΟΥ̓ οπὸ ϊηρ ἴο ἀποίπογ. Οοιῃρ. 2 εξ. "11. 
1ο ἶ, Αςῖϑ χχυ!. 41; ἘΡὮ. 11. 14: δῃὰ α͵50 
Υ. 18 ποῖε ; σ [όδη 1]. 8. 

1 «υἱἱ]!...)}ὺ Ἴδε Ἀδδυττοσίσοη 15 Πότ αϑϑισπθα 
ἴο ἴΠ6 δεϊΐΐοη οὗ [6 1,οτά, 45 οἰϑοννῆεγε ἴο [86 
Ἑδῖμον (Ὁ !. ἱ. σ ; 8ε6 συ. 22, ποῖ). 

40. ονῚ7 πᾶ εἰκ ... ὀιμ δη 5} Ἐδίδοῦ, 
Ἰπ ὥῶγὲν ἀπά σἰκ.. «υαι δὲ: ἐεριβὶς διωώδ ἃ5. νγ 6 

, ΠΟ 566 1, ΤῈ Ψψοσῖκ 15 τεραγάθα ἃ5 σοπ- 
Ὀἰεΐα ἴῃ [15 ργεβεηΐ βίδίθ, (δοιιρὴ [ἢε γοραγαϊΐοη 
οὗ ἴῃς ννῃοῖθ οἰσυςσίυτο ννᾶ5 ποῖ σοτηρ]είοα 111] 
26 γολῖβ δἤἴεγνγαγάβ. Ηογοὰ (ἢ6 Οσθαὶ Ὀθρδη 
ἴο τοβίογε {πὸ ἴθπΊρ]6 ἴπ Β.6. 20 ([ο5. "Β. |.᾿ 
1. 21 (16). α: σοιρ. " Ἀπ᾿ χν. αἰ (14. 1) 
ἃηὰ [π6ὸ ἀοοῖρη ννᾶ5 Ἴςοπιρίειοά Ὁγ Ἡετοὰ 
Αξτίρραᾳ ἃ... 64. ΤῈ ἴοθμθο οἵ τὴ νογῦ 
(φκοδομήθη) ταᾶτκβ ἃ ἀδἤηϊ6 ροϊπί γεδοῃθὰ : 
[ηδὲ ροϊηΐ ρῬγορδΌϊυ σοἰηποϊἀοὰ ἢ τη6 ἀδῖθο 
οὗ ἴῃ6 [,οτὰ δ νἱϑῖ ἢ Ὀμὰΐ (ἢ6 ἔογπὶ οὗ οχ- 
Ῥτοϑϑίοῃ ΓΔ Κ65 ἴἴ ρτεσδγοῦϑ ἴο ἰῃϑιϑί οὐ (Π6 
ῬὮΓΑΞΟ 45 1156} ἀδῆηϊηρ [815 σοἰπο!άΘηοθ. 
γέ ἰδ 89} ταῖδο 1ὑ ἀΡ: ἴδ 58πι6 ννογά ἰ5 

υϑοά 45 δεΐογο. Τμαῖ ψῃϊοἢ ΟΠ γσί ταὶϑ65 (Χχ. 
18) 15 1ῆδ! νυ] ἢ ννὰ5 (τΓ8196. ἐξ ὉΡ) δηὰ ποῖ 
ΔηΟῖΠοσ. ὍΠε οἱ ΟΒυγςῆ 15 ἰγαποβριγοά δηὰ 
ποῖ ἀεπίγογοά. ὙΠὸ σοπΕη  Υ οὗὨ τενεϊδίίοη 
15 Ὥδνοσ ὈΓΟΚθοη. 

ἐη ἐῤγες αν ΟομΡ. Ηοξ. νἱ. 2. 

21. Βιωὲ δὲ (ἐκεῖνος) ...71 ὙΠα ῥγοπουη (. 
18, ποΐε) 5 οπρῃδτὶς δηὰ πηιᾶγκβ 4 ἀθἤηϊΐο 
ςοηίγαϑιὶ, ηοΐῖ ΟὨΪΥ̓ Ὀεΐνγεθη (δε 1 οτὰ ἀπὰ τῆς 
]ἐνν5, Ὀυΐ αἰϑὸ Ὀεΐννοεη [ἢ6 οτὰ δηὰ {πὸ 
Δροϑβίϊθβ. δῖ [οδῆῃ ϑϑοῃηβ ἴο ἰοοῖκ ὕδοῖκ δρδίη 
Ὀροη ἴῃς ἔα ἀϊδίδηϊ 506 Π6 45 ἱπίοσγρτοϊθα ὈΥ̓ 
ἢ15 ἰδοῦ Κπονϊεάρο, δηὰ το σϑδ] 96 ἣονν [Π6 
Μαβίεσ ἔογοβανν (πὲ Ὡς ἢ νγᾶ5 νυ ΠΟ] πάθη 
ἔγοπι [6 ἀἸ5ς! Ρ 65. 
ο (περῷ γνν}: ἄμ: ἐἀπΈΈ ΓΗ ΤὨῖθ νγᾶ5 

[Π6 φϑῆθγαὶ ἴορίς οὔ ψθῖςῆ Ηδ νγὰ5 ϑροϑδῖ- 
ἴπξ, ποῖ ἴδ6 ἀϊτοςῖ οὐ]οςξ το Ηδ ἱπάϊςαϊοα, 
85 ἴῃ νὶ. 71 (ἔλεγεν τὸν ᾽Ἶ1.}, ΠΌΠῚ νΥΒΙΟὮ υϑᾶρο 
ἴ πιυσῖ δ τπραν αἸΆ ἀἸβεηρι θα. (ΟΟΙηρᾶγο 
ἘΡἢ. ν. 32 (λέγω εἷς), δεγο (6 υἱτππιαῖθ 
ΔΡΡΙΙσβ Ιου 15 πλαυκοά. 

ἐδὲ Ιοηρίς 9. δὶ: ὀοάν] ἰ.6. ἴ[ὴ6 ἰδαρίς ἀ6- 
δηεὰ ἴο Ὀ6 Ηἰς9 Ὀοάγ, 45 ἰπ ἴδ6 ρῆγαβδο “ἢ 
οἰεε5 οὗ δοάομη δηὰ (οπγούτδῇ " (2 Ρεῖ. 11. 6). 
Οοπι Αςῖϑ ἱν. 22; 2 ΟοΥ. ν. 1; ἔοπι. ἱν, 
1 (ν. 1.). Εογ ἴδε υδᾶρε 86ὲ6 σ Οὐχ. Υἱ. 1 ; 
Ἀοηλ. νι. 11. 

δ. [οβὴ ποίϊσεβ οὴ οἴμεγ οσολϑίοῃβ ἴπε σεα] 
ΤηΘΔηΙηΣ οὗ νοσάβ οἵ ἴἢ6 [ογὰ ηοὶ ππάργ- 
βἰοοὰ δὲ ἤσγξξ : υἱῖ, 20, χιϊ. 33, χχὶὶ το; δηὰ 
ἴῃ Θοδοἢ οδϑθὸ ἣδ βϑρεᾶκβ νυν ἢ σοπιρὶεῖς 80- 
[ΠΟΠγ. Τὶ ἱγαὶξ οὗ ργοκγοβϑῖνα Κηοννθάρο 

158. ἱποΧρ]  Δ Ὁ] 6 ἐχοαρὶ 85 ἃ πιοπιοσγίαὶ οὐὨ ῥροῖ- 
8018] ΟΧΡΟΓΊΘΠΟΘ. 

22. «ὑα:ς γε} Ἐδίδοσ, εὐα. ΣαϊδΒθά : 50 
4150 χχὶ 14. Τ6 [}]} ρῇγαϑο ννου]ὰ 6, "" ννᾶβ 
ταῖϑοὰ ὈὉγ Οοά ἔτοπι ἴδ ἀθδά,᾽" 845 ἴῃ {ΠῸ ςογ- 
Τεβροηάϊηρ οχργοβϑίοη, “"Βοπὶ Οοα τγαϊϑοά 
ἔτοπῃ πε ἀδδὰ " (Αςῖδβ 11]. χς, ἰν. το, ν. 30, Χ. 
40, ΧΙ. 20, 371; οπι. ἵν. 24, ΥἹ] δ. 11, Χ. 9; 
χ (ογ. χυ. :ς, ὅζς.). [ἢ 41] ἴπεϑθθ σᾶϑθ5 [6 
ΤΕΒΌΓΓΟΘΟΙΟΩ 5 στοραγάθά δἃ5 ἂπ δννδκοηΐῃρ 
εἤεςιοὰ Ὁν ἴΠ6 ρονγοῦ οἵ ἴῃ. Βαΐποσύ. Μυςὴ 
655 ἔγθαυ θη [ξ 15 ργοθοηζοα ϑἰΠΊΡῚῪ 85 ἃ γἰϑίηρ 
ρδίῃ, σοῃβοαυθηΐ οἡ ἴἢ6 υγακδηΐηρ, ἰῇ σοίογ- 
Θης6 ἴο ἴπε πηδηϊξοϑίδιίοη οὗ πὸ ροννοῦ οὗ {ῃ6 
δοῃ, Μαχῖκ νυἱῖ. 421, ἰχ. 9: [Κὸ χχίν. 7. 
ἀοπρ. [οδῃ χὶ. 23, 24; δηά υ. 19, ποῖδ. 

γε»ρρηεγεά ) ὦ. 17... ὍἼῆῃα τορο(οη οὗ [86 
νογα 56 615 ἴ0 τηδῖῖκ (ἢ6 ἔδεῖ5 οἵ (ἢ σιϑί 5. 18 
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ἃ5 ἃ ποὺ τεςοοζά οὗ τονοϊδίίοη, οἡ ψῆηϊοῖ ἴπ6. 
ἀἰϑοῖρίοβ ρΡοπάογοα ὄνθὴ Ὀεέοτε ἴῆθ [δοῖβ ννθῦδ 
ςοιηπιοὰ ἴο νυ εἶηρ. (Οομραγὸ χί!. τό. 

δαά «αἱ4 ἘἈδίδεῦ, ΒΡ δ]. 6 (οτηἹ μπΐο ἐδ»). 
ΤΒὸ οΥρῖπδὶ ἴδηϑε (ἔλεγεν) ἱπιρ 65. εἰ ΠῸΓ ἃ 
Τορο οη οὗ οΟΥ ἃ ἀννε!πηρ ὑροη {Π6 νου ἀϑ. 
Οὐομῃρ. Υ. 18, νὶ. 6, ός, 71, ΥἹΙ]. 27, 21) ΧΙ. 22, 
ἷν. 23) 42, ἄς. 

ὀεϊευε) Α ἀἰϊβεγεηΐ σοηβίπιςίοη ἰ5 υϑοὰ 
δετε (ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ) ποτα {Παΐ ἴῃ ν. 11: 
ΠΟΥ τι υϑίοα ἐπ6 δοτιρίυγα 45 δυο αἰεὶ ἔχ. 
ΟοιΡΡ. ἰν. ςο, Υ. 46, 47. 

ἐδεὲ «“ογριμγε] ὙΠ ρῆγαϑο “πὸ δεπρίυγο᾽" 
Οὐσςυ 5 οἰϑοννῇογο ἴδῃ {Ππ|65 ἴῃ δὲ [οὔη, νἱϊ. χ8, 
41, Χ. 35, ΧΗ. τ8 (ΧΥΙ. 12), ΧΙΧ. 24, 28, 16, 
27 (ΧΧ. 9), Δη4 ἴῃ ΕΥΕΓῪ ο456 Ἔχοδρὶ ΧΥΪ, 12 
δΔηά χΧχ. 9 ἴῃ τοίθγεηος 15 ἴο ἃ ἀθῆπιϊε ρᾶϑϑδρὸ 
οὗ δεΠρίυτε ρίνθη ἰπ ἴΠ6 ςοηίοχί, δοςοζάϊης 
ἴο (86 υϑᾶζα εἰϑεννῆογο, Μδγκ χὶ! τὸ [χν. 287; 
ἴλικε ἵν, δι; Αὐοίβ. χό, νἱῖϊ. 3 ς, ὅζς. (Ἰ1Που ἢ 
851 ῬδΔῈΪ ἀρρϑᾶῦβ 490 ἰο Ῥεγβοῃ  γ δογΙρί ΓΟ), 
Ὑν 116 [86 ρ γα] 15 πιϑοὰ ἔογ δογρίυγε βοπογα! νυ, 
ν. 329: [ὐὑκὸ χχῖν. 32: Σ ΟΟΥΓ. ΧΥ. 3,4, ἄς. ἴῃ 
ΧΥΪ, 12 1Π6 ΓΕΙΈΓΕΠΟΘ Δρρεᾶῖβ ἴο δδ ἴο ἴδ6 
ννογὰβ δίγεδαυ αιυοίθα, χὶ. 18, 9580 ταὶ (6 
Ῥγοθοηῖ δηὰ {86 5: ΠΊΙΔΓ ράβϑαρθ, χΧχ. 9, δίοῃηθ 
τοτηδίη ΜΙ Βουΐ ἃ ἀσίογτηϊηδῖθ γοέογθηςσθ. Αο- 
σογάϊηρ ἴο (πε ἂροϑί]ε᾽ 5 ιἰϑᾶρθ, {ποπ, ννὸ πγυϑῖ 
ΒΌΡΡοΟΘΟ ἰπαΐ πόα δἷϑο ἃ ἀθῆηϊθ ρδβϑᾶϑθ ἰ5 
Ῥγόϑοης ἴο ἢ]5 σηϊηά, δηά ἰἢ]5, ἔγοπη ἃ σοτῃ- 
μῤμδὰ οὗ Αςῖἴβ 11. 27, 31, ΧΙ, 3.5, οδη ΒαΓΑΙΥ͂ 

ΔΩΥ ΟἾΠΟΥ 1π4π 5. χν!. 1:ο. 
ἐδε «υογά ... ῥαά ταἰά (εἶπεν)) ἴδῃ τενοίδι! ἢ 

νὨϊςἢ δῖ Ιοβη ἢπᾶ5 }ι5ῖ τοσοτάεά, ποῖ ἃ5 Δῃ 
Ἰδοϊδι θὰ υἱήΐεταποθ (ῥῆμα), Ὀιιὲ ἃ5 ἃ Πσοχλργο- 
πεηδῖνα πιοϑδᾶρο (τῷ λύγῳ). 

ΤΒῈ ϑγπορίἰϑἰ5 παγγαὶθ ἃ οἰθδηβίηρ οὗ [86 



44 51. ΙΟΗΝ. 11. 
22)  Νον ψῆδη ἢξ ννᾶβ ἴῃ [εγυ- 

δἰ δπι δἵ {πε ράββϑονετῖ, ἴῃ τῆς εδϑβῖ ἄγ, 

[ν. 23. 
6 

ΤΆΔΩΥ δεϊϊενοά ἴῃ 8 πᾶπηθ, Ψἤδη 
1ΠΕΥ 8αν [ἢ πηῖγᾶς] 65 νυν ϊςἢ ἢδ αἰά, 

(απ ρ]6 45 πανίπρ ἰδκθη μΐαςθ οἡ ἐδθ ἀἄδγ οὗ 
[86 {ΠΡ 4] ΘΓ ἱπίο [εἐγυϑαίθιη Ὀθέογο {Π6 
λδὶ ράβθονεῦ (Μαῖϊ. χχὶ. 2 : Μαγκ χί. ἐς 
ΗΠ; [ὰκὸ χῖχ. 4ς ἴ). Οἱ 5υςῇ δη ἱπεϊάδηξ 
ἴΠοΓῈ 15 πο ἴγαςο ἴῃ δὲ [οδη (χ!!. χ2 5), δηὰ 
ΠΟΠνΟΙΒΟΙΥ ἴῃς ϑγπορί5ῖϊβ πᾶν πὸ ἴταος οὗ 
ΔῊ ΘΑΓΠΟΥ οἰοδηδίηρ. [ἴ δᾶ5. Ὀδοη ϑιρροβοὰ 
[Πηαἴ ἴῃ6 ὄνεηΐ [45 Ὀδθη {γαηθροσοὰ ἴῃ {Π6 
δυπορῖὶς παγγαῖνοβ οννηρ ἴο ἴπ6 ἔαοϊ (δῖ 
{ΠΟΥ εῖνο πὸ δοςομπί οὗ {πὸ 1Ἁ,ογαά 5 πη! 5ΕΓΥ δἵ 
76γαβαίοπι Ὀδείοσε {πὲ 1δϑξ Ἰοιι γον - Ὀὰΐ ἃ σοπι- 
Ραγίϑοη οὗ ἔπ6Ὸ ἴἔννο παγγαίῖνεβ 15 δραίηβί {πε 
᾿Ιἀοηπβοδίίοη. 

ι. Το οχδοῖ σοππηοχίοη οὗ (6 δνθηΐ ἴῃ 
ΘΔΟἢ σΆ56 ἰ5 σίνθη ἴῃ ἀεῖδι!. 

2. ὙΕΙ͂ 5 ἃ ϑρηιβοδηΐ ἀϊεγοηςσο ἴῃ (6 
νΟΓα5 υϑοὰ ἴο 05} (Π6 ἂςὶ, Ματγὶκ χὶ. 17); 
Τοδη 1᾿. τό. 

ἃ. ὙΠῸ Τδατδοίοσ οὔ ἴπθ ἴννο δεῖβ 15 ἀϊ9- 
ποῖ. ὙΠῸ ΠιβίοτΥ οὗ δ: ]οῆη ρῥγοβθηΐβ λῃ 
Ἰηάἀοροπάθηϊ ἀβϑιιηρίίοη οὐ δυϊμουῦγ ; {ΠῸ 
ΠιβίογΥ οὗ {Π6 ϑγπορί5ῖ58. 15. ἃ δθηϊδὶ ἴο ἴΠ6 
ΡΟρΡυΪΥ ποπῆαρε ΜΠΙΓἢ [86 1] ογὰ δδὰ ἃς- 
ςορίοά. 

4. ὙὍο οἰοδηβίηρ ἴῃ δὲ [οὔη ἄρρϑᾶῦβ ἃ5 ἃ 
5'Π5]6 αΑςοῖ. ὙΠ οεἰθαηϑίηρ ἱπ ἐπ ϑγυπορίϊϑῖβ 
566 ΠΊ5 ἴο Ὀ6 ρατί οὗ ἃ σοηῃίϊπιιοά ΡΟ] Υ (Μαγκ 
ΧΙ. 16). 

ς. [ἢ [πὸ τϑοοσζά οὗ ἐδ ἰαΐογ ἱποϊ ἄθηξ ἔΠογῸ 
ἰδ. ΠῸ γοίεγθμοε ἴο ἴμε σχεπλδικαῦϊε ννογάς (ἰ. 
19) ΜΏΙΓΙ εῖνα 115 σοϊοιγΓ ἴο ἴῃ6 παγγδῖίνο οὗ 
δὲ 1οδη, ἱβουρῇ [πε ϑυηοριβίβ ϑἤονν ἰῃδί [ΠΟῪ 
Ὑ ΕΓ ποῖ υηδορμυφιηϊοα νν ἢ 1Π6 ννογάς (Μαίϊ. 
χχνΐ. 61; Μασγκ χῖν. ς 8). 

ΝΟΥ οὐ πε οἵἴποῦ απά, 15 ΤΠ γδ ΔΥ ἱπιρτο- 
ὈΔὈΠΙΥ ἴπ [Π6 τεροιοη οὗ βιισὴ δὴ ἱποϊάθηξ. 
ἴῃ ϑδοῦ οδϑὸ ἴΠῸ οἰοδηϑίης νν5 οῇοοίοα ἴῃ 
Ἱπηπιοαά δίς σοπηθχίοη νυ τς γενοίατο οὗ 
]εθι5 ἃ5 ἴῃς Μεβϑίδῃ. ὍΤῆϊβ γονοϊδίίοη ννᾶϑ 
ἱννοίοά : βυβὲ ννῆθη Ηθ οΪαϊπιρὰ Ηἰ5. τογαὶ 
Ῥοννεῦ δί {Π6 δηΐγδηςθ οἡ Ηΐβ νόγῖ, δηά (ἤθη 
ψ ἤδη Ηδ οΪαἰπιοά 1 αραὶη δὲ 1ῃη6 οἴοϑθε οὗ Ηἰς 
ΜνοσΚ. ἴη τῇς ᾿ηΐογναὶ Ὀδίννθοπ {ποθ ἴννο 
τηδη  οϑίδτοπϑ Ηδ δ} 6] δὰ ἴΠ6 ΟΠΊςο οἔ ἃ ϑἰπιρὶε 
Ργορμεῖ. [}π {πθ6 ἢγϑὶ Ἵᾶϑθ, 50 ἴο δροδξ, ἴΠ6 
55:16 ννὰβ 45 γεῖ ἀουθίαϊ : ἰπ (ΠῸ ϑοςοηά, ἰξ 
νν85 αἰγοδάγ ἀοςι:ἀθά ; δηὰ ἔτοπι {{|5 ἀϊογθησε 
ἤονν5 {πὸ αἰβογοπος ἴῃ (η6 ἀείδι]5 οὗ (6 ἴη- 
εἸάθηϊ5. {Πϑπηβοῖνεβ. ΕΓ δχϑῖηρίθ, ἴπθγο ἰ5 ἃ 
ἔογοα ἴῃ ἴδθ δά ἀπο "ἃ Πουδο οὗ ργᾶγο “ὸγ' 
αἰ! παϊίονν.," ἴῃ ἴῃ6 ἱπιπιράϊαϊο ργοβρθοῖ οἵ {Π6 
Ῥαϑϑίοη δῃά οὗ ἴῃ σοηβοηϊμοηξ γοϊοςίοη οὗ 86 
16νν5, πιο ἢ ἤπάβ πὸ ρίαςθ δὲ ἴπ6 δοριπηίπς 
οὗ {Π6 Τογὰ 5 πιϊηϊδῖσυ, ννῆοη Ησ δηΐοῦθ ἃ5 8 
δοῆ ἰηἴο "" Ηἰ5 ΒδΙΒοῦ 5 ἤοιι56." Απά δραΐπ, 
πὸ πουῖγαὶ ρῆγαϑε, “ἃ ἤσυ56 οὗἩ τῃϑγοθδη ἀΐβο," 
5. ἴῃ ἴδ βεσοηά οᾶϑθ τοργεβεηϊοα ΟῪ [15 ἰαϑὶ 
͵5: 16 “4 ἄθη οἵ γοθδογϑβ." 

Αϑϑυτηϊηρ (πδξ ἴΠ6 ἵνγο οἰδδηβίηρβ ἃγὸ α15- 
(ἰηςῖ, ἰξ 5 ΘΑΞΥ ἴο 566 Δ ὮΥ 81 [οὔ τεσογάβ 
θδῖ νι ἢ οσουττοά δὲ [86 Ῥεχιπηΐηξ, Ὀδοδιιϑαὲ 

ῖἴ νᾶβ (6 ἢγβί οὔίϑὶβ ἴῃ [Π6 βοραγαίίοῃ οὗ 
[11 δηά ὑπρεϊεῖ; ἢ] [ὴ6 ϑυγπορί!εῖβ 
ΠΟΟΘΒΒΑΓΪΥ, ἔτοπὶ ἴῃς σοπεοίτιστίίοη οὗ {πεὶῦ 
παγζαῖϊνοϑ, γοοογάθα (ἢθ ἰδῖοτ οὔθ.  ΤῊΪϊ5, οἡ 
πὸ οἴδεον μαπά, ννᾷ5 νἱγίυ δ! ᾿ηο]αἀ δὰ ἴῃ ἴΠ|6 
ἢγϑί, δπὰ {ποῦ ννᾶ5 πὸ προὰ {μᾶῖ δι ]οῦη 
βῃου]άὰ ποίϊςο ἰϊ. 

Ορνδ: «υογᾷ αἱ υεγιαίορι «αὐ ἐδὸ ῥεοῤρὶε 
(1. 23--:1}.. 21}. 

ΤΠΟ τοοογὰ οὔ ἴπῸ χγοδλῖ Μοβϑίδηϊς ννοῦκ 
(Ἰ. 14---.6). Μνῃϊςἢ ννᾶβ {π6 σατο] ἔγῖὶ οὗ 
Π6 τεργεβοηίϊδεινοβ οὗ {π6 ἱποοοδου, ἰ5. ἴοὶ- 
ἰοννθὰ ὈΥ 8 5:1 ΔΓΥ ποῖίϊσο οἵ πε {που δ 
ΒΓ ἢ ἰἴ ὀχοιϊθα δηοηρ ἴΠ6 ῥδορὶθ ρέμπογα!ν, 
δ Αἰ5ὸ ἴῃ οὔθ ννῆο ν 5 πιο ἴο ὀχριοβθϑ (Π6 
ἴοοΠηρ5 οὗ συ ἀοηΐβ ἀπά ἰθδσῆογθ. ὍΘ ροορ]ο 
ἱπιαρὶπεὰ τΠδΐ {πο Ὺ Πδά ἑουπά δ Δ οββίλῃ οὗ 
{Π6ῚΓ οὐ Πορὸβ: 86 ἴθδοῦοῦ δοκηον οι ροὰ 
(Π6 ργέϑοηςε οὗ ἃ ργορῃεῖ ννῇῆο σῃπου]ά ς. ἢ- 
ὕπαθ, δηά ργοῦδὈϊΥ τοΐοστη, ννῆαΐῖ. δἰγοδὰν 
οχίϑιθοά. [Ι͂ἢ Ὀοΐδ τγοϑροοῖβ ἴῃ6 πηχεδηΐηρ οὗ 
ΟΠ τσ 5 νου κΚ ννὰβ τηϊβϑοά : [ἢ6 ςοπο] δ: 0.5 
ΠΟ νεγα ἀγάννη ἔγοπι Η]5 “" ϑίξῃϑ᾽" (11. 23, 
111. 2) ψνεγο ἔα156 οσ ἰηδάρημαῖε. 

Τῆδ βοσϊίοη [4}}15 ἰηῖϊο ἔννο ραγίβ : ( γιϑὶ 
ἀδδ]ηρ νυν τΠ6 Ρθορὶς (ἰ. 23---. 5), πὰ 
ΜΙ κ᾽ [η6 ἴοδοῆογ οὗἉ [5Γ86] " (11]. 1---2 1). 
ΤΠ σοηΐεηϊβ ἃΓ6 ρεσυ ᾶσ ἴο δὲ Τοῦ. [{ ἰ5 

Ργοῦδοϊο {παῖ ἢ6 ννυῖῖεβ ἔγοπι ἢ]5 οὐχ ἱπΊΠ16- 
ἀϊαίς Κηονεάξε ἐβγουφδοιξ (σοπιρ. 11]. 1 1). 

28--256. Οῤγμ!: ἀκα «ὐἱὸ ἐδε ῥεοβὶξ 
Φεπεγαίἑγ. Ιῃ 10,15 Ὀγιεῦ ρᾷοϑαρο ἴΠ6 2156 [δι ἢ 
ΟὗἩ (Π6 ρϑορὶες ἰ5 σοηϊγαϑίθα νι ἢ τἢς ρογίεςϊ 
᾿ηϑίσῃϊ οὗ (τισι. ὍΘ ρθορὶθ ννεῦὲ νυ] ΠΠππρ ἴο 
δεςερῖ Ηιπὶ, θυϊ Ηδς Κηονν πὶ 1 ννουἹὰ Ὅ6 
οἡ {μεῖγ οννῇ ἴδγπ5. ΟΟΠΊΡ. ΥἱἹ. 14 ἔ. (Οαἦ- 
ἐξε). 
Χο οχρ᾽δηδίϊοη ννϊοΐ δὲ [μη ρῖνεϑ οὗ (86 

τέβογνα οἵ ΟΠ γιϑῖ 5δῃεινβ ἃ σῃαγαςίογιϑζῖς Κηονν- 
Ιοάψθ οὗ ἴπθὸ 1,ογά δ πιὶπά. [ἰ τόδάς κὸ ἃ 
ΠΟΙ ΠΘΠΑΓΥ μαϊποά ἔγοπι ἰδίου ἐχρογίθησθ οἱ 
ννῆδὶ ννᾶ5 ἂἴ τῆς {ΠΠ|Ὲ ἃ 5ΌΓΡΓΙΘα Δηά ἃ Πιγ5- 
ΕΥΥ. 

238. ἐπ ϑεγι μαἰονε) ἸῈ ποῖ ἴῃ ἴδ ἴδγηρ]θ, γεῖ 
51}}} τη ἴπὸ ΗΟοΙΪγ Οἰΐγ. 1 πιᾶγ δ6 ποιϊεοὰ ἴπδὲ 
οὗ ἰῆ6 ἴννο Οἵἴθοὶς ἰοσπὶς οὗ ἴΠ6 παπιο, {παῖ 
ὙΠ ἢ 15 δἴοπε ἔουηά (ἸΏ ἃ βυτλθο!ς 56η56) ἴῃ 
(86 Αροσδῖγρϑο ([}]. 12, χχὶ. 2, 1ο, ἹἽερουσα- 
λήμ) 15 ποῖ ἑουπά ἴῃ [Π6 Οὐοβροὶ, ἴῃ νι ἢ (85 
ἴηὴ δὲ Μδκ) ἰῃ6 οἴοῦ ἕογπὶ (Ἱεροσόλυμα) ἰ5 
ι5εαἀ ἀΧο]σῖνοὶγ (ἔννοῖνθ {1Π165). 
ΤΟ {τρὶς ἀοβηϊκιοη οὗ ρίαςο (ἐπὶ όχι αἰενη), 

ἔπιὸ (αὐ δε ρασσουεγ), οἰτουπιοίδηςε (ἀμγίης 
ἐδὲ 3τα.1) ἰ5. τοπηαγκαῦϊθ. ὙΠῸ Ρἷαςε ν 85 ἴδ 6 
εἰγ ννῆϊοἢ Οοά Παὰ σἤοόβοϑη : πὸ {ἰπ|6 ννᾶ5 {ἴῃ 6 
ΔῊ νΟΓβατγ οὗ ἴῃς Ὀϊγίῃ οὗ πὸ παίοη : [86 
εἰτοιπηϑίδποθϑ τηλγκθά ὈΠΊνΟγϑαὶ ἸΟυ. 

ἐπ δε ἥανἐ ἀαν) Ἐδῖδοσ, δὺ 5819 ζοδεΐ, 
ἐ.ε. οὗ υπ]ολνεηοά Ὀγεδά, Κερὶ οὐ ἴδ ϑευθΏ 



γ. 24, 25. 

24 Βυι εϑβι5 ἀϊά ποῖ σοπιιηῖς ἢ ϊπ.- 
861 ὑπο τῆδηι, Ὀδσδιιδα ἢ Κηενν 8]]} 
761. 

ἀλγβ σνῃῖς ἢ [ΟΠ] οννεὰ ἴἢε ἀςζιι2] ράββονεγ (ἴεν. 
ΧΧΙ. ς, 6). [{ μᾶ5 θθθη ςοη]δοϊιγεά, ποῖ υη- 
ΓΟΔΘΟΠΔΌΪΝ, παῖ τ86 ρυγι γί οὗ [86 ἰεπιρῖὶδ 
ἴοοϊκ ρίδεθς οὐ [6 Ἔνὸ οὗ ἴθ ραϑϑουεῦ, νΒθη 
[Π6 Ὠουι565 ννοῦθ οἰθαηϑεὰ οὗ ἰάνθη. 

»|4}7)] Αἰποηρ ἴμ656 {πόδ ΤΑΥ͂ πᾶνα Ὀδθη 
5οη!6 δι] λη5, ῆο πδὰ σοπὴὸ ἴο {Π6 δαϑῖ, 
ἃ5 “16 [ονν8᾽ (υ. 10) τὲ ποῖ ἀϊϑεϊ πο] πιθη- 
τἰοηοὰ. ἀοιῃρ. νὶϊ!. 30 ἔ,, ἶν. 4:. 

ὀείμουεά πὶ (ο.) δὶ: παρι]ὴ ΟομΡ. ἱ. 12 
δηὰ υἱῖϊϊ. 10, ποῖθ. [ἢ [ἢϊ]5 ρίδος ἴθ ρῆγαθς 
ΘΕΟΙΏ5 ἴο ἱπιρὶγ ἴΠ6 τοσορηι οη οὗ [65ι}5 45 ἴῃ6 
Μεδβϑίδῃ, ὈὰΣ δυο ἃ Μεβϑίδῃ 45 Ηἰπὶ ἔοσ 
νυ βοπὶ που Ἰοοκοά, νιϊποιυῖ ΠΥ ἀθορεῦ {πι5ῖ 
(ἔοσυ τῆς πιοϑὲ ραγί) ἰπ Ηἰβ Ῥοίβοῃ (υ. 24). 
ΎΒΕΥ Ὀεϊονεὰ ποῖ οα Ηρ» (111. 18), θυ οα ΗΜ 
παηιθ, ἃ5 ΟΠ γιὲ (ςοιῃρ. Μαῖί. νὶ!. 22. Οὐῖξ. 
ἐἾη [οἢ.᾽ ἴ. Χ. 828). Ἴ 6 ρἤγαβθθ ὀσσιγβ Ἀβδίη 
ἴῃ σοηποχίοη νυν ἴΠπ6 {1116 ““8οὴ οὗ Οοά,᾽" 

οα ἰοδη ν᾿. 13, ΜΏοΓα ποτα ἰ5 ΠΟ πη δίϊοη οὗ 
[πὸ δι] Π655 οὗ [6 πηοδηΐηρ. Εογ ἴῃ6 υ86 οὗ 
ἐς με ίενα οἡ ᾿" {πιστεύειν εἰς) ΜΠ ΟἾΠΟΓ ἴΠπᾶλπ 
ἃ ῬΕΓΞΟΠΔ] οὐ͵οςοῖ, 586 1 [οῆῃ ν. 1ο. 

αὐδει ἐδὲγ “α4«Ὁ] «υδὲπ {ρὲ ὈΘἈ96]ἀ (θεω- 
ροῦντες) ν ἢ ἴῃ6 ΘοσοηἀΔΙῪ ποίίοη οὗ ἃ τὸ- 
ξατὰ οἵ αἰϊοπίίοη, ννοηάθγ, στεβοοῖίοη. ῬὍΤΠὸ 
νογὰ (θεωρεῖν) 15 80 υιϑεὰ ἴῃ Υἱῖ. 3, ΧΙΪ, 4, 
ΧΙΥ. 19. ΧΥΙ. τό ΗἸ,, ζε. [ἢ 115 ρίδςθ [ἴ σοη- 
ποοΐβ (Π6 ἱπηρεγίεςς Δ οὗ ἴπ6 Ῥθορὶθ ψ ἢ 
πο πηπιοάϊαῖς εἴεςϊ οὗ [πὶ ψΠι ἢ Αγγοϑίθα 
{δεῖς αδἰζεηίίοη. (οηίγαϑί ἱν. 4ς (ἑωρακότες). 

ἐδὲ »νεγαοίος (18 β'ξπ8) α«ὐῤίερ ῥὲ 44} 
{π|ὸ Δἤῖογ πιο (ἃ ἐποίει). Ηδτὸ ἴπε Ενδηρε- 
1ι5ῖὶ ἀννο}}]ὶ5 οὐ (ἢ ννοῦκβ 85 51}}} σοϊῃβᾳ οπ 
(ευδίερ Ηε «υα: ἀοἰ"φ): ἴῃ ἵν. 4ς Ἦδ6 τοραγάϑβ 
86 54π|6 ὑγοῦκϑ ἴῃ {ΠΕΣ σίους δ] σοπιρ]εῖο- 
655 (αὐ ἐρῥα! Ηὲ 4ϊ͵Ἰώ, ὅσα ἐποίησεν). Ὅἢδ 
σοηνϊςζοη ννᾶ5 τοῦ ἢ ποῖ δ οηςθ, μοῦ οὔ ἃ 
ΒΈΓΝΕΥ οἵ 41]} [86 ννοῦκϑ, Ὀυξ πονν ΟΥ̓ ΟΠ6, ΠΟΥ 
ὉΥ ἃποίμεσ. Ὅὴδὸ 58πι6 ἰάθα 19 Ὅν ὉΥ τῆς 
Ργόϑοηΐ ραστεῖρ]6 (φυῤεη 1δεγ δεῤείά, θεωροῦν- 
τες) ἴῃ ἐμὰ ἐν 18. νυ ἢ [6 δογίβί (δεϊιεηνεάν. 
ἼΠε ἱποϊάδηϊδ) ποίϊςς οὗ ἴμεϑ6 “" 51|611|5᾽" (ζοῃρ. 
ὙἹ]. 321, ΧΙ, 47, ΧΧ. 30) 18 Δῃ. ὑπηποϑ[! ΠΔ 0 ]6 
Ῥγοοῦ (δὲ δὲ [οῇπ ἀοδϑβ ποῖ δἱπὶ δὶ εἰ νη δὴ 
Θχηδυίϊνο γεσοσγὰ οὗ 411] δα κπονν. διπη αγ 
τοἔοσθοηςθβ ἴὸ οὙο]65 οὗ υητεςογάθα νγοσκϑ ἃΓΘ 
[ουπὰ ἱπ [6 ϑγπορί5ῖ5 : Μαχᾷ 11}. στο, νἱ. ςό. 

44. Βωϊ σε] ὙΠῸ ςοπίγαϑὲ ἰ5 ἐπιρῆδ- 
5'Ζοὰ ἴῃ ἴῃς οτρίηδ] ΌῪ ἴδ ργθοθάϊπρ Ργοποιῃ, 
Βμὲ οη ΗΜ ραγὶ ὕεε (αὐτὸς δὲ Ἰ1.). 

εο»»1;}] ὙΠὲ β84π|6 ογὰ (ἐπίστευεν) ἰ5 
υϑεὰ Ποῖδὸ ἃ5 (μδὲ γεηάοτοά δείευε (υ. 23). 

5τ. ΙΟΗΝ. 1. 
25 Απά πεεάδά ποῖ τῃδῖ ΠΥ 5ῃουϊά 

ΕΒΕΠΥ οὗ τηδη: ίογ ἢεὲ Κπὸν ννδδῖ 
ννᾺ8 ἴῃ ΠΊΔΗ. 

Οοπιρᾶγο [ὺκΚ6 χνὶ. 11. ὍΤῆε Κιπὰ οἵ τεοροίϊ- 
ἴοη ννουϊὰ Ὀ6 'ἱπ βδοπὶθ ἄδργθο, {που ἢ ἴῃ- 
δαἀεαυδίεὶυ, εἐχργεβθθὰ ἴῃ Επς] ἰδ ὈΥ ““ ΠΙΔΩΥ͂ 
ἰγυσῖοα οἡ Ητ5 πάη... Ὀυϊ 6515 ἀϊὰ ποῖ 
ἔγυςί ΗἸ πι56 1 ἴο {Πολ." ὍΒΟΓΙῸ ἰ5 δὶ ἴῃ 5Δπ|6 
Εἶπ ἃ οσοηΐγαδὶ οὗ ἰδῆθε8βΊ ὍΠὸ ἤγϑε νογὺ 
ΤΆΔΓΚ5 ἃ ἀεβηϊίε, ςσοπηρ]οϊεά, δςΐ : [6 βεοοηπά 
ἃ Βαδιτυδ] σουγϑο οὗ δοϊίοῃ. Α ραγίϊδ] σοπὶ- 
ΤαΘηΔΤΥ Οἡ [5 τόϑοῦνο οὗ (Ὁ γιϑὲ ἰ5 ἐουπὰ ἴῃ 
Υἱ 14. ἔ,, σι βετε Ηδ σεῆιϑθοβ ἴο δοσορῖ ἴπ6 Βο- 
τηᾶρε οὗ (ἢ6 ρϑορ]ς ννῃϊςἢ 15 οβετοὰ στ [2196 
Ὀο] Ἰοῖ5 ἀηὰ ἤορεβ. Οοιρ. Μαῖϊ. υἱῖ. 21 

24, 26. ὀῥείσιμς δὲ ἔπηξαν... “54 πεεάρά 
ποὶ...}1] ὙὨδ οΠρίηΔ] 18 ᾿λογο Ἔχαςΐ δηὰ ὃχ- 
Ῥγέβοῖνε : οὑσίπβ ὕο δ ζδοῖ ἐδδὶ --- ἰοὺ Σ 
18 δὺ ---Πἰ ἄπεαευ (διὰ τὸ γινώσκειν) αἰϊ δῆ, 
απά Ὀθοδδ9 Ε6 πεεάεά ποὶ... (Ν υἷξ. ἐο φμοά 
οὐ σία...). Τῆς υἱθππιδϊο γοᾶθοη ἰὰὺ ἰπ Ηἰ5 
Κηον]εάρο οὗὨ 4]1] τιδη: 1ὴ6 ἱπηπγοά δῖ γϑᾶϑοῃ 
ἴῃ {πε ἔδος ἰῃδὶ Ηκδ περάδα πὸ [ἐβε πιοηυ ἴο 
ἴῃς σμαγαςῖοῦ οὗ ΔΥ πιδῃ. 

44. ῥὲ ἐμή ΤἼδ ρῥγοηοιη ἰ8 Πρ Ὠδέϊς, 
ΘΟ γῖϑδὲ Κπὸνν “ὉΥ Ηἰἰπιβ ἢ," “1 νσῖυθ οὗ 
Η!15 ὥννη ροννου." | 

ἀπεαυ] [ἰ ἰ5 οὗ γγϑδῖ ἱπιρογίδποθ ἴο ἀϊ5- 
Επρυ ϑἢ ἴῃ [86 πᾶτγδίνο οὗ 851 [οὴπ [π6 Κηονν- 
ἰοάρε (1) οὗ ἀϊδοογηπιθηῖ δηὰ γσεσορπιοη ἕγοπὶ 
[παῖ (2) οὗ ἱπτυϊξίοη δπα Ἄοοηνϊοτϊίοη. ὍΤμα 
οὔθ ψογὰ (γινώσκειν), 5.0 ἤοΙδ, ἱπΊρ]165 
τηονοιηθηΐ, ρΓΟΡΓΟΒ55 : [Π6 ΟἴδοΓ (εἰδέναι) 54115- 
ἔδεϊίοη, τοϑῖ. ὸοσ {Π6 ςσοηίγασί Ὀεῖννθθη [ἢ6 
ὑνογάς σοπΊραῖα (1) 1. 49, [1]. το, νἱ. όρ, χὶϊὶ. 
12 (γινώσκειν): (2) 1. 26, 21, [1]. 2, 11, ἶχ. 
29 (εἰδέναι). 866 Ααἀάαιεϊοηδὶ Νοῖίο. 

25. ἐφ ν οὗ νιαπ} ὍΘΙ ψιῦμ988 601- 
ΟΟΥπ »απ ΒΈΠΟΓΙΟΔΙΥ.. (περὶ τοῦ ἀνθρώ- 
που). ἼΠ6 ΟΥ̓ ΡΊ ΠΑ] (τοῦ ἀνθρώπου) ΠΛΔΥ τιϑᾶῃ 
αἶδο “πὸ τπλλῃ ΜΠ νυ πότὴ ἔγομπλ {Ἰπ|6 ἴο ἘΠῚ 6 
6 δά ἴο ἀθ8],᾽" 45 ἰἴ ἄρρϑᾶγβ ἴο ἐο ἴῃ [ῃ6 
βοοοηά οᾶϑαὲ. (ὐοπιρᾶγο υἱῖ. εἰ (τὸν ἄνθρω- 
πον); Μαῖϊ. χίΐ. 43.) ΧΥ. αἱ. 

δὲ ἀπευ)] 85 ἴῃ υ. 24, “"" κε ἨϊτΑΒΟΙΥ ἄμεαυ, 
ὈγΥ Ηἰ5Ξ Ονη ροόονογ οὔ ϑδοὴ οσοδϑίοῃ..᾽" 
ΤΟ ργοόηουῃ 15 Γορεδίεα ἃ {Πϊτὰ {ἰπ|6 (αὐτός---- 
αὐτόν---αὐτός). 

«υῤαὶ «υαὦ. ἱπ »απῇ] ΤὨϊβ Κπον εάρε ἰ5 
εἰβονγῃοῦο αἰἰγιδυϊοὰ ἴο [ἐπονδὰ (6γ. χνὶϊ. το, 
Χχ. 12). [ἴ νγᾶβ ἱπιπχραϊαίς (9 Πὶ»ι εν, 
Ὀπίνογβαὶ (αὐ γιεπ), σοπηρ εἴθ (τυδα! «ὐα: ἐπ 
»εαη, ἱ. .. ἴΏ6 [πουρἢ 5 δηὰ ἔθε! ρ5 858 γεῖ υἢ- 
ΟΧΡΓΟΚϑοα) 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οὐ (ἨΑΡ. 11. 11, 24. 

11. ὙΠΐβ ραββᾶσο Ὀγπξ8 ἔογιναγά υοτγ υἱνι αν 
Ομ [δαΐυγο οὗ δῖ [οδη 5 Οοβρεὶ ννῃϊο ἢ [45 
Ὀκεῃ ονετοοκοά ΌὈΥ οπὲ βεδοοΐ οὗἉ ογς5 δηά 

οχαρρβογαῖοα ὈΥ δηοΐποσ. [|{ σοργθϑοηϊβ [ἢ 
ψῆοἷς Ὠυπίδη ᾿ΠῸ οὗ (ἢηϑῖ, υπάοσ (5 δοίυδὶ 
ςοῃάϊξίοῃ5. οἵὁἨ οἜχίογηδὶ νυληΐ δηὰ βυβοτίης δηὰ 

45 



46 ὅτ. ΙΟΗΝ. 11. 
οὗ ἱπίογηδὶ σοηῆϊοϊζ δῃὰ ϑδοΐτονν, 845 ἃ Ἴσοηίϊηιι- 
Οὐβ ἂπὰ σοηϑοίοιβ πηδηϊξοεσίδίίοη οὐ ἀϊνίης 
Εἴοῦγ. Ηδθ ἤρου ἔτοπὶ ἤγϑί ἴο αϑὲ ἤονν “ἐδ 
εἴεγηδὶ 1Πἶ6 ννὰ5 πιδηϊ δία ννῃϊο ἢ ννᾶ5 νυ ἢ 
186 ἘΔίδεγ "ἡ (1 Ιομπ ἰ. 2) ἴῃ ἴ6 ννογκϑ, πὰ 
ἴη ἴπ6 νογάς οὗ Οἢ τϑί, ἴῃ ννῃδί Ηδ εϊά δπά ἴῃ 
ννῆδὲ Ης βυβεγοὰ, ((οπιρατε [πηἰτοά.) διυςὴὶ 
ἃ νίονν, ἰἴἃ 45 Ὀδθη αὔγυθά, 15 ἱποοποίβίθηϊ 
ἢ (ἢ6 ροτγίτγαϊυτὸ οὗ {Π6 δανίουγ ἰπ τῃ6 
οἴδοσ Οοβρεῖβ, δαπὰ νὴ ἢ (Π6 τοδοίηρ οὗ δὲ 
Ῥδὺ] υροὴ ἴδε ““ ὀχ ηδηϊίοη" οὗ (Οἢτγίϑβὶ 
ῬΒ]]. 11. ς--- 1). 
ΤὨϊ5 ΟὈ᾽]δοίοη Δρροᾶγα ἴο γεϑῖ ἸΡρΟ᾿ ἃ 

τοί! ἱπδάεηυδίο σοποορίίοη οἵ ἢυπιδη [1ξ6. 
{18 16 ροϊθῃεδ! ἐπα Ἔχργοβϑϑίοῃ οὗ ἃ ἀϊν!πὸ 
Ῥύτροβο, 1ἴ 5 ονιάθηϊς ἰῃδί 411 {86 εἰτουπηϑίδηςσοβ 
ννἢϊςἢ Ὁ πο] 465 ἄγ σᾶρδῦ]6 οὗ πλϊηἰβίογίηρ ἴο 
(6 ἀϊνὶπο οηά. Α ννηῖ οἵ ἃ βϑογζονν σδηποί 
Ὅδ6 τεραγάθαὰ ἴῃ ἰἴ561ξ., [{ [5 ἃ τοϊδίίοη ἴο ἃ 
ΠΟΘ, δηὰ 15 ἱπιογργοϊδίνο δὲ οποθ δηά ὑγοὸ- 
Ῥάγαΐοσυ. Α ρογξεῖϊ δυπΊδη ᾿16, ἃ 16 ᾿ϊνεὰ, 
1Πδῖ 15, ἴῃ δβοϊυϊο ΠΑΙΤΉΟΩΥ Μ Ὦ (ἢς αἰϊνίηο, 
ν.}}} 1πογείογο ἴῃ δυθγΥ ροΐπξ τενθδὶ ἰο ἴΐοβα 
ὙΠῸ Πᾶνα {Π6 δγ65 ἴο 566, βοιμθίῃιπρ οἵ Οοά, 
οὗ Ηϊξ ““βἴογυ." πὰ ἔυγίμογ, ἃ Πιιπιδῃ σοη- 
βεϊοιιηξϑϑ, νἈΙΟἢ Ὧ85 σογῃρίοίς ᾿πϑῖρῃϊ ἰηἴο [86 
ἴγιδ ογάοσ οὗ 1] ηρ5, ΟΥ̓ 50 ΔΓ 85 ἴΐ ᾽λ5 ἴῃ - 
δ σῆϊ, 1} 6 4016 ἴο γϑ8]156 δί ΔΠΥ πιοπηεηΐ 
[πὲ δοῖυδὶ βιρηιβοδηςθ οὗ ϑδοὴῦ ἀδείδὶ! οὗ ὁχ- 
Ῥεπθηςθ. ὍΤῊ]5 δοηρ 50, ἴξ ἰ5 οἴϑᾶσγ [δὶ 411 [6 
δοῖβ δηὰ κιβογπρο οὗ “ἴΠ6 ϑοὴ οὗ Μδῃ"᾽" 
ὙΟΓΟ ΘΘΘΘΏΓ4 ΠΥ τενοϊδίοἢ5 οὗ φρίογυ, δηά δὸ- 
ΠΟΠῚΘ 50 ἴο υβ 50 [ΔΓ ἃ5 6 ἃ.6 ὀηδυϊθὰ ἴο 
Δρργοποηὰ {(Πεῖὶσγ τπηθδηϊηρ. ὍΠΟΥ δγὸ δὲ (ἢ6 
ΒΔ ΠῚ6 ἴἰχλθ ἴο Ὀ6 γεραγάδα δχίεγηῃα! γ, θὰ [Πα 
Θχίθγηδὶ γα] ϑδίίοη 15 ΟΠΪΥ ἃ ςοπαϊ οη ἔῸγ 
{πεῖς βριπιῖι] υπάοτγϑίδπάϊηρ. Εσοπὶ {Π6 πᾶ- 
ἴυγο οὗ ἴδ ςᾶ56 δε ἕδςξ ἴῃ ἴῃς ΠΡ οἵ ΟΠ γὶϑὶ 
ννὰ5 (Π6 νεῆῃϊοῖϊς ἔργ σοην ΥΡ 50ΠΊ6 ΟΘἴογηδὶ 
τὰ. [1 οσουϊὰ ποῖ θ6 οἴδποσγινθο., δὲ [οδη 
ἸΔγ5 ΤὉρεῃῆ ἰῇ 50πΊ6 σοργοβοηϊδίϊνα ἱῃϑίδῃοε5 
νι δῖ [15 ἴσα ἢ ννᾶ5, δηὰ ννῃ 16 ἢ6 ἀοοβ 50 6 
βδῆονβ ἢονν ἴῃ Κπον]εάρε οὗ ἴἴ ννᾶ5 ργοϑθηΐ ἴὸ 
1ηΠ6 τπϊηὰ οὗ Οσῆπδι. Ηυμ)ι}δίοη, 5ΠΔΠΊ6, 
ἀεαίῃ ἂγὸ ἴῃ ποῖ τοραγαθαὰ οιυξννδγαϊγ, 845 
ΤΟΥ ΤΑΔΥ͂ ΤΙΣ ΒΠΥ Ὀὲ ἴῃ 50} 140]6 σΟΠΠΘΧΙΟΠΒ, 
Ὀυϊξ 85 ἴπ6 δρροιϊηϊθά, δπὰ 50 [με Ὀδδβί, πηθδῃ5 
ἔογ ἴδ αἰζαϊππλθηὶ οὗ 16 ΠΙρῃοϑὲ οηά, δηὰ το- 
σορηϊδοά ἃ5 βϑιιςῆ. [ἢ [815 Πρ ἢϊ ΤΟΥ Ὀδςοπὶς 
“ὁ: β]οτΙο5 "ἡ (τ Ροί. 1. 1). 

ὙἼΠοβὸ γοηᾶγκδ ποιά {ππ||6 ἴῃ τοραγά ἰο φδοὴ 
δνθηὶ ἴῃ ἴπ6 [οτα 5 ΠΠἴὸ ; Ὀυϊ δὲ [οἤ, ἔγοπι 
5 ροϊπηξ οἵ 5:5 ῃΐξ, τεραγάβ [6 ννυῇποὶθ ννοῦκ οὗ 
ΟἸγιϑὲ 45 οὔθ, 85 ἴΠ6 Ἴσοπιρίεῖο δ] ΑἸπιεπὶ οὗ 
(ὴ6 αϊνίπο σοιη56. Α1]1 15. ργοϑοηῖ δῖ δδεὴ 
τηοπηδηΐ, “οηδ6 ἃςΐ αἵ οπςθ,᾽" νυ ῃ 16 ννὸ ὁ" 45 
Ατίβ σὴ 8266 Ὀυὲ ραγῖ, πονν {Π]15, πονν [Πδϊ." 
ἢ6 Ῥαξβίοῃ ἐς ἴῃ ΝἸςζογυ ; δηά [ἢ15 ηοΐ οἠἱΥ 

ἴῃ τοϊαϊίοη ἴο αἰνίης Κηον]οάρο Ὀυΐ 4]50 ἴῃ 
τοϊδίίοη ἰο ρεσγέεςϊ Βυτηδη κπονϊοάχο, νυ ς ἢ 

ϑΘ 

ἔτοπι ροίϊηϊ ἴο Ροϊπξ 15 'ἰπ δοοογάδηοε τ ῖτἢ ἔδο 
αἰνῖπο. 

51 [οῆη (πογείοτο, ἢ 116 ἔτοσι πιο ἰο Επη6 
ἢθ ἄννε}]]ὶα οὐ (ἢ γίϑι 5 βίογσυ δπὰ οἡ Ὁ τσ ϑ 8 
Δϑϑουτίοη οὗ ΗΙ5 βἼογυ, ἰ5 ποὶ γθοσογάϊηρ, 45 85 
Ὀδδη 5414, {πὶ νυ ς ἢ σᾶπ Ὀ6 ππάογβδϊοοα ΟΠ 
οὗ {πὸ Εἴογηδὶ ννογά, Ὀυϊ μᾶὶ νος ἢ ρῥτὸ- 
ΡΟΙῪ οϊοηξβ ἰο ἴπ6 δοῃ οὗ Μδῃ, ννῇῆο δὲ 
Θδςοἢ ϑἴδζο, ἴῃ δαςῇ ἔγαριηθηῖ οἵ Ηἰς 1Πἴδ, τοὸ- 
σορηϊοοά {πὸ ρογίεςϊς ἐ]Β] πηοηῖ τῆγουρἢ ΗΠ» 
56} οὗ [86 ρυγροϑε οὗ ἴῃς Εδίμον τονναγάβ πὸ 
ὙγοΣά, (οπηρᾶγε ἱ, 51, Υἱῖ!. δ, χὶ. 40 ἢ, 
ΧΙ. 21, ΧΥΙ, 4... 

44. ΑἹ] ἰΠ6 Ενδηρο ἰσῖ5 ἄρτθο πῃ γορυθϑοπίης 
1ῃ6 1,ογὰ 85 πιονίηρ ἀπιοηρ τηθη νυ ἢ ἃ σοπὶ- 
Ρ᾽είθ δηά ςεγίδίη κηον)]οάρο οὗ ἐμεὶγ σμαγαςσίογβ 
δΔηά ποοάϑ. ΟἿ]Υ Οἱ ὙΟΥῪ τὰσε ὁσοδϑίοῃβ ἀοε5 
Ηε «ϑὶς δηυτθηρ,, 85 ἱξ 4}} ννεσε ποῖ δὐβο  υἱοὶν 
οἰεαγ Ὀείοσα ΗἸ5 εγοβ (ε. 5. Μαῖκ νιῖϊ. ς; 
σοιρ. Ματκ χί. 13; ἰοῇη χὶ. 34). Βαυΐ δὲ 
]ΙοΒη Ὄὀχλιθὶ 15 (5 αἰ Πθυΐε οὗὨ σοτηρ]εῖθ ἢϊ- 
Τηδηῃ Κηον]θάρε τηοϑδῖ ἔγ, δηὰ ἀννε}]ὶ5 ὕροη 
ἰξ 88 ΘΧρ]διπίπρ ΟἸ γι 5 δοίϊΐοη δὲ οὐιίςδὶ 
{Ππ|ε5. Ηδ ἀεβογιίδοβ [86 κηον)]θάρο ΒΟΪἢ 85 
Γεϊατίνο, δοαιϊγοά (γινώσκειν), δῃὰ δὈϑοϊ]υῖο, 
Ροβϑοϑϑεά (εἰδέναι). [ἢ δοπιὸ σᾶϑο5 ἴΠ6 “" ροῖ- 
σερίϊοη " (γνούς, ἔγνω, γινώσκει) 5 {παῖ 
ΜΠ ΙΠἢ πρὶ 6 ραϊποὰ “ παίυνα! νυ " ΌΥ {86 
ἱηςογργείδιοη οὗ βοπλθ ἰῃξε }]} 15 10]6 βρη (ν. 6, 
Υἱ. τς, ΧΥΪ. 19, ἷν. 1). Αἴ οἵδεῦ ἐἰπιὲ5 1ἴ 
Ρροᾶῖβ ἴο 6 [6 γεβυῖ οὗ δὴ ᾿πϑῖρῆξς νῃὶοἢ 
οδτι6 ἔῸΠῚ ἃ ροτεςῖ 5ρ᾿ ΓΙᾺ] συτηραΐῃγ, ἔουηὰ 
ἴῃ 50π|6 ἄθρτεθ δλοηρ τηθῃ (ἰ. 42, 47, 1. λᾺ ἔι, 
Υ͂. 42, Χ. 14 ἢ, 27: ΠΟΙΊΡ. χχίὶ. 17), ψῃϊςἢ 
τοᾶσ ἢ 65 ἔγοηι ἴπ6 Κηον]οαάρο οὗ ἴπ6 Ποαγῖ ὄνθῇ 
ἴο ἴπε Κπον]θάρε οὗ Οοά (χνὶ!. 25). ΤΘ 
ΔὈβοϊαΐο πον]οάξο (εἰδώς, εἰδέναι) 5 5ῃοννῃ 
ἴῃ σοπποχίοη υνἹἢ ἀἰνίηθ [ΠΙηΡ5 (1}}. χα0 ν. 32, 
ΜΙ]. 29, ΥἹ1]. ςς, ΧΙ, 42, Χχὶϊ. 0), δηὰ ψ ἢ {Π6 
ἔλεῖβ οὗ {πὸ 1, οτα δ Ὀείῃρ (νἱ. 6, νι]. 14, ΧΙ. 
Ι, 3.) ΧΙχ. 28), ἀπά αἰϑθὸ ἰη σχεϊδίίοη ἴο τἢδὲ 
ὙΠΟ ννὰ5 Θχίοσγηῃδὶ (ν]. ὅσ, 64, ΧΙ. 11, 18, 
ΧΥΠΙ. 4). Α σΑΓΕΗΙ δζιιαν οὐ {μεβ6 
566 Π|5 ἴο 5πὸνν Ὀογοηά ἀοιδὶ πὶ ἴῃς Κηον- 
ἰοάξε οἵ Οσμτβί, 50 δγ 85 11 ννᾶβ (ῃ6 ἀϊβοογῃ- 
τηθηΐ οὗ ἴδ ἱπποιτηοϑβί τηθαηϊηρ οὗ [δὲ νυῃῖς ἢ 
νν85 ἔγοπι {{π|6 ἴο ἘΠ16 ργοβεηϊοά ἴο ΗΪπὶ, ἁπά 
50 ἔτ 45 ἰΐ ννὰϑ 83ῃὴ υἱπησογϑίδηάϊηρ οὗ ἴδ 
πδίαγο οὗ {ΠῚηΡ5 845 [ΠΟΥ ἀγθ, ἢδ5 ἰἴ8 Δῃδίοζιιο5 
ἴῃ Βυπίδη ροννεῖβ. Η15 Κηονθάρσε Ἀρρϑᾶγβ ἴο 
Ὅε {Π}ῚῚ ἴ86 Κπονϊεάρσε οὗ [86 ϑδοὴ οὗ Μδη, 
Δηά ποῖ πιογοὶν ὑἰπῸ Κηον]οαρο οὗ (ἢ6 ἀϊνῖπο 
νοτά, τπουρὴ αἱ οδοῦ τηοπιεηΐ ἀπά ἴῃ οἂςἢ 
ςσοηπόχίοη ἃ ννᾶβ, ἰὴ νἱγυθ οὗ Ηἰ5 
ἢυπιδη!γ, το δ νεϊγ σοπιρίεῖθ. δογρίαγο ἰ5 
νυ ΠΟΙ ἔτεος ἔτοσι {πὶ Πλος ες !5π|---Πδί τος ης 
οὗ δὴ ΠΠΠυϑοῦν Μαηποοά οὗ ΟἾγοι----ν ῃ ἢ, 
Ὀοῖἢ νη ἴἢ6 ΟΠμυγοῖ πὰ νυ τθοιυΐ ἰξ, ἐδρηάς 
ἴο ἀεϑίσου {86 Ὠἰδῖογις σμαγδοίοσ οὗ ἴῃ6 Οοβρεὶ, 



ν. 1. 

ΓΗΑΡΤῈΒᾺΚ Π1Π|. 
1 Ολγίεέ ἰαελείλ Διεεοάρνεις ἐΔε μιδεεείν ὁ 
ἀῤάρλθρεν, Ι4 ΟΥΓ μὰ ἐπ ἀὲὼς ἀἷδαίλ. 
ι6ό 71ε ργεαξ ἰσυε οΥΓ Οσα ἐσισαγαάς 2}έ 
τοογίά. ι8 Οομάδν πα ΟἿΣ γον τρριῤοδλος 

ὅς, ΤἸΟΗΝ. 111. 
Ζάε δαῤίΐενε, τοίδριση., αμαὶ αδείγίμε 97 οὗν 
εοπεεγρεέηρ Οἀγίοί. 

ΗΕᾺΒΕ νν8 ἃ πιδη οἵ ἴῆς Ρηδλτγί- 
8668, παπιεά Νιςοάεξηλιβ, ἃ γυ]ῈΓ 

44, οὔτε Ϊενν8: 

Οργίσἐ ἀεαϊίηρ «υἱὲ δε γεῤγειοπίαιδυες ἐδαεδεῦ 
(. 1:---21). 

ΤΠ ἢγϑῖ σοηνογβδίίοη ͵5, τορεῖποῦ νὰ 1Π6 
Ἐνδηρο 51 5 σοτηπηεηΐ, [6 ρετοηδ] δρρὶςδίίοη 
οὗ 186 ξΈπογαὶ ο8]} ἴο τερθηίδποθ, ἢ νυν ῃϊςῇ 
ἴῃε οἴδεγ Οὐοβρεῖὶβ ορθῃ. [{ ἰ5, ἰκὸ 1ὴ6 ρυδ]ς 
Τησοβασο οὗ [86 ΒαρίϊΞςῖ οὐ οὔ (Ὁ γίβί, ἃ ρζο- 
οεἰαπιδίίοηῃ οὗ {Π6 κιηξάοιῃ οὗἩ Βοάνθῃ, Ὀυῖ ξίνθη 
Ὀπάογ πονν οἰγουπιϑίδηςαβ. 
᾿πάογ ἃποίποσ ἀϑρεςῖ ἴδ ἢ 5ΟΥΥ 15 σοπΠΊ- 

ΡΙΟΠΙΘΠΙΔΓΥ ἴο ἴπ6 ραββᾶζθ ὙΠΟ ῥγθοθάσβ. 
Ομ γϑὲ ννὰβ ὑην]ηρ ἴο σοπηπΐ Η ἰπλϑοϊξ--- 
ΗΙ5 Ῥοιβοη---τῷο ἴποϑο ψνῆο πδὰ ξ32]96 νἱοννϑὶ 
δηὰ ἴῃ {86 5δᾶπηδ 5ρ: Ηε Ἰαιὰ ὀρθὴ τπ6 ἔγυτῃ 
ἴο οὔδ γῆο βου μι ι ΒΥ τοῆιβαὶ ἀπά ὈΥ σοπὶ- 
Ρ᾿δποοὸ αἰϊκὸ Ηδ 5ῃεννοὰ Η!5 Κπον]θάρο οὗ πιεη. 

ὙὟΠΟ τοοογά Ἴομϑιϑίβ οὗ ἵἴννο ραγίβι Τὴ 
ἢτβὶ ρασί (1--- ς) σοῃίδίπϑ ἃ 5: πηπιᾶτΥ οὗὨ ἴδ86 
δοΐυ] σοηνεογβδίιοῃ : {πῸ ϑεσοπὰ γμίῖνοϑ ἴῃ6 
ἙοπιπποηΐδεΥ οὗ δῖ [οπῃ (16---21). 

11 [5 ἰηϊεγοδίηρ ἴο ποῖϊςο {παι δοσογάϊηρ ἴο 
(Πς ϑάσγιπὶ ἴ96, ΓΟ] ον ηρ (μ6 οά Βοπιδη ἴ56, 
(πὸ ϑεςϊίοη υτν. 1---ἰς ἰ5 τεδὰ 88 ἴῃε Οοβρεὶ 
ἴογ Τ Γπγ δϑυπάδγ. ὙΠ15 Οὐοθρεὶ 15 γεϊδιπρὰ ἴῃ 
Οἷἦ Ῥγάγεγ Βοοῖκ, ὑν 16 (ῃ6 τπηοάετῃ Ἀοπιδῃ 
ὕϑε εἶνοβ Μαῖϊ(. χχυ"Ἱ. χ8 . ὙΠῸ βίποϑβ οὗ 
[Π6 5εἰεςζίοη 15 οὔνίουβ. ὍὙῆδ παγγδενο βῆσθννβ 
ἢονν [86 1,ογά ἀρα]ς ψ ἢ ἴπ6 ἀἰ Πς 1165 οὗ {Π6 
(δου ἢ 1] τη, τοργουϊὴς ργοϑιπιρίίοῃ δηὰ 
οἰοενδίης ἔδιι ἢ. 

ΟηΑρ. Π|. 1---Ἰδ. ΘὙΤηδ φοπογαὶ οὐ] Π6 
οὗ ἴὸ ἀϊδοουῖθο οδὴ δ6 τηδγκοὰ νυ ΓΔΙΓ 
ἀἰςποΐπεβα, ἀπὰ ρἰδοθς ἴπ6 τοϊδιΐοη ἴῃ νη ἢ 
(πΠ6 πονν οτάος---ἴῇ6 Κὶπράοπι οὗ Οοά, 695- 
(ΔὈ] 5ῃθὰ {πγουρῃ ΟΠ γϑῖ---οἰδπάϑ ἴο [86 οἱά ἴῃ 
ἃ οἴεαγ ᾿ἰρ ἢ. 

ΝΙςοάθηγ5 σΟΠΊ68 88 [6 τορτγοϑοηϊδίινε οὗ 
186 ννο]]-ἰησϊτυςίοα δηὰ ἐποιρῃς1] [ον ΠῸ 
Ἰοοκεὰ ἔογ ἴπ6 σοηβυπιπιδίίοῃ οὗ παίίοπδὶ ἢορὸ 
ἴο ἔο!ονν ἰπ ἴδ ᾿ἴπὸ δ'οης νηοῦ δὸ δὰ 
ΒΙΠΊ561 ρόπο, 45 δοίης ἃ σοπηηιδίίοη δηὰ ποῖ 
ἃ ποῦν θεξίπηΐϊηρς (Ὃν. 2). 
Το [οτά δὲ οποθ σἤθοκ8 (ἢ15 Δ Ἰς ΔΈΟΙ, 

ΤΠΟ Κιηράοπι οὗ Οοά οεδηποῖ, Ηδ ξᾶγβ5, 6 
866η---Ουἵνν ΑΓΩΪΥ ἀρργεβοπάθά---Ἰ Ποῦ ἃ πον 
Ὀιππῆ. ΤῈ τπρδῖ ΠΠΕΡΗΡΩ οὗ Ιἴ ἀερεπάς 
ὌΡΟΣ ἴδὸ ροδϑεβϑίοη οἵ ςοϊτοβροηάϊης δηὰ 
(δογοίοι ὁ ἔτεβῇ ροννοῖβ (συ. 1). 

Βυῖ {πὸ οὈν!οι!5 λυ οΣ ἰ5, δ: ἢ ἃ σῃδηρὸ 
ἴῃ πιᾶη ἰ5 ἱπιροβϑὶῦϊθ. Ηθ 15 ρδυϑί δ Ϊυ, 
ΤΊΟΓΔΙΪΥ, σρΡ᾿ ΠΙΌΔΙΪΥ, οὔ: (6 τεϑυὶὲ οὗ 4]] 
ἀρ τ υΌν. 4). 

ἷ5 οὐ͵εςτίοη τνου]ὰ 6 να] ὰ 1 1πῸ σπδηρο 
Ὀεϊοηροά ἴο τὴ 53ΔΠ|6 ογώεσ 45 (πδί ἴο ὑυῃ]οἢ 
Ὅτ ὨΔίΌΓΑΙΪΥ ὑείοης. Βυῖ {πὸ 1,οτὰ τερ ες 
[δλὲ ἴδε Οἱ δ τ] ἢ Ηδ τενοδ]ϑ ἰ5 Δη δηίγαηοο 

ἴο ἃ πονν ογάοσ, δηὰ νγουρῃξ ΌὈΥ ἃ πονν ρουνοσ. 
[1 845 Δῃ ΘΧίογηδὶ οἰοπηθηῖ, Ὀθοδιϑο ἱξ Ὀοοηρ 5 
ἴο πιθη πονν ἰη 16: [ἃ Βᾶ5 8 ἱπίθγῃδὶ δἰθπηθηῖ, 
Ὀδοδυδθ ᾿ξ σΑγτῖθ5 πΊθῃ ἱπίο ἃ πονν νγοχὶὰ (υ. ς). 

Νο σἤδηῆρο οὗ πῆδῃ ἴῃ ὨΙΠηθ6]ξ, 50 ΔΓ 85 ἴΠ6 
11 οὗ β8εῆϑε 8 σοῃςεσῃδά, ννουἹὰ 6 δάεαᾳυδίς 
υὉ. 6). 
( Ἢ ΠΟΩΘ [ἢ6 1655 [Π6 σἤδηρο, [δου ἢ ττουρῆϊ 
ΌΥ 4 πηγπίοηοιβ ἀπά ὑηϑθοη Ῥοννοσ, σοπλης 
νὸ Κπονν ποῖ ψ ἤοηςο, ροίηρ ψὸ Κηον ποῖ 
ΒΓ ΠΟΓ, ἴῃ [86 ἱπίογθραςθ οὗ δαγίῃ]γ [1ξπ, 15 
ΤΔηἰ  εϑίεα ὈΥ 115 Γασι 15 (γ ἢ). 

ϑυςῇ Ιάθα5 ννεῖε βίγδηρε ἴο Νὶςοάσημιϑ5, πὰ 
ἴο {πε τγδαϊοπδὶ [υάαῖσπι οὗ [86 {πα (υ. 9). 

Υεῖ ὄνθῃ δἰγοδαν ἴπογθ ννοσο δοπὶθ ] ἢ [ἢ6 
Ιογὰ ννῆο πδὰ Κποννῃ δηά ϑθθὴ {πὸ σϑδ] γ οὗ 
[Π6 τοδοῆιηρ ἂπὰ ἔδοϊβ ΌὈῪ ννῃϊςἢ ἴΒ656 1άθᾶς 
ὙΟΓῈ Θϑ Ὁ] Ἰ5Π θὰ (το ἴ.). 

Απά, Ὀογοηά (μ656 "ἐθδγίἢΪγ [ΠΙπη 55" οὗ πο ἢ 
56 Π5:0]6 ΟΧρουίθηοθ γᾶ ροϑβϑίὉ]6, [86 πον 
κιπράοπι ἱποϊυάοὰ ἰῃ 115 ῥγπεῖρ εβ. "μου ΗΪΥ 
(Πϊηρ5,") 51}}} ξαυῖποσ στεπηονθὰ ἔγοτῃλ οὐυγγθηξ 
Ὀε]οΐβ (υ. χ2). 
ϑυςῇ ννᾶ5 ἴῃς ἀοςίτίπο οὗ ἴῃ Ῥεούβοη οὗ [86 

Ιοτὰ : δηὰ βοννίπρ ἔτοπι ἴξ (6 ἀος(τπο οὗ [Π6 
Ἀοάειηρέοη ἰγουρὴ Ηἰ5 Οτοββ (13 1). ᾿ 

ΤΠΟ εἰγοῖὶθ οὗ ἱπουρῃΐϊ 5 τῆιι5 ςοπιρ]οῖθ, 
ΟὨγϑιΔηιγ.---ἰη σοηπϑιἀογδίίοη οὗ τη σοπιρ]οἴοὰ 
ψοσκ οὗ Οἢγῖσῖ, νυ ΒΟ ἢ 15 ργοβυρροβοά--- ἰδ ηάϑ5 
ςοπίγαϑιοα νυν ἢ [υἀλῖθπι ὈΟΪῃ 85 Δῃ ογραι Ζᾶ- 
τἰοη δηά 85 ἃ αἰνὶπε δοοποπγ. Τῆς οὀπίγᾶποσ 
ἴο [86 Οῃυγςοῇ ἰ5 ἸΠγου ἢ ἃ σδοσγαπιοηΐ ποῖ οιἵ- 
νΑγὰ ΟἿΪΥῪ Ὀυΐ ϑΘριΠῖυ4] αἰ5ο0οβ. ὙΠῸ ἔδοϊβ οἡ 
ὙὩΙΟἢ [{ τεϑῖβ δηὰ νυ ΠΙσ ἢ ἰἴ ρτος]δὶπι5 δοίοης 
Θ556ΠΈ14}}Υ ἴο ἤθάνθη, ποΐ ἴο ϑατῖῃ. Ὑ]εννεά ἴῃ 
{Π656 γοϊδίίοπϑ [86 ἀϊἰβοοιιγβα Ἴχραπὰβ ἀπά οχ- 
ὈἾΔῖη5 ἴῃς {τυ ϑίδίοαὰ ροπογα  !γ ἴῃ ᾿(5 ουΐ- 
νατὰ ἴοστη ἴῃ {πὸ δοππου οὐ ἴδε Μουπηῖ: 
Ἔχε γοων γὶφῥιεοίμπεις “θα]] ἐχοροά {δε γὶφ - 
ἐεοι πε: ΟΥΓ 1δὲ ϑεγιδες απά Ῥῥαγίσεες, γε “ῥαὶὶ 
ἐπ πὸ “16 επέθῦ ἱπίο ἐδὲ ἀιηφάονι ὁ δέσυεη 
(Μεῖι. ν. 20). 

1. Τόενο «υα: ὦ »π4η...} ΜΟῪ ἰῥέγε «υα9 ὦ 
»ᾶη.... ὍὝΒο νογά γ»ιαη 5 τοροδῖθα ἴο 6π|- 
Ρ[45126 [6 σοππηοχίοη ἢ 1ἴ, ἃς. 
πιυ5 οἴἶετεά δἵ οἵἱος Δη δχαπιρίο οὗ ἴθ 1,ογὰ 8 
Ἰηνγαγὰ Κπουν]οάρο οὗ πιεη, ἀπά δη δχοἊορίίΐοη 
ἴο τη ϊ]5 ζοηογαὶ τυθ νυ ϊς ἢ Ηδ οὐϑογνυρὰ ἴῃ ηοΐ 
{γΓυδίης ΗΪ πιο ἴο 1Ποπ]. 

Ῥῤαγμεε:} 1. 24 ποΐδ. 
Νιεοάορη] ΟΟπηρ. νἱΐ. το, χῖχ. 29ς9. ΤΒα 

ΠΑΠῚΘ νγ»ὰϑ ποΐ υἱησοπηπΊΟη δηοης ἴῃς Θὺν8, 
ΝΙςοάεπιυ5 Ὀδη ΟΟΠΟΗ͂ (Βιιη4}) νγδο ᾿ἰνοὰ ἴο 
ἴδε 5ίοψε οὗ [Ἔγυβδ]επι, ΠΔ5 ἰάεητῆϑά ([2156- 
Ιγ, Ὁ. 4 οἰά) ν»ἱἢ 1818 οηθ. ὅδ ἰγδάοη5 45 
ἴο Βυπδὶ, Μοὶ ἄγὸ ὑοῦ νᾶζυς ἀπά υπίϊτιιϑ» 

ΝΙςοάθ.. 
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48 στ, ΙΟΉ Ν. 1Π|. 
2 ΤΠε β84π|6ὸ σάπια ἴο 6805 ὈΥ͂ 

πίρηῖ, Δπ4 54]4 υπῖο Ἀϊπι, ἈδΌδὶ, νγε 
Κπον τῆλῖ ἴδοι γί ἃ ἴθδσῆοῦ σοπΠΊθ 
ἔτοπλ (ὐοά : ἔοσῦ πὸ τδη ἕδη ἀο 686 
τηΐγᾶς] 65 τηδὲ ἴπου ἀοεβῖ, ἐχοερὶ σοά 
δ6 νυν Ὠϊηι. 

ὙΟΓΙΏΥ, μᾶνο Ὀδοη οοἸ οςϊοα ὈΥ 1ἸρΡΗϊοοῖ οη 
[15 ρίαοθ, δῃά ὃὉγ Βο]Ζϑοῖ, “ Ζεοιῖβοῦγ. ἔἹ 
[τἢ. ΤἬΡΟΙ].᾽ χ8 ς4. 

Ω ἐμπιθ ἐ.ε. ἃ τλϑαδοῦ οὗ {86 ϑαπδῃοαπη 
(ἄρχων, Νυἱᾳ. φγίμοορα): νἱϊ. ςο. Οουρ. υἱϊ. 
26, ΧΙ! 42: [36 ΧΧΗΪ. 13,34. Χχὶν. 20; Αοῖς 
ἵν. 8. ὙΠῸ ψογὰ ποννόυοῦ 15 υ5δα ἴῃ ἈδΌδίηΙϊς 
᾿1Πτογαῖυτο (358) ξδηθγα! ν ἴογ ἃ “ρτυθδῖ πιδη 
οΟΥ̓́Ῥηΐηςο.᾽" δ6ὲ Βυχίοτῇ, ». ν.; Μαίί, ᾿χ. τ; 
ΓΚ ΧΙΪ. ς8, χὶν, 1, ΧΥΙ. 18. 

Ὡ. ο 7.5] ἀπίο Αἶτα. 
ὃγ πίσϑι] ὍΓΠῚ5 ἀείδι] 15. ποι σθ ἀραὶπ ἴῃ 

ΧΙΧ, 39 (Ὀυΐϊ ποῖ δοςογάϊηρς ἴο ἴπὸ ἐπιθ γοδά- 
ἴπρ ἰῇ υἷι. .0). Οπ δῇ οσοδϑίοη ὙΥΠΟΓΕ 
Νισοάσπλιι5. 15 τηθητιοηθὰ ννῈ ΤΊΔΥ 566 ΟΠΟΓ 
ἴγδοθβ οὗ ἴη6 Ἐπ ΠΥ ἴο τυ ἢ 1 ννᾶ5 ἀπ. 
Ηδς ἀεξοπάεά ε5ὺ5 νι ουϊ ΟΧΡΓΟΘΘΙΠ ΡΣ ΔΠΥῪ 
ῬΟΙΘΟΏΔΙ] ἰπίογοϑὶ ἴῃ Ηΐπὶ: ἢ ὑγουρῆς ἢ]5 
Οἴου ΟἿΪΥ δἴζογ Τοϑορῇ οἵ Αὐϊπιδίμαα μδὰ 
οδίαϊηοά [η6 Βοάγ ἔτοπι Ριϊδίθ. 

Ἀαῤῥ] ϑυςῇ ἃ 5ίγ]θ οἵ δα ἀγεββ 'ῃ 1Π6 τηου τῇ 
οὗ ΝΙσοάεπηυβ (τ. 10) 15 5:51] Πςδηΐ (ςοπῃρ. 1]. 
48). ὙΠ {π|6 νγᾶβ οπο οὗ ἰαΐθ ἀδίθ, ποῖ ἢδυ- 

. ἴῃρ σομΊΘ ἰηἴΐο 56 [1] [ἴΠ6 το οὗ ΗἩογοὰ ἰδ6 
Οτοδαῖ, ψ ἢ {πΠ6 ϑοῆοοῖς οὗ ϑῃατηπηαὶ δηὰ 
ΗΠ1116]. [Ὁ 15 ἔοσπλδὰ {κὸ “" Μαβίοσγ᾽" ἔγοιὴ ἃ 
τοοῖ πιϑδηΐϊηρ σγεαὶ, ἀπ ννᾶβ ιιϑϑὶ ἴῃ {ἢΓθ6 
ἔοτπηβ, δὺ, Κλῦθι. Ἀαῦθδη (Ἀδῦραη, [οἢη χχ. 
16). Αςοοταάϊηρ ἴο πὸ [ενν]5ἢ βαγίηρ, "" ἈΔΌΙ 
ννὴ5 Πρ μοσ ἤδη δῦ, Ἀλυῦδη πη ἈΔΌΌΙ, Ὀὰυϊ 
Ετελῖογ ἴῃδη 411 ννὰ5 ἢ ψνῆο [{Π|κὸ [η6 Ῥγτὸ- 
ῬΠεΙ5] ννᾶ5 ποῖ σδ]] δά ὈΥ͂ Δ}Υ ϑιισἢ {{1||6." 

αὐε ἀποαυ}] ὙΠ Ῥγοποιη 15 ποῖ Ἐπιρῃαῖὶς. 
ΎΒοΓο 15 ΠΟυΟΥῈΓ ἃ ϑυπιρίοιῃ οὗ Ἰδίθηξ ργὸ- 
ϑιπρίίοη ἰη [Π6 ννοτά. Νιςοάογηυ3 οἰ] Δ᾽Π15 ἔογ 
ΔΙ ΠΊ561Ὲ δηὰ ἴοσ οἴδευβ {κὸ Ππὶ ἴῆ6 ρϑου] δῦ 
Ῥτίνι]ορε οὗ δανίπρ τοδὰ σθυδιηγ [86 παῖυγο 
οὗ 1Π6 1,οτγὰ 5 οἿΟοΘ ἴῇ ἴῃς 5'σὴ5 ψνδϊςῃ Ηδ 
ΨΙΤΟΌΡΏ,. 80 πιιςἢ δὲ ἰοαϑὶ ἢς ἀπὰ ἴδ Υ σου]ά 
ἄο, ἢ 1δ6 σοπηπίοθ ρϑορὶθὸ ψγοῦα δὲ ἔδυ]. 
ΟὐοιΡ. ᾿ἰχ. 24. [{|5 παίυγαὶ ἴο σοῃποςῖ ϑιυςἢ 
ἃ τοσορηϊτῖοη οὗ ἴῃ6 ἀϊνίπε πιϑϑίοη οὗ [65:15 
ἢ {π6 τεροτὶ οὗ [6 δῆνουβ ϑεπΐ ἴο Ϊοδῃ: 
ἱ. τις. Οοπίγαϑι Μαίί. χιΐϊ. λ4; ς. ΙΧ. 29. 

͵)7γορη Οο4α] ὙΠ ννοτὰς οἰδηὰ ἤγϑὶ Ἔἐπιρῆδ- 
ἘΙΟΔΙΪΥ : 661 15 ἔγοση Οοά, ποῖ ἔγοπι πιᾶπ, (ὮΥ 
1Π|6 ἴο ἰϑαςῇ ἰ5 ἀογίνο." |65ὺ5 δὰ ποῖ 
δἰ ἀϊοὰ ἴῃ [6 βοθοοΐβ, Ὀυὲ ροβϑοϑϑρα {πὸ πρηϊ 
οὗ 4 ἈΔΌΙ ἔγοστῃ ἃ ΠΣ ΠΟ δουτοθ. ΟΡ. νἱἹ]. 
Σς, τό. 

α ἐἀμέμει τοὶ ἀϊβοτγεπῖ ἰπ Κἰπα ἤτοπὶ οἴδποῦ 
[οδοῆογθ. ἴῃ ἰἢ|5 σοηοσορίίοη ἰᾶῪ ἴπ6 ϑβϑθηςς 
οὗ τῆς οἵτοῦ οὗ Νςοάεπηυβ. ὍΤἢο ννογὰ υϑεὰ 
Βεῖὸ (διδάσκαλος) ἰ5 ΠΟΠΊΠΙΟΠΙΥ τεηάεογοα για.- 
ἐεγ, δἴϊες ἴ6 Νυϊραίς (»ιαρ εν), ἃ τοπάθγης 

[ν. 2--4.: 

Ἢ ]6ϑ085 δηϑνγεγεὰ δηά 8214 υἱπίο 
ἢϊπὶ, Ν ΕΓ, νεγ]γ. 1 5 Υ υπῖο {δεε, 
ἔχοερε ἃ πιᾶπ ὃεὲ δογη 'δραίῃ, ἢε ' Ὅτι ἔνμε 
ςᾶπηοῖ 8ε6 ἴδε Κίηράοηι οὔ (σου. 

4 Νιοοάεπηιβ 8βδιτῇ πηῖο πῖπι, ῆονν 
σΔη ἃ ΙΔη Ὁ6 θοηῃ ΨἬὭδη ἢδ [5 οἱά ὃ 

Ὑν Ὡς ἢ 15 ἂρί ἴο Ξυρροϑὶ [2156 Δ5ϑος ΔΈ] οἡ5 (1. 38, 
ὙἹ]}, 4. ΧΙ, 28, ΧΙ, 3 ἔι, Χχ. 16). 

»η τας δι 5. Οὐἴηρ. ᾿ἰ. τι ποῖθ. ὙΠῸ 
δάάγεοαβ οἱ Νισοοάεπηβ 15 ἱποοπιρίεῖθ, Ὀὰῖ 
ον] ἀθ ΠΥ νυ 5Π65 ἴο ἰηνηθ {πὸ Τοτὰ ἴο γψὶνθ ἃ 
Γ]]ογ νιον οὗ ΗΙ5 ἰοδοπίπρ, ἀπά τηδῖ, [ἴ ΠΊΔΥ 
ΓΟΔΘΟΠΔΌΪ ὃ βυρροδεὰ, νἢ τοραγὰ ἴο 16 
Κιηράοπι οὗ Οοὐ οὗ ννῆϊςἢ! [οὔπ ἢδὰ βροΐβρηῃ. 

ἐχοεῤἑ..««ρῃὴῇὴ ΑΟομρ. Αοἰθ χ. 38; 1 58. 
ΧΥΡ. 14: Ο. ΙΧ. γα ἢ 

8. απμιαυεγε] ποῖ [πὸ ννοσγάβ, Ὀυΐ [Π6 
ΚΠουρη 5. ὙΠῸ 1 ογ δ Δηϑννοῦθ ἴο 4.651 05 
ΜΠ] θὲ ἔουπά ΚΘΠΟΓΑΙΪΥ ἴο τόνθαὶ {πῸ ἵγδ 
(πουρῃῖ οὗ ἴδ6 αιιοϑιοηοσ, δπὰ ἰο 6 δίιοαά 
ἴο συ Ἀϊπὶ ἴο ἴῃ6 {ΓΤ Ὑν ΙΓ ἢ ἢδ 5 ϑθεκίηρ. 
ΝΙςοάοπλυϑβ Ἰπλρ] 1οα {παὶ ἢς ἀπά πόθο {|Κὸ ἢϊπὶ 
ψΈτε ργοραγοά ἴο υπάἀογοῖδηα δηὰ νυν εἰσοπὶς (Π6 
Ι,ογά 5 ἰοαοῃης. ὙΠ15 δρρεαγεὰ ἴο ἢϊπὶ ἴο Ὀ6 
ΟΥ̓ΤΠ6 54Π|6 ογάδσ 85 τὶ νν ἢ νν ἢ ἢ ΠῸ νναϑ 
ΑἸΤΟΔΑΥ ἔπ] γ. Ηδ ἀοοβ ποῖ δάάγεςς ἴῃ6 
Ιοτὰ 85 1 Βὸ νγοῦδ γοδαῪ ἴο νυοϊσοπλα Η] πὶ 85 
“1η6 ΟΠ τίσι" οὐ “ἴη6 ρσορῃεῖ." Οἡ {πὸ οἴδογ 
Πδπά, ἴδ 1,᾿ογαά β ΓΡΡΙῪ ϑοίβ ἑοστἢ ἀπο ]Ὺ παῖ 
ΗΙ5 ννοῦκ νὰ ποῖ ϑΙΠΊΡΙΥ ἴο ΟΔΙΤΥ οἡ νν δῖ 
νγα5 αἰτοδαῦ Ὀεραη, Ὀυΐ ἴο τοοσγοαῖθ. ΤΠ πὲνν 
Κιπράοπι οὗ ννῆιοῃ Ηδ νγᾶβ ἴῃ ἔοιιπάοσγ σουϊά 
ποῖ 6 σοπηργεμοηάρα ΕΠ] δοσ ἃ πὸνν Ὀϊγἢ. 

Κεγιίν, ὐϑγι ν}} ἱ. ας ποῖςβ. ὙΤῊῈ ννογάϑβ ὈΥ͂ 
{πόὶτ ΘΠ ρἢΔ515 ρϑηθγα ΝΥ ῬΓΟΘΌρΡρΟσΟ βοπλα ἀϊΐς 
βοΙΪΟΥ οὐ πιϊδιιπἀογϑίαπαϊπρ ἴο 6 ΟΥΘΓΟΟΠΊΟ; 
Δηὰ δῖ 1Π6 βᾶπιδ {ἰπὴθ ΠΟΥ τηλτκ ἴπ6 ᾿ηϊγοάιϊιο- 
[ἴοὴ οὗ ἃ πὸνν τπουρῃξ σαιτγίπρ ἴῃ6 ἀϊνῖπα 
τοδοπίηρ ΌΧΙ ΠΟΥ ἐογνναγά, τ. ς, 11. ΟΟΠΊΡ. 
ν. 10. ΥἹ. 47, 53. 

τη! ἐῤεε] ὍΤὴθ δάἀάγοβθ ννὰ5 βεῃογαὶ: ἴΠ6 
ΓΟΡΙΥ ἰδ Ρογβοηδὶ. 

ὄογη ασαϊμ) 866 Αἀαπίοηδὶ Νοῖο. 
δὲ εαπποί σε ἐδὲ ἀίπράονι οΥ Οο41 ΜΝ Βουϊ 

[Π1|5 πὸνν δἰ ἢ---τϊς ἱπιγοάυσίίοη Ἰηἴο 4 νἱῖδὶ 
σοηηοχίοη νυν 4 ποὺν ΟΥ̓ΟΥ οὗἉ Ὀεῖηρ, ἢ ἃ 
σουτοϑροπάϊηρς οπαοννηεπὶ οὗ ἔδει {165 ---- ΠΟ 
ΤηΔη οδῇ 566--,4η οὐνναγα Υ ἀρργθῆθηά ----(θ 
κιηράοπι οἵ σοά. Οὐ παίυγαὶ! ρονγοῖβ οδῃ- 
ποῖ τρ]156 ἴῃδὶ ὙΠ ἢ 8. Θϑϑοητ 4} }7 βριγ [8]. 
Α ηενν νἱϑίοῃ 15 το]υϊγοὰ ἕογ ἴπΠ6 οὐ)εςῖβ οὗ ἃ 
πανν ογάοσ. ΕἼἸϑοννῇογο ΤΠΟΓΟ ἅγο τγοίογοησοϑ ἴο 
ἴη6 σὔδηρο τεαυϊγοά (Μαῖξ. χνῆ. χ : τ (ον. 
ἰϊ. 14) πῃ οτάογ ταὶ 6 ΤΊΔῪ οὔϑεγνο {πὶ 
ΠΟ ἢ Ἰδουρῇ ἀθουϊ ικ5 15 υπγοραγάθα ([νπκ6 
ΧΥΙΪ. 2)ο, 21). 

εαπρο 7 ὍΠῸ ᾿ΠΠΡΟΒΘ  ὈΪΠΠῪ 1165 ἴῃ [Ὧ6 πιοΓαὶ 
Ἑδδιδοίογιδιῖος οὗ [86 πιᾶῃ, δηά ποῖ ἰῇ δΔῃΥ͂ 
οχίογηδὶ ροννοῦ. (οΡ. νΥἱ. 44, ποῖο. 

ΎΤἼΘ δοῆϑοὸ ἉΠΙΟὮ 5 ΘΟΙΏΠΊΟΠΙΥ δίνοη ἴο 
εἰ 866) ἴῃ [ἢ}}5 ραϑϑᾶξο, 89 1Ἢ ἰξ ννεσε δεαυϊναϊεηξϊ 



νυ. 5. ; 

οδη ἢδ δηΐου ἴῃς βεςοπά εἰπὶς ἰηίο ἢ 8 
το εγ᾿ 5 νγοπῦ, ἀπά ὃε Ὀοσγη δ 

ς ἾΪεβιι58 δηβννεγεά, Ν᾽ εγιὶγ. νογὶγ, 1 

στ. ΙΟΗΝ. [ΠΠ. 
ΒΑΥ͂ πηῖο ἴῆςςε, Εχοσορί ἃ τηδη ὃς θογη 
οὗ νγδῖεσ δπά οὶ τὴς ϑρίτις, ἢς σαπηοῖ 
εηῖεγ ἱπῖο τε Κίπράοπι οἔ οά. 

ἴο “ΕΠ]ΟΥ,᾽" “πᾶνε ἐχρεγοηος οὔ ([μὑΚε 1]. 
λό, “τε ἀεαίδ᾽; Αςῖβ 11. 27) “:6 κογγμρέίοη; 
σ Ῥεῖ. 1{ϊ. το, “τε φοοά ἀ4γ.). ΘΠΕΓΟΙΎ 5δογἤςε5 
(Π6 τρλγκοὰ Ἴοπίσγασὶ Ὀδοΐννθεη ὁ" 5θεῖ Πρ ̓  δηά 
“ὁ ρῃϊογηρ ἱπίο "ἡ τῆς Κίπράομῃ. Ῥασγί οὗ [86 
δάτης ἰπουρῆξ 15 ἔουπά ἴπ 1κὸ χν!]. 20. 

ἐδὲ ἀϊησάονι 97 Οο4] ὙΠῸ ρῆγαϑθθ ὁσσΓβ 
ΟἾΪΥ Ποτὲ ἀπά ἴῃ υ. ς ἰη 81 ]οππϑ Οοβρεὶ (γεῖ 
ΠΟΠΊρΡΑΓ ΧΥΪΙ;. 26, 27; εν. ΧΙΪ. 10), ν 8116 11 15 
ἐγθημεπὶ ἰη (η6 δγηορίςῖβ. 81 Μαίίῃενν δ]οῃθ 
0.565, ἰη δάἀαϊτίοη, {πὸ ρῆγαϑο “τῆς Κιηράοπι 
οὔ ποάνρη,᾽" νυῆ]ςἢ 15 ἰουπα 45 Δ4η ΘΑΓΪῪ νδτγίδηΐ 
'π ν. ς (ἴῃ τὲ, ἅς). ὍὝὙῇδῈ ρῆγαϑθε “(ἢ Κίης- 
ἄἀοπὶ οἵ Οοά " ἰ5 ἔοιιηπά τῇ ἰδ6ὸ Αοεῖ5, «δπὰ 
ἴῃ οἂοἢ σύοὺρ οὗ δῖ δι 5 ορίβεϊεβ ; ὃ 
ἰϊ ἀοθβ ποῖ οὔσυγ ἰῇ ἴῃς Ερίϑιῖϊα ἴο ἴδ6 
Ηθοῦτενν5 οὐ ἰὴ (ἢς (ὐδίμο!):ς ἘΡ!51165 (ςοπῃρ. 
2 Ρεῖ. ἱ. 11). ὙΠ ννοτἀβ μᾶνθ αἰννᾶγϑβ ἃ ἴνο- 
(ο]Ἱ 4 δρρ]ϊοδίίοη, οχίοστιαὶ ἀπά ἱπίογημαὶ ἢ δηά 
[Π6 ἱπιπιεάϊαϊο ρρ]σαιίοη ἴῃ οδοῇ ςᾶ56 θδάϑ5 
η ἴο ἃ πλοῖα σοπιρίοῖα ΚΠ] πιοπὶ ἰπ ὑπὸ ϑαπη6 
ἀϊγτοοϊίοη. Ὅῆι5 πάρ ἴῃς οἷά ἀϊδρεηϑαϊίοη 
(ἢς νἱϑ 0]6 [5γδαὶ ννᾶ5 τῆς κΚιηράομῃ οἵ σοά 85 
ἰγρίςδὶ οὗ τῇς νίϑι]Ὲ σαϊμοὶὶς σἤαγοῖ, [ἢ6 
ϑρι γι 0.4] ἰσγαοὶ 45 ἰγρίςὶ οὐἉ 16 ἔγιις βρί γι] 
εδυτοῦ. Απά πον δρδαὶη ἴδ νἱ᾽ϑῦ]6ς σμυτοῇ 
ἰδ ἴῃς ἴγρε οὗ 186 ἔαϊυγο ἀΠΊνογϑαὶ σγεῖρτι οὗ 
ΟΠτσῖ, 45 [6 σρίϊαδὶ σμιιγο ἢ 5 οὗ ἴῃ σοη- 
ϑιιτηπιαίίοη οὗ ΟἸ ΓΙ 515 τοῖρῃ ἰπ ἤράνθῃ. 

4. Μιεοάενις “αἰ 6] [1 15 ΘΟΠΙΠΊΟΠΪΙΥ 5110- 
ροϑεὰ [δὶ Νιοοάεξιηιβ οἰ ποῦ πηϊϑδυπαάογοϊοοά 
(6 ξΈΠΟΓΑΙ βδοορθ οὗ ἴπε 1 ογαά 5 ηθννοσ, οὐ 
Πα] ΕΟ ΚΙΠΡῚΥ δεῖ ἰἰ αϑἰάθ. Βυΐ ἰὴ ἕαςεϊ ᾿ς 
οπιρίογα ἴπε ἱπιᾶρθ Ἵσβοθθη ὉΥ ἴῃς 1 ογὰ ἴῃ 
ΒΟΌΘΓ δαγποδῖ ἴο Ὀγης οὐἱ ἴἢ6 ονογνν ΠΟΙ ΠῚ ηΡ 
αἰ Πσ [165 νυ ἢ νης ἢ (ἢη6 Ἰάδ4 ϑιιβοβϑίθα ὈΥῪ 
ἰξ ννᾶ5 δηςοπιραϑϑθά. [ἴ ἰβ8 οπδ ἱπαϊ!σδίίοη οὗ 
ἴ(ἢε ροϊηΐ οὗ ἢ5 ἀγριπιεηΐ ἱμπαξ ἢ βιιϑί 65 
ἔογ 186 ἱπάοβηϊϊο ρῆγαθε υϑδοὰ Ὁγ {πὸ [οτά 
(ἐχερέ οπε (τίς) δὲὲ δογη...) ἴῃο ἀσβηϊῖο {Π|]6 
(δοαυ εαῇ ὦ γιῶπ τω τ θῶ δὲ δογη...). 

Ἠοκαυ ἐαπ α »ιαπ δε δογπ. Ηονν 15 ἴἴ 
ρΡοβϑίὉΪ6 ἔογ 4 πιῇ ννῆοϑθο ννῆοϊθ πδίυγο δἴ ΔΗ͂ 
ταοπιδηΐ [5 ἴπ0 διιπὶ οὗ 41}1] (ῃ6 ραϑῖ, ἴο οἰδγί 
δίτοϑῃ ἡ Ηονν οδὴ ἢθ π60, ΟΥ̓ ἀο ἀννΑΥ νυ ἢ, 
(Π6 τόδ ψνΠςοἢ γεδῖβ ἤᾶνθ Ὀγοιρηΐϊ δηά 
ΨΠΙΟΒ ροῦβ ἴο ἴογπι ἢ πιϑοὶ) Ηἰβ “1 ἴη- 
εἰμάο5 τ1π6 ννῇοὶο ἀονεϊορηηθηΐ τὨγου ἢ ννΠ ΙΓ ἢ 
6 45 ρᾷϑϑειὶ ; δῃὰ ἤἢονν ἴβεη σδῃ ἴΐ ϑιγνῖνε ἃ 
πεν ἢ) Οδὴ ἴδ δοσυπηυϊαϊίοη οὗ Ἰἰοηρ 
ἃζο5 Ὀ6 τοτηονοὰ δηὰ ἴδε ἴσιιθ “" 86] ᾽" γεγηδίῃ ) 

«υδέπ ῥὲ ἰς οἷά Νιοοάεπιι5 ον θη} ἃΡ- 
ΡΙΙο5 τ1πῸ 1 οτάπ ννογάβ ἴο 5 οὐγῃ οᾶϑ6. ὉΠὲ 
γαῖ 15 }}} οὗ 8. 

ἐαᾶπ δὲ εμίογ δέ (8) “εεοπά {ἡγιε ἱπίο δὶς 
»π"οί δὲεγ.; «υονιό, ἀπά κε δογη 7] Νιςοάεσπιιι!5 
(λκοϑ οπο ραγί οἵ ἃ πιδη 5 σοπιρίθχ ρογβοηδ  γ 
ΟὨΪΥ. [511 ροβϑυἷθ ἴο σοησεῖνε ρἤγϑίςοι ὈΙΓΓ 
τερεδίεἀ ἱ Απά ἰξ ποῖ, ΝΙςοάειη 566 Π|5 ἴο 

54 Υ ἴο ΟΠ γι, ἤονν (ΒΘ οδη ἴΠθγο Ὀ6 Δ ΠΥ 5 ςἢ 
ΤΛΟΓΑΪ πονν Ὀἰγίῃ 85 γουῦ οἰδίπι ἡ ΕῸΓ 8]} {δ 
ἔτοπη [5 ἤγϑε Ὀδριπηΐηρ πᾶ5 σοηϊγιυϊοὰ ἴο (ἢ 
ΠΊΟΓΔΑΙ σπαγδοίογ νν οι ὈοΙοη;5 ἴο ἐδοὴ ρείϑοῃ. 
Τὸ γόβυ]ὲ οὗ 4]} ἰδ 5 οὔθ δηὰ ᾿ῃάιν] 51:0 16. 
ΤΠ5 ποῦν 15 ομθ νυ ἢ σδηποῖ δα 

ΟΟΟῸΥ ἴο ΟΥΘΓΥ οὔθ. [ἴ βοῦθβ ἴο {Π6 νεγὺ τοοῖ 
οὗ ἔδλιῃ. ὉΠ ργοδῖ πιγϑίογυ οὗ σε] βίο 15 ποῖ 
(Π6 Ριυπηιϑηπιοηῖ, σὲ τπ6 ἰογρίνθποϑβ, οὗ 51η: 
ποῖ {π6 παΐαγαὶ ρουπιδηθηςα οὗ σμαγαςσῖοσ, ὑυζ 
ϑδρ Γίϊυα] τοροπογαίίΐοη. Απάὰ ἰἴ 156 οὔθ δϑροςξ 
οὗ {Π15 τηγϑίοσυ νῃϊοἢ ΝΙσοοάσπιὰβ Ρυ 15 ἕογι ἢ 
ΕἸ ΑΓΙΥ. : 

δ. τε απραυεπε] ΟΕ γϑί πιρεῖς {πὸ αἱ 
βου Υ ὉΥ δη θηϊαγροὰ τγεροϊοη οὗ ἴδε ἔοστηοῦ 
δἰδϊοπηθηῖ. Α4.5 δείογε Ηδ μαὰ ἰπϑιϑῖθαὰ οπ (ἢ6 
ἴλεϊ οὗ ἴπ6 πὸνν Ὀϊγίῃ, Ηδ πὸνν τονοδὶς (6 
πδίυτο οὗ [6 Ὀϊτῆ. ῬὍΤῆϊ5. ἱπνοῖνθθ δῃ ουΐ- 
νναγὰ δηά δὴ ἰηνναγὰ εἰεπιθηΐ, γῇ! ςἢ ἅγὰ ρἰδοοά 
51. ΌΥ 5ἰάβ. 
χε α »ιαπ δε δογπ Ὁ «υαίοῦ ἀπά οΥ᾽ δὲ 

δρίγι (οσ, απὸ “ρὲγ!})}} ὍὉ6 Ρτεροϑίτοη υϑοὰ 
(ἐξ) τὸς 4115 (π6 ρῆγαδο "" Ὀδρί126---] υηρο.--τὴς 
ννδῖογ, ἐπ 5βρί γι ἡ (Με. τ. 11), 580. {πὶ τῃ6 
ἱπιᾶξο βυρροϑιοα 15 {πὶ οὗ τγιϑίπρ, τοῦοτῃ, οὐ 
οὗ ἴδ νναῖογ δηὰ ουἋ οὗἉ [δῖ 5σρίὶ γιῖιι4] ο]οπηθηζ, 
80 ἴο βρεᾶίς, ἴο ΜΏΙΟἢ [6 τυδίεγ οὐνναταϊγ 
ςοσγοϑροηάϑ. ' 
ΤΠ ςοπιδιηδίίοη οὗ ἴΠ6 τος ςυαίογ απαὶ 

ΙΓ ϑυξροϑὶβ ἃ γοπιοῖθ ῬΑΓΑ]1]6] διὰ ἃ πιαγκοά 
ςοηΐγαϑί. ὙΠ ΘΥ ΟΔΙΤΥ Ὀδοῖκ ἴπα που ρἢϊς οὗ 
Πραγοῦ ἀπά γοδάοσ ἴο ἴῃ6 πδγγαῖῖνο οἵ Ἵγθαίϊοῃ 
(Όεη. ἱ. 2), δηά ἴο [Π6 Ἐπαγδοίογ βίος οὗ π8-- 
ἴωμγαὶ Ὀἰϊγίη, ἴο ΒΟ 81 [οἢπῃ ἢὰ5 δγοδάν 
ἘΠΊΡ ΠΕ ΔΙΪΥ τείεστοὰ (1. 13). Ὑ}δ νναῖοσγ δηά 
ἴῃ 5ρί Πξ βιιρροβί ἴΠ6 οὔρίπαὶ ϑπαρὶπρ οὗ τῆς 
ἔτεα Ὁτάοσ υυΐ οἵ Οδδοβ, ἤθη {πὸ δριτῖ οὗ 
Οοά ὑτουαοά οη ἴθ ἕδος οὗ ἴθ νναΐοσβ : δηὰ 
Αἴ [6 54π|6ὸ {ἰπ|6ὸ 115 πὸνν ὈΪΓΓ 15. ἀἰδι πο ΙΥ 
βοραγαίθα ἔγοπὶ ἴἢ6 σογγαρὶ} Ὁ]6 οἸοπηθπὶ (Ὀ]οοά). 
ὙΥΠΙΟἢ ΒΥ ΠΊΌΟ]1265 [δι ννῃις ἢ 5 ρεΓΙ5ἤΔΌΪ]6 δηά 
ἘΓΔΏΒΙΟΥΥ ἴῃ Βυπίδη [Π6, 

ΎΠοθο ἀϊδίδηϊ τοξογθησθθ σόν ἴῃ 50 Π16 ἐθ- 
ἔτες ἴο ροϊηΐ ἴο ἴπ6 ἵἴτια ϑθθῆϑε οἵ ἴΠ6 ρᾷββϑᾶρϑ. 
{τ ΠΥ ννο σοραγὰ ἴπὸ οροοιῆς ΒΙΌ]Π1ς4] ἰδα5. 
οὗ «υαἱεν δὰ «“ῥέγὶ!, ἤθη ΤΠΘΥ ἀγὸ ϑοραγαίοα, 
τ ν}} 6 6θθη τἢδὲ φυχίεῦ 5 πΊΌ0}12Ζ 65 ρυτγ ςᾶ- 
[ἴοῃ (ςοπΊΡ. Ἰ. 2ς, ἼΕΕῚ δηὰ υγέγὶ! αι! Κοηιϊηρ : 
1ῆ6 ΟἿΘ ᾿ΠΡ]165 4 ἀοπηϊΐο ὀχίογηαὶ σιῖθ, [Π6 
ΟἾΠΟΓ ᾿πά!ςαῖθϑ 8η ΘΓ Θ ς ̓πίθγταὶ ορογάτοη. 
Τὸ ἴννο ἅγὸ σο-ογάϊηαϊθο, σοττοϊαῖῖνθ, σοπι- 
ΡΙοπηθηίασΥγ. ἨἩδηςο 4}}] ἱπίογργοίδοη5 νυν] ἢ. 
ἰγοαῖ ἴΠ6 ἴθυτῃ φυδέεγ ΠΟΤΕ 85 5 ΠΊΡΪΥ ΠΕΌΓΔΙΙνΟ- 
δηά ἀεξεπρίϊνο οἵ ἴΠῸ οἰοαηβὶπρ ΡΟΝ εσ οὗ ἴΠ6- 
ϑΡΙΠῚ ΓΘ 659 ΘΠ Ἐ14}}γὙ ἀείοςεινο, ἃ5 ΠΟῪ ἅτ 4190. 
ορροβεὰ ἴο 4}] δηςϊδπί ἰγδάππίοη. 

ἼὮΙ5 Ὀδίηνς 50, ψνὸ πγυδῖ ἴδκὸ δοσουπί οὗἉ ἴΠ6᾿ 
ΔΡΡΙΙσδομ οὗ {π656 ἰάθας οὗ οἰθδηβϑηρ δπάι 
υϊοκοηΐϊην ἴο [86 οἰτουπιδίδησοβ ὑπάθν ὙΠ] ἢ 
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δ0Ο σῇ ΙΟΗΝ. 11]. 
6 ἼἸπαῖ ννῆϊο ἢ 15 Ὀοτη οὗ ἐπε ἢδϑἢ 

15 ἤεβῃ; δά τἢδλὲ ψῇῃιϊοῇ 15 θογη οὗ 
τε ϑριγιτ 15 βρι γῖζ. 

(πὸ ννοτὰϑ νογε ἢγϑι βροκϑῃ, δηὰ οὐ {ποῖγ ἂρρ]]- 
οδίίοη ἴο ἴδε ἤι]πο85 οἵ ἴπ6 (ἢ ΓΙ 5] Δ ΘΟ ΟΠΟΙΏΥ. 
ΤΠο ννοσάς δὰ δὴ ἱπιπιθάϊδίθ, 1 ἱποοτηρίεῖο, 
56Πη56, ἃ5 {ΠΥ ννόγὲ δά ἀγοβϑρά ἴο Νισοάδγηιϑ ᾿ 
ΠΟΥ ἤᾶνὸ 4150 ἃ ἤηδὶ δηὰ Ἴσοπιρίεϊο βοηϑο ἴογ 
5. Απὰά γεῖ πιοῖθ, ἴδ ἱποθρίινο ϑθῆϑθ πλιϑῖ 
Ὀ6 ἴῃ σοτηρίεἴο ματτηοπυ ννἱἢ 1π6 ΠΆΠΠΟΥ 86 η56, 
δηά περ ἴο ΠΠυϑιγαῖς 1. 

[1 οδη, ἴπθη, βοδγοοῖν δ6 υσϑιοποα τῃλΐ 85 
ΝΙςοάσπλβ ποαγὰ 1η6 ννογάβ, «αυσίδν οατγγθά 
νὴ ἴῈ 4 τείογσοησο ἴο [ομη δ Ὀδρ 5π), νυ ΙΟἢ 
νγᾶ5 ἃ αἰν! ποεῖν ἀρροϊηϊοά γτιΐδ (ἰ. 22), ξαί πο πηξ 
ὋΡ ἱπἴο 156} δηὰ ἱπνοϑίηρ ἢ ἃ πονν 1Π|- 
Ροτίδηςθ 4}} [86 Ἰυϑῖγαὶ θαρι15Π|5 οὐ ἔπ6 [6νν5 : 
τῆς “«ρἰγ, οὐ ἴῃ οἴποῦ ἢδπά, πιαγκθα ἰμδῖ 
ἰηνναγαὰ ροννοσ νυν ἢϊο ἢ [οἢη ρἰδοθά ἴῃ ᾿σοηϊγαϑέ 
ψ ἢ ἢϊ5 οὐνὴ Ὀδρι 5. ἢυ5 6 ννογάϑ, 
ἴΔκοη ἴῃ ΠΟΙΓ ἱπηπηθάϊδῖθ πλοδηϊηρ 85 ἰπίε]- 
Ἰξιθῖο ἴο Νιοοάδπηιβ, δοῖ ἔοσγίἢ, 25 τη γοά 
Ὀοέοτο οηίγαποθ ἱπῖο ἴδ6 Κιίηράοπι οὗ Οοά, ἴπ6 
δοοσορίδποα οὗἨ 86 ῥγοὶΠΊΙΠΑΥΥ σιΐε αἰ νίποὶγ. 
δδηοϊιοηδά, τις ἢ ννᾶ5 ἴΠ6 564] οὔ Γορεηΐδηςα 
δηὰ 50 οἵ ἐογγξίνεηθθθ, δηά ἐΟ]οννηρ οἷἹ 1Π|15 
(Π6 ςοπιπλιηϊσδίίοη οὗ ἃ πον 116, τϑϑ την 
ἔγοπὶ ἴπ6 αἰϊγοςῖΐ δοίΐοη οὗ ἴδε ΗοἱΪγ ϑρὶτὶ 
(Ὠγουρῇ ΟΠγισῖ. ὙΠῸ Ῥδγιϑθος σγοὐ]οςϊθα [πὸ 
τῖῖο, δηά ὈΥ 50 ἀοίπρ ουξϊ {Ποιηβοῖνοβ ΟΥ̓ ΤῸ ΠῚ 
(Π6ὸ ρας ψ ῃοῇ ννὰ5 αδἰίδοποαὰ ἴο 1. ὍΤΟΥ 
ννου]ὰ ποΐ Ὀοοοπῖθ 45 ᾿ἰ{{16 οἰ άγοη, δηὰ 50 
(ΠΕῈΥ σουϊά ποῖ δηΐοσ ἱπίο ἴδ Κιίηράοπι οὗ 
Ὠρᾶνθῃ. 

Βυὲ [π6 ϑρηβθθ οὗ {πὸ νογάβ Ἵσδηποῖ Ὀδ 
Ἰγαϊϊοὰ ἴο {Π|5 ἄγϑὶ πιθαπίης. [{{πὸ [Π6 σοΥ- 
Τοβροπάϊηρ ννογάϑ ἴῃ ςἢ. νἱ.. {ΠΟῪ Ἰοοκ ἔοσννασά 
ἴο ἴΠ6 Πιϊπθ58 οὐ ἴῃς (Ο γιϑιϊδῃ εἰἸἰ5ροηβδίη, 
ψ Βεη αἴἵογ {ῃ6 Ἀοβυτγτοσίίοη ἴΠ6 Ὀδρίϊ5ϑαι οὗ 

᾿ΜΥΔΊΟΓ ν)ὰβ ΠῸ ἰοηρΕΓ ϑβοραγαΐϊθσα ἔτοση, ὃυῖ 
υπϊοαὰ ἢ, τθ6 Ὀαρί5πιὶ οὗἨ [ἢε βριγῖξ ἴῃ [6 
ἐάν ῦ οὗ τεροπογδίίοη ᾿" (ΤΙ 11. ς. Οοπιρ. 
Ἐρἢ. ν. 26), ὄνθὴ 8ἃ5 πε ουϊνναγά δηὰ {πὸ 
ἱηννατά ἃγθὸ υἱπϊἰοὰ ΘΘΠΟΓΑΙΥ ἰῃ ἃ τεϊϊφίοπ 
Δ ΠΙΟΝ 15 5δογαιηθηίδὶ δηὰ ποΐ ΟὨΪΥ ἰγὐριςδὶ. 
ΟΠ βίίδη Ὀαρίϊδηι, {Π6 ουνναγά δςοῖ οἵ ἔιἢ 
ψνΟ]σοπληρ [Π6 Ῥγότηβδε οὗ Οοά, 15 ᾿ποογρογᾶ- 
[ἰοη ἱπίο ἴῃ. Βοάγ οὗ (ἢ γίβῖ, ἀπά 50 {μ6 Ὀϊπτῃ 
οἵ (ἢ δριὶπὲ 15 ροϊθηεα!Υ υπιίοὰ ἢ [ἢ 6 
διγἢ οὐ νναῖοσ. ὍΠὸ ροπογαὶ ἱπβοραγδὈ! γ οὗ 
ἴΠπε56 ἵἴννο 5 ἱπάϊοδίοα ὃγ ἴῃς ἕοττπῃ οὐ {ῃ6 
ΘΧΡΓΈΒΒΙΟΙ, ὁογπ ὁ} «υαίογ ἀπά «ρὲγὶ! (ἐξ ὕδ. καὶ 
πν.}). 85 ΟἸΒΌ ρι σηδα ἔγοπι {π6 ἀοιυδὶε Ρῆγαϑο, 
δογη 977 «υαἱόγ απά 07 “οἰ γὶϊ. 

Ασςοτγάϊηρ ἴο [15 νίονν [ῆὴ6 ννογὰβ ἤδνὸ ἃ 
ἀϊδιησϊ Ὠἰϑίογίοδὶ τηοαπίηρ, δηὰ γεῖ {ΠΟῪ ἢδνα 
41|50 ἃ πιοδηΐϊηρ ἴδσ ὑογοηά (παῖ νῃ ἢ ννᾶ5 δἵ 
βιϑὶ σἂραῦ]ε οἵ θείης ἀρριεμβοπάθά. ὙΠΟΥ ἂτὸ 
ἰη ἴδο Πιρῃοδὶ ϑεῆβθα ριορμεῖϊς, ἔνθ 45 ἴΠ6 
[οἸ]οννίη ννογάϑβ, πη νος ἢ [6 Τοτὰ βροακ5 οὗ 
Ηὶς Ῥαβϑίοῃ ; δηὰ δ {Π6 34Π|6 {Ππ|6 ἴΠοΥ σοη- 
τεσηρίδίο 186 διΐϊπεβ5 οὗ (86 ογξδηϊζει ἰδ οὗ 

[ν. 6---8. 

ΜΜδινθὶ ποῖ ταὶ 1 9αἱά ιἱηῖο 
τῆεε, Ὗε πιιϑῖ Ὀε Ῥογη 'δραδίῃ, 

8 Τὸ νι πὰ Ὀίοννεῖ ψνῆογο τἴ 

ἴΠς ΟΠ γιϑιίδη βοςϊεῖυ (επέθρ ἱπίο {δὲ ἀϊπράονι οΥ 
« ῥεαυεη---ποῖ “: ἐξ, ο. 16). 

φρο ἰπ!0] Ὀδσοοιὴθ ἃ οἰτΖοη οὗ ἴῃ6 Κίηρ- 
ἄοπι, 845 ἀἰξιϊρυ ϑηοα ἔγοπι πὸ πλοῦ 1η16}}}- 
ξοπὶ ϑβρθοίδίοσγ (566 υ. 2) οἵ 115 σοηπειτυϊτίοη 
πὰ Ἑμαγδοῖοσ. ὍΠὸὲ ἱπιᾶρο βιιξρεκίοα ΟΥ̓ 106 
᾿νογθ δηίογ ἱπίο ἰ6 [πδί οὗὁἨ δηΐοπηρ ἱπῖο [86 
τοπηϑοα ἰΔη ἀ---6 ἴγρε οὗ ἴ86 Κιηράοπι οὗ 
Θαύθη---8ἃ5 ἰῃ 5. Χον. 11. 
Α ποὺνν ΟΝ ἰ5 ΠΟΟΟΘΘΑΙῪ ἴο βα!η ἃ {ἴπ|6 

ςοποορρίίοη οὗ ἴπὸ ἀϊνὶπο Κιηράοιῃ : ἃ ποὶν 
Ὀϊτῖῃ, ἀπε ΕἸ ϑροοιβοὰ ἃ5 μανῷ δὴ ουϊ- 
ννατὰ Δι] ΔΙ] Ππηθηΐ 845 νν6}} 45 Δη ᾿ηνναγά, 15 ἤΠθοθ5-» 
ΒΑΓΥ [ὉΓ δάπλίϑϑιοη ἰηΐο {πε Κιπράοπι, ννῆϊς ἢ 15 
1561 δ οπεθ ουϊννατά ἀπά ϑριι]. ΤὍΤὨ]5 
σοῃο] ϑοη ἔΌ]Πονγ5 ἔτοπὶ ἃ ΝΟΥ 5: Π|ρ01]6 σοῃ- 
βἰἀθγαίίΐοῃ. Νὸ ρυϊποῖρὶθ σδὴ ρτοάτοθ σγϑβϑ} 15 
ΒΙΡΟΓΙΟΥ ἴο Ἰβοῖς [{πλδῃ 5 ἴο ΘΏΪΟΥ ἃ 58ρῖ1- 
γιυ4] ΠΡ, τπδῖ ὉΥ νος ἢ ἢδ δηΐογβ ἰζ---ἢϊ5 
ὈϊῊ---τηυϑδῖ Ὀ6 οὗἩἨ ἃ σοτγεβροπάϊηρς Ἵμαγδςίογ. 
ΤΠῸ βοϑἢ ([. 13, 566 ποῖθ) σῇ ΟΠ]Υ͂ ξεπεγδῖθ 
βεβῆ. ϑρίπίυδὶ 116 σαπηοΐ σοπιο ἔοσῖ ἢ ἔγοπὶ 
τ. 

Τῆς ἔδςϊ ν ςἢ ἴῃς [,ογὰ Δῇῆγτη5 15 αἴ οποδ 
ΤΊΟΓΟῈ πΊΔγν  ]οι5 ἀπά πιογα πδίυγαὶ ἴμδη [δδῖ 
ὈὉΥ νηοῦ ΝιΙςοάσπιυβ ἰγριβοὰ ᾿ἴ. Α πιοῖε 
τορι που οὗ 6 πδίαγαὶ Ὀγἢ ννουϊὰ ποξ της 
1ῃδῖ ννὩΓ ἢ πιδῃ ΓΟ] υἱγαβ. 

Θ. Τραΐ «υδίοδ τς δογπ.. ὝὍὝΠο οτρίηδὶ 
ἴδηδβδ (τὸ γεγεννημένον) σοηνογ5 Δη Ιἀθ8 ννῃ]ο ἢ 
ΠὯΠ ΟἿΪΥ τοργοαυςοὰ ΌΥ ἃ ρδγαρῆγαδθο: 
εὐ (ῃδῖ ψν Ὠ ἢ Πδῖῃ Ὀδοη Ὀοῖπι, ἀπά δὲ ργθϑεηΐ 
ΠΟΠπιο5 Ὀείογο 05 ἴῃ [15 Πρ ϊ." ὙΠοτῖὸ 15 δΔη 
ἰπηρογίδηϊ ἀϊβογεηςθ οὈβογνοα ἴῃ ἴδ παγγδίίνο 
Ὀθεῖννοθη (86 γε οὗ ἴπ6 ὈΠΠῺ (σον, σῦν. 5, 
4) 5, 7) πὰ {πὸ “ἐα!ε νΥΏΙΟ ἢ ΤΟἸονν5 48 [ἢ6 
Δοϊάϊηρ τεβο]δ οὗ (6 ὈϊγΓ ( ρεγζεεῖ, νυ. 6, 8). 
ἴῃ σ Ϊοδη ν. 18 ἴθ ἔτ6 ἱπιογργείδιίοη ἀθ- 
Ροπάς ὕὑροὴ ἴπ6 ςοπίγασρι Ὀοίννθεη (ἢ6 οπα 
᾿ϊδίοτίς δοὴ οὗ Οοά (ὁ γεννηθείς, ορροδεὰ ἴο 
ἐδε ουϊ οπδ) διὰ 186 ϑοηβ οἵ οά, ννῆο ᾿ῖνε ἴῃ 
νἱγίυθ οὗἨ ἁ {ΠΕΙΓ ποὸὺν ὈἰγΓῃ (ὁ γεγεννημένος). 
Οοπιραζο 450ὺ δ]. ἵν. 23, 29 [Ὁ ἃ ζδιπῖογ 
τοργεϑοηϊδίιοη οὗ ἃ Ἴογγοθϑροηάίηρ ἀϊβδγεηςθ 
οὗ ἴδη565. 

Τῆς ποιυῖοῦ (δαί «υῤίοῦ ἐξ δογη...) 5ἰδῖοβ 
(86 ῥγίηορὶθ ἰπ ἰἴῖ5 πιοβί αὐϑίγαςϊ ἔοστη.0 ἴῃ 
ν. 8 ἃ ἰΓΔῃ5:[ςἰοη 15 πιλάθ ἴο ἴῃ6 πιδῃ (ξυεν ογδ 
ἐδα! ἐς δογη). ὙΠΟΓΘ 15 ἃ 5 ΠΉ] 8 Γ σοηϊγαθί ἴῃ 
1 ἰοδῃ ν. 4 (ποιιΐοσ) δηά σ [οῆη ν. σἱ, τ 
(πιᾶ5ς.). , 
,"Μω... οἱ» ἢ ὝΠΟ νογάβ ἀοβοσῖθε (δ 

σΠαγαςίογιϑεῖς ὑΠηςΙρ]65 οὗ ἴννο ογάοτβ ὙΠΕῪ 
ᾶῖε ποΐ τοϊδῖος ἴο οὴηδ ἃποίπεγ 845 ΟΥἹ] δηᾶ 
ξοοά: Ὀυϊ 45 ἴῆ6 {ὕνο ϑρῆδγοβ οἵ δοίης νἢ 
νν ἢ ςἢ πιδη 5 σοπποοίοα. Βγ [ἢς “" ϑριγῖ " οὐγ 
ΠΟΠΊΡΙΟχ παῖυτε 15 πιο ἴο ποάνεῃ, ὉΥ ἴδ 
εἰ βε5}," ἴο δαγί.. (οπῃρ. νἱ. 63, ποῖο. 

τόσ, ον 



ν. 8.] 

᾿ι5ξῖοεῖῃ., δηά τῆου ἢεαγεβὲ ἴῆ6 βοιιπά 
τῆοτεοῦ, θυῖ οδηϑὲ ποῖ ἐεὶ ννῆεπος 1ἴἰ 

, 18] Ὑ5 ἴδῖπῃ ῬγορδΌΪΥ ᾿ποϊυ 65 411} (παῖ 
Ὀοϊοη 5 ἴο ἴδ. [δ οὗ ϑεηβδίίοη, 411] (πδὶ ὉΥ͂ 
ὙΠΙςἢ νγὸ ἀγα ὀρθῇ ἴο ἴῃ ρῇγϑιςδὶ ᾿πβιεηςο5 οἵ 
Ρἰεασυγε δπά ρϑίη, νης ἢ πδίυγαι Υ ϑυνᾶὺ οὐ 
δοϊοηΒ. ὍΤῆι5, ἱπουρῇ ἰΐ ἀοθθ ποῖ οὗ [ἴ56] 
Ἱποϊυάθ {πῸ ᾿Ιάδθᾷ οὗἨ 51η||Π655 (1. 14: σ [οδη 
ἵν. 2), [1 ἀεβογίθεβ Βυπιδῃ ρεγβοπδ!ν οἡ ἴδε 
546 νυνῆϊοἢ ἰεηάς ἴο 5ίη, δηὰ οὐ ψνῃιςἢ δςίι!- 
Αγ ννὲ πάνθ βἰηηθά. 

τ πγιιδὲ Αῖσο Ὁ6 ποίϊςρὰ τδαῖ πὶ ψνὩϊςἢ ἰ5 
Ὀογῃ οἵ βδβϑὴ ἀπά ϑρίγιῖ 15 ἀδβου θά ἢοΐ 85 
ες βοβηγ " δηά “" Ξριπῖι8],"" Ὀυῖ 85 “" Ποβὴ " 
δηὰ “5ριΠἰ." Ι}Ἐκὖ οἰδεῖ νοτγάϑ, ἴΠ6 σἢ]ά, 50 
ἴο ΞρΘᾶΚ, ἰ5 οὗ ἴΠ6 βᾶῖὴς πῖυγε ἢ [86 ρΡᾶ- 
τοηῖ, δη ἀοθβ ῃοΐ υηἷγγ ρᾶτγίακο ἴῃ ἢϊ5 402]}- 
τἰε58. ὙΠ οὨΠὰ 4150 οσσιρίθ5 ἴῃ ἴυγη [Πς 
Ῥοβιτίου οἵ 4 ραγεηΐῖ, ἔτοπὶ νυ] ἢ ἃ ΡΓΟΡΘΏΥ 
Βρτηρ5 κὸ ἴο ΠΙπΊ56}, (οπλραῦο ἴτε ςοτγό- 
ϑροη απ ἀϑᾶρο, α [ὁπ '. ς (ἰδ), ἰν. 8 (Ἰονε). 

οΓ τε ϑδριγ ἡ οτ, οΓ᾽ «ρίγ., ΜΜΏΠΕ (ἢ6 
ἴοΙΤῊ 15 σα} }Ὺ δοβίγαςϊς δηὰ Ἔχργθβϑοβ ϑρι γι 
85 ϑριγιῖ, [86 αυϊοκοηϊηρ Ροννοῦ ἰ5 ἴπ6 ϑριγιῖ. 
ΤῆἼο ἰάρα οὗ ἡδΐυγο ρᾶ5565 ἱπῖο ἴῃδῖ οὗ ῬΡεβοη., 
ΤΠο αὐαίεγ 15 ποῖ τεροαϊθαά, Ὀθοδιιδο ἴπὸ ουῖ- 
νναγὰ τις ἄγαν 115 ντίι6 ἔτοπὶ {μ6 δοίίοη οὗ 
[πὲ δριγι, 

ΜΔΗΥ ΘΑΥΪΥ̓ Δ που [65 (1}.σἱ. υἱ., 8γ». οἱ.) 
δὰ τῃθ ρίοββ, φωέσ ες “βιγίίμ: σε οἱ ἀρ (ἐπ 
1).ο πα εί. Ατηῦτοθε (6 5ρίτγ.᾽ Π|. ὃ : 
δοσ 865 ἴΠ6 Ατίδη5 οὗ παυΐϊηρ τετιονοὰ πὸ 
ψογάβ φμία ει: σρί γί εε| ἔγοτα πεῖς Μ5958. 
Τῆδ σἤΑΓΡΟ 15 Δη δ πλ γα ]6 1] πδϊγδίοη οὐ ἴῃς 
ἐτου πα θϑϑηθϑα οὗ ϑιις ἢ δοσυκδίίοηβ οὗ νυν] δι] 
ΠοΙΤρτΟη οὗἁἨ ϑετιρίιγο. ὍΠὸ ννοσγάβ ἴῃ 4.65- 
ἰἴοη ἢᾶνε πο Οτοοῖς δι ΠοΓΥ δἵ 4]}1}, πὰ τὰ 
ΟὈνΠΟιιϑ Υ ἃ σοπηπιθηΐ. 

7. Μαγυεὶ ποῖ... [1 (ἤδη [}}15 158 ἃ ΠϑοθϑϑασΥ 
Ϊανν----βι ἢ 15 τὴ6 ἔοτγος οὗ δὲ 1,οτάϊβ νγοτγά9 -- 
1μαὶ ἴῃς οἴδρτγιπρ πιυσῖ ἤν [ἢ δϑϑοητ δὶ π8- 
ἴτε οὗ ἴπ6 ρατθηΐῖ, απὰ [τη Κίπράοπι οὗ Οσοὰ 
5 ϑρι 4] ἀπὰ 115 οἰ Ζοης τπογοΐογο βρίυδὶ, 
Ὑἢ1]6 τῃ6 πδίαγε οὗ πιᾶη, 45 ἃ}} οχρεγίθηςο 1 ἴο 
Ὀε, 15 ἤεϑηϊγ, συγαγοὰ Ὁ. ροννεῦβ νυν! ἢ δοοης 
ἴο οασγίῃ, αγιυυνεί πού ἐφαΐ 1 ταἰά μηϊο 1δέε, Υε 
γημσί δὲ δογτι ααὶη, ΘΥΘῸ γε ννῦο {πιηἰς {πα γοιι 
ᾶγνθ ρεποίγαϊοα ἴὸ [6 ἴγιιδ σοποορίίοη οὗ 
Μεβϑίδη 5 ννοῦκ δηά ργεραγοὰ γουγϑεῖνοβ δά6- 
αυιδίε!υ ἔογ ἡάσίης [ἃ ἀπά οπιίογίης ἱπῖο 1. 

ὙΠΟΙΘ Ἀρροᾶγβ 4,50 ἴο ὃὈδ6 ἰη ἴπ6 ὀπιρδαῖὶς 
7ε δὴ ἱπηρ ϊοὰ σοὐἠΐγαϑί θοΐννεθη τΠ6 [οτγὰ, ννῃῆῸ 
πεοάθά πὸ τε - ὉΠ, ἀπά 411 οἴποῦ τπῆση. Ηδθ 
ἄοεδϑ ποῖ ΒΑΥ͂, ἃ5 ἃ Ὠυπιᾶη τεᾶςῃοῦ, “;7ὲ ταυβῖ 
Ὀ6 Ὀοτγη ζαιη." 

ὙΠΟ ρᾶβϑαρο ἔγοιῃ (δ δηρυΐασ (1 “«αἱά τ» 
ἐδεε) ἴο πε ρἰυγαὶ (γε ν»πϑὶ) οὐρῆϊ ποῖ ἴο Ὀδ 
ονοτ]οοκεά. σοπΊρ. 1. εχ; δηά δβρθςῖα!γ [κακὸ 
ΧΧΙΪ. 31. 32. 

8. ΤΡε ε«υἱμά...1δὲ δρίγ!] ἴῃ ἩΗδοῦτον, 
δγτίας, [,411η, [Π6 ννοτὰβ ἂτὸ ἰἀδηϊολ] (45 ρτο- 
ΡΟΣ Οεθ ἀπὰ Οδοι) διά ΔΝ Ίς δά δος 

γε 7ε:1.--Χοι,. 11. 

5τ ΙΟΗΝ. 111. 
ςοιηεῖῃ, δηά ὑν ἢ Πεγ [τ ροεῖἢ: 50 ἰ5 
ΘΥΕΓΥ οἠς [παῖ ἰ5 Ὀογῃ οὗ τῆς δρί γι. 

ἈΠοπλ5ἢ Νογϑίοη θὸρ “"ϑρι Γ᾽ ᾽ῃ ὈοΓΉ σλ565, 
δἴτογ {Π6 1 ,δη. Βιυΐ δ ῥγϑβθηΐ ἰδὸ τοϊθπίιοη 
οὗ οπθ ψοσζγὰ ἰπ Ὀοΐὴ ρ᾽αςθβ σου] ΟὨΪΥ ογοαῖς 
ςοηξιυδίοη, 5δἴποθ ἴθ βερδγδίίἼουῃ δοίννθεπ (ἢ6 
Τδίογ] δπλθϊοπὶ δηὶ ἴπθ βουγεσ ἢ] 8 
νγν85 ϑϑ6ἀ ἴο ἀδϑογιῦο 15 σοτηρ εῖθ. ὙΠῸ υ86 οὗ 
[Πε σογτοϊδίνε νογῦ (πνεῖ, ςἢ. νἱ. 8; ον. νἱῖ. 
ι; Μαζί. νἱϊ. 2ς, 2,1} [ὐυκ6 ΧΙ. ςς; Αοἴβ ΧΧΥΙ͂Ϊ. 
40), δηὰ οὗ (ῃ6 ννογά «οὠπαϊ (νοῖς6), ἰ5. 4φυϊ6 
ἀρεϊσῖνα ἴογ ἴῃ [ἰἴΐογαὶ βδθῆθθ οὔ ἴῃς ποιιῃ 
(πνεῦμα) : δηά 511}} αἱ [Π6 54π|6 Ἐἰπ|6 [6 ἡγῇ οΪΘ 
οὗ 1ἴΠ6 ρὨγαβΘΟΪ ΣΎ 15 ἰηϑρίγοὰ ὉγῪΥ ἴπ6 ΠΙΡΠΟΓ 
Πιοδηϊη;. ουῆδρθ αἷϑὸ ἴῆ6 ὑπυ5υ8] νψνογὰ 
(πνεῦμα, τ Κ. χνιι!. 4ς, χίχ. αὐ; 2 Κ. "ἰ. χ7) 
15 οῃηρὶ ογοὰ ἴο συ ρρεϑί 1185. ὙΠδ σοπλρατγίβοη 
165 θεΐννόθεη (ἢ6 οὈνίουβ ρῆγϑιίςαὶ Ῥγορογίιθβ 
οὗ {πὸ ννιπὰ δηά ἴδ πηγϑίεγοιβ δοϊίοη οὗ {δὲ 
βρίπτα] ᾿ηβυδηςς ἴο ννῃϊο ἢ ἐΠ6 ΠΑΠΊΘ “ὁ ϑριγιξ,᾽" 
“ἐγν]ηα,᾽) ννᾶβ ᾿Ἰῃη5Ε ποῖ νον Δρρ] θά. ΤῊς ἰᾶνν8 
ΟΥ̓ θοΟΪ᾽ τὸ ργαςί!οδ}} γ ἀπκηοννῃ : ὈΟΪἢ ἃτα 
Ὀπδθρη; (δ ῥργόβθηςθ οὗ Ὀοὶἢ 5 σονθα]οὰ ἴῃ 
ἘΠΟΙΣ εἤεςί5. 

«υδέγε “ὁ ἰμ|21Ὁ] ὙΠῸ ρῆγαθο ἰ5 ποῖ ἴο δα 
Ργοϑϑεὰ ρἤἢγϑιςδ!γ. ὙΠῸ νη οὔδγϑ [5 ον 
Ῥτοροῦ ἰαννβ, ννςἢ ἀδθρεηα οἡ ἃ ςοπιρ οδίϊοη 
ΟΥ̓ ΡῬΠοποπΊθπδ νυ] ἢ ννὸ σᾶπηοῖ οσδ]ςυ͵αῖο, δηὰ 
ΠΟΠΒΡ]ΘΘΙΙΥ ἔοῦ 5 ἢ 15 ἃ πδίιγδὶ ἱπιᾶρὸ οὗ 
ἔτεδεάομῃ. ἔοῦ ἃ 5: ΠΊ 114 ρῆγαϑθο δρρὶεὰ ἴο [ἢ 
δριγιῖ, 5686 σ Οοσ. χὶϊ 11. 

ἐῤε “οι Ἀδῖποτ, 9 νοΐοϑΘ. ὙΠῸ ννοτά 
ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ ἱΠ|ρ|165 Ὧἀη Δίου αῖο, ἰη161}} 5 10 ]6 
γοῖςθ, ἃ5 θύῃ ἴῃ ἃ Ῥᾶϑϑᾶρὸ ἰκθὸ ὶ (ου. χῖν. 7) Βῖ., 
γε ἴῃ ἴῃς ΑΡροσδίγρϑο ἴΠ6 ννογὰ 5 υϑϑο πΊΟγῈ 
ὙΜΙ ΟΙΥΎ, δ. 3. 1Χ. 9. χὶν. 2. δίς. 

εαπεὶ ποὶ ἰεἰΠ Μοτε 5 ΡΥ, ποτοῦ ποῖ. 
Οοιιρ. Εσςο]ο68. χὶ. ς. 

“0 ἱς εύέγν οπέ...}Ἱ ὙΠῸ ἕοτπι οὗ ἴΠ6 ςοπὶ- 
ράγίβοη ἰβ ἱπτερυΐϊατ. ΤΠο δοϊίοη οὗ ἴδ βρι γι 
Οη {ΠῸ ΘΙ νοΥ 15 Κὸ (πὸ δοιϊίοη οὗ ἴη6 νἹηὰ ἴῃ 
{86 πιαίογ!α] νγοσϊά. Α5 (ἢ6 ἴγθο (ἔὉγ ὄχδιηρ]θ) 
ὈΥ ννανίῃρ Ὀγδησθοα δηὰ γιϑι] ηρ ἰοθᾶνθβ νυ ]ῖ- 
Ὠ65565 ἰο ἴῃς ροννοῦ ἢ ϊς ἢ αἰδοῖβ ἢ; “0 ἐν συν 
οπδ ἐδαὶ ῥαΐ δεεπ δογη οΥ ἐδε ϑριγ!ί. ΤῊΣ Ὀ6- 
Ἰονοῖ ϑῆθννβ Ὁ ἀδεὰ δπὰ ννογὰ ἰδὲ δὴ ἰηνίϑὶ- 
ὉΓ6 ἰηὔπθποθ δᾶ5 πιονθά ἀπά ἱπϑρίγοὰ Ἀἰπι, 
ΗΦ 5 Πιπιϑοῖ ἢ ἃ σοπεϊπυδὶ σἰση οὐ 1π6 δοίίοη οὗ 
[86 ϑριγιξ, νυ ἢ 15 ἔγροὶυ ἀοίογπι πᾶ, ἀπά ἴπ- 
ΠοπργοἢθηβΌ]6 ὈΥ ΠΊΔη 85 ἴο δοιισος δηὰ Ἂεπά, 
[Που ἢ δθθη ἴῃ 115 ργοϑθοηΐ γοϑυ 15. 

[1 5 ποῖ ἀηγθδϑοηδὺϊθ ἴο βδιιρροϑο ἴπαϊ [Π|5 
ἱπιᾶρε οὗ {π6ὸ νἱηὰ ννᾶ5 βυρροδίδα ὉΥ (ἢ6 
βου Ππά' οὗἩ 5οπὶὸ βιιἀάθῃ χυκῖ ϑσννεερίπρ ἰγου ἢ 
(δ6 πᾶῦγονν βίγοοξ σι ουϊ. Τῆυ5 (6 ἔοττῃ 
οὔ [πε [οὐδ τοδοῆίης σογγεϑροπάβ νἹ ἢ 
[6 τοδοίηρ ΟΥ̓ ΡΑΥΑΌΪ65 ἴῃ (ἢ6 ϑυπορί!5ῖ8 
(Μαῖῖ χῆϊ. 4. ποίε). 

δογπ 9. δὲ δρίγ!} υ. 6. Αη ἱπιροτίδηξ 
Βτοιρ οἵ δποίϊθηϊ δυϊπουο5 (δὲ, 2... υἱ,, ὅ»γ. 
οἱ.) τολὰ δογη οΥΓ «υαίεῦ ἀπά ἐδ «ῥίιγ!!. ΤὍΤὨΣ 
ξἰοβϑ ἰ5 ἃ ροοὰ δχαπιρὶς οὗ ἃ παΐυγαὶ σοστρ- 
ἰἴἰοη ὈΥ ἀ55ιπγ]δίοη. 

κε 



52 στ, ΙἸΟΗΝ. [Π|. 
9 Νιςοάεξηχιβ δηβϑνυγεγεά δπὰ 5414 

απο ἢϊπι. Ηονν οδη ἴπεβε τῆ!ηρβ δὴ 
10 |εϑι5 δηβνγεγεά δηά «αἱὲ πηῖο 

ἢΐπι, Ατὰ ἴδοι 4 πιδϑῖογ οὗ [βγδεὶ. δηὰ 
Κηοννεβῖ ποῖ ἴΠε8ε {πῃ πρϑὶ 

11 Δ αγίγ, νεπὶγ, 1 54Υ υπίο ἴῃε6, 
ἧνε βρεὰκ τπὰξ νγε ἀο Κηονν, δπά τ68- 

ἵν. 9---1 3. 

Ὁ τθδῖ νγεὲ μάνα βδεεη; δηὰ γε γε- 
ςεῖνε ποῖ οἱ νυν] 688. 

12 (1 πᾶνε τοϊά γου δαγίῃ] 
τἢϊπηρ8.) ἀπά γε Ρεϊίενε ποῖ, ἢον χὰ 
γε Ὀεϊϊενςε, 11 τ6}} γου ογΥ Πεάνεπὶγ 
τπϊπρϑβὶ 

12 Απά πο πιδῃ ἤδῖῃ δβοεπαδά ὑρ 

9. Ἡραυ εαπ ἔδει {ῤίπρε ἐκ ἢ Ἡσαυ εαπ 
ἐδοιε ἐῤίησε οΟταθ ὃ0 888 (γενέσθαι, Δ υἱξ. 
Μεγ! Ἦον οδη {πὶ5 ἢδνν ὈΙΓΓΉ, ᾿Ιδδυϊηρ ἴῃ ἃ 
πονν [Πἔδ. Ὀ6 στρα] !ϑοὰ ΦΤΠε ἰάθᾶ 15 οὗ σῆδπρθ, 
ἰγαπϑιτίοη, ποῖ οὗὨ δϑϑϑῆςθ, γθροϑθο.0 ὍΤῆδ δη]- 
ΡἢΠι4515 1165 οη εαπ (πῶς δύναται, Ὑ-. 4). 

10. “Ἄγ ἐῥου ἃ »"ασίορ (6 ὕὈθδο 8 97) οὗ 
ΠιγαΠ ἴμθ δυϊπογιζθά ἴθάσθογ οὗ ἴῃ σῆοϑθπ 
Ρθορὶο οὗ σοά. Ὅδο ἀδῇἢηϊΐε υίῖς]θ (ὁ διδάσ- 
καλος) τᾶ κα ἰπ6 ΟΠῆοΙΔ] τεϊδτοη οὗ Νςοάθ- 
τηι15 ἴο ἴΠ6 Ῥδορὶθ βοπογδι!γΥ. 

ἐμοαυεε! ποῖ] φετοείνοβί (γινώσκεις) ποῖ, ὈΥ͂ 
ἴδε Κπον]δάφε οὗ ρσορτοββ, τοσορηϊίοη. (ΟΡ. 
1, 24 ποῖο. ΤΒουρῇ Νιςοάδηιιϑ μδά Ῥγονίοιι5- 
Ϊγ Ὀθδη ἱξπογαηΐ οὗ ἰδὲ ννῆϊο ἢ ἴπ6 Τιοτὰ ἀδ- 
εἰαγοὰ, ἃς ουρῇξ ἴο πανὸ γϑοορτιϑοὰ ἴδ ἰθδοἢ- 
ἱπρ 45 ἴγῃθ ἤθη ἢ ποαγά 1. 

ἐδέιε ἐῤίηφΙ] ἴῃ6 το Ὑ δηὰ σπδγαςῖεσ οὗ 
(86 δρὶ για] ᾿πἤυθησς σροννη ἴῃ ἴδ δοίΐοπϑ οὗ 
τηδη, ννΠΙΓἢ γεῖ 15 ποῖ οὗ πιδῃ, Ὀιιῖ σΟΠΊ65 ἔγοπ 

. 8ΠΟΙ͂ΠΟΓ τορίοῃ. 

11. »ξε “ρεαζ] Ὅε ρίυτγαῖ σοηϊγαβίοα ἢ 
[86 5: πρὶ ϊᾶγ τ. 1, ς, 7) 12 δὰ ΓΟ ὉΠ6ΠῚ- 
Ρἢαΐ!ς) 15 τεηαγκαῦϊθ. [{ 45 Ὀδεη οχρίδιπρὰ 
85 ἃ 5:Π|01]6 γἢοιογίς δ] Ρ᾽υγαὶ, οὐ 45 σοπίδι πἰης 
Δ Δ]]Ππϑίοη ἰο [οδη ἴμ6 Βαρίβῖ, ἴο ἴμ6 Ῥγορμοίβ, 
ἴο {π6 ΗοΙΪγ ϑριτξ, ἴο ἴῃ6 Εδίθοσ (ν1}}. 16,18), 
Ὀυϊ 411 {Π656 ὀχ ρἰδηδί!οηβ ἄρροᾶσ ἴο [41] ννἤθῃ 
ἴλίκεη ἴπῃ σοηποχίοῃ νυ] ἢ (Π6 γοω δηὰ γε. Τῆς 
[,οτὰ δά {μοϑο νυ Ηπὶ|, οὗ νομὴ 5οπΊο, ἴῃ- 
οἷυάϊης {μ6 Ενδηρο δῖ, ΠΑΥ ἤανα ὈΘΘη Ῥγθβθηῖ 
Αἴ ἴῃς Ἰπΐογνιονν, ἀρροαγ ἴο βἰδπα ἴῃ Ἴςοηίγαϑε 
ἴοπο στοὶρ γοργοϑοηϊθα Ὁγ ΝΙσοάθπγυβ. (ομπηρ. 
ἷν, 22. ὙΕΙ͂ νεγο δἰγοδαγ ραϊμογοὰ τουπά 
Οῃτϑὶ ἴποβθθ πὸ δὰ δὰ ρεγβοηδὶ (αὐε ῥαύυε 
4εεη) ἀπὰ Ἰτηπηδάϊαῖο (αυε Ζποιυ) Κηονν]οάρε οὗ 
το ἀϊνίπο ννοπάσγϑ ννῃιςἢ Ηδ ἀπηοιυπορά. ΠΕεΙγ 
ὙΠ 655 15 Ἰηἀδοα αἰεὶ ρου οα ἔγοπη Η!5 δἴζογ- 
νναγάβ (υ. 13), Ὀμὲ 50 ἔδγ 1 γοδοῃοα 85 ἴο πηθοῖ 
[Πε αἰ συ 165, ἀπά 1} ἂρ ἴπὸ δῃοσίςοπιηρϑ οὗ 
{π6 δ Ὡς ἢ ΝΙςσοάσπιυβ μδὰ διϊδι δά ἴο. 
ΤΠΟ ρ]υγαῖ, [ἃ 1] 6 ποιςθα, 15 ϑοά ἱπ σοη- 
ποχίοη ἢ “186 (Ὠπργδα οἡ δαγίἢ," Ὀυΐϊ [Π6 
5:5 Ὲ]ΔΓ ΟΠ]Υ (εἴπω) οὗ “πὸ (Ὠϊπρ5 ἴῃ ἢεάνθῃ." 

«ὐὐό ἀο ἐποᾳυ---ΌΒΟΙ αἴΟΪΥ ἀπα 1πιπηοαά Δί εἰ Υ 
(οἴδαμεν)---απά εν (ὉθδΣ νιῦπο88 οὗ)...] 
ΤΠῈ ννογάβ δηδννογοὰ ἴο δεΐι 8] Κπονν]οάξο, 
ῃ6 νυἱῖπεϑϑ ἀδοϊαγοα δοΐιδὶ Ὄχρογίθηςθ ὍΤΠῸ 
οὐ͵θςξ ἴῃ οδοῖ ϑἰδηάβ ἤτβὶ : "Ἴ μαῖ ννΟἢ νν6 
Κηονν, νὰ ϑρεᾶκ ; δηὰ ἴπδἰ νυν ῃίςἢ ννὸ Βᾶν 5θθῃ, 
νν6 νυν] Π655.᾿ 

ἀπά γε γεκεοίυε ποῇ Ὅδὸ ργοπουῃ 18 υΠ6Π|- 
ρἢδίϊο, 85 116 φυς Ὀοΐογο. δὲ ϑἰγθββ 1165. ου 

Οἱ «υἱἱπῶ. ““ὙΨΝΒαῖ νγὸ ἢᾶνθ δϑθῃ ννὸ υν]ῖ- 
Π655, Δηἀ ΟἿΚ νυν] Π655 γα γεσοῖνε ποῖ. ΟοιῃΡ. 
ν. 27 ἢ. ἔργ ἴΠ6 ιυι8ὲς οὗ {πὸ 5 πρὶ απ ἴῃ [ἢ ]5 
ςσοηηῃοχίοῃ οὗ 5σδά ςσοηϊγαϑί 566 ὶ. 1ο, Υ̓. 32, ΥἹΙ. 
8, 30, Χχίν. 24, ΧΥ]. 32. 

1. [Γ1 ῥαυε οἰ] [ΙΧ το]ᾶ. Α5, ἔογ 
Θχδσαρίο, ἰπ νν μαῖ Ηε Βαά 1:51 5α]!ὰ ἴο ΝΙςοάθ- 
ΤῊι15 οὗ ἴπὸ βρίγίτδὶ Ὀϊγἢ, που Ρ ἢ {Π|15 ννᾶ5 Ὀὰξ 
ἃ5 ἃ 5δηρὶ6 οὗ (δ ἰεδοπίηρ νΒ ἢ δ δὰ 
Αἰτοδάγν δά ἀγοβϑοὰ ἴο πιεῃ (γοω, ποῖ ἐδεξ) ϑυςὶ 
845 ΝΙςοάολυβ. Οοπρ. ΝΥ 15ά. ἰχ. τό. 

εαγίῥὶγ ἐῤὶπρἢ ὙΠὸ ννογὰ “θυ γ᾽" 15 
Διλδίξιιοι5, ἀπ ΠΊΔΥ πιεδῃ ἴμαῖ νυ] ΓΟ ἢ 15. “οὗ 
(86 παΐυγο οεανγι δ᾽" (εἴ, “. 31) οὐ ψ ΕΙΟἢ ““Πδ5 
115 σρῆογε δηὰ ρίδεθ οἡ εαγιῤ." ΤΘΤΠε οὔρίπαὶ 
νγογὰ Ὄχρυθϑϑοβ [Π6 βοσοηά ποίϊοῃ ἀβς ΠΟΥ 
(ἐπίγειος, Ν υἱξ. ἐγΓΈπα δηὰ ἴ πιυϑί Ὀ6 50 
ἰηϊογρτγείοα ἴῃ {πὸ ΟἴΠΕΓ ρίδοθϑ νυν ΏΘΓΕ 1 ΟσουΓΚ: 
1 ΟοΥ. χυ. 40 (Ὀοάϊε5 βιϊρα ἔοτγ 16 οπ δδγί ἢ). 
Οοπιρ. (ο]. |11. δ; 2 οσ. ν. χα; Ρἢ]]. 11. το, 
11. 19 (ὑνμοϑο ἱπβου ἢ 5 τοϑῖ οἡ δαγί ἢ); [41Π|65 
ἸΠοσς οΜβν μὸν νυ ἢ οἢ πὰς [15 σοηϑιιτηπιδίϊοη 
Οἡ δατῖῃ, ἀπά γϑᾶσῃεβ 0 δίξῃεγ). Ὅῆυ5 [86 
5: ΓΙΟΤΪΥ Ἰοσδὶ τηραπίηρ (1 Οογ. χνυ. 4ο: ΡΏ!. 1. 
10) Ρᾶ5565 ᾿ΠϑΘΏ5:Ό]Υ Ἰηΐο ἃ πιεδηΐϊηρ ργθάοπι- 
ὨΔΏΓΥ πιογᾷὶ (ΡὮ}]. 1. σφ; [ἈΠ|65 1}. 1 ς). 

Ηδρτο {86 ρῆγαβθ “θαυ ]Ὺ τῆ 5. Ψ0}] τηὰγκ 
ἴποβο ἔδεῖβ δηὰ ρῃοηοπιθηδ οὗ ἴθ ΠΙΒΒΟΓ ΠΠ 6 245 
ἃ οἶλ55 (τὰ ἐπίγεια) ν»Ὡϊςἢ πᾶνὸ {πεῖν ϑοδί δηὰ 
τηδηϊ οοίδιοη οἡ δαγίῃ : νν οἢ ὈοΪοηρ ἴῃ {Ποῖγ 
ΤΟΔ᾿ Ἰσατοη ἴο ΟἿΓ ργοβοηΐ οχ ϑίθησο: νν ΠΟ ΑΙ 
566 ἴῃ [ΠΟΙ͂Γ σοηβδειδησοβ, κὸ ἴΠ6 155ι165 οὗ 
ὈΪῊ: ννῆϊο ἢ ἃγὸ ϑϑηϑιῦ]ο ἴῃ ἴΠοῖγ οἰδοίς, κ 
τΠ6 δεΐϊοη οὗ ἰπ6 πὰ : νι ἢ ἅτ ἃ ὈΕρΊ ΠηΙηΡ 
δηᾷ ἃ ΡΥΓΟρΡἤοθΟΥ, δπά ποῖ ἃ δ᾿] ΠΒΙπηθπῖ. 

βοαὺ «ῥα! γε ὀεϊυε] ὍῊΘ ννογάϑ ἅγὸ βροίκβη 
ΜῈ 4 νῖονν ἰο (ἢς διΐυτε Αἰγθδαυ τγεα] ]δθά. 
ὙΠΟ αυρϑίίοπ 15 ποῖ αὐϑῖγαςϊ (Ησαυ εαπ γε), 
Ὀυϊ ἔγαπιθά ἴῃ τοραγά οὔ δοϊπδὶ οεἰγουπιδίδηςοθϑ. 

97 (οπιῖ) ῥεαυεην ἐῤὶη 4] ἴποϑσο {γυϊῇῃ5 
ψ οἢ Ὀεϊοηρ ἴο ἃ μιρῆοῦ ογάογ, τ ΒΙςἢ ἄγε ἴῃ 
ἢδάνεη (τὰ ἐπουράνια), δηῃά ᾶτὸ ὈγΤουΡἢϊ ἀοννη 
(ΠθησῈ ἴο εαγῖῃ ἃ5 ΠΟῪ σδῇ ὀεεογις ἴο Τη6ῃ. 
ΘΌΓ ἢ νν85 {Π6 ΠῚ]] τονε αἴίοη οὗ ἴΠ6 δοπ, ἱπν νη 
[Π6 σοάοτηρίίοη οὗ {π6 ννοῦ]ὰ απὰ ἴπε σουπίοη 
οὗ πιᾶη ἢ Οοά, νηοῦ 15 ᾿πάϊοαϊοα ἰῃ 
π6 τῆτες ἕο Ποννίηρ νεῖβοβ. ὍΤῊΘ στοὰ] Ὑ οὗ 
[686 {τ ἢ5 πὰς πὸ ουννατὰ σοη βγπηλδίϊοἢ 45 
{πῸ ποὸνν ὈΓΠ ἴῃ ἰἴ5 ἔγυ 8. ὙΠῸ αἰ ἔοτεηςο 
ἴἢι5 ἱπά!οαϊεά Ὀεΐννεεη 1π6 “' οαττῃγ "ἢ πὰ 
{Π6 ““ΠοάνΘΠ]Υ ̓ οἰοπλεπῖ5 οὗ ἴῃ6 1, οτά 5. ἴοδςἢ- 
ἴῃ ϑόγνθϑ ἴο σῆεῖν ἴπὸ στουπὰ οὗἩ ἴΠ6 σοηπίγαϑε 
Ὀείννεεη δῖ [ὁπ δηὰ ἴδε δα] οῦ Ἐνδηρο 5.8. 
Τῆς ἰοδοδίης οὗ ἴμε 1] ογὰ ννᾶ5 οὔ οἠς 5ἰάδ, 



«Νυιϊβδ. 
δι. 9. 

ν. 14, 15.] 51. ΙΟΗΝ. 111]. 

το Βεᾶνεπ, δυῖ ἢς τῆαι οάπιδ ἄονγπ 80 πιιθῖ [88 ϑοῃ οὐ πιδᾶπ δὲ [ἰᾷϑἀ4 
ἔτοηνλ ἤδανθη, εὐέμ ἴῃε δοη οἵ πιᾶῃ 
Ὑ}1ΓΟἢ 15 'η ἤδάνεη. 

Ὁρ: 
Ις Ὑπαῖ ψδοβοενεσ δεϊενεῖῆ ἰῃ 

14 ἢ “Απᾶὰ 45 Μοβεβ ἱϊεά ᾧρ Πίπι 5ῃομ!ὰ ποῖ ρατίβῃ, Ῥας ἤᾶνε εἴογ- 
τῆς βδερεπὶ ἰῇ τῆς νη] άεγπεβϑ, ἄνεη πᾶ] [{{Ὲ. 

1|κὸ τΠῸ ἰεδοδίπν οἵ ἴμε Βαρί5ι, ἃ ργερασγαίιοη 
ἔογ 16 Κιηράοπι οὗ Ηξανεη (Μασ ἱ. 1ς); 
ἃηὰ οη (Πδ οἴδοσ ἃ γονοϊδίίοη οὗ ἴῃε Κἰηράουι 
ὈΟΙὰ ἴῃ 115 ομι οάϊπηθηὶ δπὰ ἴῃ 115 ἸΠἴς, 

138. “μά πο "παη...}ἢ ὙὍὌΠδ ἰγδηϑιτοη ὉΥ 
ἐἰΔῃ4 15 σου οἴ] γ δοςσογάϊηρ ἴο ἴπῸ Ηεῦγονν 
ἰάϊοτῃ, ννῃϊς ἢ δα 5 πονν τπουρηϊθ νι βουΐϊ ἀό- 
βΒηϊηρ ἴδο Ἔχδᾶςξ σεϊδίίοη ἱπ νυ οἢ (ΠοΥ 5ἰδπά 
ἴο τνυδδὶ ἢδΔ5 βοῦπθ Ὀοΐοσθο, Ὑπαᾶῖ πιυδὶ θ6 ἀ6- 
τεγπηϊποά ΌΥ {πε του 5 τεζαγαδά ἴῃ }υχῖλρο- 
βου. Μὴ πιρδὲ 6 υηρτοραγρὰ ἴο τϑοοῖνο 
ἴη)6 δας δίηρ οὗὨ Πεᾶνθηυ {πίηγϑ, γοὶ διάθ ὈΥῪ 
5:6 νυ τῇ (ἢ15 ἕδοῖ ννεγα ἴννο οἴπογβ: [Πδΐ (Δ γιϑῖ 
δίοπο σοιυ]ά ἰϑᾶςῇ μοπὶ, δηά παῖ Ηἰς5 πιὶβϑίοη 
ν 5 διιϊΐ ἴογ ἃ ἴθ. ΝΆ αἷϑδοὸ ἴἤθϑθε ἔδλεῖβ 
ἱποϊυά δὰ τἢδ ἵἴννο βτεδίῖ τηγϑίογιος οὗ [ἢδ βριτὶ- 
ἴω4] [πἴἔ: 1Π6 σι ἢ5 4Ἃ5 ἴο ἴπΠ6 Ῥογβοῃ ἂπὰ 85 
ἰο 186 ΝΡ οτγῖ οὗ πὸ ϑοὴ οὗ Μδη. 
δα ὁ αὐοεπάεάί μῤ (ΕΟ. ἊΡ) 9 δεαυξη) 

Οοιρ. ει, Χχχ. 12: Ρτον. χΧχχ. 4. Νὸο τῆλ 
μαῖῃ τίβοη ᾿ηἴο {Π6 τορίοη οὗ ἀρβϑοϊυἱθ δηὰ δἰθιτδὶ 
ἔγυτἢ, 50 85 ἰο ἰοοὶς ροη 1ξ ἔδοθ ἴο ἕδςε, δηά 
ἴῃ 1Π6 ροδβϑεβϑδίοη οἵ [ἢδξ Κπον)οάρβα ἀθοίατο ἢ 
ἴο πιξεη: δυῖ 16 ϑοη οὗ Μδη, Ηες ἴῃ νῃοῖῃ 
ΠυπΊδηΥ 15 ϑυπιπηδὰ ὑρ, δᾶ5 ἴπ6 Κηπον]οάρο 
ΜΠΙΓἢ σΟΠΊε5. ἔτομ ἱπλπηοάϊδῖο νἱϑίοη. Απά 
Η!5 οἸονδίίοη 5 γεῖΐ τῇοσο β]ογίοιιβ πδῃ ἃ ΠΊοΙῸ 
δοσοηῖ. Ης ἀϊὰ ποῖ τηουπΐὶ ἃ ἴο Ποᾶνθῃ, 25 
1 οαυτ ἢ ννοσὸ Ηἰ5 ἤοπηδ, Ὀυ σατο ἀοόννῃ ἴἤδηςς 
ουῦ οὗ ῥεαύυεη, ἃ5 ἰΓῸΪΥ ἀνγο] ηρ ἴΠπογα; ἀπά 
ἰβεζείογε Ηδ δᾶς ἸΏΠΟΓΘΠΕΥ ἴπῸ ἔαϊποβ5. οὗ 
ὨοανθηΥ Κηον]οάρε. Οοπιρ. Ρ]αῖοβ ταγτ ἴῃ 
[δε Ρησκάσγιυ.᾽ 

δἕμ!... 10. ϑδὸη οΓ᾽ »παπὶ ὙΠ ρδγίιοἷς δωΐ 
(εἰ μή) ἀοε5 ποῖ ᾿πιρῚῪ (δαὶ ΟἩτγῖϑί ἢδὰ δϑοθπά- 
οὐ ἴο ἤδάᾶνθη, ἃ5 πουρῇ Ηδ ννεῦὲ οπδ οὗ ἃ οἶδ85 
πὰ σοηίγαςιοα ψἢ 411 ἴῃ6 οἱοῦβ (ἐχερρ), 
Ὀυϊ ΞΡ ῚῪ {παῖ Ης ἴῃ ἔδλεϊ ἐπ]ογοά (ἢαἱ ἀϊτοςῖ- 
Π655 οὗ Κηοιννοάσο ΌὈΥ πδίιγο νης ἢ Δηοῖποῦ 
ςοιὰ ΟὨΪΥ ἰδίῃ ἴο ὉΥ 51.1.0} ἂῃ ϑοθηβίοῃ. 
ΤΠ ὀχεθρίίοη 5 ἴο ἴδ ννῃοΐο βϑἰδιθπιθηΐ ἴῃ ἐπ 
Ρτοοθάϊηξ οἶδιι50, δηὰ ποῖ ἴο δΔὴγ ρατγί οὗ [ἴ., 
ΟοιρΡ. [(Κὸ ἴν. λό ἢ; Μαεαῖί. χίϊ. 4; Οἱ]. Ἰ. 7. 

εαπῖό ἄοαυ γον (ουἱ οὗ) δεαυεμ) Τῆδῖ ἰ5, 
δῖ 1π6 [ποαγηδίίοη. (ΟΟμΊΡ. νἱ. 32, 22 ἢδ., 42, 
ὅς. ῬὍδὸ ρῆγαϑο ἰ5 υϑοὰ οἵ ἴθ πηδηϊεϑίδίοῃ 
οὗ Οοά τη ἴπε ΟἸἹὰ Τεβίδιηοηϊ; ἔχ. χίχ. σι Εἴ; 
Νυπι. χὶ. 17. 2ς, ΧΙ. ς. 
ΤΠ ὀχδςῖ ἔογπι οὗ ΧΡ γοβϑίοῃ 5 νΟΓῪ γοπηδῖκ- 

4Ὁ]6. [{ ργόβογνοβ ἴπ6 σοπΈπυ ἐγ οὗ 1[ῃ6 1, οτγὰ 5 
ῬΕΓΞΟΠΔΙγ. δηὰ γοῖ ἄοεβ ποῖ σοπέουπά Ηἰ5 
Ὡδίιγος: “δ ἰῃδὲ σαπὶὸ οννῃ ἔγοπι ἤοάᾶνθηῃ, 
ὄνρὴ Ηὀ ννῇο θείης [ποδγηδῖθ 15 ἴῃ ϑοη οὗ 
τΏδη, τ πουϊ σραϑίηρ ἴο Ὀ6 νν δῖ Ηὀ ννδ5 ὑ6- 
ίοτε." ΟομΡ. ἱ. 14, νὶ. 418. 

«υδίιοῦ αὶ ἐῶ δεαυε") ὙΠ6δῈ νγογάβ ἃσὸ ο- 

τηϊτοαὰ ΌΥ ΠΊΔΠΥ ΝΕΤΥ δηςσίεπξ Δι Πουτἰ65, δηὰ 
ἄρΡρθΑγ ἴο Ὀ6 84ῃ δαγὶγ ρίουβϑ ὈΠηρίηρ οὐἱ το’ 
ΓΕΒ σοηίγασὶ Ὀδίννθεη (86 δεοοηΐ οὗ ἃ πδῃ ἴο 
ἢθάνθη δηὰ ἴπῸ δοιάϊηρ οὗ {πὸ ϑοὴ οὗ Μδῃ ἰπ 
μοάνθη. ὅθε Αὐἀάϊίίοπαὶ Νοῖο δὲ πο οπὰ οὗ 
τὴ6 (Πμδρῖογ. 

14. «: Μοιε:..1 Ὅῆδ σπαγδοίου οὗ [πὸ τὸ- 
ναϊδίίοη (Πγουρ ἢ ἴἢ6 ϑοὴ οὗ Μδῃ ἢδ85 Ὀδθη εοῖ 
ἔοσγίἢ ἰπ [Π6 ἔουτηθγ νοῦϑθ, ἀπὰ ἴῃ 1Π15 [86 ἴϑϑι1δ 
οἵ τΠδὲ τονοϊαἰίοη ἰη (ἢ Ῥαβϑίοῃ ἰβ ἔγί ποῦ ̓ πά!]- 
οδἰοὰ. ὍἢΙ5 ΓΥσίογΥ 15 ϑῃδάουνοα ἕοστῃ ὑπάοΥ 
{π6 ἱπὴαρε οἵ δὴ ΟἹὰ Τοβίαπιοπί συπιθοὶ ἀλον 
ΧχΙὶ. γ .). υ8ῖ 45 ἴπ6  δυγγοσῖοη δα Ὀρθη 
[ΑΓ νϑ]οὰ, 4} ἀροϊαγοά, υπάογ ἴπῸ ἤρυγο οἵ ἃ 
τοβίογθα ἰδπιρὶθ (Ἰἰ. 19). [ἢ [86 Ἰα5ὲ πλῖγας]δ 
οὗ Μοϑβεϑ, οη πε θογάογϑ οὔ [Π6 ργοπηϑοα ἰδηά, 
(πὸ βογροπὲ δά Ὀδθθη “ΠΕ Ρ.,᾽ δηὰ πιδάθ ἃ 
ςοηϑρίσυοιιβ οὐὔ]οςΐ ἴἰο 411 [6 5 ΠΟ ΚΘ ρεορῖίθο; 
Δ 50 ἴοο νγὰ5 ΟΝ τῖδὲ ἴο Ὀ6 “πε ὑρ,᾽ δηὰ 
ἢ [6 βᾶπιὸ Ἰπρ-ρινίηρ ἰσσθ. Ηον {ἢ|8 
ἜΠΠΙης υρ᾽ 5ποι ἃ θὲ δοςοιηρ 5ηθα 15 ποῖ 
γεοῖ τλεΐθ οἰθσ. ὅ66 Αὐἀάϊίοηδὶ Νοῖ", ΤΒ6 
Ροϊπξ οἵ σοπποχίοῃ Ὀεΐννθθῃ Ὁ. 13 δηά συ. 14 
Ἰῖ65 ἴΊὴ 16 γερο οη οὗ ἴῃς {{Π|6 “1ἢ6 δοη οὗ 
Μδη.᾽" το [πςοαἀγηπδίϊοη, υπάϑγ ἴδ δεΐια] εἰτ- 
οὐπιδίδποοα οὐ Πιυιπιδηϊ, σαττιοὰ ἢ 1 ἴῃς 
ὨΟΟΟΘΘΥ οὗ [ῃ6 Ῥαβϑίοη. 

“ο γιμσί δε δὸη οΥΓ »ιαη δε ἰεά )ὺ] ὙΠῸ 
58Π|6 ρῆτγαϑο (ἐΠεά εὖ, ὑψωθῆναι, Ψ υἱςξ. ἐχα]- 
ἐαγὶ) ΟΟΟΙΓΒ ΥἹ]]. 8, χὶϊ, 12. ποῖθ, 24, ἴῃ τὸ- 
ἔθγεηςθ τὸ ἴῃ Ῥαβϑίοῃ ; δηὰ δἰϑαννῆοτο (Α οἴϑ 11. 
2λην. 31; [ὈΆἈ}]. 11... 97} ἴῃ τϑίογεηοθ ἴο {πὸ 
Αϑοθῃβϑίοῃ σοῃϑρησοηΐ ἰρὸη . ὕῆι5 (6 
νοῦ 5. ἱΠΊΡΙΥ δὴ ὀχδιιδίίοη ἴθ ἀρρϑάγαηος ἔδγ 
ἀ!βογοπὶ ἔγτοπλ ἴδδὲ οὗ ἴῆ6 {πΠυπηρῆδηΐ Κίηρ, 
δηὰ γοῖ ἴῃ 118 ἴγιιδ ἰβδϑιθ ἰοδάϊηρ ἴο ἃ ἀϊνὶ πὸ 
εἴοτγ. ΤΒΙ5 ραβϑᾶρο [Ὠγοι ἢ (Π6 οἰθναίίοη οὐ 
Π6 σγοβθ ἴο ἴΠ6 εἰονδίίοη οὐ ἴπ6 τὶ ρῃξ παπᾶ 
οἵ Οοἀ ννὰβ ἃ πϑοθϑϑυ (“0 γε, δεῖ) ΑΥϑί πα 
οι οὗ ἴῃς ἰαννβ οὗ πὸ ἀϊνίπο πδίυγο. (οιιρ. 
ΧΧ, ο πΠΟῖδ, ν΄. 20 ποίδ. 

[{|5 πιρογίαπξε ἴο ποῖϊςε [ῃδί ϑἰ πη] δν ἤριιγα- 
ἔἶνο γοίογεποθς ἴο [Π6 ἰβδϑὰθδ οὗ πο 1Ἁ,ογά δ ννοσκ 
ἴη Ηἰ5 δίῃ τὸ ἔουπα ἴῃ ἴδε ϑγπορίϊς σὸ- 
σογά : Μαῖξ, ἰχ. σῷ ἢ, χ. 238; Ματκ νι. 24; 
[αὐ χὶν. 27. 

156. δείϊευερ ἐπ ῥί»ρι) ΟΥἍ, δοοογάϊηρ ἴο 
ΔΠΟΐΠΟΥ τοδάηρ, δε οπό Ὁπδῖ ὈθΊΊ ον ο 
ἸΑΔΥ͂ ΔΘ ἴῃ Ηἰπὶι εἰεγπαὶ ἰϊξν δοςσογαϊηρ ἴο 
1 ΓΔ ΠΉΠΑΓ ἔοστηἶα οἵ 81 Ρδὺ], ἐπ Οῤγ. Το 
“Βα ον ἡ 5 υϑρα ΔΌΘΟΪΪΘΙΥ ν. 12, ἷ. ςο, ἷν. 
42, 43. ΥἹἱ. 26, χί. Ι1ς, ΧΧ. 2; δηὰ ἴδε ὀχοὸρ- 
τίοπαὶ ογάθγ οὗ ἴπ6 ννογάβ (ἐν αὐτῷ ἔχῃ) ππάϑς 
ἃ Ἰυδιβοαίίοπ ἴῃ ν. 10. ΧΥΪ. 22. 

«ῥομίά (ταῖΠοῦ, πιᾶ ) ποί ρεγὶ δ, δῪμὲ δαυε 
εἰεγπαὶ 1,5] ὍΒΟ ννογάϑ ποῖ δεγὸ μέ ἴῃ τἢ.}5 
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δι Ἰοἤη 

51. ΙΟΗ Ν. 1Π|. 
. 16 4 ον (ὐοά 9ο ἸΪονεά {πε ννοτ]ά, 

τΠλῖ πε ρᾶνε 8. ΟἡΪΥ Ὀεροίζεη ὅϑοη, 

γοΙθο ἅγθ ἴο ὃὉδ6 οπγίϊοα οἡ ἀδοϊβῖνο δυ που. 
866 Αἀάϊξίοηδ] Νοῖεδ. 

εἰογπαί 8] Α58 ἴδ νουπάοὰ νῆο Ἰοοκοά 
ΟΠ ἴῃ6 ὈΓΆΖΘΠ 5ΈΤΡόπτ γεγῈ τοϑίογοαὰ ἴο ἴδῃ- 

τὰ] Ὠρδ ἢ, 50 ἰπῃ (ῃϊ5 σᾶ56 εἰεγπαί {5 ο!]ονν5 
οπὶ {π6 21} οὗ τῆς ὈδΙ ον ῦ οἡ ἴδ6 σγυςιβοά 

δηὰ οχαϊ θὰ 1], ογνά. 
ΤΠ6 οχδςῖ ρῇγαϑο, ῥαυε εἰογπαὶ 72, 45 ἀϊ5- 

{ἰπρ 5 ῃΠοα ἔγτοπλ ἥν 2Ὁγ σύυεγ, 156 σῃδγδσίογιϑες 
οὗ ϑὲ [οἴπ. [1 οσοιιτβ υσν. 16, 16, Υ. 24, Υἱ. 
40, 47, 541: 1 [ὁδη 1. τς, ν. 12 ἔ( (χ. το, χχ. 
21, ῥα! 2). Οὐοπιρ. Μεαῖϊ. χίχ. 16. Τε 
56 οὗ ἴ86 ΔΕΧΙΠΑΓΥ νογῸ τηᾶγκβ8 ἴπΠ6 ἀϊδιπςοῖ 
ΤΟΔ] ἰβδίίοη οὗ Π6 16 258 ἃ ρογϑοῃαὶ Ὁ] ββη 
(ῥανε 11), 85 θείῃρ πῖογε ἴμδη ἴπε ἂςῖ οὗ 
Ἰνη 5. Οοπῃρ. χνὶ. 22, ῥαύε “ογγοαυ. 

ΤἼο τοςοχγᾷ οὗ ἴδ6 σοηνογβδδίίοῃ σοπΊθ5 ἴο Δῃ 
εηὰ νου ΔηΥ ἔοστηδὶ οεἶοϑθ. ὙΠεγο 15 ΠῸ- 
(Πίπρ ϑυγργϑίηρ ἴῃ ἴπΠ|858. ὙΠῸ ΒΙδίοΟΥΥ 15 ποῖ 
[Πδὶ οὗ Δη ουἱνναγάὰ ἱποϊάδηξ, Ὀυϊ οὗ ἃ βρι τυ 8] 
διυδιίοη. ΤῊ]5 15 ΠΠΪΥ Δηδι γϑθὰ ; δηὰ ἴῃ6 556 
5 ἰοιιπὰ ἴπ {π6 Ἰαίθγ ποίίσθος. οἵ Νιςοάθιγυϑ, 50 
τ 45 1ἴ ἢ85 8η ἱπιπηθά δῖ ρογβοηδὶ νᾶ ]}116. 

ϑονογαὶ οΟὐϑογνυδίίοηβ ἅτ συξρεδίοα ΌὉΥ (Π6 
πδιταῖϊϊνο, νυ ἢ ΨΜ}1 Ὀ6 ΠΠ]υδιταϊοὰ ὈΥ ἰδίοσγ 
Ράβϑαροβ οὐ ἴῃ6. Οὐοθρεὶ. 

ι. ὙὍὙΠὸ δοςουηΐ οὗ [6 σΟην ΘΓ ΔΠΟη 15 ονὶ- 
ἀθητΥ σοπιργοβθοά. ὙΠῈ Ενδηρε σι ἀοοϑ Π1{{]6 
ΤΟ 1ἢδη ᾿πάϊςαῖς (ἢ6 τοδὶ τηοπιθηΐβ οὗ (ἢ6 
ἀϊδουδθῖοπ. ὙΠῸ [11] τπηοαπίηρ ἀπά σοπποχίοηῃ 
οὗ [Π6 ραγίβ σὴ ΟἿ ὕδ ραϊπθαὰ ὈΥ διρρ γἱης 
νυν δὶ ἢδ τπλογοῖγ πάϊς αἴε5. 
4. [ἢ 5ρῖτ6 οὗ ἴπ6 σοπιργοβϑίοη ποῦ 15 ἃ 

ἀϊδίίηςΐ Ῥγοόρτοβα δηά σοιηρ]οΐθηθϑϑ ἴῃ ἴπ6 γὸ- 
ςογά, Ὅπο ογάοσγ οὗ ᾿δοιιρῃξ 15 γθαὶ] δηὰ ἢ8- 
ἴωγα!. : 

.. ὙΠὲ {δουρῆῖβ8 ἅτ ποῖ οὈὐνίοιι5, Ὀυῖ 
ννἤθη {ΠΟΥ ἅγὸ ππάεογοϊοοά {ΠοῪ ἀθΑ)] ν ἢ οΓ- 
Ἐς4] αἰ ἔς} 165: δηὰ ἢ αἰ ΕΠ συ] 5 ννῖς ἢ 
Ὀεοϊοηρ ἰο ἴῃς ἢτβὶ δίδρθ οὗ ἴπὸ ργοδοίης οὗ 
ἴῃς Οὐοϑρεὶ. 

4. ὙΤΠο ἕοιτῃ δηά ουθδϑίδηςο οὐ ἴπο ἐϊϑοι9- 
δίοῃ Κορ ςοπιρ οἴου νη 16 11πὸ οὔ [νυν σὰ 
ἰάθαϑ. ΑἹ] τμᾶΐ 15 βαιά Ὀδθίοηρϑβ ἴο ἃ [{ἰπ|6ὸ Ὀ6- 
ἔοτο {ΠῸ ΠΙ]} ἀδοϊατδῖίοη οὔ πδίυτε οὗ ΟΠ τσὶ 8 
ψνοσκ, ννἢῈ τΠ6 ἰαηρσιᾶρο 15 βιϊοὰ ἰο πτονὸ ἃ 
ΠΟΆΓΟΓ ἴο ἀδορογ αιυεβεοηϊηρ5. ἀηα 15 ἸΏ ρο- 
ἴεςς Πδιτῆοην ἢ ἰδίογ δηὰ ῥ]αίποσγ γενεὶα- 
[ἰοη5. 

ΤἼΘ οσουττόηςε οὗ 186 ρῆγαϑθο “"" Κὶπρ- 
ἄοπι οὗ Οοά" Βεγὲ οηἱγ ἴῃ 88 [0Πη᾽5 Οοβρεὶ 
Ὀεϊοπρα ἴο [ῆ6 οχδοὶ οἰγουμηδίδηςοα οὔ ἴδ6 
ἰης!ἀοηῖ. 

6. ἸΕΓΠ6 παγγαῖῖνο ὑσογὸ ἃ ἔγθθ σοπῃροβί(οῃ 
οὔ ἃ ἰαϊθ ἀδίθ, [ἴ 15 ἱποοῃοοίνδϊο {παῖ ἴΠ6 οὔ- 
δαιΓγο Δ]]σοπ5 ϑῃου] ἃ ποῖ ἤᾶνθ Ὀδθη τηδάς 
Οἰοάγογ: δηὰ ἢ τ νγογα σοϊηροβοά ἔωσ ἃ ρυΓ- 
Ροϑβο, 1 15 ᾿Ἰησοηςσοίνδ 6 [ῃδὲ {Π6 ΙοςΑ] σο]ουτπς 
οὗ ορ᾿πίοῃ δπά πιεϊ μοά μου! ἢανο Ὀδθη νυ Παῖ 
ἵξ 15. 

η ὝὙΠε τεοογάδεὶς ὀχίογπαὶ οεἰτουπιβίδῃοοϑ, 

[ν. τό. 

τλῖ τ ῃοβοδύοσ δα] ΙΘνθῖῃ ἴῃ ἢϊηι 5δου 
ποῖ ρεγβϑῃ. Ὀὰῖ πᾶνε ἐνεγδϑείηρ [Π{6. 

(6 πιροίϊπρ ἢ ΟΠἢπδὶ αἱ 1Π6 {ἰ{π|ὸ οὗ Η!5 
ἤγϑε ρυ]ς δρρεάγδῃςθ, οἵ οπϑ ἰῃ ννῃοπὶ ργάθ 
οΥ ἀεδοθπὲ δηδ ρῥγιάθ οἵ Κηυν θαρο ννεῖΘ 
υηϊοά, Θχρ]δίησ5 {πὸ συ] οςΐ ἀπὰ πιδηπεῖῦ οὗ (Π6 
ἀϊδοοιγθο. Απᾶὰ [26 δϑϑοηΐ αὶ Ὠγίποιρ]ο5. ἴῃ- 
νοϊνοά ἴῃ 11 οχρίδιη ΨὮΥ (15 Ενδηρο δὶ ννᾶ8 
ξυϊάεά ἴο τοροτί 1. ὙΠ παγγαῖῖνο Ὀθ]οηρπ ἴο 
οπς ἀεβηϊΐο ροϊηΐ ἴῃ ἴδδ ΠἰδίοτΥ οὗ τοὶ σίου 
ἀσνοϊορπιοηΐ, δηά 4150 ἴο 4]] {1π|6. 

16---21. Τ 5 Ξεςζίοη 15 ἃ σου ΠΔΓΥ ΟὨ 
(6 παδίυγο οἵ ἴδ τηϊδϑδίοη οὗ ἔῃ ὅϑοῃ, νυ] ἢ 
[45 Ὀδθη Ἰηαϊςαῖοα ἴῃ ΟΠ Γϑ 5 ννογάβ (υν. 13, 
14). δῃὰ υπηΐο]ά5 [15 ἀδοίσῃ (16, 17), (5 ἢ5- 
ἴοτίς οοπηρίοίίοη (18, 19), [6 σάυ86 οἵ 115 
Δρραγθηΐ δ] υτο (2ο, 21). [1ἴ δάἀβ πο πον 
τπουρπῖβ, Ὀυῖ Ὀγίηρϑ οὐ {πὸ ἕογοθ οὗ ἴῃ στόνὸ- 
ἰδίϊοι) δἰγθδαυ φίνθη ἴῃ Οὐ] Π6 (1--- 1 ς}) ὈΥ [Π6 
᾿ρδϊ οὗ (ἢ γιϑιδῃ ὀχ ρογθησθ. [{ 15 {πογθίοσο 
ΚΟ Ιγ ἔτοπλ 115 Θεσοπ Δ ΓΥ σδαγδοίου, ἀραγί ἔγοπὶ 
4}1 οἴδοσ σοηϑιἀογδίίοηβ, τῆδι ᾿ξ σοπίδιηβ (ἢ 6 
τοΠοςτοη5 οὐ ἴΠ6 Ἐνδηρο δῖ, δηὰ 15 ποῖ ἃ 
ςοπίϊπυδίίοη οὗ ἴπ6 νγογὰϑ5 οὗ ἴπο 1 ,ογά. Ὅηΐβ 
ΠΟΠΟ] ϑοη ἀρροδῖβ ἴο Ὀ6 Π͵ΠΪΥ εϑίδυ 5 
ἔγοπ ἀείλι}5 οὗ Θχργεϑϑίοῃ. 

ι. ΤΠ ἴθηβοβ ἴῃ ν. 19 (ουεά, «υενδ) ον]- 
ἀδητῪ πλλγκ ἃ οΥ1515 ΔΟσοι! Ρ ̓σῃθα, δηά Ὀεϊοπξ 
ἴο ἴῃ6 ροϑι[οη ννῃ ἢ 81 [οῆπ οσσαρίδα, Ὀυϊ 
ἠοῖ ἰο ταδί ἴῃ ννδιςἢ τη 1 οτὰ σἱοοά, ννῆθῃ 
1Π6 τονοϊδίίοη οὗ Ηἰ5 Ῥοξοη δπηὰ δ ογικ Βδὰ 
ποΐ Ὀδδη ΟΡΘΠΙΥ ρῥγοϑθηϊοα ἴο [ἢ ννου]ά. 

2. ὙΤῆε ρῆγαβθθ ομέν δεφοίίεπ δὸπ (νυ. τό, 
18) 15 υϑοὰ οὗ (ἢ γὶϑί οἰβονν ογο ΟὨΪ]Υ͂ πῃ ἷ. 14) 
18: χω Τοῇπ ἵν. 9: δηά ἴῃ εδοὴ Ἴᾶϑὲὸ ΕΥ̓ 186 
Ἐνδηραοϊιϑί. 

3. ΤΠ ρἤγᾶθο δοΐευε ἐπὶ “δε παρὸ οὗ (υ. 
18) 5 ποῖ ἔουπὰ ἴῃ ἴῃς τεοσογάθα ννοτάβς. οὗ 
ΟΒτιϑῖ, νυ 116 1ἴ οσςσιγα ἴῃ δ1 [ὉΠ 5 Ὡδγγαδαίϊνο, 
ἴ. 12. 11. 22} 1 Τοδη ν. 12. 

4. Ἴ1ο 4ο ἐνμέδ᾽ οσσΓϑ οἰϑοννῆοσγο ἴῃ 16 Νὸν 
“Τοβίδιηθηΐ ΟἿΪΥΚ 'π 1 [οῆη 1. 6. 

Τῆδ δάκτοη οὐ δος ἃ ςοπιπιθηΐ πᾶ ἃ 
ΡΑγΑ]16] ἴῃ 1, 16--- 18. 

ΤΠεΓο 15 δἰθϑὸ δὴ οὈὐνίουβ βίπεββ ἴῃ (6 
Δροβίο]ις ὀχροβιζίοη οὗ ἴπεὸ 1,ογαὰ δ ννογάβ αδἱ 
(Πϊ5. ογίϑίβ, 45 'ἴπ (ηδῖ οὗ [ἢ6 Βαριϑ[ 5 ννογά5 
ὙΏΙΘῺ ἕο] ]ονν5 (νυν. 31---.-,6σὴ. ὙΠῸ αυοδίοη- 
ἴη85 οὗ ΝΙισοάθπλυ5 δηὰ [6 τοϑ[ πον οὗ [μη 
Εἶνθ, 50 ἴο βρεδῖς, (ἢ ἰλϑῖ υἱΐεγδηςεβ οὗ [πἀΔ- 
15ΠπΊ, ἴῃ ἰ45ῖ (Πουρῃϊδ5. οὐἩ (6 κι άδηϊ, ἀπὰ {6 
ἰαϑὶ πιοσδᾶρο οὗ ἴῃς ργορῃοῖ, ὍΠΟΥ δῃενν ἴΠ6 
ἀϊξεγοηςς δηὰ ἴδ σοπποχίοη οὗ ἴπεὸ ΟἹὰ δπὰ 
Νονν ᾿λιϑροηβαίοηβ. ΤὨΠὶ5 ἀϊογοησο δηά [ἢ 18 
σΟΠΠΟΧίΟ ἀρροαγεὰ ὑπάογ ἃ σμδηεαὰ δϑρεςῖ 
αἴϊοσ [γι ϑ]οπὶ δὰ 4116, δὰ [ἴ ννᾶ5 οἵ ἱπ|- 
Ροτγΐδπος ἴοσ {πε Ενδηρο σὲ ἴο ὁὅῃενν [ῃδ᾽ ἔγοπὶ. 
16 ἤγϑὶ [Π6 οΥϑ]5 ννᾶ5 ἔοσγθβθθῃ. 

ΤΠΕ ϑβιιοςοβδίοη οὗ ᾿βουξ5 ἀρρεᾶγβ ἴο ὃς 
(Π6 ἑο ον τη :-- 

Ι. ὙΠὲ ἀϊνὶπο ρυροβὸ ἰῃ ἴδε [πολγηδῆος 
(.ό, 17). 



Φ ἾλΡ. 12. 
47. 

5... ΙΟΗΝ. 1Π|. 
της τῆς νγουῦἹά τγοιυρῇ Ηΐπὶ πιρῃξ δὲ 

18 (τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ) ἔυΓΙΠΕΓ ἐΠΊρΡἢΔ51Ζ65 ἴζ; 
“Η1:}5 ϑοη, ΗΙ5 ΟὨ]Ὺ ϑοη.᾽" Οὐοπρ. σ [οδη ἷν. 

: δΔηὰ Μαίϊ. {. 17, ὅἄζε. (ὁ υἱὸς ὁ ἀγαπητός). 
Πεγὸ 5 δη οὔνϊουϑβ γοίεγεηοο ἴο Οεη. Χχιϊ. 2. 
“ῥοἑά (τα 80) ποὶ ῥεγὶ εὖ (ἀπόληται) Οποα 

ἴογ 4}}, δὼ: ῥανε (ἔχῃ) ΜῈ δὴ δυϊάϊηρ ργοβθηῖ 
Θη)ογτηθηΐ ΘΌΘΣ Δ] (45 ἴῃ Ὁ. 19) 2] ἴπ τη ϊ5 
νΟΓβ6 δηά ἴη ἴπε ποχὶ {πΠ6 ποραῖϊνε δηά ρμοϑςιζῖνο 
ἀϑρεςῖβ οὗ πε γα ἢ 85 τοραγάσ ἰηἀϊν!ἀι41]5 πὰ 
1ῃ6 τᾶσθ (ἐσεγ οπε, {δε «υογ 4) ατὰὸ ἀθῆπιζεὶ Υ 
ορροβεάᾶ ; δπά {δοῖθ 5 βί ἰκῖηρς ράγδ] 6] 5 ἴῃ 

ν. 17. 

17 “Εογ Οὐοά 8επῖ ποῖ ἢΐ8 ϑοη ἰηἴο 
τῆς ννοῦϊα ἴο σοηάδηχη ἴῃς νγοτϊά ; δῖ ϑ8δνϑά. 

ἼΠ15 ἰ5 ϑεῖ ἐογίῃ πορδανοϊυ δῃὰ ροβιενοὶυ 
πη τεϊδοη ἴο 

(α) Μάδῃ πἰπιϑεὶ (ρεγβοῦδ]), [μδῖ ἢ ΠΊΑῪ 
ποῖ ρογίϑῃ, Ὀυῖ 
ἢν Ἄἐνογὶαϑίίηρ 16. 

(β) Τα ϑοὴ (ξεπογα]) 
ποῖ ἴο λιιάρε ἴμε νγοτά, Ὀυΐ {παῖ 
(86 ννογ]ὰ (πγουρὰ Ηἰπὶ ΠΊΔΥ Ὀ6 

βανϑά. 
4. ὙΠΟ δοῖυδὶ] γεϑυ]ὲ (18, 19). 

Α υάσπηεηϊ. 
(α) ΤΒε δρρ!]!ςδιίοη οὗ [με Ἰυάρτηεηῖ. 

ΤΠοϑο ννοπὶ [ἴ γοδοῆοϑ ηοΐ, 
ΤΠοϑβο νοι 1 ἢδ5 γος οα, 

(β) Τῆδ παῖΐυγο οὗ {πὸ Ἰυάξηηοηϊ. 
[ἀπλὶ οἤογρά, 
Ῥλάγκηθϑ5 σἤοβθῃ. 

4. Τἢδ οδιι56 οὗ ἴῃς τες] βΊη πδῃ 
Α {ὐνο(ο]ά τποτὰὶ σοι ποη. 
(α) ΤΊ ΠΒοβο ψψῆο ἀο ἢ] 

δ γιηκΚ ἔγοπι ἴδο ᾿ρ ἢ 
ἴῃ ἔδαγ οἵ [οϑίϊηρ. 

(β) Τποβε νβο ἀο ἴΠ6 Τπι ἢ 
σοπῖθ ἴο {πε Πρ ϊ 
δὲ {ΠΡ ἀθθάβ ΤΔΔΥ 6 πιδὰθ 

τηδηϊοϑί. 

10 Η, ὙΠ ρῥτγορηδηῖ ἀδοϊαγδίίοη οἱ ἴπ6 σῃδ- 
ΤΑΓῖΕΓ δηὰ 1556 οὗ {πε 1ἃ,οτάβ ννογκ βίνθη ὈΥ̓ 
Ηἰπὶ ἰο Νιοεοάεηλι5, ἃ5 ἴῃς γοργοβθοηϊδίϊνο οὗ 
ἴΠ6 οἷά νυ ἱϑάοπι, ἰοδ 5 τῃ6 Ενδηρο  ϑῖ ἴο πο] 
115 πιοαπίηρ πιογὰ ΕΠ} ἰη τοϊαϊτίοη ἴο 1Π6 δοῖυδὶ 
οἰγουπιβίδηςθϑ ἴῃ νυν οἢ Π6 νγᾶ5 ἢ: πΊ56}} ρ]δορά. 
Το ἰϑϑὺθ οὗ ἴΠ6 ρχοοϊαπηδίίοη οὗ (ἢ Οοϑροὶ 
δὰ ποῖ ἰῃ ἀρρϑάγδηςθ σογγοβροπάθα ἢ [ἴ5 
ΡΓΟΠΊθα ἂἀηὰ 15 ρονγεῦ. Βυΐῖ 1Π]5 ἰδϑιια ἀϊὰ 
Ὠοΐ ΤΠ] ΘΕ [15 ἐβϑθητ18] σμαγαςζοσ, 

160,17. Τῇαε ἀϊνίηα ρυγροϑα ἴῃ (6 [ποᾶτ- 
ὨΔΙΙΟη νγ»ᾶβ5 ἃ ρυγζροβο οἵ πηϊνογβδὶ ἰονθ, Ἔυθῇ 
[πουρὴ ἃ ννᾶθ ἱπιρογίθογ σϑδ ἰϑοὰ ὉΥ πηδῃ : 
ἃ Ῥυγροβο οὗ {16 ἴο [86 Ὀεϊίονοσ, οὗ βαϊναίίοῃ 
ἴο {π6 ννοτ]ά. 

16. Σογ Οοά... δΠογὲ ὀχρ᾽ δηδίοσυ γεπηδυκϑ 
ἅΤῸ ἐγθη θη δά δὰ ἴῃ [πε 5ᾶπιῈ ΨΨΑΥ (γάρ), 
Ἷ, ἃς, ἵν, 44, ΥἹ, 6, 64, Υἱῖ. 30, ΧΙΪΙΙΙ, ΧΧ. 9. 

ἰουεά {δὲ «υογ 4 Ἰονεά 41] Βυπηδη τ σοη- 
βἰἀογοά 45 δρατί ἔτοπὶ Η]πΊ56]1, 866 1. 29, ποῖδ. 
ΤῊ Ἰονο οἵ Οοά Ξςἤδνγῃ ἴῃ 186 ϑυστοηάθυ δπά 
εἰ οἵ Ηἰ5 ϑοη ἔογ πιεη, ἰ5 [ἢ δεῖ ἕογιἢ 45 
πο ορπιὴρ οὗἨἩ Ἀεαειαρίοη. Τῆς Εδίποσ ράνὸ 
{ΠῸ ϑοη ὄνξῃ 845 ἴη6 δοὴ ρᾶνθ Η]:ΠΊ56 1. 
“ο..δα ὍὙΠο ϑυργθηια δοῖΐ βεγνεβ ἃ5 ἃ 

τηδάϑιγο οἵ ἔπε Ιονθ. (οιηρ. σ᾿ [οἢῃ ἵν. 1:. 
ξατσε δὶς οπῖγ δεσοίίεη 801) ὙΠῸ ννογὰ σσύυε, 

ποῖ “ἐπὶ, 8ἃ58 ἴῃ σ΄. 17. ὑγίηρβ ουξι πε Ἰάθα οὗ 
βδογιῆςς δηὰ οὗ Ιονε ϑῆδνῃ ὈΥ ἃ πιοβῖ ργϑοῖοιιβ 
οἴεγιηρ. Ὅἢ6 {Π16 “( ΟὨΪΥ Ὀεχοϊίΐεδη " 15 δά ἀϑά 
ἴο διῆδηςο [Π]|5 σοηςερίίοῃ, δηὰ ἴἢ6 Ἔχαςῖ ἔογπὶ 
ἴῃ νης τῃ6 (1116 15 Ἰηἰσοάἀυςοὰ (τὸν υἱὸν τὸν 
μονογενῆ), ὙΆΙΟΒ 158 αἰεγεπὶ ἔγοπλ (μδὲ ἴῃ υ, 

(2ο, 21). 

{πε τεϊαϊθά οἰδιιβεβ: ῥεγίνδ, ἡμάσε; ῥδαυε εἰεγπαὶ 
ἐξ. δὲ “συεά. Τῶδ δάάιϊίίοη οὗ [δ οἴδλιυϑο, 
»Ω7 ποί ῥεγίαρ, δωῖ, ἴῃ [ἢ]15 νϑῖβε, 45 εἰϊ9- 
Ππρυ ϊϑῃοα ἔγοπὶ ν. 1ς, 15. οχρί δηθὰ πδίυγα! 
Όγ ἰδὸ δοΐυδὶ βἰδῖθς οἵ {μῖηρβ νος 81 [μη 
ϑᾶνν ἴῃ ἴπὸ σμυτοῦ δηάὰ ἔπε ννογ]ὰ δϑουΐ ἢιπὶ. 

ἐδο «υογἰά.. «υδϑοροευεγ δείϊουε! } ὍΠ6 ἴονα 
οἔ Οοὰ ἰ5 νἱζδοιυΐ πὶ οἡ ΗΪ5 ραγὶ (υ. 17, 
ποῖθ), Ὀυϊ ἴο ἀρργοργίαϊς ἴῃ Ὀ]θβϑιηρ οὗ ἴονο, 
ΤΏΔη τηϊδὲ 1] [16 ὨΘΟΘσϑΑσΥ σοηάϊοη οὗ 
ἔλι. 

17. Σὸν Οοά “ἐπὶ ποῖ δἔὲὲ (09) 8οη...7ὺ ΑᾺ 
ἰγδηϑίίοη 15 Πογὸ τηδάθ ἔγομῃ ἴΠ6 ποίίοη οὗ 5οτὶ- 
ἤςε, ἰονο, ρ'!ῆἔ (νυ. 16), ἴο {παῖ οὗ ννοσκ δηὰ 
δυϊδογίγ. (ΟΥ̓́Θ 566 σα [οδη ἰν. 9, ἀπέσταλκεν, 
Ὠοΐ ἀπέστειλεν.) ἼΠΟΓΘ 4τ6 ἔνγὸ ννογάβ δα Δ] } 7 
{γδηϑ)λῖθα “ὁ ϑεηά,," ννῆϊοἢ ἢανο ἀϊβογοηΐ οἤδάθς 
οἵ πιοδηΐϊηρ. ὍΤὴ6 οπς υϑθὰ Πεῖὲ (ἀποστέλλω), 
Ὡς ἢ σοηῖδίπϑ {Π6 τοοῖ οὗ “ Δροβίϊ]ο,᾽" βιιρβοϑίβ 
{πε {ποιισπμὲ οὗ ἃ ἀθβη!τδ πηϊβϑδίοη δηά ἃ σορτο- 
βρηϊδίινα σὨδγασίοσ ἴῃ ἴῃ ΘηνΟΥ ; [6 ΟἸΠΟΥ 
(πέμπω) τῆλτκα ἴ86 5ἰπιρὶα τγεϊδίϊοη Ὀδίννοθη 
6 ϑόπάοσ δηὰ [ῃ6 ϑθηΐ. 866 χχ. 21, ποίδ, 
[τ ΨἘῈ}ΜΕ Ὀ6 οὐδογνοά αἱϑὸ ἔπδὲ τῇδ {16 δοη 
(089 δομ, ποῖ δὶς 80,), ὑνηϊςἢ 5 ἴπδῖ οὗ 
ἀἰξηῖν, δ κοθ ἴθ ρἷδος οὗ οπίν δεοίίεη ὅϑόοη, 
ὙΥΠΙΓἢ [5 ἴΠ6 {{Π|6 οὗ αεςξίοη. 

εοπάενι}] Ἐδῖμοῦ, ἡπᾶξ9 (κρίνῃ, ἀηὰ 50 ἴη 
ὙΘΙΘ65 18, 10), 85 ἴῃ ἴδ δχαςΐ ρδγδὶ οὶ, χιϊ. 47. 
[115 ννογίῃγ οὗὁἩ ποίϊςθ [δὲ 81 [οἤη ἀοδθβ ποῖ 
56. ἴ86 σοπηρουπάὰ νεγὺ (κατακρίνω), ἐοπὶ- 
ΤΏΟΠΙΥ ἰγαπϑίαϊοα εοηπάφηιη, ΠΟΓ 115 ἀδινδίϊνεβ, 
ἐπουρῇ [Π6Υ ΤσσὺΓ ἴῃ ἴΠ6 ΠΙΒΊΟΤΥ οὗ ἴῃ6 ννοϊηδῃ 
ἴάκϑη ἴῃ δά] τ γῪ (111. το, 11). 

[πη {πε ἰαῖογ [νυν ϑἢ Μοββίληϊς δηξοϊρδίοηβ 
[δὲ Ἰυάρστηοηϊ οὗ {Π6 παϊίοηβ ὈὉγῪῚ Μεβϑίδῇῃ ἰ5 1ῃ6 
πιοβί σοησίδηϊ Δηα ἴπε πηοβρὶ ργοιηϊηθηΐξ ἔδδξιγο. 

ἐραὶ δὲ α«υογίάϊ..»ισῥί (ἸΔΆ}7}) δὲ «“αυεά]} 
ΤΠο ἀϊνίπο ρυγροβὸ 5, κὸ τῆς ἀϊνίπο ἰονο, 
νυ δου ΠΥ ᾿Ιπιαῖίοη. ὍΠῸ ἴσο {Ππ|6Ὸ οὗὨ 1Π6 
50ῃ 5. “ἴῃς ϑανίοιυγ οὗ {πε νου] " (ςἢ. ἱν. 42 ; 
1 Τοἢπ ν. 14. (ουῃρ. οἢ. 1. 29; χ [οἢη ἰϊ. 2). 
ὙΤΠὸ 544 σϑα] "65 οὗ ργεϑοηῖ Ὄχρογίεησθ σδηηοῖ 
σῆαηρο [86 ἔγυἢ 15 τηδάδ Κῆοννη, μοννονοῦ 
1||6 ννὲ πιὰ Ὀ6 40]6 ἴο υπάετγϑίδηὰ ἴῃ τυνῆδὶ 
ὙΧΑΥ ἴ νν}}} Ὀ6 Δοςσοπηρ 5ηθά. Ὅμὸ τδουρῆξ ἰ5 
τηδάθ τηοτὸ ἱπηργοϑϑῖνα ΟΥ̓ ἴῃς [Ὠγθεξο]ὰ γερεῖὶ- 
ἄοη οὗ “186 ννοσ]ά." Οοπιρ. ἰ. 1ο, χν. 19. 
ΤὨδ 3ΕΘΏΘΙΔΙ γοβι}]ξ 5 ρίνθῃ ἤοτὸ (όε υσυεά), ἴῃ 
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56 51. ΤἸΟΗΝ. 11]. 
18 4 Ηε τδλῖ δε]! Θνθῖῃ οἡ ἢΐηλ 18 

ποῖ ςοπάεπηησά : διιῖ ἢ τῆδλῖ Βε ονεῖῇ 
Ποῖ ἰ8 ςοπἀεπηηεά Δἰγεδάυ. Ὀεσαυβα ἢς 
Βδῖῃ ποῖ Ὀεϊϊενεά 1π τς πᾶπηια οὗ πα 
ΟὨΪγ Ὀεροζίεη ϑοη οὗ οά. 

[ν. τ8----20. 

19 Απά τἢϊ5 15 1ῃ6 σοπάεπχηδὕοη, 
ἄτῃδι Ἰἰρθς 15 σοπιε ἱπῖο τῆς νγοτ]ά, 4 «βαρ. σ:- 
δηά πιεη ἰονεά ἀδγκπεβθα γαῖμογ τἤδη ἢ 
᾿ρμς, Ὀδοδυδα τΠεὶγ ἀεαάβ νγεγα δεν] ]. 

20 Εὸγ ἘνθγΥ οἠς ἴμαϊς ἀοδῖῇῃ ἐν]] 

1 Τοῆη ἵν. 9 ἴδε ἱπάϊνίά 4] ἀρργορτγίδιίοῃ οὗ 
τῆ ὈΪεβϑης (σπᾶν ἐἔσε). 

18,19. Βιιῖ τοι ρὴ ̓ υάρτηοπὶ ννὰ5 ποῖ ἴΠ6 
οὐ]εςῖ οὗ (τσ ̓5 πηϊβδίοη, μα ρηηθηξ 15 ἴη ἕδεϊ 
1Π6 ΠΟΟΘΘΘΑΓΥ γαϑυ] οὗ 1, 
βοϊεχοουϊοάα, δηά ἕο! ]ονν5. πον Δ Ὁ] ἔτοπι [86 
τενθαὶ θα ργϑϑοηςὸ οἵ Ὁ γιϑῖ. ((ὐοπρ. [μΚὸ ἰἰ. 
34) 34.) 

18. ἐς ποὶ εοπάρηπεά (Ἰ)ᾶξ94) ; δωΐ 
(οπμτ)...ἐν εοπάεγιπεάί (μα θθ05 1.449) 
αἰγεα}} ὍὌΠδ σμδηρο οὗ ἴθηϑθ 15 πιοβὶ βίη! ῆ- 
ςΔηῖ. ἴἰη {πὸ σά56 οὗ ἴῃς ὈοΙΙονοΓ ΤΠεῖδ 15. ΠῸ 
ἡυάρτηοπι. Ηἰ5 ννμοῖθ 118 15 ἐπ Ομ. [ἢ 
Π6 ο56 οὗ ἰῇ υὑπυοϊϊονοῦ, (ῃ6 ἸυάρπηΊοηξ ἰ5 
ςοπιρίεἰοά ; δ 15 βεραγαϊθα ἔγοπη (Ἰγιβί, Ὀ6- 
οδυϑο ἢ6 πίῃ ποῖ Ὀεϊιενθὰ οὐ (6 γονοϊδίίοη 
τηδάδ ἴῃ ἴπ6 ρεύϑοῃ οἵ Ηϊπὶ ῆο δἰοπθ σδῃ 
δᾶνθο. Ὅδὲ ἐριίπεὶ ομίν ὀόσοίίεη, ἈρΡΡ] Θὰ ἤδτο 
ἀρϑὶη ἴο {ἢθ ϑοη, Ὀγίηρϑ οὔ ἰπ γοϊδζιοη ἴο Οσοά 
(45 Ὧδ5 Ὀδδη 566η}) [Π6 Ιά6αᾳ οὗ [6 ΕΔΙΠοΓ᾿5 ἴον 
(υ. 16); ἰπ τεϊαϊΐοη ἴο τπδῃ ἴπε 5 ρίθποβϑ οὗ 
ουζ Βορο. 
ῥα ποῖ δοίϊευεά ἐπ ἐδὲ παρὸ οὔ... μαϊῃ ποῖ 

δοκηον)]οάρεα (ἢ γϑὶ 85 Ὀοΐηρ (6 ΟἸΪΥ ὅοη οὗ 
Οοά, 5ιςἢ 45 Ης 15 γενθδὶθὰ ἴο Ὁ6. Οομπῃρ. 
1]. 23, ποίοδ, ἰ. 12, ποῖΐθ, ὍΠο Ὀεϊϊοῦ 'ἰῃ ΟΠ γσῖ 
Ὀπάεγ ἘΠ ]5 ΟΠ6 σαΓά 14] ἀϑρεςὶ ἰοδάς ἴο ἴπ6 ἢ] 
ΓΔ ἴῃ Ηἰ5 Ρεβοη. Οοιῃρ. 1: [οἢη ν, 1ο, 12. 
ΤΠΟ ἴθηϑθε (ῥαλό ποῖ δείϊυεά ) 15 ἐτηρῃδῖῖς δηὰ 
ςοττοϑροηάβ ἹῸ ῥαέ δέεπ ἡμάφεά: Ὧδ 15 ποῖ 
ἴὴ {πε οἰδίθ οὗ οὐδ ψῆο Ὀοϊονθὰ ννῃθη ἰΐ ννᾶ5 
Ορδη ἴο Πϊπὶ ἴο 40 50. 

1906. “π4 1... ὍΘ γϑδ]γ.----ἰῆς ποοθϑ- 
οἰΐγ---οὐ τη6 Ἰυάρτηοπε οὗ ἴῃ6 ὈΠὈ6] Θν!ηρ ἰδ 1η- 
γοϊνεα ἴῃ ἴδ τεσορηιοῃ οὗ {πε σΒαγδςῖοσ οὗ 
ΟἸἾ γϑι ’ 5 σουηηρ. [υάρτηθηϊς 15 ποῖ δὴ δγθ:- 
ἴΓΑΓΥ 5εηΐοηςο, Ὀυΐ [ἢ6 ννογκίπρ ουξ οὗ Δη 409ο- 
Ἰυΐο ἰανν. 

ΤΠο Ἔχδοῖ ἔοστῃ οἵ Ἔεχργεβϑίοη (αὕτη ἐστίν... 
ὅτι) 15 ἙΠδαγδοΐογιϑίὶς οὗ δὲ [οὔπ. (οιῃρ. 
Ὶ ΓΑᾺ Ἰ. ς, ΝΟΥΣ, 14. 
εοπάοριμαί οι} ἡπἀξταθπῦ. 

ΔΟΙΥ (ἢ6 ῥγοςθββ (κρίσις), δηἀ ποῖ [Π6 γϑβυϊῖ 
(κρίμα) : ἴπο ἡμάσίησ ταῖογ ἴδῃ [Π6 ἡωάσνιοηὶ. 
ΤΠἼΟ πιδη! εβίδιιοη οὗ ΟὨγιϑὲ νγᾶ5 ἴῃ ἕδλςΐϊ θοΐῃ 
ἃ Ὀΐοσοβα οὗ Ἰυάσπιοης δηὰ 4150 ἃ ϑεηΐθηςε οὗ 
7υαρπιθπε ὑροῦ πᾶῃ. (Οομρ. ἰχ. 39, ποῖθ. 
ἔογ τῃ6 ᾿Ιάθα οὗ “")υάρηγοηξ,᾽" 566 [ηἰγοά. 

ἐδαξ.. ἐς εογηδ.. απά.. ὙὍΠο ἵννο ἔδοϊβ ἅγὸ 
Ρίδοεά 5: ΠΊΡῚῪ 5ἰάθ ὈΥ 5:46 (σογῃρ. ἱ. 10, 1ζ, 
ὅἄχε.). οδοὴ τη 115 ἱπάδροπάεπι σου] οΐθηθβϑ. 

ἐέσδέ ἐς εο»πδ...Ἶ 9 11ᾳ αὖ, ποῖ 5 ΠΊΡΙῪ ἐδί. 
Οοπιρ. ἰ. 4. Δῃά 590 δβδϑίπ, »ιοπ ἰουεά ὉΔ 9 
ἀΔΥΚ9 88 γαΐῤον ῥα ΔΘ 1 κῖ, ὙΠῸ δ]ΐοσ- 
Ὠδῖϊνοβ ὑσοσὸ οἰεγοὰ ἴο πδη ἱπ [Ποῖγ πλοϑὶ αὐϑο- 

ΤΠ15 Ἰυάρπιοηῖ ἰ5. 

Βιξ τοῖο ὁχ- 

Ἰυΐῖο ἔοστῃ (ἢ σοπίτγαϑι οὗ “16 ρῆξ ᾽" δηὰ 
“Ὁ (6 ἀδγκηοθβς ἡ ψψὰ5 σοπιρίεῖε ; δηά 50 πηϑη 
τηδάθ 1ῃοῖγ σποῖςθ. 

απά πε... ὙΠῚ5 νγὰ5 ἴῃ. ἱπηπιοάϊαῖο δηὰ 
ΒΘΏΘΓΔΙ ἴϑϑθ οὐ ὙΒΙΟΝ ἴἢ6 δροϑβίϊο Ἰοοϊϑά. 
Μϑὴ 85 ἃ οἶδϑβ (οἱ ἄνθρωποι, «ἢ. χν!!. 6) 
ρᾶϑϑθά ϑοηίθηποα οὔ {Ππεπηϑοῖνεσ ἴῃ δοίϊοῃ, 
οι. χίϊ. 48. 

ἰουεά. «ὑεγεῇ Ὧδδ ραϑὶ ἴθηϑεβ ἀτὸ υ5δὰ ἴῃ 
ὑπὸ τοϊσοβροοϊ οὗ ἔθ δεοίιδὶ σϑσθρίίοη οὗ [86 
γενοϊδεου οὗἩ (ἢ γῖϑὶ τηδάθ ἴο ἤθη, Μδη συεά 
(ἡγάπησαν) ἴπὸ ἀάγκηοθβ5 δὲ ἴῃ [πὴθ νγ ἤθη {ΠῸ 
σἤοῖςθ ννᾶ5 οἴεγοά, Ὀδοδιιϑο ἘΠΕΙΓ ννοσ 5 ννότὸ 
ΒΔὈΙΓΙΔ}1Υ (ἦν) ἐν}. 

Ὅ89 ἀαγζηε.} ΟΟΠΊΡ. ἱ. ς. ὙΒοΓγα ἅτὲ ἔννο 
τνογαάβ ἴΠ5 ἰγαηβίαϊοα, ΤΠ6 οπθ, ννϊοςἢ ὁσσυγβ 
Πεγδ (σκότος), ἀπά τ [οῇπ ἱ. 6, οηἱγῪ ἴῃ δῖ 
]ομη5 νη ρ5, Οχργοβϑοβ ἀλυκηθθα ΟσοΪ ΘΙ 
ἃ5 ορροκδὰ ἴο ᾿ξ ; τῃ6 οἴμοι (σκοτία) ννῃῖςἢ 
15 Τουηά 1. ς, Ὑ11}. 1.2, ΧΙ]. 3ς, 46; χ Ϊοδη ὶ. ς, 
ἱϊ. 8, 9, 11, ἀδγκηθ55 γοδ] ἰβοὰ 85 ἃ βἰδῖοθ. 

γαΐῥογ ἐραπ...} 1.ε. “ποοϑίης 18 ἴπ ργείεσεηςθ 
ἴο. Τδ ἀδοϊδίοῃ ννᾶ5 ἅπαὶ. Οοπῃρ. χίϊ. 43. 

δεεαιυε (ἴο0ΥῊ) ἐῤεὶγ ἐεεάς (ΟὝΣ ΟΣ ΚΒ) «ὐεγε 
εὐἱῇ ὙΠὸ ογάοσ οὔ {πὸ οὐ ρῖπδὶ 15 νΘΓῪ τὸ- 
ταν κα ῦϊο, [15 ἔογοθ πῆρ 6 ϑυρροοίθα ἴῃ 
ΕΠ 5) ὈΥ τΠ6 ᾿ηνογϑίοη, “" ἔοστ 6ν}} ννϑγθ {μοῦ 
ννΟΣΚ5.᾽} [{ ἰ5 Ὀεσῖ ἴο ΚΘορ ἴπ6 5118] τοπάθυιηρ 
οὗ ἴῃ οτξίπαὶ (ἔργα) ““οΟΥΚ5 "ἢ ποῖ “' ἀδεάς" 
ποτα δηὰ ἴῃ ἴῃ ἔ]οννη νογβο5 (νυ. 20, 21). 

20, 21. ΤΠε ἱγδρὶς ἰβϑθ οὗ (  σϑι 5 σοπη- 
ἴῃ, 6 γυάξπιεηΐ νυ ἢ ἐοἸ]οννοα ᾿τ, ννὰ5 ἄμε 
ἴο [6 δοΐϊίοη οὗ ἃ πιοῦδὶ]ὶ ἶανν. ΑἹ] τμδὶ [85 
ΔΠΊΠΙΥ νυν ἐπ6 ᾿ξ σοπλὸβ ἴο 11, 411 Ἐμδὲ 15 
ΑἸθη ΠΌπῚ ἰ βγη κΚβ ἔγοτα ἃ. Μοηβ ψοσκβ 
ὙΟΓΟ ΘΥ]], ἀπά {πογοίογο (ΠΥ βουρῃς ἴο ἀνοϊά 
ςοηνίοἰοη ὑπάσγ ἴπ6 ἀλγκηθ55. 

20. ἀοείῥ εὐἹ (111] ὙΠῸ ννογά σεπάσγεά 
“υἱἱ ποτο (φαῦλος) ἰ5 ἀιῆοτοπὶ ἔγοσὰ ἴῃ σοτὰ- 
τοη νογὰ ὑπύεῆνοε) υϑοὰ ἴὴ “. 19. [1ἴ οὐ- 
ΓΒ Υ. 29; βυπη. ἰχ. χα; 2 ΟΟΥ. Υ. 1ὸ (1 θᾶ ἢ 
σα56 σοηϊγαπίοα ΜΠ χοοάδ)}; ΤΙ. 1. 8; [4π|65 
"1. χό; ἀπά ςοιτεβροπάς ἰο {μῃῸὸ Ἐπ σἢ ὀαά, 
ἃ5 Θχργεβϑίπρ δῖ νυ Ὠςἢ 5 Ροοσ, πιθδῃ, ννογίἢ- 
1655, οὗ 115 Κιπά, δηὰ 50 ὑπῆΐ ἔογ σᾶσγοβι! βογὰ- 
(ἰπγ. 
ἀοε δ] ὍὙθθ ννοτὰς ἰγδηϑίδῖθα Ἅἀοοίδ ἤοτδ 

δηὰ ἴῃ στ. 2ι ἅτὲ αἰβογοηῖ. Ὑπαὶ τἰϑοὰ Ὦθγα 
(πράσσων) ΘΧρτέβθε5 ἴπ6ὸ βοορθ ἂπὰ φβεποιδὶ 
σΠαγδοῖίογ οὗ ἃ πηΔη 5 Δ. Υγ : (Πδὲ δὰ ἴῃ Ὁ. 21 
(ποιῶν) (6 δοίι2] σγϑϑυϊξ οὐϊνναγαΥ βῃοινῃ. 
ΎΒΟΕΓΘ 15 ἃ ϑἰπλ ας σοηϊγαβὶ ἰη οι. 1. 22, ἰἢ, 
3. ΠΟ Ις, 19, 2ο. Βαὰ δοϊίοπβ δᾶνδ ἃ πηογαὶ 
νγοῖρ δῖ, Ὀυϊ ὯΟ τολ] ἀπὰ ρεττηδηθηὶ δείηρ 1κ 
ἴῃς ΤΠ. 



Υ. 21, 22.] 

ηδἴεῖῃ τΠ6 ἰἰρῃῖ, ποι σοπιεῖ ἴο 
τῆ Ἰΐρῃῖ, ἰεβὲ ἢ18 -ἀθβθάβ βῃουά ὃ6 

ἸΟτ, αἴ. ἢ ἸΌτ, ἀμν Ἰγοργονεά, 
21 Βιυῖ δ τῆλ ἀοείῃ τγυτὴ ςοιμεῖῃ 

ῥαϊειῥ δε δι... Ἠξ Ῥοίὰ μαῖοθβ ἴῃς Ἰιρῆϊ 
ἴη 1156} δῃὰ βγη Κϑ ἔτοσλ 1 ἰῃ σοηπιάογαίίοῃ οὗ 
115 οἤεοίϑ. 

ἐκεῖ ῥὶς ἀεεάς «ῥομίά...})ὺ Ἀδίμοῦ, 18 ΟΥ̓ΔΟΣ 
πδὺ δ185 ΨΟΣΚΒ ΊΊΩΔΥ ποῖ... ΤΟ ρΑιςοΪ6 15 
(6 ϑαπὶδ ἃ5 ἱπ ἴπ6 [Ὁ] ονν ηρ γογβθ, δηὰ πλᾶγκ5 
1Πε ἀϊγεςῖ οὈ]οςέ οὗ ἴῃ6 ον!] ἀοοῦ. 

δε γεῤγουε ῬτΟΡΕΙ͂Υ “5:66 τ ἀ, ἰοκἰοα,᾽ 
δηά ἤθη, ἴΕ πορὰ δ, “"σοηνοϊοα," 4 βἤῆθννῃ 
Δ] ἀπά τόργονθά,᾽" 45 ὈὉῚ οὔς δανίηρ δυῖδο- 
ΤΥ δηὰ ἀριτυὰ6 ἴο' Ἰυάρο. (Οὐοιηρ. χνὶ. 8, 
ῃποῖο; εν. Πἰ. το, δηά ἐβρϑοίδιν Ἐρῆ. ν. 12. 

41. Βω δὲ ΠΕ] ἴπ δαάιϊίοα ἴο [86 
ςοηίγαϑὶ οὗ {Π6 νεγὺβ δίγοδαυ ποίιϊςθά (υ. 20), 
{ποτὰ 15 ἃ ἔατΠοσ σοηίγαϑί ἴῃ 1Π6 ἔογπιβ οἵ ἴῃ 6 
ἔννο ΘΧργοϑϑίοῃβ “"" ἀοίης 111} δηὰ ““ἀοίηρ τῃ6 
{π|1}. Ιἢ ἴῃ6 οπὸ οᾶϑε δοίΐοη 15 γεργθϑοηϊεα 
Ὀγ {Π6 τηδηγ ϑεραγαῖο ὈΔα ννοῦκβ (φαῦλα πράσ- 
σων), ἱπ {πε ΟἴΟΓ ὈῪ ἴῃ γϑδ] ἰβδίίοη οὗ (π6 ομθ 
Ττα (ποιῶν τὴν ἀλήθειαν), νΥ] ἢ ̓ Πο]Ὧ65 
ἴῃ ἃ ΘΌΡΓΘΙΠΟ ἘΠῚ 4}} τρῃὶ ἀδθάϑ. 

ἄοερ ἐγμ})] ἀἠοείδ 9 ὕσαῦ!. ΤΠα 
ῬὮΓΑΘΘ 15 ἃ γοπιλικαῦϊα οπθ, Εἰρῃϊ δοΐίοη 5 
ἔγια τβουρηῖς τοδὶ θά. Ενογυ ἔγασπιοης οὗ 
τιρ ἢ ἀοηο 15 580 της ἢ γι τῇ πιδάθ ν]ϑι]6. ΤΕ 
54Π|6 ννογὰβ ὁυσυγ τ Ϊοῃη '. 6. Οομρ. ΝΕοἢ. 
ἶχ. 32; Οδεη. χχὶν, 49, χὶν!. 29. ὙΠδ Ρῆγδϑθθ 
ἰ5 ποῖ υπίγτοαυοπε ἴῃ Βαθδίηϊς ψυυτηρβ. δῖ 
Ῥδ] εῖνεϑς θπιρἢδϑίβ ἴο ἴδ6 ϑᾶπὶὸ δου ρῆϊ ὉΥ͂ 
ςοηίγαϑίης 6 16 ἔγαῖῃ " ἢ ὁ υητγιρίοουδ- 
Π655:  ἼΠ655. 1]. 12: 1 Οογ. χΧῆϊ. 6: οιῃ. 

18... 8. Οοπρ. Ερῆ. ἵν. 24. ν. 9. 
εονεῖ 1ο...1]ὺ [Ιἴ 5 ποῖ βαιά Ἴνθϑὴ οἵ ἢ]πὶ 

(Πδὲ “δὲ ἰονθίῃ π6 ᾿ἰρῆϊ." ὙΪ5 ρεγηδρϑ σου]ὰ 
ποῖ δ 541 ἀ δοβοϊυτοὶγ οὗ ᾶπ. οζίοῃ ἰ5 ἔῸΓ 
ἢϊπὶ (ἢ ἰοϑὲ οὗ ἔδει ιηρσ. [ἴ πηυσὲ Ὀ6 ποίϊςρά 
(πὶ ἴπ6 ννογάὰβ γοοορηϊδο ἰῇ τηδη ἃ ϑἰγίνιην 
ἴονναγάβ {πε ᾿ξ, (οπιρ. νἱϊ. 37 (ἐδέγα), 
ΧΙ. ς2, ΧΥΪ]]. 37. 

δὲ »ιαάε νιαηϊζεῖ, δαί... ὙΝ Βδΐονοσ ΤΔΥ 
Ὅδ τς ἱπιρεγίεςοῃ οὗ ἴδε ἀδθάς οὗ ἴῃς (ἢ γί5- 
(ίδῃ ἴῃ τῃεπηϑείνεθ, μ6 Κηον8 {παὶ ΠΟΥ ἡνῸΓΟ 
ὙΓΟῦ ἢ 1η νἱγίυο οὗἉ ἢϊ5 {Ὁ]Οννϑῖρ ἢ Οοά. 
Ηϑθ ἰ5 ποί [βογείοσε ργουάϊγ δηχίουβ ἴδδι {ΠΟῪ 
ΤΊΔΥ Ὀ6 ἰεβίοα, δηά [παῖ 50 {πε ἀσδὺ πΊΑΥ πᾶνε 
ΡΓΔΙσ6 ϑίποθ πον δὐιάθ {πὸ ἴοϑῖ. Ὀυΐ Ἰοοκ5 
5ΒΠΠΡῚΥ ἴο (Π15 ἰῃδὲ ΠΟΙ͂Γ ΒΡ ΜΡ πιᾶν δ 5ῃοννῃ, 

Ήδξηςθο ἰξ ἔοϊ]οννβ [δῖ Α. Ν. 15. πρῆξ ἴῃ ἴΠ6 
τοηάσγιηρ ἐῤαί. ὙΒὲ οΟἴοῦ γεηάουηρ ὀεεσαισδ 
Ἰηἰγοάυςεβ ἃ βου ρῆς ἐογεῖρῃ ἴο ἴπ6 ἀγραπιοιζ, 
Βοσ {Π6 ςοηδίγιςζοη, 566 α [οῇη ἴἷ. 19. 

ὁε »ιαάε »ιαρ) 211} ἴοΥ ΠΟΥ ᾶνο ἃ σμαγαςίογ 
ὑπο ἢ Ὀεατα ἐπ ᾿ς. Οοιῃρ. Ερῆἢ. ν. 12. 

αγό «υγομσϑί (δ Ὅδ05 ἩὙΣΟΌΒΉ) ἐπ 
Οοα] ἱπ ὑπο νι Ηΐϊπι, ἀπά ἱμογεΐοτε ὈῪ 
ΗΙ5 ρονγεσ. ὍΠΕ οτρίηαὶ ογάεγ ἰὰγ5 ἔπε επὶ- 
ΡὮ)2315 οὐ Οοά: ““ἴδδὶ [ἰ ἰ5 ἰπ Οοά, ἀπά ποῖ ὈΥ 

5: ἸΟΗΝ. 1Π|. Φ 

ἴο ἴδε Ἰρῃῖ, τας Ηΐβ ἀεεάς ΤΩΔΥ ὃὉβ 
πηλάε τηδηϊξεβῖ, τπδὲ ΠΟΥ γα ννγουρῆςξ 
ἰη οα. 

22 ἴ Αἤογ {πε8ε ταΐηρβ σλπιε 6- 

ἴπ6 πιδη 5 οὐ δίγοηρίῃ, (ἢθῪ ἤανε Ὀδθη 
του." ὙὍὙΠὸ ρογέεςξ ρασίοῖρὶο (ἐστὶν εἰρ- 
γασμένα) [85 ἰΐ5. [11] ἔοτοαο. ὙΠα ννουκβ οὗ 
(ῃ6 Ὀδ ον ῦ ἀγὸ γουρμξ ἴῃ Οοά, δηά 85 ἔδεγ 
δᾶνθ Ὀδεῃ οπος ὙὙγουρ ἢ {ΠΟῪ 511} αὐϊάθ. δὲ 
ΤἸολη οἰβοννμεγα δάορίβ ἴπΠ6 5ᾶπ|ὸ γοβοϊνθα ἕοττῃ. 
Οὐοτῃρ. ἰϊ. 7 ποῖδ (γεγραμμένον ἐστίν). 

Ορνμῖ ἰεαοῤῥίης ἱπ͵ Ψωάκα γεπεγα ίγ (υν. 
21---26). 

ΤῊΪ5 ϑοσϊίοη ἐοστὴβ ἴπ6 πίῃ γαὶ βοηιοὶ ἴο [Π 6 
γὶϑὶὶ οἵ (ἢ γίϑι ἰὸ [ογυβαίοη. Ηδ δὰ οἤεγοά 
Η!πιβοὶ τοτὲ ν ἢ ἃ 5:5 π|βοδηΐ 55 45 Μ65- 
84, ΤὍΤὴδ 5ρῃ ννᾶ5 βΘΏΘΎΑΙΥ ηοΐ ἱπίεγργοία 
ΟΥ̓ τηϊϑηϊογρτγείοα : δηὰ ᾿Ἰρανίηρ ἴῃς ΗοὶΪγ ΟΕ, 
Ἡς Ὀοόζᾶη Ηἰβ ψοσκ (50 ἴο ϑρθᾶΚ) ἃ: 845 ἃ 
Ρτγορβοῖ, ἔο]]οννίπε ἰπ ραγὶ {πε πιοίῃοά οὗ [Π6 
Βαριϊδῖ. Ὑι5 ΒΟΥ ὉΥ δεῖ δηά νογὰ Ης 
ΡΓοραγοά ἃ Ὀοαγ οὗ ἀϊϑεῖρίεβ ἴο γοοορηΐϑε Η πὶ, 
δηὰ ἴο Ὀο]ενθ ἴῃ Ηἰπὶ, δηὰ ἴο δοςσθρὲ [86 ἴγιδ 
ςοποορίίοη οὗ Μεββιδ ἢ 5 πδΐυγε δπὰ ννοσγὶς. 
Το βεεϊίοῃ [2}15 ἰηΐο ἴγθο ραγίβ'ι ΠΕΙῸ 15 

ἃ Ξ0ΓΊΠΊΔΓΥ ποίϊςα οὗ (γί ϑι 5 ννοῦκ (22--24). 
ΤΠΙ5 ἰ5 ΠΟ] οννοὰ ΌὉΥ [ομπ᾿5 ἰθβϑ[ ! ΠΙΟΗΥ (2.- --- 
40); ΨΏΙΓὮ 15 ἄγαν οι δὲ στϑαῖοσ ἰδηρίῃ ὉΥ͂ 
86 Ενδηρο δέ (31---- 26). 

ΤΠΘ Ἑςοπίεηϊ5 οὗ (Π6 βοοϊου ἄγ ῥοῦ ΑΓ ἴο 
81 ]οῇη, ννῆο νυ ῖθ5 485 ἃ σοπιραπίοῃ οὗ [86 
Ιογά. 

28--24. Κογ ἃ {ἰπ|ὸ (σιϑί δηὰ ἴπΠῸ Βδρ- 
Εἰ5ὲ ννογκοὰ ϑἰάθ ὈΥ διάδ, ργεᾶσηρ “ὁ τορθηΐ- 
Δης6" (Μαγκ 1. 19), δηά Ὀδρίχηρ. ὍΠδ 
Μεβϑίδῃ ἴοοκ ὉΡ ἴπ6 ροϑβιζοη οὗ ἃ ργορῃδὶ ἴῃ 
Τ]υάξα, 45 δίζογνναγάβ ἴὴ (041}166, (866 υ. 24.) 

Δ. ΔΛ εν ἐδειο ἐδίησ] ΤῊ ρῆγαθο ἀοδβ 
ποῖ ἱπάϊοδίς ἱπηπηδάϊαῖε σοηπθχίοη. (οτηρ. 
ΥΟΙ, ποῖθ. ὙΠῸ τὶ ργεδομίης οὗ ΟΠ γιὲ νν85 
ἴη {Π6 ἰοηρῖὶθ. ΔνΒθη Ηδ ἔοιιπα πὸ ννεϊὶσοπα 
ἴμογε Ηβδ βροκε ἰπ ἴδε Ηοὶγ Οἰΐγ: ἱβεῃ ἴῃ 
ον ώ αἴογνναγάς ἴῃ Οὐδ ἶθε, νι ἢ [Ὠθηοθ- 
Ὁγἢ Ὀδοᾶπιο ἴῃ6 σοπίγο οὗ Ηἰ5 ἰεδοδίην. 
έτς ἀπά δὲς ἀϊμεὶρ .4Ὶ (ΟοτῃΡ. ᾿ϊ. 2, 12. 
ὙΠῸ ρῆγᾶθθ οσσιιγβ αἶθϑὸ ἴῃ Μαῖϊ. ἴχ. τὸ 

(Μαγκ 1". 19}, το; Μαγκ νι. 272. [π βοῇ σᾶ56 
ἴΠΟ6ΓΘ ἰ5 ἃ ϑρθείαὶ ἔογοθ ἴῃ 1Π6 νὶ νι ἃ τοργεβεηϊᾷ- 
ἴοη οὗ ἴδ γσγεδὶ ὙθδςοῦοΣ δηὰά οὗ ἴΠ6 λεςοπὶ- 
ῬΔΠΥ ΩΣ ἀἰδοῖρ᾽ο5 85 ἴννο ἀϊδιηςξ εἰεπηθηῖ5. ἴῃ 
τῆς ριςἴυΓο, 

ἐδὲ ἰαπά οΥΚἹ υμάκα)] 845 ἀἰϊϑιηρυ ϑῃηρα ἔγοτῃ 
Ἔγϑα]οπὶ 56}, ὙΠῸ οχαςξ ρῆγαθθ οσσιΓβ 
ΘΓῸ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴδε Νὲνν Τοδιδπηοηῖ. (Οοπηραγα 
Μαγκ ἰ. ς; Αςῖβ χχνΐ. 2ο, νγογε ""[ῆς σου ΠΕ ΓΥ͂ 
οὗ [υἀπλ᾽ ἰ5. 5 πλὴν Τοπιγαοιοά ἢ ἴμ6 
σΔΡΙΐΔ]. 

ἰαγγίθ ἢ ὙΠ ϑβίδυ νγᾶβ ὑγο Δ ὈΪΥ ργοϊοηρθᾶ 
ἔοσ ϑοῦλδ {ἰπ|6δθ.Ὀ ὅ6ε Αἀάϊειοηδὶ Νοῖθ οἡ ν. 1. 

απά ὀωῤῥίχε] ΤὨΪϊ5 Ὀαρίί5πι, δοίυδιν δὰ" 



στ ΤΙΟΗΝ. 1Π|. 
8:1.8 Δηα 5 ἀϊβειρ]ε5. ἱπῖο τἢς ἰδληά οὗ 
]υάακα; «πὰ τπεγε. ἢῈ ἴαγγθά νυν τῇ 

“ςδδρ. 4.5. [ῃ6ηλ. “4π4 ὈλριϊΖεά. 
22 ἢ Απά Ϊοἤη δἷβο νγὰ8 δαριΖίηρ 

ἰπ Ἔποη ἢθᾶγ ἴο δα πηι, θθσδιιβα [6 γα 
νγὰϑ τι ΟἿ νγαῖογ τῇδε : ΔΠα ΤΠ6Ὺ ΤσΔΠΊΕ, 
Δηὰ ννεγε ὈδριζΖεα. 

τηϊηἰσίογοὰ Ὀγ {πὸ ἀἰδο!ρ 65, ἱν. 2, ννοιυ]Ἱά οϊοης 
ἴο ἴδε ργερασγαϊίοη ἔοῦ ἴθ κιηράοῃι, κα [ΟΠ 5 
Ὀαρίϊσημ!. [ἴ ννᾶ5 ποῖ δηὰ ἱπάθεά Ἵοιυϊὰ ποῖ 
Ὀ6 4η δηϊὶςἰραῖίοη οὗ (6 (Ἰγιϑδίίδη ϑδσσγαιηθηῖ 
νυ] ἢ τ ἐοσγοσῃδάοννθα Οἀομρ. Μαίϊ. ἵν. 17; 
Μαγκ 1. 14, 1ς. Αἱ (δ΄ῆ5 ροϊηΐ ἤθη [ἢ6 ννογκ 
οἵ (ἢγίϑι δηὰ οἵ Ηἰ5 Εογογιηηοῦ πιο. (ἢ γίϑὶ 
ἢδά ποῖ Ὀθθη δεκπον)οάρεα 45 Κιπρ 'η ἴθ σοῦ 
δοδί οἵ ἴπθ {πεϑοσγασν : ἰβογεοίογο Ηδ οζδη Ηἰ5 
νοι δἴτεβῃ οὐ ἃ ποῦν Ποϊὰ δηὰ ἴῇ ἃ πον 
ἙΒαγδςοῖΐογ. 

238. “Ἵπά4 ὕοῥπ α΄ο..1 Τῆς Βαρίἰδὲ σοη- 
επυρὰ ἰο 16] ἢ]5 δρροϊηϊθὰ ννοσκ ἱπουρῇ 
δ δὰ δεκπον]οάροᾷ (γιϑι. 

ἐπ “ΞἜποηι πεαγ ο δαιρι] ὙΠῸ ψνογὰ ποη ἰ5 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ δὴ δάϊοςξιναὶ ἔοστῃ ἔγοπι ῃ6 ἔδπλ Πα Γ 
αἱπ (Θγ6, 5ΡΓΙΠ5)), ΠΊΘΔΠΙΠΡ 5: ΠΊΡῚῪ "᾿Δοουπαϊΐηρ 
ἴη Ξβρῦπρ5᾽ ([ουηϊδῖπ5). ΤῊΘ δι[υδίϊοη οὗἉ 5411π| 
5 ἀϊδριϊοά. [π᾿ ἴδε {πιὸ οὐἩὁ ΕυϑΘΌϊιι5 5411π| 
ν 25 ἰἀθητποὰ ννἹἢ ἃ ρίας οἡ πε σοπῆηοϑ οὗ 
ΟΆ11|66 δπὰ ϑαπιδγῖα οἡ ἴδε ννεϑὲ οἵ [ογάδῃ, 
51Χ ΟΥ̓ Εἰρῇῃξ τλ1]65 βου ἢ οὗ ϑογίθορο]β (Βεὲ}- 
Ἵππ} Α ρίαςε Ὀδαγίηρ ἴῃ6 πᾶπιο οὗ ᾽“4Ζ»πη 
5 Ὀδθη ἑουπά ηοΐ ἔδγ ἔσγοπὶ ἃ νδίϊοΥ δρουπά- 
ἴῃξ ἴῃ ϑργίηρϑ ἴο {π6 ποτίῃ οὗ [ἢ6 ϑαίζρ ννῃϊοἢ 
[1685 ποῖ ἔασγ ἴο πὸ ϑαϑὶ οὗ δι σόίοιω (" Ῥαϊδϑιηθ 
Ἐχρίογαίίοη Κδρογί," 1874, ΡΡ. 141 ἔ.) ξσοῃρ. 
1876, Ρ. 99). ΟὐομῃΡ. [ηἴτοά. 
μοῦ «υαἱεγῇ ὙΠ ἔογπὶ οὗ ἔδο ρῆγδϑθε 

(πολλὰ ὕδατα) ρτοῦΔΌΪΥ ἱπά!ςαίεβ τηδην ἰουη- 
(Δ15 ΟΥ 5ἴ γεδπη5 Οὐ ροὺἱβ οὗ νναΐεσ. Μάλζχκ ᾿χ. 
21; Μαῖϊ. χνιῇ. τς. ΕἸϑοννμογο 1Π6 Ρ]ΌΓΑΙ ἰ5 
τιιϑϑὰ οὗ (6 ραϊπογοά ογ ἱγου θὰ ννδίοσβ ; Μαδιῖ. 
Υ}. 22, Χὶν, 28, 29; Ἀεν. 1. τς, ἄς. 

ἐδῶ εαριὴλ ΤΏὮργε 15 ηῸ δηϊεοθάθηξς: “Μϑῃ 
ςοηςηυδά ἴο σοπιὸ ἴο πὶπὶ (ἴπΠ6 Βαρι51) δπὰ 
.... Οὐοπιρ. χν. ό, Χχ. 2; Μαγκ χ. 3; Αςῖβ 
111. 2. 

4. ον ὕοῥη...Ὶ Μόογὸδ Ἵχδςῖὶγ, Το ψοῤηπ 
δά ποῖ γοϑοῦ Ὅ66: εα:;... ΤΠΙ5 ποῖρ οὗ 
ἘΠπ|6 τηυδὲ Ὀ6 ἴάκθη 'η σοπποχίοη ἢ Μαῖί. 
ἷν. 12, 13, 1γχγ;: Μαῖκ ὶ. 14. ΤῈ ΡυΌ]ς ταὶς 
πἰϑίγυ οὔ (ἢ 1] οτὰ ἴῃ ΟΔ}}|66 ἀϊά ποῖ Ὀερίη 1|}} 
δἴζοσ {}15 {ἰπιθ, δέϊογ [οῇη νν85 σϑϑί ἱπῖο ργίϑοῃ 
85 ἴπ6 ϑγπορίἰ5ῖ5 γεσογά, ὙΠα ἐνθηΐῖθ 'η Οδ- 
1166, νος ἢ τἢθ ὀνδηρο δῖ ἢδ5 δ γοδάυ γεϊαίοα 
(ἰ. 1--ἥ 1.2). ννεσθ Ῥγοραγδίοσγυ ἴο 16 πιδηϊ65- 
(διίοη δ [ογυϑαίοτη νυ! ἢ ννᾶ5 [Π6 γὸΔ] σοχι- 
τηθηοοπηοηΐ οὗ (μη 515 Μεδϑίδηῖς ννοσκ. δῖ 
Οδη Γοοογάϑ ἴῃς σουγδο δηὰ ἰϑϑιιθ οὗ [815 πηδη]- 
ὀϑίδιοη : ἴΠπ6 ΟΠ Ενδηρο ςῖ5 οἰασί νυ ἢ [86 
τοοογά οὗ πο Οδιιίααῃ πα πἰσίγυ υνἢϊς ἢ ἀαῖοθ 
ἔτοσῃ ἴΠ6 ἱπιργιϑοηπιθηὶ οὗ ἴῃς Βαρίϊ5ῖ. (οιῃρ. 
Μαῖχκ ἱ. χ4, ποῖβ. 

[ν. 23---26. 

24 ἔοτγ Ϊοδη νγᾷβ ποῖ γεῖ ᾿δϑέ ἱπῖο 
Ρτγίβϑοη. 

ἃς “ ΎΠεη {Πεῖὲ ἄγοβε ἃ 4ιιεϑίοη 
Ὀεΐνγεεη “0η:6 οὐ Τοἢ πη ̓8 ἀϊβοῖρ᾽6ε8 δηά 
[ἢς [εἐννϑ ἀδουῖζ ρυτγγιηρ. 

26 Αμπά τἢεν σᾶπιθ απο ομη, δηά 
8214 υπῖο ἢϊπι, ΒΑΌΌὶ, Πα τΠλὶ νγδβ 

45--80. Ὑῆδε ουϊνναγὰ 5: πῈΠΔΥΓΠ ΕΥ̓ οὗἨἉ 16 
νοῦκ οὗ Ομηϑὶ δηὰ οὗ πὸ Βαρίϊϑὲ ψᾶνθ δῃ 
οσσδϑίοῃ (2ς. 26) ἴογῦ ἴΠ6 ἰ45ἰ ἰδ: ΠΊΟΩΥ οἵ ἴΠ6 
Βαρίϑὲ ἰο (γῖϑί. [ἡ (6 ἐγθϑ οὗ ϑοπὶῈ (Ὁ σγὶξῖ 
ἈΡρΕΟΑΓΘα 45 5 γἷνδὶ. Τὸ ἴπεϑο ἴῃς Βαρίϊξ . 
ΠΙΠΊ56 1 ϑμονγοάὰ ννῆδξ 5 οννῇ ννοσκ ννᾶ5, δηὰ 
ἴπδθη Π6 ἰεἴς ἢ15 πδᾶγοῦβ ἴο σεσορηϊδο (ἢ γχιϑί. 

26. {ῤεη ἐβεγε αγου ἡ] Ὅς ραγίοὶς (οὖν) 
ἰ5 οη6 ποῖ οὗ {πιὸ Ὀιιξ οὗ σοηθδαϊθηςο: ΤδεγῸ 
ἄγοῦς ὈΒΘΘΥΘΙΟΣΘ... 45 ἃ σοῃπϑοηϊθηςο οὗ [85 
ἀουῦϊε ννοσκ οὗἉ ὈδριἰΖίης. 

α φιιεείίοη ὀείαυεεη σον οὗ...7]Ὶ ἘΔΊΠΕΓ, ὁ 8 
απὐοδυϊομῖπᾷ (4 ἀἰϊδοιΞδίοη, ἀἰδριιϊίϊδίοη) οἱ 
πο ΡῬδχὺ οὗ (ἐκ, νυΐϊξ. εχ) υοδη. αἰδοῖ ρ]65 
τίνι..." Βὸγ ἴῃς ννογὰ “" υεβεοηϊηρ ἡ (ζή- 
τησις) 566 Αςἴβ χν. 2; : Τ|η). ν]. 4; 2 Τ1Π]. 
ἰϊ.. 22; ΤΙΣ {ἢν 9. 

δὲ “εαυ."] Απεςογάϊηρ ἴο {Πα τηοϑὲ ργοῦδδῦϊο 
Τεδάϊηρ, 8 97, ννῃιοῆ ρῖνοβ ἃ ἀεβηϊΐδηθθβ 
ἴο ἴδο Ἰπειάθδης οἴπογννιθο νν δητηρ. 

αόομὶ ῥωγιἐνισ)] ἰῃδὲ 15, ἃ5 ννὸ ἸΏΔΥ ΒΌΡΡΟΘΘ, 
δῦουϊΐ [86 τοὶ ρίουιβ νὰ οὗ Ὀαρίίσπη, βδιιςἢ 85 
]οηη 8. Με σδηποῖ Ὀυξ Ὀείενα παῖ ΟΠ γίβζ, 
νγ ἤθη Ηδ δάπιϊπίβίογεὰ ἃ Ὀαρίϊσιῃι τγουρῃ Ηἰ8 
ἀἰβοῖρίοβ, οχρ αἰ ηδα ἴο ἴῃοβϑο νῇο οἤεγοα ἢ θπὶ 
δοῖνοβ ἴη6 πὸνν ΤῊ ννς ἢ [ολη5 Ὀαρισ δπὰ 
1ῃ15 ργδρδγδίογσυ Ὀδαρί5πιὶ ἰγριῆθὰ. αὐ (Π6 
584ΠΊ6 {πὴ6 Ηδ ΠΊΔῪ δᾶνο ἱπαϊςαῖοά, 45 ἴο Νὶςο- 
ἀθπγυβ, {πΠ6 ἔμΐζυγο Θϑι δ] Ἰϑηπηθηΐς οὗ ΟΠ τ ϑιἰδῃ - 
Βαρίίϑιῃ, {πὸ βδογαπιθηΐ ὁΐ [ῃ6 πὸνν Ὀγἢ. [Ι͂ῃ 
{Π15 ννᾶγ ποίδιηρ ννου]ά Ὀ6 πΊογο πδῖζαΓαὶ ἴπδῃ 
ἰμαΐ βοπιὸ ον, ἃ ἀΐϊγεςξ ἀἰβεῖρίθ, ϑῃοι]ὰ Ὀ6 
Ἰεὰ ἴο ἀϊδράγαρε {π6 ννογκ οὗ [οπη, σοπίγαβίην 
ιἴ 1} τπδῖ οὗ ψνἢςοἢ ΟΠ γιϑῖ βροκο; δηὰ {παῖ 
βογοαροη [οὐηΐβ ἀἰδοῖρ]εβ, ᾿θαίουβ ἔοσγ {Πεὶγ 
τλδϑῖοι 5 Ποηοῦγ, βῃοι]ὰ σοπὶθ ἴο ΠΙΠΊ ςΟΠΊ- 
Ρἰαἰπίηρς οὗἩἉ ἴδε ροϑβίξου ὑϊοἢ ΟἾγιδὲ μδὰ 
ἵδκοη. 

46. ΚαῤῥΙ. ὙὍ8δὸ Ε11|6 οὗ τενθγεποο [8 
εἰ ρ δίς. ΤΠ σρθάκεγβ ἢγϑῖ σοηϊγαςί ἴῃ ποὺν 
Τελςοβοῦ ν ἢ τῆειτ οννη, ἀπά ἴπθη ἀθβοσιῦο ἢ 5 
Ῥγεϑοηΐ δοίίΐοῃ. αῤδῥὲ, δὸ ἐῤαὶ «να: «υἱέῥ ἐξεε, 
ἴῃ [ΠΥ σοιλραηΥ 85 ὁπ οὗ [ῃγ ἀϊδο!ρ]65, δεγομάῖ 
νογάκαπ, ἴῃ. {Π6 τηοϑὶ σοπϑρίςσιουβ δηὰ ϑυσςοβϑ- 
ἔμ] βοθηθ οἵ ΤᾺΥ πλϊ ΠΙ5ΈΓΥ, ἐο «υονι ἐῥομ (σύ) 
ῥα“ ὀογπε αυἱΐπεις, ἃ5. ἴῃ6. δυϊδογδίνο Ἰυάξο, 
ὀεῤοίά ῥὲ ἐς δαρ(ίπίηρ... 

0 «υδο»»"]) 1.4. ἰῃ ννἤοβο ἔδνοιγ, ἴο βυρροτῖ 
ὙνΒοβ6 οἸδίπιθ. (ἸΟΠΊΡ. ν. 33, ΧΥ. 37; 3 [ὁδη 
12; [κΚὸ ἵν. 22; Αςῖβ χ. 42 (χ|ϊ. 22), χίν. 
3, χν. 8: ἔοπι. χ. 2; Ο(]. ἵν. τς; Οὐ. ἰν. 
13. ΕἸϑο ἤθΓο ἔγοτῃ ἴἢς σοηΐϊεχὶ ασαρμ, Μεῖῖ. 
ΧΧΙΙ. 241. ΟΥ̓ ἀπιὸν. 3. 

ἐδομ δαγεσέ «υἱἱπε.7 ΤΕΘ οτρίπδὶ Ἔχρυοβθοα 



ν. 27--- 29. 5τ. ἸΟΗΝ. 1Π|, 

“εΐαρ. ᾿.7, γντἢ τες θεγοπά ]Πογάδη, 7το ψγνῆοπι 
ω ἴοι Ὀαγεβῖ νγίῖπ65890 ρθε μο]ά, (ἢ 5ΔΠ16 

θαρεΖείῃ, δπά 411} γιό σοῖηθ ἴο ἢ! Π. 
“ Ἠεῦτ. 5. 27..ΪΟ0ΠΠ δηϑνυνεγεά δπὰ 4.4, σὰ 
ἴον, ἐσὰε τΏδῃ Ἵἂη 'γεςεῖνε ποιῃίηρ, εχςερὲ ἰξ 
μ ἢ ἀέντ ὃς ρίνεῃ Ηΐπι ἔτοπι μεάνθη. 

ποῖ οἠΪΥ ἴπὸ ἕαςεϊ, “' θδατοϑὶ νυ ]η6 55," Ὀὰϊ ὈΥ 
[πε ρογίεςϊ, “ῤοι δῦ ὍΟΣΩΘ Ὑ1ΌΠΟΒΒ,᾽" 
ΤΟΔΓκ5 [Π6 τΟΘΕΪΠΊΟΩΥ 845 δοίη γοεῖ οἤέεςξνεα : 
ςἢ. ἱ. 34. 

δεδοίΑ ὙΤὨε ἔοττι μετα υϑεὰ (ἴδε) 5 ομαγδο- 
[ογίϑεις οὗ 881 [οῦπ, (ὔοπΊΡ. ΧΙΧ, ς, 14. 

δαρίϊπε!}} ὙΤῊΪ5 ἀρρεαγθά ἴο ὃδ Δπ ἰηνδϑίοῃ 
οὗ [οΠπ᾿ϑ νόοσκ. 

αἱ! »ιεἢ ὍΤὨδ πδίυγαὶ ὀχαρρογαίίοη (υ. 23) 
Οὗ ΔΗΡΤΥ 2641. (Οοηίγαβι σν. 32. 

47---380. ὙΠῸ νογάς οὗ {Π6 Βαρίξῖ τηρεῖ 
[Π6 Ἰεδίουιβ Ζ6 4] οὗ δὶ5 ἀἰϑοιρίθβ, Ηδ (1) ἰδὺ5 
ἄἀοννη ἴῃς ρηποῖρ]ε οὗὨ τονοϊδίίοη (νυν. 27); δῃὰ 
ἴδῃ (2) ἀρρ ϊθβ ' ἴο 815 οὐνὴ ψοσί, Ὀοϊῇ ἃ5 
ἴο (α) Το ραϑὶ νυἱποβ5 (υ. 28), πὰ 85 ἴο (β) 
ΤΠΣ ρῥγεβοηῖ ΕἸ] ΒΙ πιθηΐ (υ. 29); ἀπὰ ἴδϑη (3) 
ἄγαννϑ ἴῃ6 τηδίη σοπο]ιβίοη (συ. 20). 

4Ί. Ἐνοτγγ Ἄσοηίγαϑκί οὗ ἰδδοποῦ ἢ ἴθ δοΓ 
5 δαττηοηϊζοα ὈΥ ἴη6 ἔγυ ἢ τη οδοῇ ἢδ5 ΟὨΪΥ 
(παῖ ννῃϊοἢ Οοά δᾶ5 φίνθη ἢἰπι. 

απαπυεγε ὙΠῸ ΔΠϑΟΥ [165 ἴῃ [6 δἰ πηρῖὶθ 
οχρίαπαϊίοη οὗ ἴδ δβϑθητδὶ σγοϊδίίου Ὀεΐννθθη 
(ἢ6 ΕὐΟτοΓαΠΠΟΥ πὰ 6 (δγοι, ἄγανγῃ ἔγοηι) 
{56 ἀπίνοῦϑαὶ συ. ΨΜΏΘη τΠ 5 15 οηςθ Δρ- 
Ρτοποπάθα 4}1} ροβϑι ὈΠΠῪ οὗὨ ΓΝΑΙΓΥ 5. ξΟΠΘ. 
ἼΠδ πιοοϑαρὸ ννῃοἢ ννᾶ5 Ὀγουρῆϊ ἰο [οἤη Ὁγ 
ἢ15 150 10165 45 ἃ σοϊῃρ]διηΐζ, ἴῃ 15 ΟΥ65 σγοννϑ 
ἢ15 ὈΓΟΡΘΓ ἸΟΥ. 

“, »ιαη.. καυεη)] ΤΤδδ ρυϊηςοῖρὶα 15 βοπογαὶ, 
πὰ τιιϑῖ ποῖ Ὀ6 ᾿ηϊογργοῖθα οι μοσ οὗ Οἢγίϑὶ, 
οὐ οἵ [πὸ Βαρεϊβί, δἰοπθ [{ ἢδ5 δὴ δρρ)ιοδίίοη 
ἴο Ὀοίῃ. ὙΠ Βαρίϑὲ 5λγ8 ἴῃ ἕδεϊ : “1 οδῃ- 
ποῖ αἰαὶ πὶ ΔΠΥ ποὸνν δυϊδοῦ υ ννΠ]ο ἢ ἢᾶ5 ποῖ 
Ὀδθη ἀἰγθςῖγ Αϑϑιρτιθὰ ἴο πε : Ηβς, οἵ ψῆοπὶ 
γου δροακ, σδῃηηοΐ οβεοϊι δ! οχεγοῖθα Ηΐ5 
Ροννοῦ η|655 1ἴ 6 οὗἉ ἀϊνίπο οτρίη.᾽ 

“ΑἹ »ιαηπ...ἢ] ὙΠῸ ψογὰ 85 ἔογοθ (ςοῃΡ. - 
4. [τ ||5 ἴῆο ἰανν οὗ δυπιᾶη οχιϑίθηςθ ἃ5 ἀ6- 
Ρεπάεπί ὕροη Οοά, ἴο ν»ῃϊςἢ ὄἌνέη Μεβϑίδῃ 15 
δι Ὀ]οοῖ. 
γεκοὶ Ὁ] Ὑ8Ὲὲ οὔρῖπαὶ ννογά (λαμβάνειν) 

ἱποϊυὰθ5. 186 σοησορίϊοῃβ οὗ "" τεςεινίηρ ἢ δπὰ 
“(ἈΚιηρ.᾽") ΟΟΙΏΡ. Ὁ. 22, ποῖε. ὙΠῸ του ρῆϊ 
Βογὲ ἰ58 τῆας {ΠΟΓῸ 5 1 οπδ βουγοο οὗ βρί τυ] 
Ροννεσ, δῃὰ πὲ οροηθὰ ὈὉγῪ Οοά β ἴονε, δηὰ 
ποῖ ΟΥ̓ πιΔη 5 ονγῃ νν}}], 

δὲ σίυεη] Μοτο ὀχδοῖίυ, αι νὸ 665 ΚΊΥ 1. 
Τῆς αἰϊνίπο εἰ, δἰγοδνγ σοπλρ]οῖθ ἴῃ ἰ(56 1}, 
τηᾶῖοβ (86 Βυπιδη ΔρρΓοργίδίίοη ροϑ5106. 
ον»: (ἐκ, οαἱ οὗ δεαυεηῇ ὍΤθ ρῆγαβε ἰ5 

ποῖ [Π6 54Π|6 85 ““ἴτοπὶ Οοά :" οὐυΐ οἵ ἰῃ6 
ἘΓΘΔΘΌΓΣΥ, 850 ἴο βρϑᾶϊ, οὗ 41} ἴγυες δηὰ δϑϊάϊηρ 
Ὀ]εβϑίπρθ. (ὐοἴηρ. ΧΙΧ. ΣΙ. 

48, 39θ. Το ΤΌΠΟΙ βἰδίοα ἴπ υ. 27) ἰ5 
Δρρ εὰ ἀϊγοςσγ Ὀγ ἴῃς Βαρξϑι ἴο Ὠἰπιϑεϊῇ, 8ο- 

28 Ὗε γουγβεῖνεβ ὈεΑγ Π|6 ὙΠ 685, 

59 

ἴμδῖ 1 54], 1 δῃ ποῖ τε ΟἨγίβε, δῖ  οἴαρ. .ὄ 
ταῖς 1 δηλ βεπῖ δείογε πὶ. 

29 Ηε τῆδλὲ Βαῖΐῃ τῆς ὑγίάε 18. τῆε 
Ὀτγιάδργοοηῦ: δυῖ τῆ6 ἐπίεπάὰ οὐ τῆς 
δγιάερτγοοηι, νγπιςῇ βιαπάεῃ δηά ἤδαᾶγ- 

οογάϊηρ ἴο ἢἰ5 δαυ τοῦ ἀοβηϊτίοη οὗ ἢὶ5 νοῦ, 
δηά, υπάθγ ἃ ἤριτο, ἴο ΟΠ γίϑί. 

28. Υε γοιγεεἰυο] Υου ποοὰ πο ἴθᾶςῆεΣ 
ἴο τηρεῖ γοιτγ ἀπο γ. ὍΠ6 264] ννῃ]οἢ γοιϊ 
ἀρ ΑΥ 15 ϑῆθννῃ ἴο Ὀδ6 τπηϊδίδκθη 1 γοιι ΟἸΪΥ͂ 
ΓΟΟΔ]] ψιμδί 1 9414. ὙΝΒοη 1 δηπουποδά "ΠΥ 
Πλϊδϑίοη 1 ἀδοϊαγοὰ ἴἴ ἰο Ὀ6 Ῥγονβϑίοπαὶ. Νὸ 
νογὰ οὗ πιῖπθ σδὴ ἤδνὸ φίνθη οσοσδϑίοῃ ἴο {Π8 
ΟΙΤΟΥ ὙὙΠΟΓΘΌΥ͂ γοὺ οἷΔ1πὶ ῸΓ τὴθ ἴθ ἢ ἢοϑὲ 
Ρίδςθ. 

ΎΠΟ ὄχαοῖ οπιρηδίὶς ρῆγαϑο (αὐτοὶ ὑμεῖς) 
ΟΟΟΙΓ5 α ΤΠ658. ἱν. 9 (Μαζκ Υἱ. 31 ἰ5 ἀ ογοπι). 
(οπρ. Αςῖϑ χχίν. ὡς. 

ὀρήογε ῥῥη)] ὌΠ Βαρίϊξξ πονν αἰ 5 ΠΟΥ 
Ἰάοηςβος ΗἸπὶ οὗ ννῆοπὶ ἢ6 Πδὰ βροκοπ' Ὀθογο 
ἴῃ ϑΟΠοΓΑὶ ἰοΓΠῚ5 ([. ,)ό, 30) 45 “ἴῃς (ἢ γῖϑι." 
Το τηδηϊξοδίδιοη ἴο [ἰϑγαοὶ δὰ ἴδθη ρἷδςθ. 
ΤΠ ἀϊβόγεηςς οὗ ἰδηριαρθ 15 ΈΤῪ 5 σηϊβοληῖ. 

20. πε Βαρι5ῖ βροκθ ῥα ΠΙΥῪ οὐ ΔΙ ΠΊβ ΙΕ, 
θυΐϊ 6 βρθᾶκβ οἵ (ἢ γιϑι 5 οβῇςε δηὰ ροϑβι[οη 
ἴῃ τηγϑίοσγιουβ ἰδῆρσυδβο, Δηβνγθσηρ ΘΧΔΟΙΪΥ ἴο 
{Π6 διϊυδίίοη. ὍΤῆαῖ Ροβιϊοη πλιϑὲ Ὀ6 τοοοξ- 
Ὠἰδρά ἱπ ογάθγ ("αὶ Ηδ τῇδυ Ὀ6 Κηοννη, 85 ἴΠ6 
Βαρῖιϑὶ Κπονν Η τ. 

ἐδε ὀγιάφ.. δε ὀγίάδοσγοορ) ΤῊΘ ἱπλᾶξὸ 5 
ΠΟΙΠΠΟΠΙΥ υϑοὰ ἰπ [Π6 ρτορμρίςαὶ Ὀοοκβ5 οἵ 
[δὲ ΟἹα Τ᾽ δβϑίδπιοηξ ἤτοπὶ ἤγϑί ἴο ἰδϑῖ ἴο ἀθϑοτῦθ 
[Π6 τεϊδοη Ὀοΐννθεη [οθονδαῃ: ἀπ Ηἰ5 ρθορὶθ, 
ΗΟ. 11. το ; ΕΖοκ. χνι. ; Μα)]. 11. τσ. [Ιἢ {Π6 
Νενν Τ οβίδπηθηΐ 1 15 ἀρ] θὰ ἴο (ἢ τισὶ ἀπά Π6 
σΠυγΟἢ 45 ἤοσο, Κρθν. χῖχ, 7, ΧΧΙ. 2, 9, ΧΧΙΝ. 
17 (ςοιηρ. Ερἢ. ν. 32 1); δπὰ αἷϑο ἴο {ἢ 
ςοηπεχίοη οὗ (ἢ γίϑὶ νυ ἢ ΔΩΥ Ραγαῦ Ὀοὰγ 
οὗ ( γιςιίδηβ, 2 οσ. χὶ. 2. 

ΘΙΠΊΝΪΑΓ ἹΠΔΑΡΌΓΥ 5 υϑοὰ τὰ ἴπ6 ϑγπορῖίϊς 
Οοϑρεῖς ; Μαῖί. χχὶ!σ ᾿ς. (1Π6 τηαγγίαρο ἔδαϑί), 
Χχν, σ Εξ. (18ὲ ἴεῃ νἱγρίπϑ). Οἀοιιρ. Μαῖϊ. 
ἰχ. ὡς. 

ἐδεὲ ἐπα οὗ ἐδε ὁγί Ἂς ΓΟ} Το νοι ἰξ 
6}1] ἴο ἀδετηδπαὰ τΠπ6 μαπά, οὗ (ἢς Ὀτάθ, δηά ἴο 
Ρίερατο δνογυί βίην ἔοσ (Π6 δ τοσορίοη οὗ 
(86 ὈΓάθ δπὰ ὑγἀθρτοοσι. Οοπιρ. Βιυχίοτγῇ, 
ἽἼμεχ. ἈΑΌΌ..᾽ οὐ [ονγ, “ΟΠ α]α. Ὑνγίογθ." 
5. Υ. δὲ). ΤῈ Βαρίιϑοὶ πὰ {]16|16 6] ἢΪς5 
οτος ἴῃ ργεραγίηρ δηὰ Ὀσιηρίηρ ἴΠ6 τοργεβθη- 
ἰλιϊνο5 οἵ ἴδε βριγιΐυδὶ 15γᾶ6}-- τῆ πὸνν αἰνὶπα 
Βπάο.-.--ἰο Οἢγβι---ἰἢς Βγιάθρτοοπ,. 

“απάει}} ἴῃ ἴπ6 αἰ οὗ οχροοϊδεϊοη 
ὉΠ ΤΕΔΟῪ 5όγνῖςε, σηδά δεαγεῖρ ῥΐῥρηη ἨΟΐ ΟΗΪΥ͂ 
8ἃ5 ςορηϊβδηΐ οὗ ἢ]5 ργέβοποθ, διιῖ 825 νυδιης 
ἴο 116] ἢ]5 σοπηπιαπάβ. ΟομΡ. χὶϊ. λο (Μαγκ 
χΧ. Σ, τῶν ἑστηκότων). 

γε οίεει σγεα ἐν] 1, 1ΠΟΤΑΙΙΥ, «υὐ! ὁ 7ον τεγοιεεβ. 
ἴῃ {5 τε]οϊοῖϊπες ἔπογο 16 ΠῸ 4|]ῖου. (ὐοῃρ, 
1κὸ χχὶϊ, τς (0 Α. Ν.); Δοῖβ 'ν, 17, ν. 28, 



6ο 5τ. ΙΟΉΝ. 111. 
ο(ἢ πηι, τα]οϊςει ἢ ργεδγ δεσδιιβα. οὗ 

τῆς ὑτγἀεργοοπι᾿β νοῖσα:; [Π]18 ΤΥ ἸΟΥ 
τΠεγείογε 15 (]8]]εά. 

20 Ης πηυβῖ ἱποζθαβα, δυῖ 1 σιμε 
ἀεογεᾶβα. 

ΧΧΙΠ, 14: [λπιδθν. 17. ΤΠ ἀἸοτ 15 σοπιηοῃ 
ἴῃ ἴ6 ΧΧ. 45 {π6 χορτγοβοηΐαίῖνο οὔ [Π6 
Ηδοῦτγονν συποίγισοη νι {86 ἰπῇ, αθ8., Ὀυῖ 
1015 Τοιπα 4͵50 1η οἰφϑϑισαὶ ννγ!ογβ. [{ 5. 5!- 
πΙἤσαηΐς παῖ [ἴ 15 ἔοιιπα ἤογΘ ΟἿΪΥ ἴῃ δὲ [οἢη 5 
ΓΙΌ ηρ5. 

ὀεεαῖε ΟἹ ἐδε ὀγίἀεσγοο,ῖ, οἶς] ἤθη ἢδ 
μᾶς ϑηϊογοὰ 15 πον ΠοπΊΘ, Ὀσγηρίηρ 5 Ὀγ6 
νν ἢ Πΐτα, δηὰ {πόγο ἄγϑι βροίκθῃ υνττῃ ΠοΓ δἱ [ἢ 6 
ΤΑλττΙΆρο ἔραϑί. ὙἢῈ Ε1|}}, εἶθασ νοῖσθ οὐ 1ῆ6 
Ὀτιάἀορτοοπλὶβ ἰονὸ ἰ5 σοηϊγαβίθα ἢ 4}1} [86 
ὑνογὰβ οἵ ἔμοθε ψῆο ἤᾶνο ργεραγρὰ ἔοσγ Ηἰβ 
σοπηϊηξ. ᾿ 

ἐῤὶς μῖν 790.] Τῆς ἔοπτπη οὔ ἴἢθ ογρίηδὶ ἰ5 
οἰ ρμδῖῖο: ἐῤὲς ἡον, ἴῃς ἸΟΥ οὗἁ 5θοίηρ ἃ ννοσκ 
ἈΔΡΡΙΎ σοπϑιιπιπιδῖοα, «υῤίοῦ ἐς »ίπε. Οὐομῃρ. 
Χν. 9, ποῖθ, 

ἐς ιΠρα 1 Δΐογα! γ, Βα θθ65 ζ.1711194 
Αἰγοδάν, ννῆθῃ), 45 γοι δηποῦηςθ, ἴπ6 ΟΠ Γῖσί 15 
ξαϊμόπηρ τουπμά Ηἰπ {86 ἀἸδοῖρ θα νν Πο ἀγὸ (6 
Ὀοξιαπτηρ5 οὗ Ηἰ5 σῆυγοῆ. (ΟΟμΡ. ἰ. 34. 

80. Ηρ »ισὶ... ὙΠΑΐ 1165. ἴὴ ἴῃς ἀϊνὶπα 
δνν οὗ {πῖπ58. (ΟομΡ. νύ. 7, 14. ΙΧ. 4.) Χ. χό, 
ΧΧ. ο, ποΐο:; Κρν. 1. «ὦ ἱν. σ, Χχ. 3, ἄς. 

ἀεεγεα.67 ἴῃ ᾿ππρΓ]5οηπηθπῖ, 5 5ρθη56, πηδγίγτ- 
ἄοπ.. ἼΠο56 ἰαδὲ ννογάβ οὗ δῖ [οὔπ τὸ τῆς 
ἔ]ηθ55 οὗ (γιϑίίδη βασσιῆσς, απά ΑΕῪ οἷοϑα 
ἢϊ5 νογκ, πὰ ἢ 1 ἴῃ οἱὰ ἀϊδροηδαζίοηῃ, 
Αἱ [Π6 σᾶπιθὸ {{π|6, πεν βᾶνθ Δῃ δνογ-βοιτηὶ- 
ῃδηΐ ΠΙΙΠ]πηοηί. Ὑδ6 ργοόρτθδα ἔγοπλ ἴῃ {ϑἂνν 
ἴο ἴῃς ὥοδρεὶ, οπι {86 ἔμ] πο55 οὐ 561 ἴο ἴῃ 
ξᾺΪΠ6 55 οὗ (ἢ γίϑί, 15 ἴῃ ἰὰὶν οἵ (Ομ γςίδη 1. 
ΒΟΥ {πὲ Ἰαΐθγ. πηϊβϑίοη ἔτοπι ἴπ6 Βαρίϊ5ὲ ἴο 
Ομηϑὶ ἴῃ τοϊδίίοη ἴο [Π15 [θϑς ΠΟΥ, 566 Μαῖίϊ. 
ΧΙ]. 3) ποῖοδ. 

381- 3886. ῬΤἢ!5 ϑοςίίοη σοηΐδ᾽η5 γοοςξοης 
οὗ ἰῆθ Ενδηροι δε οα ἴη6 φοπογαὶ τοϊδίίοη οὗ 
(ῃ6 ϑὸπ ἴο [86 ΕὈΓΟΓΙΏΠΟΙ, δηά ἴο {Π6 ἴοδοθοῦα 
οὗ {π6 θαγιεῦ ἀἰβρεπβδοη βθηογαῖγ. ΤῊ 
Βαρίϊβὶ μπδὰ βροίκθη βριγαίινοὶυ ἴῃ {Π6 Ἰδηρυᾶρο 
οὗ ἴδε Οἰἱά Τεβιαπιοηῖ οὗ ννῆαὲ ΟἸγιςὶ ννᾶ5, 
πὰ 50 αἰϊγρεϊθα ἢ15 ἀἸ5εῖρ]65 ἴο δοκπον)]οάμο 
Ἡϊπι. Τῆς Ἐνδηροὶσὶ Ἰοοκίπρ ονοσ ἴδ6 Ἰοηξ 
ἰηΐοτν 4) οὗὨ γϑδγ5 γοδ Π ΓΠΊ5 ἴῃ οἰθάσοῦ ννογὰϑ {Π6 
νυϊῖη655 οἵ ἴῃς Ηογαὶά, δηὰ βἤθννβ ἢον ἴξ [85 
Ῥδϑθη ΔΙ] Ε]]οά, 

ἼΤἼδ ρΑϑϑαρθ 5 ἀ 15! Πρ 5 ῃοα ᾿ΤῸΠ ἴΠ6 ἀηϑννοῦ 
οὔ ἴΠ6 Βαρι5ὲ ὉῪ 

(1) Α πιαγκοὰ Ἴοηῃίγαβξι οἵ δσίγ]θ, Τὴ νοῦϑοβ 
27---320 ἅτ ἴῇ ἔξω οἰοατῦ δηὰ βῇῆδγρ, ἢ 
ΘΟΒοοϑ οἵ ἴπε δυγιιρὶ ργορμεοῖϊς ϑβρεοοῆ. ὙΠ εσβο 
(31--.36} ἢδνο ἃ βιιδτ]6 υηἀοτγίοημο οἵ (πουρῆϊζ, 
Ψ Ὠ ἢ Ὀϊπαά5 {Πὸπὶ ἰορεῖ ΠΟΥ Ο] βου, διὰ σΑΓΓΙ65 
1οπὶ Γογνναγά ἴο ἴῃ οἰ πηλαχ ἴη ὦ. 16. 

(1) Ραγίβ οὗ [ἴ σοπίδίῃ οἷθᾶγ γεξεγοποῦβ ἴο 

[ν. 30, 31. 

21. Ηε τἢδξ ςοπιεῖῃ ἔτοπι ἅθονς 18 
δῦονα 4]1}: ἢε τῆαλξ 15 οὐ τῇς βαγίῇ 18 
Θλγῖγ, ΔΠη4 ϑρεακεῖῃ οὗ τε δατῃ: 
ἢς τῆλι σοπγεῖῃ ἔτοηχ ἤεᾶνεπ 8 ἄδονε 
4}}. 

ννογάϑ οὗ {πε 1 ογά, ει. σὖ. 41, χ2, τοίογ τὸ 
συ. τι ἢ, “. 3ς ἴο χ. 28, 29. 

(3) Τίρε υδ6 οἵ {86 {{Π|6 ““ ϑοῃ ᾽" δοβοϊυζεὶγ 
(υν. 3ς, 36) ἀρροᾶτβ ἴο Ὅ6 δ᾽ίθῃ ἔγοπι ἴῃ6 
Ροϑιτίοη οὗ {πΠ6 Βαριϑῖ. 

(4) ὙΒε Βιβίογι αὶ ροβιίτ[οη πλαγκοά ἴῃ τ. 32 
(πο »"αη}) ἰ56 β' ΠΚΙΉΡΙΥ αἰβοτεηὶ ἔγοπη παῖ 
ταλγκοὰ 1) τ. 29. 

(5) Το δογίϑῖβ 'ἴἢ συ. 32 ἀδβογιῦθ {6 Ἰδίεσ 
δχρογίθηςς οὗ (ἢ γιϑίδη ἴθ, Οὐοπιρ. ἱ. τό. 

Οη ἴπὲ οἴμοῦ παπᾶ, ἴῃ6 ιι56 οὗ 1πῸὸ ργοϑθηξ 
ἴδηβθ, νυ. 32 (ἐσ ει}, γερο). αρυ. γ414, 34 
Ὁ ἐδ 15 ποῖ ἱποοπϑίϑίθδηϊ νυ ἢ ἴΠ6 ροβιίοη 
οἵ {πὸ Ενδηροίὶιϑῖ. , 

ὙΠΟ βθοζϊίοη [4115 ἱπῖο ἐμ ζο]οννὶης ἀϊνί- 
ΒΙ0η5: 

Ι. ὙΠΟ σοηίγασι οἵ [Π6 δαγί ἢ] ἂπά [86 
ΒΟΑΥΘΗΪΥ ἰθδοῆογ (υν. 31, 32). 

Δ. Το ὀχρογθησθ δὰ [Π6 ὁπάονπιοηΐ οὗ 
1ῃς στοῦ (32---). 

(α) Τῆς ὀχρεΐθηοσε οὗ ἐδ (υ. 32). 
(β6) μηδ τμδθὸ ρεγέεοϊ δηὰ δθιάϊηρ 

ὙὝΘΔΟΠΕΥ (υ. 34). 
(γ) Τα δοὴ {πε διιρύειης Κίπρ (υ. 35). 

3. ΤῊΘ 5565 (26). 
(α) ΟΥ̓ ἔδιι---- 1,186. 
(β) Οἐ Ὀἰβοῦυεάϊεηςο.---ννγδῖῃ. 

81, 82. ΤΠΠὸ ΦαγίῃΥ τοδοθοΥγ, πὰ ϑυςῖ 
Ὅν ΓΟ 411} νν πο σαπὶθ δεΐογο (τίς, 15 σοη γαιοα 
ἢ (6 Οπε Ὑθδομογ ἔτοπὶ ἤϑάνθη, (1) ἰπ 
ΟΥΒῚ (7 ἐδε αν, ον» αὐοῦυε, οΓ ῥέαύεη), 
(2) ἴῃ Ὀείηρ (9. ἠδὲ εαγιδ, αόουε αἰ), (3) ἴῃ 
[οοπρ (0 ἐῤε εαγίῤ, αὐραὶ ῥὲ ῥαὶδ “εεη απαᾶ 
ῥεαγά ἴῃ ἵπε Κιηράοτῃ οὗ ἴσιἴ8). Οοπιρ. Μαζί. 
ΧΙ. 11. 

81. Ηε τραΐ εογιεί ὁ ἥογι αὐουε] ποῖ δ ἐῤραΐ 
εαγιό. ΤῸ νοσκ οἵ ΟἸ γιϑὶ ἰ5 τοραγαθαὰ ποῖ ἃ5 
Ῥαϑὶ ΠΟΥ 85 ἔυΐυγα. Ὀυιξ 45 Ἔνευ- ργοβοηΐϊ (ν]. 32). 
,ονι αὐουε)ὴ ἴτοιῃ ἃ ὨΙΒΠΟΥ τορίοη. Τὴ 

58Π|6 ννογὰ οσοιγβ ἴῃ ἴπ6 ΟΥΡΊΠΑ] (ἄνωθεν) 845 
[Πδἴ υϑεά ἴῃ ν. 2 (αφαΐ», ἀπϑαυ}; 566 ποῖθ. [ἰ 
5665 ἴο Ὀ6 σποβθὴ ἔγτοπὶ 115 σοηποχίοη ΜῈ 
{με αόους (ἐπάνω) νν ὨἰϊοὮ [Ο]]Ονν5, 

αὐουε αἰ (δὶ 5, “ουεγείσ οὐεν αἰ ἐῤὶη 
(νυ. 35), ἀπά ποῖ συεν αὐ γερὴ ΟἿΪΥ (45 ΝΣ. 
“ΡΓΩ ο»ιπέ), Του ρΡἢ [Π|5 15 ἴῃ6 Ῥγχγοπιηοπηῖ 
ἰάθα ἤδγθ, νγῃογο 1πῸ ϑοὴ ἰ5 σοιηραγοά ψ ἢ 
ἔοστηοσ [θοἤεΓ5. 

οΓ ἐρε εαγὶῤ.. «φαγεδὶν (οἵ ὉΔ6 ΘδτΌ)...ο7 ἐδὲ 
ἐαγ δ] ὍῊΘ 54Π|6 ρῇγαβο (ἐκ τῆς γῆς) 5 1 Πς 6 
τοροδλίθα, Ὑπὸ τοπάθγηρ ““ Θαγἢ]γ " ἰπ 186 
βϑοοοηά σᾶϑθ οὔϑοιτοβ ἴῃ6 τῃουρῆϊ δηά ἱπῖγο- 
ἄυςοβ. σοπδιβίοη νν ἢ} 1Π6 “ἢ ΘΑ ΓΉ]γ.,᾽} 2... Γρᾶ- 
᾿Ιισθοά οἡ ἴδε ϑαγίῃ, δηὰ ποῖ βρσγίπρίηρ ουΐ οὗ 
[86 οασῖμ, ἰῃ Ὁ. 12 (ἐπίγειος; 58:86 ποῖ). Τα 



ν. 232, 33} 

12 Απάὰ ννῆλὲ ἢς Παῖίῃ 8εοη δηά 

μετά, τῃας ἢς τεβϑι πεῖ; δηά πὸ πιᾶῃ 

τοςείνετῃ ἢΪ5 [5 ἘἸΠΊΟΠΏΥ. 

στ, ΤΟΗΝ. 111. 
21 Ηε τμδῖ μαιὴ γεςεϊνεα ἢ 18 τεβῖ- 

ΙΏΟΠΥ 

15. ἴγΓι16. 

“-ἷ4“:-ὯὧΚΑΌὉὉὉὃὅὃ ς ...ςς.ς..--ςς---.-.-------οςοοςς-.------αΟ---ς-ςς-.--
--ςς-ς--ςς- 

( ραγτῃ," 45 αἰσιϊηρυϊοποὰ ἔγοπι ἴπ6 “' ννοτ]ά, "ἢ 

Ἔχργοβϑαβ ἴπῸ ἰάθα οὗ {με ρδγι συ ϊαγ Πππιϊφτὶοη5 

οὗ οὖ δεῖπε, ψἱπουξ ΔΩΥ δου ββοσυ πιογαὶ 

ςοπίγαε ἢ Οοά. [18 ορροβίϊε 15. ἤβᾶνεῃ. 

(οπίταρξ σα [οδη ἷν. ς (ἐκ τοῦ κόσμου). Τδε 

ἰοτὴ ἄοος ποῖ οἌοὺγ οἴβενμεγε ἴῃ δὲ [οδη᾽5 

τι ρϑ ἴῃ [Π15 θόῆϑε. ΟΟΙΊΡ. 1 Οογ. χν. 47. 

δὲ ἐδαὶ ἐξ ΟΓὶ 1δὲ ἐαγ!}}} Ηθ ψο ἀγαννβ ἢ15 

οὐ δίπ ἔτοπι ἴπο βατῖῃ, ἃ σι ]ά οὗ οαγίῃ, ἃ τηδη 

οὗ πιϑῆ (οοπιρ. Μαΐϊ. χὶ, χα), ἐς ον “δὲ εαγίδ, 

ἄγανγβ Ἰἱκοννῖβα {ῃ6 ἔοττῃη ἀπά πιᾶπποῦ οὗὨ ἢ15 116 

ἔτοπὶ (86 οατἢ, πὰ “ρεαζει ο ἐδε ἐαγεδ. Ηΐβ 

δἰτιι, ἢϊ5 οχἰβίθπςο, ἢἷ5 [εδομίηρ, ἅγὲ Αἰϊ οὗ (6 

φάτηθ Κἰπά, ὙΠῸ ρῆγαθα 10 δὲ οὔ (εἶναι ἐκ), 

ἐχργοβϑῖπρ ἃ ΠΊΟΓΆΙ σοππεχίοῃ, 15. σμαγαοίογς 

ἰϑιὶς οἵ 81 ]ὁδη. [τ ἱποϊιμιἀε5. πε ἰάδαβ οὗ 

ἀειναϊίϊου ἂπὰ ἀερεπάσηςε, ἀπά ἐδμεγείοτε οὗ ἃ 

ταογαὶ ςογτεβροπάσποθ δεΐννεεπ ὑπε οῇδβρηπε 

(ἰ5θ6) ἀπά {πε βουτοθ. ὙΒὺ5 δοςογάϊηρ ἴο {Πε 

δβϑθηΐιαὶ δ πΥ οὗ μεῖγ σπαγδοίεγ ἤθη ἅτ 

οαἱὰ ἴο δ ο 26 ἐγωΐδ, χυὶ]. 37. [0 μη ἰϊ. 21, 

νϊν το; ΟΥ̓ φ ἐδε «υογίά, ΧΥ. 19, χν]. 14, τό, 

ΧΥΪΙ. 26: χα [οδη 1ϊ. τό, ἵν. κα. δηά δρδὶπ ν ἢ 

ἃ Ῥειβοηδὶ τοἰδιίοη 9 Οοά, νἱϊ. Χ7, γἱ. 47. 

τ ἰομπ 1. το, ἷν. 1--7, Υ. 19} 3 ]οδη ἱἹζ, 

δηᾷ οὐ ἐῤε αΐδεν, χα [ομῃ ἰ,. στό; οἵ, οῃ {Π6 

ΟἴποΓ 5ἰάς, 9" δε ἀευμ, τ [οδη ἢ. 8 (ςοπιρ. 

7ομη νἱϊ. 4.4), ἀπὰ οὶ ἐδε ουἱ! οπε, τ Το 11, 

12. 80 Ομ σι ἀοϑβογίῦε5 ΗἸπιϑο} 45 ὈθπῈ ρα 

αὐουε (ἐκ τῶν ἄνω), ἀπιὰ “1ῃ6 1ενν5.᾽" 5 Ὀεΐηξ 

βου δείοαυ (ἐκ τῶν κάτω), νἱϊϊ!. 23. ΤΠ ρἤγΑ56 

ἰβ ςοπιραγδιν εἶ τάτὸ ἱπ ἴμ6 οἵαν στη οἔὗ 

[ἢ Νὸὺνν Γοϑίδιποπῖ, δυϊ ννθθη [ἃ ὁσουΓβ ἰΐ 15 

ἀεϑογνίηρ οὗ ποίϊςς, Μαῖί. ἱ. 20, χχὶ, ἃς ἔ., δηὰ 

ΡΑΓΔ]]1εἰ5 ἢ [0Κ8 ᾿ϊ. 4; Α(ἴϑ ν. 38 ἔ.. οσπι. ἰχ. 

φι α ΟοΥ. ἰ. 30, χὶ. 12 (2 οῦ. ν. 18); 2 Οοτ. 

ἵν. γ: Οδ]. ἢϊ. τον 20; (οἱ. 'ν. 11. 

ὝπΠε ρῆγαϑο 19 ὁς ὀεφοίίεμ (δογη) φῇ (γεγεν- 

νῆσθαι ἐκ) Μᾶ5 ἃ Κἰπαγοά πηθδηίῃρ. 

ΟΧΡΓΈ5965 ἴΠ6 θβϑϑθηῖαὶ, ῬΕΥτ ΠΕ, τοϊαϊίοη ; 20 

δὲ ὀεροίίεμ 9} τεῖετϑ ἴο [86 [π|{18] πλοπιεηΐ οὗ 

1ἢδ τεϊδιίοη, ἱ. 3. 111. 5). 6, 8, ὙΠ]. 41} χα [οδη 

ἢ, 29, 11. 9. ἵν. 7. 0 1.4, 18. 1 15 ποῖ 54:4 οὗ 

ΔΠΥ ἴδαῖ “ἸΠΟΥ ἅτε Ὀογῃ οὗἩ {πὲ ΟΝ] οπθ.᾽" 

(ὐοπιρᾶγο ἵν. 22, ὨΟΐθ, 
“ῥεαζειδ οΓ τὖῦε εαγὶ δ] ΤὍδε οατῖθ 5 ἴα 

βοῦς ἔγοπι ννϊοἢ ΠΕ ἀγαννβ ἢἰ5 ννογάβ, ἔνεῃ 

ἀϊνῖπο τπϊηρβ σοπια ἴο δἰπὶ [ΓΟ Ρἢ οατῃ. Ης 

μᾶς ποῖ ἰοοκοά οὐ ἰγυϊῃ δὐβοίυϊε ἴθ ἰῃ8 

ΒεάνεηὶΥ βρῆετε. Βυϊΐ (15. “ϑρολκὶπρ οἵ {πὲ 

Θαγί ἢ" 15 ποῖ οἱὨ πϑοθβϑ ἃ ὁ“ βρεάκίης "οὔ ἴπ6 

νοῦ! " (α ]οδμα ἶν. ς). Οἡ δε οοπίγατγ ὧς ἐῤαΐ 

εογπεί ὥονι ῥεαύεη 18 ποῖ ΟὨΪΥ 5ΠΡΓΕΠΊΕ ΟΝΕΓ 

41] οτοδίίοη, δπὰ ἱδεγείογε ὑπ]: πιτεὰ ὈΥ {πα 

ολἢ, Ὀυΐ τ. 22, αψιϊποεδοῖι-- το εῖ ἢ ἢ 

8οἰδγγη δυο ΠΥ, ἱπ 1815 οΘοπποχίοη ρεγμᾶρϑ ἴῃ 

ςοηΐγαϑσε ννΣ7ἱ ἢ σρεαλει--ταυῤαὶ δὲ δαί “τη ἀπά 

ῥεαγα ἴῃ ᾿δάνεθη. 
εδαὲ εονιθ! 6] 858. οὐ ἃ οοηϑρίςυουβ πιί551 0. 

Τὸ δὲ οὶ 

1π [Π15 οᾶ56 ἴποὸ (πουρδξ ἰ5 ποῖ οὗ [ἢ ϑοῦυτος οὗ 
δοίης (ῥέε ἐθαὶ ἐξ οὐ ἐδε εαγιὁ), Ὀὰϊ οὗ {δ6 
ΒΟΌΓΟΟ ΟΥ̓ ΔΙ ΒΟΓΙ(Υ. 

γον ῥεαυεη)] ΤῊΪβΒ ρἤγαβθ, 45 σοηϊγαϑῖοά 
ΜΠ ,ηονι ἀδουε, Εἶνεβ ἴμ6 εχδοῖ οοττείδενε 
(ο “2 ον» ἐρε εαγίῤ. 

381, 82. [ἴ ἰ5. ποῖ ἱπηργοδαθῖς δαί τΠῈ 

ό6τ 

ἐ αι εεῖ ἴο 8 864] τῆλε (ὐοά ἡ ἔσαι 3. Ὁ 

νογάς ἐς αόουε αἰΪ τιὰ ἀπά 5Βῃουϊά ὃς οπι θά, 
580 ἰδαῖὶ ἴῃ6 ψογάς δῃοιϊὰ σὰ οὐ: δε 2δαΐ 

εονρεί ζγο»ι ῥεαυεπ ἐδεβειρ αυϑαΐ δὲ δαῤδ “ἐπ 
απά ῥαγ. 866 Δαάιϊποῃαὶ Νοῖσρ. 

82. ρῥαὶδ “εεπ απά ῥεαγ ΤΠ οἴδηρθ οὗ 

ἴδῆβα Ἀρρθᾶγβ ἴο πιᾶυὶς ἃ σοπίγαϑὶ Ὀεΐννεεη πδΐ 
ΜΙ ἰςἢ θοϊοηρεᾷ ἴο {πὸ οχίβίοπος (δαζό “ἐεπ, 

ἑώρακεν), ἀπά ἴο {πε πιίϑδίοῃ (ὀεαγά, ἤκουσεν, 
ποῖ ῥα! ῥεαγα) οὗ ἴμθ δοῆ, (Οοπιρ. νἹ]]. 2ό, 
40, Χν. τς (νἱ. 4.5), πὰ νἱϊ]. 38 νν ἢ ταγτ. “ποῖ. 

ἐεεΠΠε: Ὁ] πινποββοῖμ. Ενεπ αἤἴεγ (δὲ 

Ηἰδίογι 8] τηδπὶ  οβϑίδιίοη οὗ Ομγϑῖ οη θαυτἢ Πᾶ5 
οπάεά, Ηδ 511 βρεᾶκβ τπγουρῃ Ηἱβ5. σδυγοῆ. 
ΤῊο ργεβοηξ Βετε ἰ5 σο- ογάϊηδτε συ ἢ τῆ ΡΙυγΑὶ 

ἰῇ ἡ. 11. ἴπ ἴπαϊ ραϑϑαρὸ ἰ6 1ογά σοηποοῖβ 

{δ ἰοϑτἰπιοην οὗ τπ6 ἀϊδοῖρίεβ νυν ἢ Η5 οὐ; 

δὰ 50 πε δὲ [οδῃ τορᾶγαβ ἴπὲ [εϑἘ ΠΟΥ οὗἉ 

ἔδιῈ ἀἰδοὶρίεβ Ὧ5 θείης ἔγὰ]γ ἴπε (ἐβ ΕἸ ΠΊΟΩΥ͂ οὗ 

ΟΠ γιϑί. 
απά πὸ "παρ... ὙΠῈὲ ἰβϑιθ, 85 δἰβεννβεγα 

ανοχτὶ 1. 20. ΝΗ], ἴον ἰ5 σι Πρὶν δα ἀρὰ ἴο ἴδ6 

εβοσίρ[ίοη οὐ ἐμὸ γενείδιίοη. - ΕῸσ {πὲ {πὸ {μ6 

ἰοϑίϊ πιο ηγ οὗ ΟἈ τίσι [πγουρῃ Ηἰ5 σδυγο ἔουπά 

πο δοοερίδηοθ, ὙΠὲ οἷοβε οὗ ἴμε ἀροβίοϊ!ς ἃβῈ 

νγᾶ5 ἃ ρογίοά οὗ βίπρυϊαγ ἀλγκπεββ ἀπὰ πορε- 

Ιεβθπθθβ Οὐομρ. χα ]οἢῃ Υ. το (2 Τίπι. '. 1.5). 

11 ννᾶ5 ροβϑίδ!ο ἔπθ ἔογ 81 Ϊοῇηῃ ἴο 580 πὸ γι απ 

γεκεί ει (τοῖν, ἐς πεσε υἷπᾳ.) δὶς ἰφο ΙΟΗΣ 

(στῦπ988). ΤῊ5 5δά Ἰυάξπιεπί δβίδηδϑβ ἴῃ 
Βῃδγρ ςοηίγαβέ ἢ τ. 29, ἃπά Ὁ. 26. 

γεκείυειὁ ῥὶς ἐεεέέριοηγ (τ ιῦ 988, Δηά 50 ἴῃ 

ν. 22) Ὑνο Μογάβ ἅγδ ἰγδηϑιαῖοα χεεεζυεξ, 

οπὸ υξϑὰ ετγὸ (λαβεῖν) πιαγΚίηρ τπᾶϊ ϑοπιεϊ πη ρ 

ἰ5 ἰάκεη, ἴπ6 οἴποσ (δέξασθαι, οἷ. ἵν. 4.5 ΟΠΙΥ͂ 

ἴπ 88 [ο8η}), δάάϊπρ [6 ποίοῃ οἵ νγεϊσοπληξ 

ΟΥ̓τοοδίνίης ποπὶ ἀποῖμεν (1ὰκὲ χνὶ. 6, 7). 

ὙΠΟ ἔοσπποσ ννογά ἱποϊυάθβ αἰϑο (6 ἰάθα οὗ 

τεϊαϊπίης {παῖ ψνὨὶςο ἢ 5 ἴΆκθη, νυ ]ς [86 ἸΔΕΙΕΓ 

Ῥτοβοηΐβ ΟΠΪΥ {με αςξ οὗ τεςερίΐοη. Ηρηςε δῖ. 

Τόη υ5ε5 ἴα ἔοστηοσ οὗ “" γερεϊνί πε {ΠῈ ΛΝ ογὰ " 

((. τὴ; σοπρ. ν. 43, ΧΙ, 20). ΤΗΘ Ρῆγαβ6 

εἰ χρροῖνο ἴθ νΠΠ655 5 ρου ας ἴὸ 51 [ὁ Πη: 

σῦν 11.132. 024,1 οδην.9. ((οπιρ. ΧΙΙ, 48, 

χνῖίϊ. 8.) ΤῊ νν ΠΕ Π655 ἰ8 ποῖ ννοἰσοπιεὰ οὶ ὑὰΐ 

Κερῖ. [{ Ὀεσοπιοβ Ὧη επἀοννπιεηῖ, ἃ ΡΟΒΘΘβϑίοῇ. 

43. . 386. Βιυῖ ονεη 80, που ἴΠ6 ουττεηξ 

οἴ ἐλ! ννα5 εἰοοκοά, ἴῃ σμυγοῦ νγᾶ5 ἴῃ οχὶϑῖ- 

δῆς. ὙΒοῖο νγότο ἀϊδοῖρίεβ γῆ μδά τὰὸ- 

οοἰνθὰ ἴπα ἰοβι ΠΟΙ δὲ 8η θδτ] θοῦ ἔἰπι6, ἀπά 

ξουμπά τμδῖ ἴῃ 50 ἀοΐηρ πον Πδὰ Ὀδδη 50] ΕΠ] 



62 51. ΙΟΗΝ. 11]. 

ἧς ἘΤἢε Ἐδίθογ Ἰονεῖῃ τῆς ϑοη, ΣΜαῖε τε, 324 ἔοτ ἢεὲ ψῇοπὶ (ὐσοά Βαῖῇ βεπῖ 
δρεᾶκαιὴ τῆς νγογάβ οὗ (οά: ἔοσ (οά 
ΕἸποῖα ποῖ ἴῃς ϑρίγίις ὈΥ πιεᾶϑιιγε μρέο 
1π|. 

ὑπο ἢ Οοά; δπὰ [ἢ]5 ὀχρογίθηςθ οὗ ἔτ 
15 51}}} ἀοβυγοά Ὀγ {πὸ ἔαςεϊ οὗἩ ΟΠ γϑ 5 δθϑβοϊῖο 
Κπον]ράρο απὰ δοβοϊυΐε ροννοσ. 

388. Ηε τῥαὲ ῥα γεεειυεά (δαὶ τϑοϑινϑᾶ, ὁ 
λαβών)}] ΤὍΠε τεΐδγεποθ Ἀρρθᾶγβ ἴο δὸ ἀϊγεςι]γ 
Ὠιδίοης, βοίπρ θαςοκ ἴο ἴῃῈ {ἰπὸ ἤθη [86 
ἀἰ5οῖρ 65 ννεγα ἔγβε ρα πογοά σουπα {πὸ Τ,οσγά. 
ῥα “οἱ 1Ἰο ῥἧς “σεαΠ φῆ σοπῃβτγπιεὰ ἴῃ τΠ6 

Τηοβί 50] 6 ΠΊη ΠΠΆΠΏΕΙ {πὸ σἰδίοπχθηΐ νυ ἢ ἢ ἔο]- 
Ἰοννθ, δας Οοά ἱ 'γμθ. ὍΘ ἴογπι «σαὶ ἴα υϑρά 
ΠΕΙΘ ΟΠΙΥ ἴῃ [ἢ]5 56ηϑθ. ΕἸϑθννποτο ἴΠ6 νγογὰ 
ἷβ υϑοὰ ΟΥ̓ πηΔΓΚίηΡ 845 τεβοσνθα ἔοσ ἃ ϑβροϑοῖαὶ 
ἀεβιϊπαϊίοη: υἱ. 27; κεν. υἱῖ, 2. Οοιῃρ. Ερῇ. 
1.13, ἵν. 30. ὙὝΠΟΓΕ ἰβ ἃ Ποῦ 8 [Θνν ἢ βδυίῃρ, 
φιοίεά ὈγΥ 1ἰρμεοος (Ηοτ. Ηρδγ.᾽ Ιοδη 
νί. 27). (Πδῖ [ἢ 564] οὗ Οοά ἰ5 Τ συ." 866 
ΧΥΠ]]. 37, ποΐθ. 

ἐῥαὶ Οοάὐ ἱὲ ἐγ] ΤῊ δβηττηδίίοη δά- 
τη 5 οὗἉ ἴννο 5οῆϑεβ. (1) [ἴ τῃᾶῦ τηθδῃ {μα ἰῃ 
δοσορίίηρς {Ππ6 ἰδδοῆϊηρ οὗ Οἢγισῖ [ῃὴ6 Ὀς]Ιονοσ 
Δοςορῖβ (6 (οδομίηρ οἵ Οοά, ἔοσγ ἴπ6ὸ ννογάς 
οὗ (Ἰγῖβὲ ἅγὲ ἰὴ ἰσυτ τ[Π6 ννοτάβ. οἵ Οοά. 
ὙὟΠΕ δε]ΐονοῦ {πογείοσε ΟΥ̓ τσϑορίνίηρ ἴπθβὲ 
ΤΟΔΙΥ αἰζεβίβ ννῃδί 15 ἃ αἀἰγοςξ πλϑββᾶρο οὔ Οοά: 
ἃ πὰ Ἰῃ 30 ἀοίῃρ ἴδ [δ6]5 {παΐ ἢ6 ὀπίοσξ ἱπίο ἃ 
ςογίδίη ἐε]οννϑῆρ ἢ Η! πὶ, ἴΠΔη νυ σῇ πιδη 
οδη ἤᾶνθ ΠῸ ΠΙΡΠΕΥ β]οσΥ. ὙΠῸ τεὐεοϊίοη οὗ 
[πε ἰδβε ποὴγ οὗ ΟἸγίβ ἰ5, δοσογάϊηρ ἴο τἢϊ5 
Ἰριεγργοίδιίομ, βροκθη οὐ 85 “" πγακίηῃς Οοά 
ἃ ᾿αγ" (α [οδη 1. το, ν. το). (2) Ὑπὸ βἰίοπιθηΐ 
ΤΊΔΥ 4580 ὕδ ἴθ ἵἴπ ἃ ὙΊΔΟΓ 56ηθθ. ΤΠ6 
Ὀεονοῦ ἤπάϑβ ἰπ ΟΠ τῖϑὲ {π6 σοπιρίεῖς δα] ΑἸπιοπε 
Οὗ ἜΝΕΓΥ ῥγογηῖδα οὗ Οοά. Βγ ἢἰβ ὄὀχρογίθπεθ 
οὗ ννῆδὶ Ομτβῖ ἰ5 ἀπά ννδαῖ ΟΠ τγίδὲ βᾶγς ἴο 
δϊπὶ Π6 βΙδγ σοηξεσοος (ῃδΐ “" Οοά ἰ5 ἔγμθ," 
παι Ηδ ἢδ5 Ἰεῖξ ποιϊμίηρ υἱηϑαιἰϑθοά οὔ ἴθ 
δορθ ψηςἢ} Ηδ Πᾶ5 ρίνθη ἴο πιδῃ. ΟοιῃρΡ. 
111. 26. 

ΤΠΘ ἤτβέ Ἐχρ᾽δηδίίοη ἀρρθᾶγϑβ ἂἱ ἢγξξ εἰρῃῖ 
ἴο 41} ἴῃ Ὀδδὲ "αν. 34, δῖ 1ἢ6 βοοοηὰ ἰῃ 
ἔαςϊ ἐπιθγᾶςεϑ {πε ἢγϑὶ ἴῃ ἃ Ἰάγροσ ἐβουψῃῖ. 

84. Το ρῥγοοῦ οἵ σοά᾽ς {τ ἰ5 ἔοι πὰ ἴῃ 
{Π6 αὐβοϊαΐθ ἔμ! πεβ5. οὐ ΟἸ γίϑι 5 βρίγιἴυδὶ θη- 
ἀοννπηθηί. 

δὲ τἰὶ ῥογι Οοά δα “επ|} ἴῃ οπθ ἢϑάνθηὶῦ 
ΓΛΟΞΘΘΠΡΕΙ 85 σοηϊγαϑῖθα ΝΠ ἢ 4}} [Π6 δαγίμ]γ. 

ἐῤε «υογάς...1 Νοῖ ““ννογά5᾽" οπ]Ὺ (νἹ. 68), 
δυῖϊ [πὲ Ποπιρίοῖς, τηδηϊξοϊὰ εχργοβϑίοῃ (τὰ 
ῥήματα) οὗ {86 αἰνίπο πηθϑϑᾶρο. 
ὑῶν Οοά κίυειὁ ποίῖ...ὁν τιεασαγο ἀπο ΠῚ] 

ῖοσ ἈΘ βἰνϑῦ ποῦ. ὮΥ πιθᾶδισο. ΤΠ 
ννοσάβ Οοά δηὰ ἐρηο ῥὲνρι Ὦᾶνα ΠΟ ρίδςθ ἰῃ {ΠῸ 
ΟΥ̓ ἴη4] ἰαχῖ, [{{{Π|686 ἅγὸ οὐ οὰ ᾿ 5 ἀουδί- 
ΠῚ] ψΒοῖδεγ {π6 ϑυθ᾽οοὶ οὐ 18 ϑοηΐδηςθ 15 
“Οσοά;," ογ "" Μεββίδῃ."" Ὑ}ὲ οδ]οςξ ἴῃ Δὴγ ςᾶϑς 
ἴηιι5ῖ δ6 ΚοηοΓΑὶ. 

[ν. 34----,6 

Δηὰ Παῖμ. ρίναῃ 411] τῆϊπρθ ἱπῖο ἢΪδβ 
Βδηά. 

[Π| 85 ἴῃ {Π6 σοτηπίοη ἱηϊογργοίδιίοη, Οοάὰ θῸ 
ἴδκϑη 85 {π6 βιιδ)]θςξ, [ῃ6 ϑϑῆβθθ ἄρρϑᾶγβ ἴο Ὀ6: 
ἰ (ΒΠβὲ βρθᾶκβ ἴῃ6 ψψογάς οὗ Οοά, ἔου σοὰ 
Εἰνεξῃ ποῖ (Πδ ϑρίτις Ὁ. πιδάϑιιγθ, οΠ]γ ἰῃ ἃ ἀθῆ- 
ηἶΐε ἄσξτεα, ἴο 41}, θὰ: Ηε ξῖνεϑ [ἴ σοτηρ)είεὶγ." 

[{| ὁ ἴπε οἴδεν Ββαπά, Μεβϑβίδῃ 15 (η6 βυθ)εςξ 
(45 Ογτ] τλῖκοϑ 1), ἴῃ ϑθῆβϑθ νν}}} 6: “ἢ τβῖ 
5ΡΕΩΚ5 {πὸ ννογάβ οἵ Οσοά, ἔου Ηἰἴβ ννογάβ ἅγὸ 
Αἰἰεϑιεά Ὁ Ηἰ5 ννουῖϑ, ἰὴ παῖ Ηὄδ ρίνοι ἢ τῃ6 
ϑριγιξ ἴο Ηἰ5 ἀϊϑοῖρ᾽εβ 85 ἀϊβρθηβίηρ ἰῃ 115 ξ}- 
Π655 [ἢδι νυν Ὡς ἢ 15 Ηἰβ οννη." 

ΤῊΙ5 βϑοοηά ἱπίεγργείδιϊομ, νυ ςἢ ἀρρθᾶγβ ἴο 
ἢάνα Ὀδθη πορίθοϊθα ἰῃ Ἰδῖθ ἐἰπηῈ5 οννίην ἴο ἴδπ6 
4156 ἰεχῖ, μᾶ5 πιυςἢ ἴο γεσομηπηθηά ἰξ (χν. 26). 

85. Το ρτοιιηὰ οὗ ννῆδξ 85 Ὀθϑη βΞαἱὰ 1165 
ἴῃ {πε δοίυδ! τοϊαϊτίοη οὗ Οοὰ ἴο Μεββιδῆ, 85 
της Εδίποσ ίο ἴῃς ϑοη. 

ῥα! ρίυεη)] (οηϊγαβὶ χίνειδ (υ. 34). 
αὐ ἐῤρίηφι) ὦ. 31. ΤΠδ ἴοσγπι 5 ποῖ ἴο δ 

Ππ το ἴῃ ΔΗΥ͂ ΨΥΑΥ. 

386. Το δὺυϑβοϊυξο σι ργοπηδου οὗ {πῸὸ (ἢ σίϑ- 
[ἴδῃ γενοϊδίίοη 85 σοτηρασγοά νυἱτἢ 411 [ῃαϊ ννοπΐ 
Ὀείογα ἰδ 8θθη ἴῃ ἰΐ5 ἤπδὶ ἰβϑιιδεβ οὐ |1ξθ, ἀπά 
ἸπΟΔΡδΟΙΥ ἔοτγ 116. 

ἐῤαὶ δεϊῥευε! 7} ἢ ἃ [αὶ νυ ῖ ἢ 15 σοη- 
[ἡποῖ8, ποῖ πηουηθηίάγΥ (ὁ πιστεύων). 
ῥα ευεγίασης (ΘΌ97}81) 7,2] Τὸ δεῖϊευε 

ἀπά εοη τ. ἐῤαὶ ΤΣ ἐς 1δέὲ δο»ο} Οοά (τ Ϊοδη 
ἷν. 15) ἰ5 ἴῃ6 ρἰεάρο οὗ πονν δηὰ δϑίάϊηρ 116. 
Βγ {παῖ ὈδΙ ΘΓ οὐγ ἡνΠοἷο γοϊδίϊοη ἴο [π6 ννου]ᾷ, 
ἴο πηδη δπὰ ίο- Οοὰ, ἰ5 σὔδηρεοά; ἀπά ομαηροὰ 
ΔΙγοδαγ: Τὶς ἐν ἐ)ε εἰογπαί, (νι. 3, ποῖο). 

δοίϊευειρ νοἡ ἅἀιβοθουθῦμ (ὁ ἀπειθῶν). 
ΤΊΒΌΘΙ ΘΓ 15 τερασάοα 'ἰπ 8 δεϊνιγ. ὙΤἢδ 
5416 ϑνογά ὁσσιγβ σ Ρεοῖογ ἵν. 17; σπι. 1ἱ. 8, 
ΧΙ. 30, 31, ἄο. Νοίδιηρ ἰ5 βαϊὰ οὗ ἴῇοβθ ννῆο 
Ὦανα ΠῸ Ορρουϊαπγ οὗ σοιηΐηρ ἴο ἴπ6 ἴγαδ 
Κηον]εάρο οἵ (ἢ γιδ. (οπιρ. Μίασκ χνὶ. στό 
(πιστεύσας, ἀπιστήσατ). 

σῥαϊί ποὲὶ “τε 4) 5841} θ6 ἀπαῦϊθ ἴο ἔοττη 
ΔΠΥ ἵτπ6 σοποορίίοῃ οὗ ᾿Π6, πλις ἢ 655 ΘΠ] ΟΥ [ξ, 
(ὐοπηρ. ν. 3. ὙΠῸ διΐυτο ἰ5 σοηϊγαβϑιἑὰ νυ τῇ 
{Π6 ρρεϑοηΐ (ῤαΐῥ.. δαὶ! ποῖ...}: ἴδ 5ἰπιρ]ο 
ἰάθα οἵ ἐγε νυ τπ6 [1] σοποορίίοη εἰογπαὶ 
με. Οὐοπιρ. ν. 24, 39 ἢ 

ἠδὲ ὠγαῖῤ ΚΓ Οσοἡ] ΤὍῇε ρῆγαβθε 15 ςοπῃ- 
ΤΊΟΩΪΥ υδεὰ οὗ ἃ ἀἰϊδίιποϊ πηδη οϑίφιιοη οὗ [ῃ6 
τβῃΐοουβ ᾿πάρτηεπὶ οὐ Οοά (Άοαι. ἱ. 18, ΠῚ, 
5, ΙΧ. 2ζ2, ΧΙ. 10), δηὰ οϑρθο δι οὗἩ “"Π6 
σοπληξ υγλ ἢ " (ἡ μέλλουσα ὀργή, Μαῖϊ. 1]. 
21 ᾿ὰκΚς 1.5; ἡ οργὴ ἡ ἐρχομένη, τ ὙΠ 658. 
ἰ, ΧΟ; Τοηρ. [ΚῈ Χχί. 23, ὀργὴ τῷ λαῷ 
τούτῳ; τ Ἴδε655. ἴϊ. τό; οπι. 1]. ς (ν. 9); 
Ἐρἢ. ν. 6; (Οἱ. 1]. 6). 

ἴῃ {Π|8 δεῆσδε ἰἃ 15 ποῖ ιἱπήστεαιθηΐ ἴῃ (ἢ 6 
ΑΡΟΟΆΪΥΡϑβ6 (χί. 18, χὶν. 1ο, χνΐϊ. 19, χίχ. ἃς), 

4 δῦ. 2. 4. 

26 'ἢε τὲ Βε]ϊενεῖῃ ου τῆς ϑοὴ 1.95 5 



ν. 26.] 5τ. ΙΟΗΝ. 111. 
μιῇ φνει λϑιίηρ [πὶ : δἀπά ἢς τῆλ θ6- δυῖ τῆς φυγαὶ οὔ (ὐσοά τδίἀειἢ οὐ 
Ἰιενοῖῆ ποῖ τῃ6 ϑοη 5}24]] ποῖ 86ὲ ᾿ἰα ; 

ὙΠΟΓΟ ἴΠ6 ψταῖλ οὗ Οσοά" ἰ5 9εῖ κ5ἰάθ Ὁ 
δἰάς ἢ “6 ψταῖῃ οὗ ἴδε 1,4π|0᾽" (νι. 
τό (). 
τὰς Ρἤγαθ6 15 ὙΘΓῪ σοπηπιοη ἴῃ ἴδ ΟἸἹὰ 

Τοσίαπιεηῖ. (Οοπιρ. Ηρρτγ. 1]. 11.) 
Ηδεγο “ἴδ ψγαῖῃ οὐ Οοά᾽" ἀεβογθοβ [ῃ6 

δόπογαὶ τγοϊδίίοη ἴῃ ΨΒΙΟΝ ΙΏΔΠ 45 8 51ΠΠῸῈΓ 
βϑίδπάβ ἰονναγάς ἴθ Ἰυξίςο οἵ σοά. Οοιῃρ. 

ἈΠ]. 

Ἐρῆ. 1.2. 8. [οὁὴπ ροοϑβ Ὀδοὶς ἔγοπι ἴῃς γουθ- 
Ἰδλίίοη οὗ οὰ 45 Εδίμογ ἴο {πῸ οτγἰ ρἰβδὶ ἰάθα οὗ 
Οοὰ 85 Οοά. 

αὐϊάσερ οα δίῃ) ὙΠῈ πδίαγαὶ Ἰᾶνν 15 ἵποχ- 
οτϑῦϊθ. ΟἿΪΥ ἔδιἢ ἴῃ [Πδ τγενοϊδίίοη ἘὨγου ἢ. 
ΟΠ γῖϑὲ οδὴ τόπον ἴθ σοηϑθηϊθῆσοβ Οὗ 5ἰη 
Ὑν ΠΙςἢ πιιδῖ οἴμογινίθε ὑηρ Οοά᾽ 5 γαῖ Ὡροὴ 
[Π6 δίπῃθσ, Οὐοιῃρ. 1: [οὁδη ἰἰ]. 14. 

ΑὨΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οὐ (ἨΑΡ. Π1. 

8. ΤΠο νογὰ ἐγδηβίαιϊοά αραὶπ (ἄνωθεν) 
ΡΓΟΡΘΟΓΙ͂Υ πιθᾶπϑ “" ἔγοπι πὸ ἴορ,᾽" ““ἔτοπι ἴἢ6 
Ὀοριπηΐην,," “ἤοπὶ δθονθ." Τῆι 1ἴ 5 υϑεὰ 
᾿ΠΠΈΟΓΑΙῪ οὗ τὴ6 τεημάϊπρ οὗ ἴδε ναὶ! οἵ ἴῃ8 
[οπιρ 6 ὁ ἔγοῃ (6 ἴορ᾽" (Μαῖϊ. χχνὶϊ. εἰ: 
Ματῖκ χν. 38: ςοπιρᾶγεὲ ἰομη χὶχ. 23), δηά 
[ΟΠ ΡΟΓΆΪΥ οὗ Κπον]οάρξο ροβϑοβϑεὰ ΠῸΠὶ δη 
οαΥΐγ ἀδῖο (Αεἴβ χχυΐ. ς), οὐ ἱγδασθὰ ἔγοπι ἴῃ 6 
80 τος ({Κὸ 1... 3), δηά ἸοσΑΙΥ, νυν 4 5ρὶΠ- 
ἴμ4] φρρ]ςδΐίοη, οὗ ἴΠ6 ννυϊϑάοιτι νυν ἢ σοπιοῖῃ 
“ἰ ἔτοπὶ ἅδονυθ ̓" Στ οὐδ 111, 1ς) 171 (ΟΡ. 
]Άτλ65 1. 17). ἢθ ογὰ ΤσσυΥβ ἴῃ 8 56η55 
5: ΠλΠΪΑΓ ἴο [ἢ 15 1Δ5ῖ ἴῃ [ὁ 1|}. 21, ΧΙΧ. ΙΙ. [ἢ 
Ὁ]. τν. ο ᾿ξ ἰδ σοπιδιηθα σι [Ππ 5: π|ρ]6 ἴοστῃ 
ἴου “" δραίῃ " (πάλιν ἄνωθεν), 85 ᾿πηρ᾿ γίηρς ἴΠμ6 
ςοπλρίοείς τερεϊπίοη οὗ Δη δπίῖγο ργοςθϑβ, διδγί- 
ἴῃ, 85 ἰἴ ννογό, δἴγοθςῃ, 580 45 ἴο οὐ) ξοσγαῖθ 
ΘΥΘΓΥ ἴγλοε οὗ Δη ᾿πίογπγθάϊαϊο σἤδηρο. 

ΎΝνο ἱπιογργεϊδίίοηβ οὗ ἴδ6 ννογά, ἀογινοὰ 
ἔτοπι ἀϊϑιϊηςῖ Δρρ]οφίίοηβ οὗ ἴδ διπαδηηθηΐδὶ 
ἰάοα, ᾶνὸ ἔουπά ἔανοιγ ἴῃ ἰδ ῥγεβθηΐ ρ]4ο 6 
ἔτοπὶ θαγὶγ {ἰπ|65: (1) “ ἔγοιῃ ἴδ ὈΘρΙηπιηρ,᾽" 
ΟΥΟΓ δρδίη," ὁ δηονν,,) δηὰά (2) “"ἴτοπι 
δῦονο,"" ““ἴτοπὶ Ποανθη." ΤὍὌῆς ϑγγίδας (Ρ6- 
βῃϊο), Μειπηρῃις, ᾿ΕΠϊορῖς, δπά 1 αἴίη νεῦ- 
8:0ῃ5 ρῖνα ἴθ τοπὺπάεπρ “4ηενν " (ΜΝ υἱραῖεο, 
“ὁ τρηδίι5 (η4ἴ115) ἄδημο ᾽᾽) ; [πὸ Οὐτξεῖ νυ ῖουβ 
(τοπὶ Οτρθη) ξϑπογα!ν δάορί [δ 56η56, 
“. ἔγοπι πδάνθῃ ; ὑ τῇ6 Ηδτγοΐοθδῃ ϑγγίας, Α τε - 
Πῖᾶη, ἂπὰ Οοἰδὶς νογϑίοηϑ ἴγδηϑιαῖθ “" [γῸΠὴ 
δῦονο."" ὍΤῆδο Εν 5 νϑγβιοπ5 ἤᾶνθ νδο! ]δίοα 
βίγδηροῖγυ. Ὑγπάδλὶθ δηὰ (ογνογάδὶθ, δργθοίης 
ν Νυϊραίο, Πὰς Πογ (ἐνοπ πριιθη ᾽), ἂπὰ 
Εταϑίηια. Εά. 1., ράνθ "πον :" Ὀυϊ ἀονεοῖ- 
ἄαϊο, ἰῃ ἴῃ6 Οτοαῖ Βι0]6, ἢ (6 Ζουγοῖ 
νεϊβϑίοη (“νοὴ οὔδῃ μογαῦὺ ᾽)), δηὰ Εἰγαϑίλιβ, 
ἴῃ δ΄5 ἰαίετ εὐἀϊἴοπβ (6 5ιιρεῖτ5)), ξᾶνε 
“ἔγοπὶ αὔονθ." ὉὍΠὸ Βιβῃορϑ᾽ ΒΙΌ]Ὲ οὗ 168 
τολάϑ “" Ὀογῃ ἀρϑίη,᾽" δυϊ [Π1|5 15 σῃδηροα Ὀδοὶς 
ἀραῖὶῃ ἰῇ 1.72 ἴο “" Ὀοτῃ ἔγοπι ἀῦονυθ." 

[{185 Ὀδδη υγροὰ ἴῃ ἕδνουγ οὗ {Π6 ϑδϑοοηά 
τοῃογηρ παῖ δὶ [οΐπ σοπϑίδηςγ 5ρθᾶκϑ οὗ 
ὡς ΒΟΙΠΡ Ὀογηῃ οὗ Οοά᾽" (γενν. ἐκ τοῦ θεοῦ), 
ἰ. Χ2:; 1 [οδη 11]. 9, ἷν. 7. 0 1, 4, 18, ψ »Ὦς 
[α ἀοε5 ποῖ βρέακ (45 δῖ Ῥδ0]}}) οὗ ἃ ““ πεν 
ετεδοη." Βυϊῖ τ πᾶ δ 4ημπεϑιιοηδα νυ Ποῖ ΠΟΥ 
16 ΡὮγαθθ υϑεα ἤἢοΓΘ (γενν. ἄνωθεν) σου!ὰ Ὀδ 
υϑοὴ ἴο σΟΠΥΘΥ (ἢ 5 ἰάοα οὗ Ὀοίηρς ὁ Ὀοτ οὗ 
Οοἀ," Ὡῃὰά : νουϊά Ὀε τιοδὲ βίγδηζε υπηάεν 

ΔΩΥ͂ ΟἸγΟυηϑίλησοα πὶ (6 504] τηοάδ οὗ 
ΟΧρΓοϑϑηρ ἰτ ββουϊά Ὀ6 αραπάοπθὶ. [ΐ ἰ5 
ἔαγίθοῦ οὗ ξγθδλί ἱπιρογίδπος ἴο ποῖϊςθ (παῖ ἰπ' 
(}6 ἰγδάϊτίομαὶ ἔοστῃ οὗ [6 ϑαγίηρς (ε. σ᾿ [υϑῖ. 
Μ. “Αρ.᾿ 1. .) ἃ Μοτ͵ά 15 υ5εὰ (ἀναγεννᾶ- 
σθαι) ἃ5 δαυϊναίεης ἴο {πὸ διμδίριιουβ ρἢγαϑθ 
οὗ 81 ]οδη (γεννηθῆναι ἄνωθεν), ννλϊς ἢ υπ- 
4υδβιϊ ΟΠ ΔΌΪΥ σΔῃ ΟἸΪΥ τηθᾶῃ “ἴο Ὀ6 τοῦοτγη 
(σοιρΡ. σ Ρεῖ. ἱ. 3, 23). Απά, οῇςδ ἀρδῖπ, ἴμῸ 
ἰάθα οὗ “ἃ ὉΠ ἔτοπὶ Οοα " (ἰ. 13) ἀοο5 ποῖ 
βυι (πΠ6 σοηΐοχί. ὙὕΠ6 γοϑ] γ οὗ [π6 πενν Ὀϊγιἢ 
ἢδ5 ἴο Ὀδ ἰαϊὰ ἀοννῃ ἢγβί, δηὰ μδη 118 σῃαγας- 
ἴογ (νυ. 4), ΤῊΘ ΕΠΠρἢ 8515 1165 οὐ ““ἴο Ὀδ 
Ὀοτη." ὍΠΙ5 ἴοο ννᾶβ δυϊάθπε!Υ 6 5θηϑθε ἷι 
νο Νισοάδιηυ5 υπάειβιοοά (πῃ ϑοηΐθηςθ 
(6 «εεονμά 1156). 1 δ Βαδὰ ἔουπά ἃ γεΐθγθπςδ 
ἴο [Π6 αἰνίπο δοϊίοῃ ἴῃ ἴπ6 [οτὰ ς νογάβ ἢ 
σου ]ά ποῖ Πᾶνθ ἰθξζ ἢ ἀπηοιϊςοα. ὙΠΕΓΘ ϑοθτηβ 
{Πεπ ἴο Ὀ6 0 γϑβϑοὴ ἴο ἀουδὲ ἰπαὶ [Π6 5θῆβ86 
Εἰἴνθη ΌΥ ἴδ Νιυϊξαῖα ἀηὰ ΑΟὟ. 5 σγιβῃῖ, 
{δου {π6 ποίίοῃ 15 ηοΐ {Παϊ οὗὨ πιογὸ τορος τοη 
(αφαίμ), Ὀυὲ οὗ Δη δηδίοξοιιβ ριόςθβϑ (αηεςυ). 

14. Το παιτδῖϊνε οὗ (86 βεϊξπρ αρ οὗ ἴῃ6 
Ὀγάζθη βογρεηῖ (Ν πὶ. χχί. 4 6.) ργεβθηΐβ δ ἢγϑβι 
5 5ῃ:ϊ βένοσαὶ αἰ Βησυ τἰ65, ΤῊ υ8ὸ οὗ Δη ἱπιᾶζὸ ἴῃ 
βρὶἴθ οὗ [6 βϑηθγα] ργοδιυϊοη, ἀπά (Πδῖ παρ 
{Π6 ἱπιᾶρο οὗ ἃ βογρθηΐ, 15 πηγϑίθπουβ. [βίη 
ΜαγῖΥγ ριθϑϑε5 ἢ15. [νυν 5 ὁρροποηΐ νυἱτἢ [ἢ 15 
Δρραγθηῖ νιοϊδίίοη οὗ (Π6 ἀϊνιηθ ἰανν, δηὰ 858 
ἴογ δὴ ὀχρδηδίίοη. “)ὲ σδηποῖ ρῖνθ οπορ," 
15 [6 ἀπδύνοῦ: “1 Πᾶνὸ οἴδη ϑκθα ΠΥ ἰθδοῃο 5 
δυουϊ {Π1|5, «πὰ πὸ οπϑ οοι!]ὰ δοςουηῖΐ ἔογ [ἴ "ἢ 
(᾿ ΔιΑ].᾽ ὃ 94, Ῥ. 312 Β). 
ΤΠ δατ]οϑὶ τείεγεηςθ ἴο ἴδ ἰποϊάδης 15 ἴῃ 

(Π6 Βοοκ οὗ Νν]βάοπι. ““[ἼΠῸ πιυγπγυ της 
ΡΘΟΡΪ]6] νγεῦο ἴσοι] ἔογ ἃ [π{|6 ψν 116, ῸΓ 
ννΆΓΠΙ 5, ΠαΥΙΠΡ ἃ 5γπηῦο] (σύμβολον ποῖ σύμ- 
βουλον) οἵ ΞαἸνδίίοη, ἴο τοπιηα ἴποπὶ οὗ ΤΥ 
σοτηπλδηπηθηΐβ., ἴον 6 ἰδαΐ ἰὰγηθα ἴο ἃ ννᾶϑ5 
βανθά, ποῖ Ὀγ γϑάϑοῃ οὔ (ἢ νν ῃ]ςἢ ἢς Ὀεμε]ὰ (διὰ 
τὸ θεωρούμενον), Ὀιϊιιῖ Ὀγ τεᾶϑοη οὗ (6 ϑανίουγ . 
οἔ 4}1" (ν 5ά. χνί. 6 4.). Ὑηῖδ Ἔἐχρίαπαίίοη οὗ 
ἴῃς ΘοἤοΔΟΥ οὗ [ἢ6 ϑυτηῦο] 15 σογηΊΟΠΪἶ φίνθῃ 
ΌΥ [Θννιδ νυ ΐοτβ. 80 ἴπὸ Τάγρυπι οὗ [οπᾶ- 
ἴθδη : “11 8.1} σοπο ἴο ρᾷ55 (πδῖ 11 [οη6 ὈΠ|6η] 
Ἰοοῖὶς υροη [ξ, 6 384} νθ, 1 ἢ18 βοαγὲ δ6 ἀϊ- 
τεοϊεά ἴο ἴδ6 Νάπιε οὗ ἰῃς νγογά (ρηγωὺ) οὗ 
δὲ [κμοσὰ." 



64 στ. ΤΙΟΗΝ. 111. 
ῬΏΠΟ ᾿ηϊογργεῖβ [ἢ 6 βογροπηξ 845 [ἢ6 δηξ 6515 

οὔΒ βογρεηΐ οἔ (ἢε Τοπιριίδίίοῃ, δη Ιάθα νυ ἰςἢ 
'5 (υυμηὰ Α͵5ο ἴῃ ἈδΟθΙπίῳ νντιεπρβ. “ὙΤῊε 5εγ- 
Ῥεηῖοῦ ἔνε," δ ϑυ5, "" νγᾺ5 ρίθάϑιιγε: [πα βογροηΐ 
οὗ Μοϑβε5 ννᾶ5 Τεπηρεγάηςα (σωφροσύνη) ΟΥ̓ ὁΠ- 
ἀϊιγᾶποο (καρτερία). [ἴ 15 ΟἸΪΥ ὈΥ 115 5ρίὶγιῖ 
οὗ 56] ς άθηϊαὶ [ῃδξ [Π6 8} πγοπ]θη5. οὗ νἱσθ 4.6 
Ονογοοπιθ᾽" {- Ι,6ρ. 4]16ρ.᾽ 11. Τ. 1. ρρ. ϑοίξ: 
"46 Αρτῖς.᾽ Τ. 1. Ρ. 31ς ἢ). 

ὙΠ|5 ἱπιογργεοϊδι Ιου ἔουπά 5ο0ΠΊθ ΟΌΓΓΘΠΟΥ 
διηοηρ ἴδο (ἢ γϑίαη Βαίπογθ. Αὐλθτοβθ, ον]- 
ἀθπά]ν ξΟ]]ονν πε ϑοπηθ θαυ οῦ δα ποῦν, σροακϑ 
ΟΥ̓ ΠΥ 5εγροηΐ, ἴῃ6 βοοά ϑβογρεηΐ (ςοιῃρ. 
Μαῖϊζ. χ. 16), νῆο 5ῃθάβ ποῖ ροίβοῃ διιϊΐ 118 
δη(ζἀοἴοϑ5 ἔγοσῃ ἢϊ5 τηοιῖῃ.. ὙΠ ς βογρϑηΐ ἐν ῃ! ἢ 
ΔΡΙΟΓ 1ῃ6 ννιπῖογ 15 ραϑδί ριιΐβ ΟΥ̓ ἢ]5. ΠΌΒΗΪΥ 
ἀγεβθ (ἐχμΐ “6 φογβογὶς ἀριε), παῖ 6 ΤΑΥ͂ 
ἌΡΡΘΑΥ ἰπῃ ἔδιγ Ὀδδυΐϊγ" ([π 5. οχ]!. “ δογηη." 
ΜΙ. 8 14). 
ΤἼε δ] Ιοῦ τπαΐ [6 ϑογροπί ννὰβ ἴπ6 δπι ]6πὶ 

ΟΥ̓ ΠραΠπρ ἀπά |ὸ (ΚΟθΕ] οἡ Ναπι, χχὶ.) 
δοσογάϊηρς ἴο ἴπθ Ποδῖπθη ςοηςσορίίοη, ννηϊςῇ 
νν85 ἀδνόϊοροα ἀπιοπς ἴθ ΟΡ ϊῖο βοςῖβ (ςοπΊρ. 
Τογῖ}]. “ἀ6 Ῥίαϑοσ, Ηστ. 47), σαγγθεβ οὐΐ 
1Π15 σοποορίϊοπ ἴο ἃ πιοῦὸ ὀχίγαναρδηΐξ [ΟΓΠῚ. 

ἼΠΕΓΘ ση Ποννονοῦ δ6 ΠΠ{{|6 ἀουδὲ (ῃαὶ [Π6 
βογρϑηΐ ἴῃ δογιρίαγε 15 {Π6 ϑυπίθο] οὔ {Π6 ρεγ- 
50η8] ροννοῦ ΟΥ̓ 6ν}] (ον. χι!, οι. ; 2. (οΥ. χὶ. 
41 Ὅδεη. 1. χα 86); δηὰ {Πα (Π6 σθηΐγᾳὶ ἱποιρὴς 
ἰὴ ἴη6 Μοβαῖς πδιγαῖϊνε ἰ5 (ῃδὲ οὔ {Π6 ον] ὈῪ 
Ὑν ἢ ἢ (ἢ 6 ρθορὶς βιιβογεὰ Ὀεϊηρ 5σἤθννη ΟΡΘΗΪΥ 
85 Ονεγοοῖηθ (σορ. Οὐ]. ἴ,. 15). Ηδ ννῇο 
Ἰοοκίηρ Ὡροη ἴΠ6 ϑγπῖῦο] τεσορηϑοα ἴῃ τ 1ῃ6 
βίξῃ οἵ ΟοὐάδἜθᾧ σοπαυογίης ρόννοσ, ἔοιιπα ἴῃ 
ΒΙπΊ56 1 (Π6 οἤοοῖβ οἵ δ. ὙὍΠδ ον] νγᾶ5 τὸ- 
ῬΓΕβθηϊθα ἃ5 ὀνθγσοπηθ ἴῃ ἃ ἴγὐρίςδὶ ἔουτη (4 
ὀγαξεη ἘΠ Δηά ποῖ ἴῃ δῃ ᾿παϊνιάϊ4] ἔοτπὶ 
(α παίϊμγαί σεγρθη), ἀπὰ ἱπογοίοσο ἴπ6 δρρὶϊςδ- 
τοη οὗ ἴῃς ᾿πηᾶρὸ νν85 Ὁπίνογϑδὶ. 

[ἔπονν ννα σοπϑιθγ ἘπῸ ἱπιπχοάϊδῖθ Δρρ]1ς8- 
τίοη οὗ [ἢ ΞΥπιῦο], ἰζ 5 αἴ ὁὔσθ οἰθαγ ἴμαϊ ὈῪ 
ἰγδηβίογγιηρ [Π6 ἰπιαρὸ οὗ ἴπ6 οἱοναίίοη οὗ πὸ 
βογροηῖ ἴο Ηἰπιβοὶ (Ἶ σιϑί Γογεϑμοννοὰ ἴδ δ 
νν85 ἴο 6 ργδβϑθηίθα ἴῃ 5ΟΠΊΘ ννΑΥ σοηϑρίςποι5- 
Ιγ ἴο πιθῃ, δηὰ (πδὶ Ὀείηρ 50 ργεβοηιοα Ηδ ννὰϑ8 
ἴο Ὀ6 1Π6 5οιιγοθ οὗ ᾿ξ το ἴπΠοβϑὸ ψνμο Ἰοοκοὰ ἴο 
Ηϊπι ἢ ἔα. 80 πιυςῇ ΝΙσοάεστηι5 ννοι]ὰ 
Ὅ6 Δ0]6Ὲ ἴο γσαίμοσ. δὴ ννὸ πονν αίξογ {ΠῸ6 
δνθηΐ [οϊονν οὐἱ [Π6 ράγα] οὶ ναὶ Γασι πογὺ 

ΤὮδ εἰοεναφίοη οὗ [Π6 δογρθηΐ οἡ {86 ροΐθ, δηὰ 
[86 βογρεηῖ [561 ἢᾶνθ θδθη ϑιιρροβθά ἴο ὑὲ 
αἰγες εν βρη! βοαπὶ οὗ {Π6 οἰγουπηβίδηοοβ οὗ [Π6 
ἀθδίῃ οὗ (γῖϑῖ ἄροη {πῸ ἐγοθθ. Α5 ἴο {πὸ ἢτϑβὶ 
Ροϊηΐ, 1ξ 5.6 Ππ|8 ἴο Ὀ6 τϑαϑοηδῦϊο ἴο 580 {πὶ (Π6 
τηράδ ἴῃ νυν Ὡς ἢ {πὸ ὈΓΑΖΘη βογροηΐ ννᾶ5 ϑῃεννῃ 
(0 ἴΠ6 γε οὗἉ ἐδ! ΔΡΕΥ ργοῆραγοὰ {Π6 πιοάθ ἴῃ 
ὙΠΟ ἢ ΟἸἾγϑι ννᾶ8 ργοϑοηϊθα ἴο πϑη νυ ἢ Γὸ- 
ἀοπιρίνο ροννοὺ (ςομῃρ. χὶϊ. 32). ὙΠῸ βεσοῃὰ 
Ῥοϊπξ ργεϑθηΐβ σγοδίογ αἰ βΊ συ] γ, Ὀὰϊ [Ὁ 15. ἔτος 
ΠΟΘΠΕΙΥ ργοϑϑοὰ ΟΥ̓ δαὶ υΠΐοσθ. Ὑδυ5 [6 
δυῖμοῦ οἵ ἴπΠ6ὸ Ερίβι]Ὲ οὗ Βαγηδθδβ διιρροϑοβ 
Μοϑεβ ἴο δά άγεββ ἴπ6 ρβθορὶθ ἴῃ ἴπ656 ννογάϑ: 
“Βοηονοῦ ΔΠΥ οπὲ οὗ γοιι ἰ5 Ὀϊίεη, ἰεξ ἨὨϊπὶ 
Πςοπῖα ἴο {πε βεγρεηΐ ὑνΒ]ςἢ 5 ρἰασεά ἀροη πε 
[τὸ (ἐπὶ τοῦ ξύλου), ἀπὰ ἰεΐ πὶ Πορο ἴῃ ἔδιτἢ, 

πὲ πὲ [186 συμ]. ϑογροης] Ὀείηρ ἀθδὰ σδη 
τᾶῖο ἰϊνθ, δηὰ ᾿πηγηθαϊδίο! Υ ἢ 584}} μ6 βανθὰ " 
(Βαγη. " Ερ.᾽ χι1.). [Ιἢ [815 ἀϑρθοῖ τῆς ἢδττη- 
Ἰοβϑῆθββ οἵ ἴΠπ6 ἴγρίςδὶ βοροηϊ νγᾶ8 παι γΑ νΥ 
ἄννεῖε ὑροη. 80 Οπρεέη ντιῖῖοβ: “ΔΑ Ὀγάζοη 
Βογροηΐ νγᾶ8 ἃ ἴγρε οἵ ἴῃ ϑδανίοιιγ,᾽" ἔοσ Ηδ ννᾶϑ 
ῃοΐ 4 βοῦροηΐ ἔχ ]γΥγ; Ὀυϊ ““τεργοϑθηϊοα (γε α- 
δαΐμγ) ἃ ϑεγρεηΐ,.." (Ηοπι. χι. ἴῃ Εἰ Ζεοῆ.; 
8.4). ΟἸδοῖβ ἔο ονν οὐ 1}15 Ἰάδα τῆοσγθ ἴῃ ἀθ- 
(411. ΕΓ ΘΧδιΆρΡΪθ, Οτσόρουυ οὗ Νγϑβϑᾶ, ὀχρ δπ- 
ἱπρ 186 Πἰβίογυ δί ϑοπὶθ ἰδοηρίῃ, ϑᾶγϑ: ""ΤῊΘ 
ἰνν 5ϑῆδννυβ ι.5 ἴδ! ννῃ ἢ 15 σθθη ὈΡΟη ἴἢ6 ἴγθ6 
(τὸ ἐπὶ ξύλου φαινόμενον), δηὰ {15 5 [6 {|Κ6- 
Π655 Οὗ ἃ βεγρεηΐ δηὰ ποΐ ἃ βογροηΐ, 35 αἷϑο {πὸ 
ἄἀϊνιπο Ρδὺ] 54! 1ἢ, "1η ᾿ἰκοηθο5 οὐ ἢδϑὴ οὗ 5η" 
(Άοπι. νῖ!1. 3). ΤΟ ἴπ|6 βογρϑηΐ 15 δη: απὰ 
ἢ τηδὲ ἀεϑεγίβ ἴο δίῃ ριιϊβδ. οὐ ἴπ6 παΐιτο οὗ 
{Π6 βϑογροηῖ. Μίδη {δμευθίογο ἰ5 ἔγοθα ἔγοπὶ βίη 
Ὀγ Ηἰπὶ νγῆο αϑϑυπιοα (ὑπελθόντος) ἴῃο ἔογπὶ 
(εἶδος) οἵ 5'π, ἀπά ννὰβ πιδάθ δέϊογ οἷιῦ δβῆϊοι 
(γενομένον καθ᾽ ἡμᾶς), 'νῇο ννεγῈ σῃδηπο ἴο 
{πὸ ἔογπι οὗἩ ἴμ6 ϑδεύροης " (6 νὶῖ. Μοβ." 1. 
ῬΡ. 414 ἢ. Μίβπο. Οομρ. ἢ γγ5. πὰ Τ βεορῇ. 

ἰοε.). 
πὸ ΣῈ δαορεπηρ ἴπῸ βᾶπὴθ νίονν, {παῖ 

ἴΠ6 βογρεπί σοργεβοηΐϊεα (γίϑξ, θχρίδῃβ {ῃ6 
σοηποχίοῃ αι οἰ δγθητγ. “ἼΏΘ [Θνν5,᾽ Π6 
ὙΓΙ65, "Γοδίης ΟἾ γιὲ 45 ἃ βερεπί, ννοΓῸ 
νουηάοά Ὀγ τὸ νν}]65 οὗ ἴπῸ βϑεγρεηΐῖ, ἴῃαΐ 15 
[η6 ἀόν!, δηά τΠθη Ὠϑα]ηρ σάπια ἴο ἴΠο56 γῆ 0 
γνΟΓο δΙΓ6η, 85 Όγ {Π6 πρὶ αρ οὗἩ [δ βογροηι" 
(Ηκπτν. ΧΧΧΥΙΙ. 8 7, ΡΡ. 272 [.). 

Τογ]]ΠἸΔη, οὐ 16 οὐδοῦ ἢαπά, δανν ἴῃ ἴῃ 6 
βούροηξ {ΠῸ ἱπγᾶρο οὗ ἴθ ἀθν!) εἰδίη, (που σὴ πδ 
ἸΠΊΡ] 165 πα (Π6 ἤρσιγε ννᾶ5 νδγΙΟΌ 5}. ἱηϊεγρτεῖ- 
Θά ἴῃ ἢ]5 ἔἴπη6 (΄ ἀθ 140]. ν, Οὐοιηρ. “δάν. [υἀ.᾽ 
Χ 
ἸάΝ Ματγῖγτ ἀννο]]β ΟἿΪΥ ὑροη ἴπ6 ἤρξιυγο 

ΟΥ̓ {86 σγοββ (σημεῖον ΧΧ.), οη ΠΟ (86 
Βογρεηΐ ννᾶβ γαϊϑθᾶ, δηὰ ποῖ οὐ ἴδε ϑογρεηξ 
1150] 45 [6 ΘπλΌ]οπὶ οὗ [πὸ 1, οτγὰ 5 βανίηρ Ῥδ9- 
δίοῃ (' Αροϊ." 1. όο, "1)14].᾿ 94). 

Ι͂ὴ ἴπ6 ἴαςε οὗ ἴπεϑο δηὰ οἴμοι ἀ  ογηςθβ 
Οὗ ᾿πἰογργοίδιιοη 1π ἀοίδι], [ἴ ϑθοπὶ5 ἴο δὲ ἔὰγ 
Ὀσθοῖ ἴο συτήραγο (6 ἴννο δοῖβ τοροίμοῦ 845 
ὙΥ ΠΟ] 65, 6 οἰθνδίίοη οὗ ἴῃ βϑεγρεηῖ, δπὰ (ἢ6 
οἰοναῖίοη οὗ (τι οα ἴπ6 οσοβθ, νι πουΐ δἵ- 
ἰεπιρίης ἴο ἕο] ον οὐκ ἴπ6 σοπιραγίβοη οὐ {Π6 
Ραγίβ ϑοραγαίεϊγυ. Ὑπὸ πηρ ὺρ οὗ τῇς 56Γ- 
Ροηῖ, ἃ5. Αὐυρυϑίϊπε βᾶγϑβ, ἰ5 ἴἢ6 ἀθδίῃ οὗ 
ΟΠ γιϑί, τπ6 σδϑο Ὀοίηρ 5: πὶ ποαὰ ὈΥ ἴΠ6 εβθοῖ 
(Αυξ. ὁ1)6 ῥϑος. ποῦ. οἵ γοηλ}55.᾽ 1. 232). ἴπ 
ΟἸγῖβὲ 510 ννδ5 5]αίη, αηὰ πὸ γῆο δὰ ἴδ βρονγεῦ 
οὔ βίη (Άοπι. νἱ. 6; (οἱ. 1. 14). Ομηβι πῆοὰ 
ὮΡ ὕροὴ ἴΠδ6 ογοϑθ “ἄγαν 4}} πῆθῆ υηῖο 
Η!πι ἔογ εἴθιτιαὶ βαϊνδίϊοη "ἡ [ξῃ. (Ἰηἴογροὶ. “δὰ 
ΘΙΎΥΓ.ἡ 2). Ἰοοκίηρς ἴἰο Ηἰπὶ [ΠῸ ὈΘΙΟνΕΓ 
βηάϑ5 [1ἴ6, ((ὐοπρ. 45. "ἀθ ὅρ. 5. Χιν.) 

ἴῃ ἴΠ6 ἴγρο δπά ἴθ δητιίγρο ἴΠ6 βᾶτὴθ σ»τοδῖ 
ἰάθ45 ἄγ σοηβρίςσιουβ. ὙΠΟΙΘ ἰ5 ἴῃ ὈΟΙῈ ἴῃ 
ΟΡΘΠ πιδη Ὀϑίδίϊοη οὐ ἃ ϑοιισοθ οὗ μοαϊης ἴο 
πόθο ϑιτἴθη, εῇβεοσίυα] ὉγΥ ἔα, πὰ ἴπδὲ 
ὑπάογ {Π6 ἔοτπι οὗ ἃ ἰυπιρὴ ονοσ ἴΠ6 σδιι56 οἵ 
ΒΌ ΠΥ ἤδη [ἃ ὯΔ5 Ὀδεη δ᾽]ονγοά ἴο ἀο 115 
ννοῦϑῖ. 



51τ. ΤΟΗΝ. 11]. 
ΤΠὸ [οννιϑἢ υΥ οΥ5 ἀγα 5 Πρ ΪΑΥΪΥ 5116 πὶ 85 

ἴο {πὸ ἱπεϊάδηϊ οὗ [Π6 Βγαζϑη ϑογροηῖ. “ἼΠ6 
τϊηρ ννὰ5 ἀοῃθ ὉγῪ Οοὐ᾽ 5 σοπητηδηά, πὰ ἰΐ 15 
Ὡοΐ [ὉΓ 0.5 ἴο Ἰῃ4υΐγο ἰηἴο ἔΠ6 ΝΥ πὰ ννῃθτο- 
ἔογο οὔ ἴῃ βογροηΐ ἔογτῃ " (Αθθη ἔζΖγα, φυοϊοά 
ὈγΥΤΑγ ον, “Τἢε Οοβρεὶ ἰπ {Π61μΔἀνν,᾿ ΡΡ. 110 5..). 
ΎΤΠΟΥ αἰἴδοιι55 πούνευοσ (6 ΤῊΔΉΠΟΓ ἴῃ ΜὨΪΟἢ 
16 ϑγτροὶ ννὰβ οἰήοδοίοιι5, πὰ σοτηπιοη ῦΥ 
ἄρτοα ἰῃ βιυρροδίηρ ἰπαὶ 1ἴ ννᾶ5. ὈΥ εἰϊγοσιην 
τήθη ἴο {ΠῚ τρ ἐμοῖς ογοὸ5 ἴο {ποὶγ ΕΔΊΠΟΥ ἴῃ 
Ὠράνθη, δπά ἴο 566 ἰη Ηἰπὶ ἐπῸ σΟΠΠΌΘΓΟΥ οὗ 
{ΠΕΙ͂Γ ἐποῖγ. ΤῊ σἢΙοῖ ράβϑαροβ Ὀρατιηρ ὑροη 
τῆς πιιδίίοη ἅγὲ σοϊοςϊοά ΌὈΥ 16 γουπρεῦ Βυχ- 
ἴοΓ ἴῃ ἢ5 ἰγεδίϊϑα "δ βογρεηΐθ προ (" ἔχ- 
Θγοϊ Δ ]1οη65,᾽ ΡΡ. 458 ΗἾ. Βαβι θα, 6.9). ὙΠῸ 
ΒΈΠΘΓΔ] ἱπιογργείδιοη οὗ ἴπ6 ΠΙϑίουυ Πᾶ5 Ὀθθη 
{τδ] ΘΉΓΥ ἀϊδουδϑοὰ δὲ ἰεπρίῃ. Ὑννο δβϑᾶγϑ 
ΤΏΔΥ Ὅδ6 πιρητοηθὰ; Μροηκεη, ᾿ς θεΓ ἀϊθ 
δἤοσηθ ϑοδίδηρο, 1812 (' ϑομ δηἦ ΥΙ. χει ᾽ 
χ8ς8), ἀπά Ετβκίπο, “ΤῊΣ Βγδζθη ϑογρεηΐ, οὕ 
1 τες εοππηξ [Ὠγουρὴ Ποδίῃ,᾽ 1811. 

ΝΌΟΤΕ ΟΝ ἘΕΑΡΙΝΟΒ ΙΝ ΟΗΑΡ. 1Π. 

ὝΠΟ ἅἃγὸ ἴπγοο σοδαϊηρϑ οὐ ςοποιἀογδῦ ]6 
ἰηϊογοϑῖ ἴῃ σἢ. 1. ψνςἢ τγοηυίγο ἴο 6 ποιϊοοά 
ἴῃ 50πΠΊ6 ἀοἰλ1}, 45 ΠΟῪ ἱπνοῖνα ἱπχροτίδπίι 
ῬΓΠΠΟΙΡΙ65. οὗ ἰοχίυδὶ οὐ ἰςίϑση. ὙΠΕΥ ἅγὸ ἴδ 
οπλβϑίοη οὗ (πΠ6 ννογάς 
( : Ὁ. 15. Ια} ποί ῥεγί εὖ δμὲ (μὴ ἀπόληται 

ἀλλ᾽. 
(2) ν. 13, «υδίοῦ ἦε ἱπ ὀεαύεη (ὃ ὧν ἐν τῷ 

οὐρανῷ). 
(3) νυ. 31, 31, ἐμ αδους αἱ ἐῤδίηρ!, απά 

(ἐπάνω πάντων ἐστί, καί). 

(1) ΟΥ̓ δΒ686 συ. τς 5 (6 5ἰπηρ]οβϑὲ οᾶϑθ, δπὰ 
ὯΛΑΥ Ὁδ ἴδκοϑη ἤγϑῖ. 
ὙΠΟ ννογάς ἰη ἡαμυδϑίίοη ἄγὸ οπι θὰ ὈΥ͂ 

(α) Μ55.:; ΝΒΙ,ΤΌΙ,12 δηά ἃ ἔδνν π|58. 
(8) ἤεγείοπ : (Οἰά 1 αἱ., Ξοτλθ), ΟΙΑ ὅδγν., 

«ἴεγις. ὅγγ., ρηρρ., (Ἐ1.), (“4γηι.). 
(γ) Ταΐδεγε: Ογτ. ΑἹἸ., γρσ., ἐς. 

ΤΠΕΥ ἅγὸ ἔοιιπά ἴῃ 
(α) Μ55.: Α ὁφ πὰ πολιν 411] οἶβιεσ 

Μ595. δηά π|55. ((1) ἃγὸ ππΠ 
(β) Κεγείοης : (Οἱά 1 αἱ., 50πι6), Κγμίᾳ., 

ὅγγ. }. δὰ Ηεί., (“γηι.), ("Ἐ1.). 
(γ) Οἶνσ., ΤβἼεοάϊ., νἱσζογίη. 

ΤΕ ϑᾶπηθ οσάβ ὁσσγ ἴῃ τ. τό, ν Βεσ {ΠΕ 
ἅτο οὐ ἰδ ὈΥ ΠΟ Θᾶγὶγ σι Ππογιν ὀχοορί Οὐ δγ». 
ΤΠ σοιϑιάογαϊίοη ΟΥ̓ ἢ 15 ον ἄθηςε σἤθνν5 (δὲ 
:, ὙΠΘ ΟΠἹΪΥ δποϊεηΐ (Δηϊ6- ΝΊς6Π6) ον! άθποο 

ἴογ ἴΠ6 ννογὰβ 15 1ῃδὶ οὐ βοπιὸ οἱὰ 1,αἴϊη ἰοχίβ 
(τοργοβοηϊθα δηγοηρ ἴπ6 Οτέοκ Μ955. Ὀγ 69). 

2. Ἴδε ννογὰβ ννεγὸ δαορίθα Ὀγ ἴπ6 Αηῖ!- 
Οσἤθπθ φοῆοοϊ ἴῃ {πὸ ἔοι ἢ σοπίιγγ, δηὰ 
ἴποηςθ ραϑϑοὰ ἰηἴο {πΠ6 συγτοηΐς Οὐδεὶς ἰοχέ, 

ἃ. ὙἼΠ6 οὔ ρίη οὗ {πὸ ἰπϑογίοη 15 οὈνυίουβ : 
8116 ἘΠΕΓΟ ννᾶβ ΠΟ σᾶι156 ἔργ ΟΠ, ββίοῃ. 

ἼΤΠΘ ννογαϑβ ἱπογεΐογε πηυϑὲ Ὀ6 οὐ οὰ τνῖτἢ- 
ουἍΐ ἀουδί. 

Ϊπ ςοηποχίοη νυ (ἢ 5 ΟΠ 55 οη, [ἃ πηι ϑὲ 
θὲ οὐδεγνεὰ {πμαὶ 16 ὈΓΙΠΊΔΓΥ δας ποΓΙ [65 ἃγῸ 
Βτεαιγ αἰνίἀοὰ 45 ἴο πο ργοροξίτίοπ δηὰ 
Ῥγοηουη Ὑὶς ἢ ργοσοάθ, Ψνὲ ἢπά εἰς αὐτόν 

δὲ δληὰ πιᾶ55 οὗ Μ55., (ΚΣ. ν.),, ὅζς., ἐπ᾿ αὐτῷ ἵν, 
ἐπ᾿ αὐτόν Α, ἐν αὐτῷ ΒΖ, 5οηηδ [,Δἰΐη σορίο8. 
ἴη υ. 16 [, τεδάϑβ ἐπ᾿ αὐτῷ. 
Τῆδ σοπηποη ρἤγαβθο πιστ. εἰς αὐτόν ΟΥ]- 

ἀσπην ΤοουἹὰ ποῖ Βᾶνο ρίνθη γίϑα ἴο ἔῆθϑθ 
ναγ Δ  ΟηΚ, ἀηὰ 1ἴ σδη ΟΠΪΥ δὲ τοραγάθα 85 δὴ 
ΘΑΥΪΥ σοττθοϊίοη, ΟΥ̓ (ες οἵποῦ σϑδαϊηρβ. ἐν 
αὐτῷ 5 δὶ οηςα ἴῃς Ὀεδί αἰϊεβίθά, ἀπά ΟΥ̓ ἰΐ8 
ἀἸ συγ ἐχρ δίῃ πο ᾿οπάθηοΥ ἴο σἤδηρο. 

' ( ὙΠῸ ῥγοῦ οπι ἴῃ τ. 12 15 πῆοτὸ ἀϊβῆςυξ, 
6 ννογάϑ ἀγὸ οὐπηϊοὰ ΌΥ͂ 
(α) Μ55.: ΒΙ,ΤΟ 33. 
(β) Κεγείοης : (ΜεέριρΡ.), (1... 
(γ) ἔαιίδενγε: Ἐπ5., Ογτ. ΑἹ. (οοηβίδημ! Υ: 

152 {Ππ|656. 866 ῬΏΒΟΥ, ΟΥΤῚ ΝΠ, 
Ῥγεῖ, ῥ. χχ.), Οὐκ. :πὲ. 

ΤΠΟΥ δγὸ ἑουηά Ιη 
(α) Μ55.: (Α) πὰ δΔρραγεπῆνγ ἴῃ 84]} 

οἴμογ Μ55, πὰ τηϑ5, (ΟὉ δἵὸ ἀθ- 
[εςν6). 

ἴπ Α τῆς ννογὰάβ ων εν τω ουνω ἢᾶνο Ὀδδη 
τι ἢ ΟΥΘΓ 81} ΘΥΓΔΘΊΓΟ, δηά ᾿ἴ 15 διυρροκβεὶ 
αὶ 1ἢρ οτἱρίπαὶ τοδάϊηρ ννᾶ5 ο ἐν τω ουνω. 
ΤὮΘ ο Ὀγ {Π6 βτϑὶ παπὰ 15 υπδὶϊεσοὰ, 

(β) Κενεον: Οἰά 1.αἰ., Οἰά ὅγν., Ῥμίρ., 
δνγ. βεΡ. απά Ηεί., “γηι., (τρρ2.), 
(.Φ:.). 

(γ) ξαιρεγ: Ηϊρροϊ., Πίοη. ΑἸοχ., Ὠ]ά., 
(Οῆξ. ἐπὶ.), Νοναῖ., Η!]., Του] 

Ηρ ἢ νν}}} Ὀ6 δόξῃ ἴῃδὶ {πΠῸ δηςοίοηὶ Μϑ55. 
ΔΙῸ Οὐ ἴῃ 5ἀθ οὔ οπηϊϑϑίοπ, απὰ ἴθ δποϊθηῖ 
γΟΓΘΙΟἢ5 Οἡ ἴῃο σἰάθ οὗ σοϊθπίίοη. Βαΐ ἰΐ 15 
οὈνίοι ἴα δὴ ἱπίεγργοίατινο ρίοβθϑ ἴῃ ἃ 
ὙΘΓΒΙΟΉ 15 δΑϑίοῦ οὗ ὀχρίδηδίϊοη ᾿ῃδη π᾿ ΟΠ, 18- 
Βίοη ἴΏ ἃ ςΟΡΥ οἵ ἴπΠ6 ογρίπαὶ ἰθχῖ. διςὴ 
δἰοβθοβ ἴθ ἔοιιπά ποῖ υὑπέγοαιο πη ἴῃ ἴδδ 
οἰὰ 1,αΑἴϊη «πὰ οἷά ϑγγίας σορίοβ (6 ψ. 1ἰ. 
ό, 8), ᾿οιρὴ [ΠΕ τὸ σΟΠΊΠΊΟΠΙΥ σοτγγεοϊοα 
ἴῃ πὸ τονιβοά 1, ,αἰϊη δηᾷ ϑγτίὰς ἰθχίβ οἵ {Π6 
41} (ςΠ) σοηΐ. γί. Ρωῤ.). Ιῃ 1815 σᾶβθ6 
Ποννένεῦ ἴΠ6 ννογάβ αγὸ σοηϊδιποὰ ἴῃ ἴΠε ϑγγίδη 
Οτροκ ἴοχὶ (4), δηὰ 50, ὄὌνθὴ ἴξ {ΠΟῪ ννεγε ἃ 
εἰοββ, (πο ψννουϊὰ δὲ ἸΟΗ͂ υπαϊδειγθεοά (ςοτρ. 
Ὁ. 22). Απὰ [δ οπι᾿5ϑϑίοῃ οὗ ἴπ6 ννογάς ὈΥ͂ 
δὲ, ἩΠιοἢ 15 1(Π6 Οτοοκ σογγοϊδέινο οὗ ἴῃ6 οἱ 
1α!. πὰ οἷά 8γγ., ΒΥΘΔΌΥ ἀοίγαςῖ5. ἔγοπι ἴΠΕΙΓ 
ννεῖρῆϊ πόθ. [π γεραγά ἴο πὸ Ῥαϊγιβίϊς δνὶ- 
ἄθηςθ, (ἢ6 σοηϑίδῃξ ϑᾶρμὸ οὗ ΟΥΤῚ Ὀαϊδηςδβ. 
{πὸ υοίδίοηθ οὗ ιοηγοίὰς ἀπά ὨιάΥπλι5. 
Οη ἴπδ νν ΠοΙθ, ἱμπογοίογρ, [ΘΓ ϑθοπὶβ ἴο 
Τοϑοη ἴουγ ἀθθοσίηρ [6 ΟΥθοκ δυϊπογ65, 
νυν ῃςἢ πᾶν Ὀδοη ἔοιηα ππαυθϑ:] ΟΠ ΔΌΪΥ τιρῃς 
ἴῃ (.): ἴπ6 ννογάς Ὀείηρ ἴππι5 τερξαγαθά 45 ἃ υϑγΎΥ 
ολγὶγ (2:πᾶά σεηΐ.) ἰηϑείοη. ὍὙΠεγε ννὰ5 ΠΟ.- 
τοοΐνο ἔοσῦ Οπηἰϑϑίοῃ ; δηά (86 τῃουρς νυν Ὡς ἢ 
{ΠΟΥ͂ σΟΏΨΘΟΥ ἰ5 ρίνθῃ ἰῃ 1. 18. 

4) ὙΤἢὸ {διγὰ σᾶ96, σον. 21, 322, ἰ5 οὗ ἃ 
ἀϊθοτγοηξ κιπὰ. ΟΥὨἉ [6 ννογάς 'π φιιοϑίίοῃ καί 18. 
οπρίοὰ ΟΥ̓ ονογιν ΠΟΙ Πρ δυϊογίυ, ἀπά πᾶν 
Ὀδ 56ὲ δϑιἀθ δί οῃςθ. 

Τῆε νογάϑ ἐπάνω πάντων ἐστί ἅτὸ ΟΠ ΌΥ͂Ἱ 
(α) Μ55.: δ) τ δηά ἃ ἔενν τη85. 
5) Κεγείοπ ; (Οἰά 1α..), Οἰά 8γγ., “γηι 
ὑπὸ βαίδεγε : Οτὶρ., Ελι8.. (Το), ΗΙ]. 

65 

ΠΟ. 



66 51. ΙΟΗΝ. ΙΝ. 
ὙΠΟΥ ἃτὸ ουπά ἴῃ 

(α) Μ55.: ΟΑΒΙ,Τῦ δηὰ 811] οἴμοι (ἃ 
15 ἀοίεςξνο). 

(β) Κενείοης: (Οἱά Ζαἰ., βοτὴθ), ἔῃ. 
ἈΜορηρ}., ὅγγ. Ρ. δῃιὰ Ηοὶ., “Ε1}. 

(γ) ἔαίδεγε: (Οτξ.), Οἤγγϑβ., (Τετῇ), 
(Οἤξ. ἐπέ|.). 
Το δυϊδογ 68 ἔογ οὔ ιβϑίοη τοργοϑεηῖ [ἢ 

τηοβῖ δηςίεπὶ οἰσπιεπὶ (Οἰά αὶ... Οἰά δ᾽»., 
στ δὲ δηὰ Ὁ) οὗ [6 δυϊῃογιεϊοβ ἔἕοσ [Π6 
ἰηϑογίίοη οὗἩἨ « 6 ἀϊδρυϊοά ννογὰβ ἴῃ (2). [ἴ 
ΔΡΡΟΔΆΙΒ, δονονοσ, ἴτοῸπὶ ἂἃπ δχδιηϊηδίίοη οὗ 
αἰ! [6 ς8865 οἵ οπιϊϑϑίοῃ ὈΥ 115 5ΤΟῸΡ (ἐ.Κ. 

ΓΗΑΡΤΈΕΝΚΝ ΙΝ. 
1: Ολνγίρέ ἑαϊξείλ το ὦ τυορπαρε ὁ ϑανιαγία, 

απαά γευεαίεία ἀϊηιδεί τοῖο ἧεσ. “7 “ΤΠ 
αἰἐείῥίες νιαγυεί. 41 ἴς ἀἰδείαγείλ το ἐδέπε 
δὲς κοα 19 Οοα᾽ς ρίογγ. 3090 “ἴαη» “ϑαν»πα- 
γίέίαρς δείϊσυς ογ ἀΐρη. 43. 412 ἀεβαγίοίλ ἑμέο 
Οσαδέεε, αμαὶ ἀεαδοίά ἀφ γμέος σον; δαί ἐαγ 
σοῖς αὐ Οαῥεγη αι. 

ΗΕΝ ετδοτγείογο ἴῆο [,οτὰ πον 
ον τῆς ΡΠατγίβοος πδά ποαγά 

4. ΤῊΕ ΨΝΟΚΚΊ ΙΝ ΘΑΜΑΚΙ͂Α (ν. 1---42). 
ἼΤΠ158 ϑοοϊΐοη Ἴοηβϑίβ οὗ τῆγοο ραγίβ. ΤΠ 

ΟΡΘηΐπρ νοῦβοβ (1--- 2) ἔογπι ἴμε ἢιἰϑίουσδὶ 
{τηϑιτίοη τόσ τῆ ηοίϊςο οὗ (6 τοδοῃὶπρ τῇ 
]υάκσα (ἰἰ. 2, 1). ὙΠ 5 15 [Ὁ] οννοά ὈΥ {86 
ἀεια!θά δοσοουπὲ οὗ {π6 1, οτά δ σοηνογϑδίίοη 
ἢ ἴῃ δαπηαγἴδη ννοπηδη (4---28)}. δηὰ Ὁγ ἃ 
ΒΌΠΊΠΊΔΓΥ οὗ Ηἰ5 ἰηΐογοουγθο νυν ἢ {Π6 ῬΘΟΡΙΘ 

ὌΟΜΝΝΝ 
ἢθ νν Βοος βοσϊίοη 158 Ῥϑοῦ ΑΓ ἴο δῖ Ϊοδη, 

δηὰ ὕδδγβ ουϊάθηϊ γᾷσθβ οὗ Ὀοίηρ ἴπ6 γοςοτὰ οὗ 
Δ ογοιννη6855. ΟἾΠΟΥ ποῖϊςεϑ οἵ ἴδε [γα 5 
ἀθδ]ηρ νυ ϑαπηλγιίδηβ ἀγὸ ἑουπὰ [,ὑκ6 ἰχ. 
43 ΕἸ, χνυ. χό. ἀοιρ. 1υΚὸ χ. 22. 

Οσηαρ. ΙΝ. 1--ὃ. Τῆο [οτὰ ομδηροθ [ἢ 6 
δοθηθ οὗ Ηἰ5 τιϊπιϑῖγΥ πὶ Ηδ ΤῊΔΥῪ δνοιά ἃ 
Ῥτγοπιλίαγο ςο  ΠἸϑίοη ὑν1 ἢ (Π6 Ῥηδγιϑαῖὶς ῬΑΓΥ. 
ΟὐομιρΡ. Υἱῖ. 1, χ, 39 ἢ 

ὝΔοβο νϑύβοϑ 5ΈῦῪΘ ἃ9 ἃ {γΓδηϑ ΟῚ Ρ455ΔΡῸ. 
ΤΠ Τοτὰ ΘΗ [υάξᾶ, 45 Ηδθ δά Ἰεῆ [ὀγιιδα- 
Ιεπὶ, δπὰ νυϑηΐ δρδίη ἴο Οὐδ. 1]θθ, ἴσα ἴο ΠΑΣΥῪ 
οη Ηἰ5 ργορμοῖ 5 νοσκ. 

1. ἤφῥεη ἐρεγείογε ἰδὲ Τιογά ἔπραυ..ἢῚ ΤΠα 
ννοσγά ἐῤεγεογε σΑυτῖθβ ὕδοῖκ [Π6 γεδάευ ἴο [6 
Ὠλγγαῖϊνο, "]. 22 Η. ΤΠ6 δεζϊΐοη ψ]οῆ γουβοὰ 
ΠΟΠΙΓΟΥΘΓΘΥ νγᾶ5 ὩΘΟΘΘβαΓΥ ποϊογίουϑ. Νοιηϊης 
ἱταρ ϊε5. τὶ ἴπ6 Κπονθαάρε οὗ {Ππ6 [μογὰ νγᾶβ 
δι ροιηδίιγαὶ (566 1]. 24, ποῖθ). [ σου]ά ποῖ 
Ὀυϊ Ὀὲ [ῃδὶ 85. ( σῖβ 5 ννοσκ βργεδά, Ηξ 5ῃοι)ὰ 
Ὀεσοπιθ δεηυδίπιθὰ νυ τη6 {ποι ῃῖ8. νης ἢ 
1 τονθαϊθά οὐδ [Π6 εἰγο]ο οὗ Η!5 ἀἰβςῖρ|65. 

ἐδε Σογὴ ὝὍΠο δὐβοϊαΐα {π||6 ὀσσυγβ η (Π6 
Ὠδγγδῖῖνο οὗ δῖ [0ἢπ, νυἱ. 23, χί. 2, ΧΧχ. 20. 
ΟομΡ. χχ. 2, 13, 18, Ὡς, Χχί. )η. [{ ἰ5 ἰουπὰ 
8139 σῖ υἱπίγοα! θη Υ ἴῃ πε παύτδίνο οὗ δῖ 
[μἶκο, ΧΙ Σ, Χχυΐ, ς ἔι, Χχὶϊ, όσ, ἄς, 

[ν. 1--ν.Ψ 

ἰν. 9). [ἴῃδὲ [15 νυεῖρῃϊ 15 ΕᾺΓ ρτθδῖοσ [Ὁγ οπιῖϑ- 
βδίοῃ (ἤδη ἔογ πε δά ἀπίοη οὐ ἴπ6 συν υοῃ 
οὗ ννογάβ. [}ἢ [Π]5 σᾶϑθ [6 πιοίϊνε (1) ἴογ 
1Π6 τρροιτἰοη οὗ ἐπάνω πάντων ἐστίν, πὰ 
{θη (12) ἔογ ἴῃ δαἀἀϊξίοη οὗ καί, 15 50 {Πσ! ΘΠ ΕῪ 
οἶοατ, Τῆο νγογτὰς ἰπογοέοσο σᾶπηοΐ ὃυῖϊ Ὀ6 
τορατάθε νἹἢ ρτοδῖ ϑυσριοίοη ; δηὰ ἴδ 9θηϑ6 
(ΕΓΔ ΠΥ ἀοε5 ποῖ ἰοβα ὈΥ {πεῖ δβεηοθ. ἡ 
[(ῃ6 ΠσοπίγασΥ, ἴπΠ6 ορροϑιϊίΊοη οὗ ὁ ὧν ἐκ τῆς 
γῆς ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ ἴο ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχό- 

νος ὁ ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ 
ΟὨΊ65 ΔΓ τοτὸ ἱπιργοϑϑίνο [ἢ 1Π6 ννογάβ 1π 

αυσϑιίοη τὸ οὐ θά, : 

παῖ [6ϑὺ8 τηδάε δηὰ αρεϊΖεά πιοῦα 
ἀϊβοῖρ᾽εβ τη [οῆπ, 

2 (ΤἸβουρῇ [6βϑὺ5 Ὠἰπιβ6]  θαρεζΖζεά 
ποῖ, Βυῖ ἢϊ5 ἀἰδεῖρ[65,) 

4 Ηε Ιεΐ [υάαα, δηὰ ἀεραγίβα 
ἁράίη ἰπῖο (“4}1Π|6ς. 

4 Αμά ἢδ πιυβδῖ πεϑάβ ρὸ [πτουρῇ 
ΘΑΠΊΔΓΙΔ. 

ς ἼΒΕεη Τοπιοῖῇ Πα ἴο ἃ οἰ οὗ 54- 

ἐῤὲ Ῥῥαγι“εε.1 [ΕΠΟΥ Πεαγὰ οἵ (6 ϑυυσοθϑβ 
οὗ Ομ γίϑξ᾽5 ἰθδομίπρ, δηὰ ἴπθὸ ννογὰ ροῦπᾶρϑ 
ἱπΊ0 1165 [δὲ {ΠΟῪ σοπίπυδά ἴο οὔϑογνε ἴῃ 6 ΠΟΥ 
Ῥγορβοῖ ψνῆο δὰ δρροαγθὰ δ εγιιβαϊθπη, 
ποτ σουϊὰ Ὀ6 πο ἄοιιϊδί ἢονν {πε ννου!ά 
τεραγὰ Ηἰπὶ. [ἰ ἰ5 νογίῃΥ οἵ ποίϊςε ἰῃδὶ δὲ 
]οδη πονοῦ ποίϊοοβ (ὈΥ πᾶπ|6) ἴδ δαάάυσθοβ 
οὐ {π6ὸ Ηεγοάϊαπ5. ὙΠπὲ ῬΠΔΓΙσε65. ννοῦ [Π6 
{Γ16 τορτγοϑθηϊδίινες οὗ ἴπη6 πη] δνίηρ πδίϊοῃ. 
ΤΠ ἀϊτγοςξ ἔοσιῃ οὗ ἴπε ϑϑοηΐθησθ σερσγοάμοθϑ 

(ῃ6 πιρϑϑᾶρὸ ννῃ]οἢ ννᾶ5 Ὀγουρῃῖϊ ἴο (δποπι: 
ες [νγῆοϑθο πᾶσ ἔποῪ Κηπθνν} 15 πιδκίπε 
διὰ ὈΔρύϊΣιπα γιογὸ ἀμοῤίεε ἐραη «οῤη. 

ἐῤῥαπ «οῤη] δὰ ἄοπθ, 85 Ὀγ 1ῃ]5 {ἰπὶ6 ἢ 
85 ὈΓΟΌΔΟΪ ἴὔγοννη ἱπῖο ὑσίθϑοη, ὙδουρᾺ 
οῆη δὰ πιοτὸ ροϊηΐβ οὗ Ἴσοηϊδλοϊ νυ (Π6 
ῬΒΔΙδθθβ ἴλη ΟΠ γιϑῖ, σοπλίηρ 45 δὲ ἀϊὰ 2π Ἢ 
«ὐᾶν 07 γἱσῥίεοιμπεῖσ, Ἔνθ ἢ ᾿δά εχοιοὰ 
{πεῖν ἀρργεροηβθίοθβ. Οἵ. Μαῖίί. χχὶ. 22. 

2. Τροισὸ (Απὰ γοῦ, καίτοιγε) ὑεπ...ἢ 
ΤΠὸ ννοτάς ἃγὸ ἃ ςοιτϑοίϊίΐοη οὗ τς τερογῖ 
ὙΠ ἢ Πᾶ5 Ὀδδη }ι5ῖ αυοῖϊοά. (ΟΟἸΏΡ. 11. 26. 
ΟἸἾγῖϑὲ ἀϊὰ ποῖ ρεγβοηδι ὈαρῖϊΖα (σοιηρ. ἢ]. 
22) Ὀδοδιι8ε (Π15 [υάδῖς Ὀαρίϊ5πὶ ννᾶ5 5 ΠΊΡΙΥ 
ἃ 501. 0]]ς «ςοῖ, ἴπ6 ννοῦκ οὗ ἴῃς ϑογναηΐ δηὰ 
ποί οὗ πο ᾿ογά. Ὅῇο ϑασγαπηθηΐ οἵ Ὀαρί5πὶ 
ΡΓδδιιρροβοβ ἴῃ6 ᾿οδῖμ ἀπὰ Ἀδϑιυγτοοίίοη οὗ 
σμτῖϑι. ὙΠ15 15 ὙΟΓῪ ΨΜῈ}} 5οῖ ἔογτίἢ ὉΥ Τοῖ- 
[}}Ἰ4π,|, “ἀ6 Βαρί.᾽ 11. 

8. Μὲ 5} ὝὙὍὝΠε οπρίπαϊ. ννογά (ἀφίημι) 
ἶθ. ἃ ΨΟΓΥ το ΚΑ] ες οὔθ (καταλείπω τ ἢϊ 
δᾶνο Ὀδθη Ἔχρεςοίοα, Μᾳίξ, ἵν. σ2, Ηθθ. χίὶ, 27); 
δηὰ ἴδπογε 185 ΠῸ οχδοῖΐ ρᾶγδιϊοὶ ἴη ἴ6 ΝῸν 
Τοϑῖ. ἴο (ηἷ5 ἀϑᾶρε (γεῖ σοπηρᾶγε οἷ. χυΐ. 28). 
ΤἼς σοησγαὶ ἰάθα ννῃϊς ἢ ἴ σον 8 566ΠῚ5 ἴο ὃὉδ 
{παῖ οὗ Ἰολνίης δηγιηρ ἴο ἰἰϑοϊξ, ἴο 15 ονσῇ 



ν. 6,11 στ, ΤΟΗΝ. ΙΝ. 
πγατία, ὙΠΟ 8 οΔ11εἀ ϑγοῆλγ, πθᾶγ το εβι5 τῃεγείογε, δεΐπρ νγεατίεὰ τΐῃ 

“ Οςα. 83. τῆς ράτςεὶ οὗ στουηά “τῆλε ΄ᾶσοῦ ρᾶνε δίς Ἰουγπαυ, 88ῖ τῇ8 οὐ ἴδε ψε]]: 
1. ἃ 48. : : ν 
2... 7οει. ἴο ἢ]8 80η [οβερῇ. αρια τὰ ννὰβ8 ἀδοιιζ τῆς βἰχίῆ δοιυτ. 
84. 12. 6 Νονν ΪΑςον᾽8 ννψὲ]] -ννγδ8 τἤεγα. 7 ΤΒοτα σοπιεῖῃ ἃ ψοπΊδη οὗ 82- 

Ὑ 5η65, νγΑγ5, Δί6 ; οὔ νυ άγανσίης νυν βαΐενοῦ 
ΠΟΠ ΓΟ ΠΣ ΡΟννΟΓ ννᾶ5 ὀχογοϊϑοα Ὀοίογθ. Ο γίϑς 
μιὰ οἰφὶ πιοὰ [οΓυιβδ]επὶ 45 ἴῃ 5εδί οὔ Η!5 γογδὶ] 
Ῥοννεσ, ἀπά [υάδὰ 45 Ηἰ5 χιίηξάομι. Τμδὶ 
εἰδῖπι Ηξ ποὺ ἴῃ οπὲ 5θῆ986 βᾶνθ {ρ. 

αραϊ}) ὙΠῸ Γοίοσρῃηςθ 15 ἴο ἰ. 42. ὙΠεῖΟ 
νγὰ5 ἃ ἀδῆροῦ οἵ σοηβιβίηρ ἴμ656 ἴνγο νυἱϑβὶἴ5 ἴο 
Ολ]πες 'π ἔπε ϑγπορίὶς δοσοιηῖθ. 81 [ὁπ 
[ΠΟγοίογὸ 5ΠΑγΡΙΥ ἀϊδιιηρυ ϑῃθ5 ἴΠθπη. 

ἐπ! Οσαἰμεε)ὴ ΜΜΝΈΊΏΕτε Ηἰβ ργθδομίηρ ννου]Ἱά 
Ἔχοῖϊο 1655 ΠΟΒΌΠ ΠΥ οἡ [86 ρατί οὗὨἉ {Π6 το ρίοιυβ 
Πολάς οὗ τῆς ρβορῖθ, ννδ!θ {ΠῸῈῪῚ ννοι]ὰ 4150 
ἢν 1685 βουνοῦ ἴΠ6Γο, 

Τὸε Οοπυεγεαέίοη «υἱὲ ἐδε ἤξονιαη 977 ϑαπιαγία 

(.- 38). 
ΤΠε τεσογὰ οὗ ἴπὸ σοηνογβδίΐοπ σοηϑὶϑίς οὗ 

ἔνο πιδίῃ ρᾶγίβ, (1) ἴδπθ δοςοιιπὶ οἵ {πὸ σοῃ- 
νετβαϊίοη 1156] (4--6), ἀηὰ (2) τὲ δοσουπῖ 
οὗἉ [15 ἰβδϑθ5 (27--- 28}, δοιἢ ᾿πητηθά! δίο]γ (27.--- 
39). Δηα ἴῃ ἰζ5 βρίΠι14] ἰθβϑοπϑ (31 --- 38). 

Π6 γΠ0]6 ράϑϑαρὸ ἔογπι5 ἃ δι ΓΙΚίηρ σοπίγασξ 
πὰ ςοιηρ᾽επιθηΐ ἴο [1]. 1---δὲ. ὙΤῆδ ννοπΊδη, 
(6 ϑαπηλγίϊδη, [6 5΄ ΠΉΘΊ, 15 ρἰφοθαά ουϑὺ ἀρδίηϑε 
ἴη6 ΒαΌΌΙ, ἴΠ6 συ ΐϊογ οὗ (ἢ6 Ιῴ- {ῃ6 ῬΠΑσΊϑθο. 
ΤὮΘ παΐυγο οὗ ννουβῆρ ἴα Κ65 ἴῃ ρίδοθ οἱ τῇ 
ΠΟΟΟΘΘΥ οὗἩ {Π6 ποὸνν ὈϊγΓΠ ; γοῖ 50 [παῖ ΘΙ ΕΠΘΓ 
ἔγυτῃ Ἰεδάς ὰἃρ ἴο ἴῃς οἴπογ. ὙΠῸ πον ΙΓ ἰ5 
[πε σοπαϊτίοη ἔοῦ δηΐγαποθ ἰηίο {πὸ Κίπράοχῃ: 
ἴγι6 ννοσβ}Ρ ἥοννβ ἔγοπὶ ἢ Γισ 5 γι. 
ὝΠΟ 15 δὶ ἴπ6 πὶ {{π|ὴ ἃ τοιηδυκαῦϊθ 

ΒΓ ΑΓ οὗὨ πιεῖϊῃοά ἴῃ ΟΠ γιϑ 5 ἰοδοπίπρ ἴῃ 
ἴῃς ἵννο σᾶ565. [πιγεάϊαίο οἰγοιιπηδίδηςοϑ, τῃ6 
νη πὰ [Πε νυδίεγ, Πιγηϑῃθα ργοϑοηΐ ραγα 65, 
ΚΠγου ἢ νν ΠΙςἢ ἀρεροῦ ΠΟ» ἢ 5 Ἰν ΓΟ διιρ ροβίοα, 
διϊοὰ ἰο 41} ουἱ ἴδε ροννοῦβ δπὰ ἔβε]ηρϑ οὗ ἃ 
5Υπηραϊμεοξῖς 115 οΓ. 

Τῃὸ τποάθ ἰῃ ΜΠ ἢ ἴη6 Ἰ,ογὰ ἀοαὶῖ ὙΠ 
6 ψνοπηᾶῃ βηαβ ἃ ρδγΑ Ϊ6] ἰῃ [η6 δγπορίϊς 
Οὐυϑρεῖβ, υυ0κὸ νι. 3) δ Οοπιρ. Μαῖϊ. χχνὶ. 
6 ἴ ΤΊ οἴου βδοδίιζοτεά ποί!οθϑ οὗ ἴπὸ 1, σὰ 5 
ἱπίεγοουγθο ἢ ννοσηρη ἔοιτῃ ἃ ἔπ τι] 5ι10- 
)εςῖ ἔογ βἴυάγ, ςἢ. χὶ., χχ. 14 ΗΝ. : Μαῖίῖ. ᾿χ. 2ο 
δπὰ ραγδ}]6]5, χν. 22 ΗἾ. ἀπὰ ρᾶγδ]]οὶς, χχν!. ςς 
δηά ράγᾷ] ]ο]5, χχυῇ!. ἡ ἢ; [ὐκὸ νη]. 4 ἔ,, χ. 
48 ΠἸ χὶ. 2) ἔν, χ. τα ΕΣ 

4--ο6. Το οτάογ οὗ ἐπουρῃς ἱπ ἔπ σοη- 
ΨΟΙΞΔΙΙΟΠ 15 ΡΟΥΘ ΙΥ πδίυγαὶ. Α5ἰπιρίθ τὸ- 
(658 ΓΑΐθ65 (Π6 αιιοβίίοη οὗ ἰῃς ἀϊβογεηςε οὗ 
ΒΗ δηᾷ δατηαγίδη (4---9)ὴ. Τῆς τπουρῆϊ οὗ 
[Π15 ἀἸβόσοποθ ρίνοα οσςαϑίοη ἴο ἴῃ6 Ξι ρροβίοη 
οὗ ἃ ὑπ! ϑρυηρίηρ ἔγοπι 4 δἰ οὗ Ἰονὸ σσθαίου 
ἔδαπ ἴΠαΐ οὗ "ἃ σὰΡ οὗ ςο]ά ννδῖου " (νυ. το). 
ον οδπ ϑιιςἢ ἃ ρῶς Ὀδ6 σοηποείνοά οὔ Υ᾽ Πονν 
ΤΔῃ ἃ ΟΟΓ νναγίσου. ργονίάἀθ ᾿' (συ. ασ 4)} 
ὙΠΟ δηβινοῦ [165 ἴῃ [πὸ ἀςϑοσγρίίοη οἵ 115 νγοσκ- 
ἴῃ (υν. 13 ). ὙΠδη [οἱΐονν5 {πὸ ρογβοηδὶ 
Ρεϊπίοη (νυ. 1ς), [ο]]ονγοὰ ὈΥῚ ἴπ6 Ῥογβοῃδὶ 

αν ώ:1|.--ὟἈ  οἱ,. [1]. 

Ἤσοην]οζοη (υν. 16 8..), ἀπά σοηϊεβϑίοη (συ. 19). 
ΤΠϊ9 ἰοδάς ἴο ἴπ6 ἐχριθβϑίοη οὔ ἃ οὄρηίγαϊὶ 
τοὶ ρίου5 αἰ βου ΠΥ (Ὁ. 20), ψ δίς ΓΟ τίϑσέ 
ΤΕΒΟΪνο5 (21--24. Ηετγουροη (6 ψογὰ οὗ 
[Δἢ (υ. 2.) ἰ5 σγουγῃθὰ ὈΥ (Π6 56 {-γενοϊδίίοη 
οὗ Ομ γιβὲ (νυ. 26). 

4. »"μὲ πορά9] 1.6. 195 ννὰ5 [6 παίυγαὶ 
Γουΐϊο οπι [ογυβαίθπη ἴο Οὐ411|606. [|΄ϑθρῆιιβ 
(' Απίιη. ΧΧ. ς. 1) 5ρεᾶῖκϑ5 οὗ 11 45 [πδῖ 502} 
δαἀορίοεά ΌὈΥ Οὐδ] αδη ΟἸρτηβ; πὰ ἴῃ οὔθ 
Ρίδος ι.565 {Π6 54Π|6 ρῇγαϑ6 85 81 [οἤῇη : ““ἼΠοβ6 
ννῆο νυἱϑῆ ἴο ρΡὸ ἀνΑΥ πυϊςοκὶγ [ἔγοπι ΟΔ]}}]66᾽ 
ἴο [7εγι5Ά] 6 Π}} πηυδὲ πεεάβ ΑΝ 8ο (Ὠγουρὴ 
δαιηδγια, ἴῸΓ πὶ [Π|5 ννᾶν τ 15 ροβϑϑίὉ]6 ἴο γρδοὴἢ 
]επιβαίοπι ἔτοπι ΟΔ}11|6ὲ Ἰῃ ἴπγος ἀλγπ᾽" (΄ ν τί, 
8. ς2). ϑΟΙΠΊΘΕΙΠΊ65 ἔγανθι]ογβ νγεηΐ οἡ ἴΠπῸ ΟΠΟΓ 
546 οὗ Ἰογάδῃ. Οὐοπρ. [ὰΚὸ ᾿χ. 52 ἢ ΤῊ 8 
οἰ ραβϑῖηρ [ΓΟΙῸ ἢ ̓"ἢ βάν οσοδϑίοη ἴὺσ ἃ ργο- 
Ῥμεῖϊς γενοϊδίοη οὗ ἴῃς ἔπαγε οχιθηβίοη οἵ (ῃ6 
Οὐοϑροὶ (ςοπρ. Αςῖβ ἴ. 8), πὰ ϑἰδηάβ ἰῃ πὸ 
ορροϑιτίοη ἴο ἴδ 5ρεςῖδ] σῆαγρε ἴο ἴῃ Αροβί!εβ, 
Μαίϊ. χ. ς. 

δ. ΤΡεη εογιεὶ δε... 80 (οὖν) 9 οοταϑῖῃ... 
α εἰϊγ..««υδίορ ἰς εαἰεά ϑγεῤαγ... ἃ ΟἸΌΥ 

684119ἃ διεβαγ, ἃ5 χὶ. «4; Μαῖϊ. ἱϊ. 223. ὙΤΠῈ 
ἰοπη " ΟἸΕΥ ᾽15 υιϑοα νυν  ἀοἶγ, 45 ἴῃ ἴη6 ρδβϑᾶροϑβ 
αυοίοά, πὰ ἀοθβ ποΐ ἱπΊΡ]Ὺ ΔΠῪ σοπϑιἀογαῦ]θ 
5176, Ὀιιξ γδίῃογ οπθ οὗ ἴδ “" ΠΕ] ννα]οὰ ν]]- 
Ιαρθβ ἢ νυ θΙ ἢ ΘΥΟΓΥ ΘΠ ΠΘΠΠΘ 15 στοννπρῆ,Ἶ 

ὅγεραγ] ΤΠ πᾶπὶθ ἢᾶ5 Ὀδθῃ ΠΟΙΆΠΊΟΠΙΥ͂ 
τεραγάδα 8ἃ5 Δ ᾿ἰπίΘπί]οηΔ] σογταρίϊοη οὗ δ᾽εδεη 
(Αοῖβ νι. τό, δόγοδενηι, Νιεαροίϊς, Ναῤίοι..) 45 
βση γῆ ΘΠΟΓ “ ἀγυηκοη-οννη ἡ (58]. 
ΧΧΥΠῚ, τς 219) οὐ ““Ἰγίπρ-ἴοννη "ἢ (ΗΔ6. 11. 18, 
Ὕ). Βυῖ τπ6 εαγιίεσ νυ το (εχ. Εἰ. 
.Οπομχλ.᾽ 5. ν.) ἀἰβεηριυ 5ἢ δ ῃμθοἤῆοπι δηὰ 5γ- 
σμαγ; δηά [86 ᾿δίϊοῦ 15 δα! ἃ ἴο 116 “ἴῃ ἴτοηΐ οὗ 
Νεδᾶρο] 5." Μοτγθονεῦ ἃ ρίαςο ϑγομπαγ (3 ἢ) 
ἼΘ᾽ “ΝΠ 1) 5 πιθηΠοηθα ΘΟν ΘΓ] {ἸΠΊ65. Ἰῃ 
τῆς Ταϊπνιά ; πὰ ἰδ 15 βοδυσθὶῦ ροβϑις ταὶ 
80 ἈΠΊΟΙ5 ἃ ρίδοθ 8Ἃ5 ϑῃοοπεπὶ ψουϊὰ Ὀδ 
τοίεγγοά ἴο δ5 ϑύ δῦ ἰ5 γεξοιτεὰ ἴο δεγο. 
ΎΠΕΓΟ ἰ5 ἂδἴ ργθβοηΐ ἃ υἱαρο, ᾿““ζαγ, νν Ὡς ἢ 
σοΟγΓοϑροηαβ δάμη γα ὉΪγ νυ [Π6 τεαυ γθὰ 5116, 
ΤΠἼΘ ΠΑΠῚΘ ἈΡΡΘΑΓΒ ἰῃ ἃ ΤἸΔηΒΙ ΠΙΟΏΔΙ ἔοττη ἰῃ ἃ 
απ δη ΟΠγοηῖοὶο οὔ {Π6 δίῃ σθηῖΐ. 85 
Πάαγ ((πάσγ, ἰῃ " Ῥαιεβίίης Εχρίογαϊίου Ἀθ- 
ΡοΟΓΙ,᾿ 1877, Ῥ- 1.0). Οὐοπιραᾶσο [16] 250 ἢ 
.Ζιεςῆγ. δι Τα. ΤΠΡΟ].᾽ 18:6. ΡΡ. 240 Η͂,, 
ΜΏΟ [45 ΤΠοἸ]]οςϊοα {Π6 Ταϊπιάϊς ράϑϑαρο5. 

ἐδε ῥαγεεῖ οΥ χγομπά (χωρίον, ΝΕ. ῥγααίμρι, 
σοπρ. Μαίϊ. χχνὶ. 16)....0.:69Ὁ}] Οοτηρ. σεη. 
ΧΧΧΙΙ, 19, ΧΊΝΠ]. 22 (χΧχῖὶν. 29); [05ἢ. χχῖν. 
42. Ὑπὸ ῥ κε πᾷ οὗ ]αςοῦ {τολῖοὰ [6 ρυγοῆᾶ56 
νν ἢ πο Πδὰ πιδάδ, δηὰ {πὸ νυ κα ἂςὶ Οὗ 
ὮΙ5 80Πη5 ἰῃ [Π6 αἰδίγιςϊ, 85 ἃ ρὶεάρε οἵ ἴῃς 
ἔωΐυγο σοπαιιοϑῖβ οὗ ἴῃ6 8οῃ5 οἵ Ϊοϑβορῇ, ἴο 

Ἑ 
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ΓΛΆΓΙΔ ἴο ἀγὰνν νναῖεγ: |6βϑ5 541 
πηῖο πεῖ, Οἰνα πε ἴο ἀτγίηκ. 

951. ΙΟΗΝ. ΙΝ. [ν. 8, 9. 

9 ἼΠεη 541} τῆς ττοπηᾶη οὗ 82- 
τηδγῖα ὑπῖο ἢϊπι, Ηονν 15 ἴ τῆαλϊ τῆου, 

8 (οτ ἢ18 αἰδεῖρίεβ ψψεγε ροῆεὲ Ὀείπρ ἃ εν, δβκεϑὲ ἀτγίπκ οὐ πι6, 
ΑΥΑΥ απο ἴῃς ΟΕ ἴο ὈῈΥ πχεδῖ.) ννΠΙΓἢ 4Π|ι ἃ ΨΟΠΊΔη οὗ ΘδπΊΔΊΙΆ ἡ ἴοῦ 

ἡ Ποπὶ πὸ εἶνεβ ἴπ6 τερίοῃ 85 ἃ ρογίϊοῃ (Ὠ 39). 
ΤΠΩΘΙ,ΧΧ. ραν ὕροη {πΠῸ ννογά δηὰ ἰπίγοάιοθ 
δόεεδε» (Σίκιμα) ἃ5 ἴΠ6 5. 05ϊδηῖ14) (ποῖ ᾿16Γ4]}} 
τοηάοτίηρ. [ἢ τεσορηϊίοη οὗ ἴῃ6 ῥσγοπηΐῖθο ἴῃ 6 
Ὀοποβ οὗ [οβθρῃ ννόσὸ ἀδροβιίθα δὲ ϑῃθοῃοπη 
οη ἴῃ οσσυρδίϊοη οὗ Ῥαϊοβίπο ([ο5}}. χχῖν, 32: 
Αςίϑ νἱ!. τς, 16). 

Θ. υκεοδ᾽: «υεἰΠ .]αεος Βρτῖπε. ΤἼδ ννογὰ 
ΒΡΠΏΡ " (πηγή, ἢ, ν αἱϊρ. ,ἴ0η..) 15. υϑοὰ ἤετὸ 
(ἴννι 6) δηά ἴῃ στ. 14. Οὐοιηρ. 4π|6ὲ5 1. αἱ 
(βρύει) ; δον. νἱ]. 17, ΧΧΙ, 6, δηὰ φυε᾽} (φρέαρ, 
ἽΝΞ,, μίσει) ἴῃ σὺ. 11,12. ΟοΡ. Κεν. ἰχ. 
1, 2. Βοίἢ Πδπιθ5 ἅτὸ 5{1}} σίνοη ἴο {Π6 ννῈ]}, 
“Ἵ:"» Υγαξῶδ απὰ ΜΒ᾽γοεἰ-Υαξῆό. ὍΠΟ ἸδΌουτΣ οὗ 
ςοποίγιςζ πε [Π6 νν6}} τῇ 1Π6 πο ρουγποοὰ οὗ 
Δουπάδηϊ ὨδίιΓΑ] δρηρδ, σπενν5 1Πδΐ 1ἴ νγᾶ5 
ἴῃς νγογκ οὗ ἃ ""ϑίγδηροῦ ἴῃ πὸ ἰδπά." (Οομὰρ 
Οεη. χχυῖ. τος. [ἰδυϊ. Απάσήβθοη, ψγῆο ἀθ- 
βοοπάρά ἴο ἴῃ Ὀοίϊζοιη ἴῃ Μδγ, 1866, ἐοιιπὰ 
ἰἴι τῆεη ϑονοηΐϊγ οῆνο ἔδοῖ ἄθοὸρ ἀπά αυϊα ἀγγ. 
τ 15, δὲ 8ᾶγ8, “ποὰ τπγουρῆοιξ ἢ 
ΤΟΙῸΡὮ ΠΊΔΘΟΉΓΥ, 85 ᾿ξ 5 ἀπ ἴῃ 4]}υν 14] 501] ᾽" 
Δ στο 5 ΒΘΟΟνΟΤΥ οὗ [6 γιιβδίθπι,᾿ Ρρ. 

464 ἴ.). ΤὍΤῆθ ννε]] ι5 πονν ὈοΙπρ σΑγο ΝΥ 
Θχαιλϊηεὰ δηὰ γεϑίογοα τπάθγ {πῸ αἰγθοϊίοη οὗ 
1ῃ6 Ραϊοβῖῖπθ Ἐχρίογδίίοη ϑοςιοῖυ (' Ἀοροτῖ;" 
1877, Ρ. 7. τὸ τ ϑ ον 
τὐγαῦ Ἐ6Ὶ} [1 15 Ἱπιροτίδηξ ἴο ποῖϊςθ ἴῃ δῖ 

]ομη [86 εἰεαγοϑῖ ἴγασεϑ οὗ (ἢς 1, ογα 5 ρογίεςϊ 
Ἰηδηπμοοά. Ηδ δίοῃε ὑγϑϑογνοα ἴῃς ψοτά “1 
{Π|γϑῖ "ἢ 1ῃ [η6 δοσουηΐ οὗ ἴῃη6 Ῥάδϑϑίοῃ, χῖχ. 28. 

ἐῤι.1 ΤὮΘ ννογὰ πηδᾶν πιθδῃ (1) εἰ ποῦ “" [ἢ 5 
Ὑνθλτοα 45 Ηδ ννλ5,᾽ οὔ (2) 5ΠΊρΡῚΥ, 5. 85 Ης 
ννᾶ5, ψιΠπουΐ ργοραγδίίοη οὐ ἐγ ΠΟΙ ΤΠουρΉϊ. 
Ιπ {Π6 ἔοσπηθυ 5θη56 1 ννοιϊὰ ᾶνθ Ὀδθη παίυγαὶ 
{παι ἴπΠ6ὸ δάνογο ϑβουϊά ργθσοθάθ ἴπ6ὸ νϑγῦ 
(οὕτως ἐκαθέζετο) ἃ5 ἵἱπ Αςῖβ Υἱῖ. 8, ΧΧ. Ι, 
ΧΧΥΪΙ. 17. 
. ΟΝ ἐῤὲ αὐοἰῆ ΨΥ ὃ Βρσῖπβ (ἐπί, οἢ. ν. 2). 

αηά ἰῤ «υας...δὲ οἰχὶρ ῥοιγῇ ΤῬὍΠῸ οἴδιιδδ 
δίδπᾶς ὈΥ ἰἴβο]ξ: ΣΌ «ὐα.... ἼΠ6 {{π|6 ᾿ηἀ]- 
ςαϊοὰ 15 ργορδαῦὶν δἰχ ἴῃ ἴῃ6 δνοπῆρ. ὍΤΠῸ 
ΠΡ νου]ὰ ποῖ οἷοθθ 50 τρί ὶγ 45 ἴο πηβκθ 
(6 σι! Ὀσραυθηΐ ἀδβοτρίοη (τ. 3 5) ᾿Ἰπιροϑϑιθῖθ. 
Οοπιραᾶτὸ Ααάϊηοπαὶ Νοῖθ ου ςἢ. ΧΙχ. 

7. α «νογιαη ἡ ϑαγνιαγία] Α «υονριαη, πὰ 
85 5: ιοἢ ΠΡ ΠΟΥ τεξαγάθα ΌΥ {Π6 ροριυΐασγ ἀος- 
ἴοτβ (οιηρ. Ὁ. 27): ἃ δϑα»ιαγίία», Δα ἃ5 80 ἢ 
ἀεορίοοαὰ Ὁγ ἴπ6 [εἐνν8.. Ὑἢιι5 ργο) υά!ς 65 οὗ 56Χ 
δηὰ πδίΐοη ννοῦθ Ὀγοκοη ἄἀονγη ΟΥ̓ [ἢ15 ἄτγϑὶ 
ἰοφοπίης οὗ ἴῃς [,ογὰ Ὀεγοπὰ (πὸ ᾿πιιξ οὗἁὨ [Π6 
σμόθθη ρθορίθ. Υσῖ πιοῦθ, ἴΠ6 νγογπηδη ννὰβ 
ποῖ ΟὨΪγΥ 8ῃ αἰΐθῃ, Ὀυῖ 4130 ροοῦ; ἔογ 29 ἄγαευ 
ὐαιον ννᾶ5 ἨῸ ἸΟΠΡΌΓ, ἃ5 ἴῃ ῬδῖΠΔγο ἢ] ἘΠπ|65 

(6Όεη. χχὶν. τς, ΧΧίχ. ο .; Εχοά. 11. χό ἔ,; 
συμρ. Τ τϑίγαπι, "1 .δηά οὗ [5τδ6],᾽ Ρρ. Ὡς ἢ), 
186 ννοῦκ οἵ ννογθῃ οὗ βἰδίίοῃ, 

Το Ἰαΐον ἰορεπάς σῖνα {Π6 ννοπιδῃ ἴπ6 5ἰζ- 
πἰβοδηΐ πᾶπιὸ ῥῥοϊέπα. 

. Οὐε γι ΄Ίὸ ἀγίμα]ῇ Το σεηϊθϑί τισὶ Ὀδ 
ἔλθη ἴῃ 115 ᾿ἴ6Γ4] ἀπά οὔν!ουϑ πιοδηϊηρ (υ. 6); 
Ὀυΐ δἱ {πὸ βαπὶθ {ἰπὶ6 ἴο δϑὶκ ννᾶ5 'π {Π]5 σᾶβ6 
ἴο κίνθ. ὙΤΠο ΤδοδοΥ ἔτγϑι πιεῖ Η!5 πϑᾶγοῦ οἡ 
{π6 σοπιπιοη βγοιηά οὗἁ 5ἰπιρ]6 πιυμηδη!ν, δηά 
ςοῃοράρά ἴο Ποῦ [6 ρηνιεξο οὗ ᾿οηξογπης ἃ 
ἴανουτ. 

8. ῥὸν ῥί: ἀμερί.1 ΙΕ ἴον πὰ Ὀδθη 
ὈΥΓόβοηϊ ΠΟΥ σου πᾶνε ϑυρρ θα ἴΠ6 νυδηῖ. 
“δοιηθίηϊηρ ἴο ἄγαν συ} " (υ. τ 1). ἃ“ ὈυοκΚοῖ"» 
οὗ 5κίη, οὔδη ἐουπά ὈΥ τῆ νν6]}} 565, ννουι]Ἱά 
ἔογττη πδίυγα!Υ ρασΐ οὗ ἴδ6 ὁηυϊρπιοπὶ οὗἉ (86 
π|||6 {χανε !ηρ ραγῖγ. ὍΠ15 566πῚ5 ἴο Ὀ6 ἃ 
Ὀοιογ ὀχ ρἰδηδίϊίοη οὗ ἴ86 γοάβϑοη ἴπδῃ ἴο 510- 
Ῥοξὸ {παῖ [86 φῦϑθηςθ οὗ ἴΠ6 εἰἸ5.]ρ 165. βανα (86 
ΟΡΡΟΓ ΚΌΠΟΥ ἔογ [Π6 σοηνογδδῦοη. 

«ὐεγὸ φοης ααυα}} Ῥεῖδαρβ 81 [οἤη τεπηδιη- 
εὦ ἢ Οἢγβι. ὙῊΘ παγγαῖνθ 15 πιο {|κ 
{πὶ οὗ Δη ογθ-υν πο 85 Δ ἃ ϑοσοπ ΔΎ 80- 
ὁουηΐ ἀογινοά ἔγοση ἴΠ6 νγνοϊηδῃ, οὐ ὄνθη ἔγοπι 
106 Ἰ,οτὰ ΗΙπιϑο]ῖ, Υοΐ ἴ πλᾶῪ ὕδ ὑγροὰ {παῖ 
τ. 323 ΠαίΌΓΔΙΥ δυρροβίβ [μαὶ ἴῃς 1ογὰ πδά 
Ὀδδη ἰθῆς Δ]Ομθ. 

041} 1.6. γοοά, ἃ5 σοτητηοην (Μαΐζ. 11}. 4, 
νἱ. χς, ἅζς.), Ὀμδ ΠοΓδ ΟΠΪΥ ἴῃ τῇ Νοιν Τεβία- 
πιθηΐξ ἴῃ {Π6 ρ]υγα]. Ερρϑ, ἔγυϊς, δπὰ {6 ᾿κα 
τας Ὀ6 Ρυγομαϑοα ἔγομη ϑαπιδγιίδηβ. 45 ΤΠΟΥ͂ 
ςοιϊὰά ποῖ οοπίτδοϊ ἀοῇβὶοπιοπί, (ὐοπηραῖο 
1ἰρδιίοοῖ οὴ ν. 4. ὙΤΠο ἰδίου συὸς Ποννθνοῦ 
ὙνΟΓΟ βίγιςῖοσ. "Τὸ δαὶ ἴῃς Ὀγοδὰ οἵ ἃ 54Ππ|8- 
τ Δη" ἰἴ ννὰβ βαϊὰ ἐννὰβ 85 δδῖϊπρ ἴδ6 βοβὴ 
οὗ ϑυνη6.᾽" 

9. Τόεη «αὐ δε «υοὕπαπ 9 δανπηαγία... 
ΤῺ6 Βδιρασι δ). ὝΟΣΩΔΏ ὈΏΘΙΘΖΟΣΘ Βα ἢ 
., ὙΤΒε ἔοιπη ἴῃ [ἢ]5 νϑῦβο (ἡ γ. ἡ Σαμαρεῖτις) 
ἰῖ5. ἀϊεγεηξ ἔτοπι [μα ἴῃ ν. 7 (γ. ἐκ τῆς Σ.). 
ΤὮο 5ἴγοθβ 15 ἰδ! ἃ οὐ σμαγαςίοσ ἃ5 ᾿πΊρ]16ἀ ἴπ 
δῖ ΟΩΔ] ἀοδοθηΐ πὰ ποῖ οὐ πλοῦ ἰοσδὶ σοη- 
ΠΟΧίοη. 

ΤΠε ϑἰγδηρβοπηθθο οὗ ἴπὸ γεηϊμοδὲ βἰδγῖ]ο5 [πὸ 
ψοηδη: “Υ͂Βαὶ ξαγί Ποῦ, ἡ 506 5665 ἴο 5, 
“1165 ὈΘΒΙηα [ἢ ]5 τραυοϑὶ ὁ" ὙΠε οτρίπαὶ 15 
ΡΟΓίοςΕΥ ϑυπηπηεί γι Α] (ἐϑομ «ὐρὶοῦρ αγὶ αὶ ὕεαυ 
ΟΣ γο «ὐδίοῦ κα» α ϑαριαγίίαπ «ὐονιαη...). 
ὙὝΠΕΟΓΕ 15 ἔογοθ αἰ5δὸ ἢ ἴπε ἀϊδίίηςξ δά ἀπο οὗ 
[Π6 ννογὰ χυο»ιαη (γυναικός). Τῆδί {πὸ τεαιοβῖ 
νγ»5 τηλάδ ποῖ ΟΠΪΥ οὗ ἃ ϑαπιαγϊδη δι οὗ ἃ 
νυ όπΊδη ςοπιρ]εϊο [Π6 ννοηάογ οὔ Π6 αι δι Όποῦ. 

ἐῤομ, ὀείηφ ὦ υἷεαυ} ϑοπὴθ θα ΑΓ οὗ 
γοθβ οὔ ἀϊα]οςῖΐ οὐ δοσθηΐ ννουἹά ϑῆθνν ἢ 5 
(ςοπιρ. Μαγκ χὶν. 70). 
7 ν δὲ ὕυεαυ: ῥαύυε πὸ ἀεαϊησι αυἱέδεϑα»παγι- 

145. ΤΟΥ 0 ὙΒ.. ὙΠῸ Βαπι απ 8. Τ Π656 
ννογάβ, νΥΒΙ ἢ ἃγὸ οπλοὰ ὈΥ δη ἱπηροτγίδηϊς 
ἔτοιρ οὗ δποίοπὶ δυιμογ (65, ἄγθ, ἱξ σειίης, 



ν. το, 11. 

186 εννβ πᾶνε πὸ ἀδάϊ ρα ψγτἢ ἴδε 
ΘΑΠΊΔΓΙΔΠ5. 

Ι0 |6β8ι5 δηβνγεγεά δηά 944] 4 ιἱπῖο 
Ποῦ, [Ετβου Κπεννεβῖ τῃε σῆς οὗ Οοά, 
Δπὰ ννῆο ἰξ 15 τῆλξ βα!ἢ ἴο (ἢδς, Οἰνε 
Π6 ἴο ἀπηκ,; του ννοιυϊάοοι ἢδνε 

Δ ΘΧΡΪΔΠΔΙΟΓΥ ποῖος οὗ ἴπ6 Ἐνδηρεῖσι. [ἢ 
1815 τοϊδιίοη ἴΠ6 ργεϑοπὶ ἔοστῃ (ῥαυε πὸ ἀεαί- 
ἐπ.) 15. τοιηγκαῦὶθ. ὍΤΠ6 οτρίη οὗ [86 Ποϑ- 
ΕΠ] οὗ 106 ἔννο ρϑορὶθϑ, νυῃιςἢ ἰαϑῖβ ἴο (ἢε 
ΡΓυθοηΐ ἀδᾶγ, ΤΏΔΥ Ὁς ἱτασοὰ ἴο (ἢ Αϑϑυγίδῃ 
ςοἸ]οηϊδαίίοη οὗ ἔπε Ἰδηὰ οὗ ᾿5γδεὶ (2 Κ. χυ!ὶ. 
24). Ετοπὶ [ἢ15 ἕο οννεὰ [Π6 δηϊδροηΐδπι οὗ ἰῃ6 
ϑαιηδγιίδηβ ἴο ἴΠ6 [ονν8 δὲ ἴ[π6ὸ Ἀεΐυγῃ (ΕΖγα 
ἵν., ΝΘἢ. νἱ., ἡ Βιοἢ Ἰοὰ ἴο (6 ογοοίίοη οὗ ἃ 
Τίνα] ἰθπηρὶΘ οἡ Μοιιηΐ Οεγιζὶπι. ΟομΡ. 
Ἐςοϊι5. 1. 2ς, 26.5. “ιςῖ. οὗ ΒΙι0]16,) 11]. 
Ῥ. 1117. 
ῥβανε.. «ἀεα πη. ἋΤῆδ οὔρίῖπαὶ νογὰ (συγ- 

χρῶνται, δ υϊξ. εομέμρμΓ) ϑυρεϑὶϑ [86 γϑἰί!οη5 
οἵ ἔπη] τ Ἱπίογοοιιγθα ἀηὰ ποὶ οὐ Ὀιιδίῃοβϑ. 
Οἢϊοεβ οἵ Κιπάμποϑϑ ννοῦο ηοΐ ὀοχροοϊοὰ βοϊννοθῃ 
ἐν) δηά δαπιδπίδηβ. Τῇ 5ριπὶ οὗ τοὶ ριουδ 
ὈϊτΟγ 655. 51}}} ᾿ἰπρογα οἡ ἴπ6 σροῖ. ""Οἡ δεκ- 
ἴηξ ἀπιπκ ἔτοπι ἃ ννοπηᾶπ [πϑᾶῦ΄ ΝΔΌΪΟΙ.5] ὑνῃο 
ν 45 Π]ΠπρΡ ΠΟΙ ροἴομογ, να ΟΓΟ ΔΉΡΤΙΥ δηὰ 
σΒυ τ 9 ὮΪν γοίιιϑθά :--- ΤΠ ΟΠ ϑζίδη ἀορϑπιρῃς 
Βεῖ 1 ἔογ {Πεπηβεῖϊνοβ᾽ " (Τ τιϑίγαπι, "δ πὰ οὗ 
[5γ86],᾽ Ρ. 1.34, δά. 3). 

10. ΖΚ Ἰβοιι ἀμπεαυωέ (Ἀδάβι Κπον) 
ἐῥε κ᾽ οΥ Οοά... ὝὙὝΠε νογάβ ἅγθ. ἃ5 ζογη- 
ΤΩΟΠΥ ἴπη δῖ Ϊοῇη 5 σοβρεὶ, δῃ ΔΏβννΟΣ ἴο [ἢ 6 
6556 114] ἰάδα οἵ {Π6 Γοσγοροίηρ χυδοίίοη. ὍΤΠῈ 
νγοσηδιὶ Παά δου ρῆϊ δη ὀχρδηδίίοη οὗ {Π6 πηᾶγ- 
γε] τΠλῖ 4 [δνν 5ποιι!]ά δϑκ ἃ ἔανοιγ οὗ ἃ δαπα- 
τιίδη νοιῆδη. ΤῊΪ5 Ποινενοῦ, 45 δῇθ ἀἰτη}γ 
Ειιοϑδοα, 85 ΟΠΪΥ ἃ ραγ οὗ {ΠῸ πον τηγϑίογγ. 
ΤΠ ἔγαπκ ἀΡΡΘᾺΪ] ἴο ἃ Πιυιμπιδη ΠΠΑΓΙΥ θοροῦ 
τῆλη το σίοι5 διϊαροηΐδπι ἐϊά ᾿πάἀθοά ᾿πάϊσαῖθ 
ἃ ῬΟΒΘΙ ΠΥ οὗ υηΐϊοη ρστοδίεῦ ἴἤΔη Βορο. Ἡδά 
8δῆδ κποννὴ δῖ σοά ᾿αά πονν ἀοπὸ ἔου πηθη, 
πὰ ψνῃο [δὲ Τονν δῆ ΤΑ ΠΟΥ ννα8 νν ΠΟΙ 5Π6 
δανν, 586 νου ὰ Βογϑοὶ ἢ ἤν θο]Ϊγ ἀϑκοά οὗ 
Ηϊτὴ ἃ ἔλνοισ [αν ργοδίοσ ἴλη Ηδ Πδὰ δοκοᾷ οὗ 
Πότ, δὶ τνουἹὰ μᾶνὸ σγοσοϊνοα ᾿ἴ δὲ οηςθ: 506 
νοι] πᾶν Ὀδοοπῖὸ (ἢ6 ΡΘΌΙΟΠΟΓ, διὰ ποῖ 
ἢᾶνεὸ νοπάογοα αδἱ ἰδ ρου: ΠΟΥ ργεϑοηΐ 
ἀἀβιησυ! υ ννου]ὰ μάν ὕθθη δοϊνρα ὈῪ Ποὺ δρ- 
τοποπϑίοη οὐ ἴθ πὸνν τουθί δ! οη νυ ῃϊσ ἢ μδά 

ἢ πᾶ ποῖ ἴο [ονν οὐ ϑαπιαγίαπ Ὀαΐ ἴο 
ϑΏΔῃ. Ηλά 5. Κπονῃ ἐῤε ζῇ οΓΓ Οοά, ἴῃ 
εἰῆ οἵ Ηἰς5 δ5οη (ἰ}1. χ6}) 'π νυν Βιςἢ ν᾽ 85 ἱποϊ θὰ 
4}} {παὶ πιὰ σου! νναπῖ, 586 νου ὰ ἤᾶνε ξε]ξ 
(Πδὲ ποεὰς οὐ νυν ἢ 8516 ννᾶϑ ῬΑΓΕΥ͂ σΟΠεςῖοι 8 
(τ. 2ς) Τσοιιϊά δἵ ἰρηρστῃ Ὀ6 Ξατἰϑβο. Ηδὰ 586 
Κηονη «αὐδὸ ἐΐ αυὐα΄Ψ δαὶ «αἱά ἰο ῥὲγ, Οἷς ,."Ὃ 
ο ἀγίηᾷ, 58ὴ6 ννουϊὰ ἢᾶνο ἰδἰὰ ὀρθὴ ΠΟΥ ῬΓΑΥΟΓ 
(ο Ηϊπι νιουΐϊ γόϑογνο οὐ ἀοιδῖ, ἀϑϑυγεά οὗ 
Η! 5 Ξυτηραῖηγ δπὰ δοῖρ. 

ἐδ γἱ] ὝὍὝὙΠΕΟ ννογὰ δόῖὸ υϑεὰ (δωρεά) 
ΟΟΟΓΒ ΟὨΪΥ ἴῃ (ἢ]5 ρῥίασθ ἰῃ {πὸ Οσθρεῖβ. 

5τ. ΙΟΗΝ. ΙΝ. 

Αϑκεά οὗ ἢϊπι, δά ἢς ννοιυϊά ἢδνε 
δίνεη ἴῃς ]ἰνίηρ ννδῖεσ. 

11 Τῆς ψοπιδη 841 τπἴο ΠΙΠῚ, 
δὲτ, ἴῇου Παϑῖ ποιμίηρ ἴο ἀγανν νι, 
Δηά τῆε νν ]] 15 ἀδερ: ἔἴοπὶ ννῆεποα 
τη ἢδϑῖ τῆου τῆλ ᾿ἰνὶηρ νναϊεγὴ 

τ σΑιτῖὸ5. νυν [ἴ βοπιοιηρ οὗ ἴπ6 Ιάθὰ οὗ 
᾿Βουπίγ, Βοηουγ, ΡΠ νΊ]ο 6: δηά ἰ5 υϑοα οὗ ἴΠ6 
εἰς οὗ 156 δριἰ (Αςἴϑ 11. χ8,, ν|}}. 20, Χ. 45, 
ΧΙ. 17), ἀπά οὗ {πὸ γί οὔ γτεήάεπηρίίοη ἴῃ 
Ομτϑὶ (Αοπι. ν. τς; 2 Οὐσ. ἰχ. 19), πηδη]- 
[οϑῖθαὰ ἴῃ νᾶτγίοιιβ ννᾶγβΒ (Ερῆ. 11}. 7. ἵν. γι 
Ηδεῦγ. νι. 4). ὙΠ5 υϑᾶρὸ δῆονν5 ἴῃδὶ ἴποΓα 
8 δοΙδ ἃ ΡΈΠΟΓΑΙ. γοίογοησθ ἴο ἴπῸ Ὀ] δϑίηρ5 
Βίνεη ἴο χγθῃ ἴῃ 1η6 γονοϊδίοη οὗ ἴῃ6 ϑοη, δηὰ 
Ὡοῖ ἃ 5|πΠΊ|ρ]6 ἀδβογίριί!οη οὐ ννῆδί ννᾶ5 βίνθη [Ὁ 
πὸ ννοπηδη ἴῃ ὑπὸ ἕδςϊ οὗ δοῦ ἱπίοσγνίονν νυν τ} 
Οἢγιςι. ἼΠΟ κενῇ οὗ Οοά" 15 4}} {παΐ 15 
ἔγθοὶυ οἴεγεά ἴῃ ἴῃ ϑοη. 

ἐδοιι «υομίεε ῥάασυε ασἐεκ] 
ετηρδαῖὶς (σὺ ἂν ἢτ.). 

ἐμυίησ «υαἱογῇ παῖ 18 ρογεηηΐδὶ, ϑργηρὶης 
ἔτοπη 8Δῃ τη Πρ ϑοιγοὸ (θη. χχνΐ. 19). ΘΥΟΓ 
Ποννηξ ἤθη ([,μεν. χὶν. 9). ὙΠῸ τϑαηυοβῖ 
ψΠΙ ἢ ΟΠ τῖϑὲ μδὰ τηδάς Πιγηϊβῃοα 1ῃ6 Ἰάδᾶ οὗ ἃ 
Ραγαῦ]: ἴΠ6 ὈΟά ΠΥ νναπὶ νοῦν Ηδ κυβεγοα 
βιιρροβίθα δὴ ἱπιᾶρε οὗ [ἢ6 βϑρί γι] Ὁ] ϑϑίης 
νγΠιςἢ Ηε ννᾶ8 γεδαγ ἴο ὑαϑῖονν. 

ΤΠΟ [ονν8 νοῦθ δἰγοδν ἐαΠΊ] γ ἢ [86 
ΔΡΡΠ σφ το. οὗἩ 16 ρῆγδϑθο (υἱης «""4|6γ} ἴο ἴῃ 
4ιυ!οκοηϊηρ Θηογρ 5. νυ σἢ ρτοσεθά ἔγοσὶ Οοα 
(Ζεςβ. χίν. 8: ο΄. Πν 13. ΧΥΠ. 13. (ΟΟΠΊΡ. 
α. 14. ποίθ), {που ἢ ἢ τπλᾶγ ὈῈ ἀουδίπι! ἢονν 
ἔχτ ἴῃ6 ριΌρδεῖς ἰδπσύαμε ψοι]ὰ δὲ Κπονη 
ἴο ϑαπηδγιίαδηθ. Ηογὸ ἴῃ ννογάβ ἱηάϊςαΐα (ῃαῖ 
ἢ ἢ ὁπ (6 αἰϊνίηθ 5:6 δηϑννοῖβ ἴο 1ῃ6 
βριτιῖιδὶ ἘΠ γοῖ, (ἢ6 ἀϑρίγαϊίομβ οὗ τῆθῃ ἔοῦ 
[ἘΠ 5ῃΡ ἢ Οοά. ὙΠὶ5 ὑπάογ ναγίοι5 
ἀβρθοῖβ πηᾶῪ Ὁ6 τοραγάθᾷ 45 {πὸ Ἀονοϊδιοη οὗ 
ἰὸ Τσι ἢ, οὐ ἴῃς μῆς οἵ τε Ηοὶγ δρίπε, 
ἱπαϊν Δ 4} ΟΥ̓ δος δ! }Υ, οὐ ννβαΐενογ, δοσογά- 
ἱπς ἴο ναῦγὶηρ εἰγουπιδίδηςοβ, ἰοδὰ5. ἴο ἰδαΐῖ 
εἴογηδὶ [πὸ (Ὁ. 14) ψὨΪ ἢ σοηῃδιοῖβ ἴὼ [ῃς6 
Κηον]εάμε οἵ Οοὐ «δηὰ Ηἰ5 ϑδοῃ 6515 (ῃγβέ 
(χΧν!!. 4). 

11, 195. ὙΠῸ ννοπιδηβ ΔΠΘΨΕΓ ἰ5 ἴῃ 5ριγιῖ 
ΘΧΑΟΪΥ ἱκὸ ἰῆς ἢτγθι. Ηοὺ τπουρῆϊθ. γοδοῇ 
ἐογυνατά ἴο βοπιθ {γι τ νν ἢ Ι ἢ 586 ἔδο]ϑ ἴο Ὀ6 ἃ8 
γεῖ ἔγ ἔγοπι μεσ. Ηονν σδῃ 56 σοποεῖνο οὗ 
1η6 ριαὐ Τῆς ννῈ]] οἵ [σοῦ ἰ5, 1 οὔθ 56ῃ56, 
ἃ ΜῈ] οὗ “ἼἸνηρ ννδΐεγ,"" γεῖ [ἃ σδπηοΐ Ὁ6 
(δὲ νυ! ἢ βι ρρ 165 ἰῃ6 ϑρεάίκοσ νυ ἢ Η 5 διε, 
ΟΣ “ἴπ6 νν0}} 15 ἄθθρ,,) δὰ Ηοδ Πᾶ5 “"ποίϊμιηξ 
ἴο ἄγᾶνν ἢ." Ηδ οὔξειβ ἴῃ ννογὰ τῃδὶ ἴὺσ 
ψνΠςἢ Ηδ 45Κ5. Ηονν δρδίῃ σδη 5ῆ6 σοῃοοῖνθ 
οὗ Ηἰἴπὶ ῃο ϑρθᾶκβ ἴο μεγὶ Ηδ ἰ5 ννοδιϊοὰ 
δηᾷ {Πγβῖγ, δηὰ γεῖ ργοΐδδϑοβ ἴο σοπησηδηα Γὸ- 
ΒΟΌΓΟΘ5 ἡνΠ]Γ ἢ ννογο ϑοδ] θὰ ἴο [πὸ ρδίγιαγς β. 

11. ἐδὲ «υεἱ! ἐς 4601 ὍΠδ ννο]} ἰ5 αἴ ῥγδὸ- 
βθηΐ ρα" σῃοκοὰ τρ ἢ τι ϑῆ. 566 
ν. 6, ποῖ. [ἴη Μίδυπάγο! ! 5 τε (Μασοβ, 

Ἐ2 

ΤΒο ῥγοπουῃ [5 



70 στ ΙΟΗΝ. ΙΝ. 
12 Ατί τῆοι ργεδίογ [Πδη οὐγ ἔδῖἢεγ 

.]Δςοῦ, ψ Ὡς ἢ ρᾶνε 8 πε ννε]}, δηά 
ἄγδηκ τῃεγεοῦ ἢ! πηϑεὶζ, πὰ ἢ5. ςἢ]]}- 
ἄγεη, δηά ἢϊ5 σι ]οὺ 

12. [658 δηβυνεγεά δηά δά πηΐο 
ἢετ, ὙΝΒοβοενεσ ἀπηκοιὴ οὗ τἢ}5 ννδ- 
ἴεγ 8} (ἢϊγβῖ ἀρδίῃ: 

1697), ᾿ξ ννγᾶ8 τὸς ἔδεϊ ἄθὸρ δηά δὰ ἤξοϑεη 
οὗ νναΐῖογ ἴὴ τ, Ὧγ Τχγβίγαπι ἐουπά ἴῃ 

ἴξ ΟἿἿΥ ““ψεῖ τπιυὰ " ἴῃ Πόσοπιθοῦ (" [μπὰ οὗ 
[5.86]. ἢ. 143, δά. 2). Ὀυΐ ἰοννατὰβ ἴπ6 οηὰ οὗ 
ἘΘΌΓΟΔΓΥ ᾿ξ ννὰ5 “(}}}} οὗἩ νναίογ᾽" (4. Ρ. 401). 

ἐδαίέ ἐμυΐς «ὐυαἱεγ)] ϑιΠΡΙΥ ὅὍλ9 ἠυρς 
«υαίεν, ΜὨΘΓοοῦ μου σρολκαβῖ. 

192. “γι τρομῇ ΤὙῊΕ ργοπουῃ 5 ἐπιρηδίϊο: 
“Ατί δου, ἃ ΡοοΥ, ννθαγιθα ἔγανϑίϊοσ, οὐ τλοσΘ 
σοι Δ ΠἸηΡ ΡΟννΟΓ ἴπδη πο ραϊγιάγοἢ ννῃῸ 
ξαϊποὰ Ὀγ ἰαῦοιγ ννῃδὲ ἢ6 ρᾶγθ ιι5)} 

οἱ" 7αἰδεν ὕαεοὐ ]) ὍΤὮς ϑαπιδγιίδῃϑ οἰαιηθὰ 
ἀεβοθηῖ ἔΤῸπὶ [βαρ 85 γοργοβϑθηςτηρ (Π6 δηςίθηξ 
π|0ε5 οἵ Ερῆγαιπὶ δῃὰ Μδηδβθεῆ. ([υβερῇ. 
Απηἴ.᾽ ΧΙ. 8. 6.) 

ἔκανε 1.}] ἰοδο, ἐμαὶ 15, ἴο 5 ἀδδοοπάδηϊβ 
85 ἃ ὈΓΘΟΙ͂ΟΙΙ5 ΠΟΙ Αρο. ὙΠῸ ἰγδαϊοη ἰ5 ᾿π46- 
Ῥεπάρηϊ οὗ ἴῃς ΟἹ] Τοβιδπιηρηϊ. 

εορἠάγεμ}] δβομ δ, ἴῃ6 5ρεςῖδὶ γεργοϑεηϊδἔϊνοβ 
οὗ ἢΙ5 ἢοιι6. 

εα1.|6] ὙΠ6 οὔξίηαὶ ννοτὰ (θρέμματα, Ν υἱξ. 
ῬέζογΩ) ΤΑΔῪ τΆθΔῃ βἰανεβ, Ὀὰς [Π6 56η 86 ρίνθη 
ἸΏ Α. Ν. 15 πλοῦθ πδίιιγα. Ὑπὸ ννὸ]}] ννᾶβ 
ϑΠσΊοηΐ ΤΟΥ ἰαγρο νναηῖβ.0.. ὙΠῸ ψοτὰ ΤσςιΓ5 
ἤογδ ΩὨΪΥῪ ἴῃ (ἢς Νὸνν Τοβίδηθηϊ, δπὰ 15 πὸ 
ἔουπά τ᾿ 1ΧΧ. ᾿ 

183.14. ΤΠ ννογὰς οὗ (ῃγῖϑῖ σαττῪ οἡ ἴΠ6 
Ραγαῦϊε οὗ ἐμ ἴοπίῃ νϑῖβθ, δπά ἴὴ ἀοίπρ 50 
511}}} ηϑννοῦ [86 Τπῃουρῆΐ δηὰ ποῖ ἴῃ ννογάϑβ οὗ 
(Π6 τνοπῆδῃ. ὙΠΘΥ ἱπιρὶΥ ἰπαΐς 5ὴῃ6 παὰ (ΕἸῖ 
ΤΡ ΒΟΥ (μαι ἴἴ ννᾶβ βδοσηθ οἴου ννδίοσ ἴῃδη τῃδὲ 
ἔον νος ἢ ΟΠ γΞῖ ἀϑκοα νυ ἢ Ηδ νυν 5 ννδιτης 
ἴο γῖνο: [δὶ οπὲ σγραῖοῦ [ἤδη [ᾷοοῦ νναϑ5 (Πόσγὸ, 
ΤΠ νναἴοσ ν ιο ἢ 1[Π6 ραϊσιγοῦ ἢδὰ ἀσπκ ἀπά 
δίνθη βαϊϊϑβοὰ 4 νναηξ ἔογ {πῸὸ πιοπιθηῖ: [6 
Ἰινίηρ νναΐου ϑαϊιϑῆοὰ ἃ νναηΐ ἔοτ θυϑ, δηάᾷ ἴῃ 
5: (ἢ ἃ νΑΥ ἴἢλῖ ἃ ἔγθϑῃ Δη4 ϑροῃπίδῃθοιιβ 5οιγοδ 
ΒΌΡΡΠΘα δΑΟ ἢ τεσυγτθηΐ ποοὰ οὗ το γοϑῃπιθηΐ. 

ΤὮῈ τηοάθρ ἰηῃ ψῃϊοἢ πὸ πον ποῦς ἰ5 
ἀεονοϊοροὰ σοττεβροηάβ Ἔχαςῖγ ν᾿ Ἰ νἱ. 409 ἢ. 

18. ῥοιοουεγ]ὴ ΜΜοτε οὀχδοῖγ, ΕΥΘΥΥ͂ 
956 μα΄... Το ἔογπὶ οὗ Θχργθβϑίοη 15 ς0ῃ- 
{ταϑιοὰ σι (π6 Ὠγροίποῖιοα! «υροσοξυεν ἴῃ 
ν. τ. ΔΝ 1{Π15 σπδηρθ ΟΥ̓ Ογπὶ ΟΠ ]ονν5 
Α͵5ὸ 4 οὔδηρο οἵ ἴδηβε (ὁ πίνων Ξ- ΠδΔὈϊ 4]: ὅς 
ἂν πίῃ -- Οὴςε ἔογ 4|}). 

07 ἐδί: «υαἱεγ Ῥοϊπέϊηρ ἴο {πὸ ννὲ]]}. 

14. ἐδαὶ 1 «ῥαὶ χκὶπςῇ] ὌΠ ργοποιη ἴπ 
ἴπε ἤτϑί σᾶϑθ 5 διῃρῆδῖῖς ἃπὰ σδυγῖοβ ἴΠ6 Δ4η- 
ΘΛῸΓ ἴο (Π6 σοηίγασῖ ΒΓ ἢ ἴηὴ6 ννοσιδῃ πδὰ 
ἄγανγῃ Ὀεΐννθθη [ᾶσοῦ δπὰ Οἢγϑί. ὍΠὸ κι, 
ςοηϑραμδιῖ ἴῃ 118 γϑδὶ ἰϑαςίοη ροὸπ (ἢς {1}Π{Π- 

[ν. 12--1. 

14 Βυῖ ψβοβοσνον ἀγίηκεῖῃ οὗ ἴῃς 
νγδῖεῦ τῃδῖ 1 5}4]] ρῖνε ἢἰπη 584} πενϑῦ 
τὨϊγδῖ; δυῖ τῆὴς6 νναῖογ τῆδὲ 1 5}4]]} 
δῖνε ἰπὶ 8584}} θ6 ἴῃ ἢϊπὶ ἃ ννεὶ] οὗ 
νὰ δργίηρίηρ ὉΡ ἱπῖο δναγίδϑίίηρ 
ἴε. 

ϊῖς Τῆς νοπιδὴ 82:1} ὑπο Π]Π1. 

τηρηΐ οὗ ΟἸτϑι᾽5 ψνοσκ, 5 511] ἔυαΐυτε (ἐγὼ 
δώσω). 
“ῥα πευεν..ἢ ΤὙὨδ ρῆγαϑο (οὐ μή... εἰς τὸν 

αἰῶνα) 15 ἃ ΨΕΙΓΥ͂ ΤΓΕΠΊΔΓΚΑΌΪΟ ΟηΘ, ἀπά τος 5 
ΨΙΠ ΣΙ, 52, Χ. 28, Χχὶ. 26, χὶϊ!. 8. ΕἸΘον ΠΕΙῸ 
τ 15 ἔουηὰ ἴῃ ἴῃε Νὲνν Τοβίδπηεπὶ ἴῃ σ (ὐΥ. 
ὙΠ]. 1.2.) γΠΟΓΟ ἴῃς τΓΑπϑιαϊίοη 551 νν}}} ἐδῖ πὸ 
ἤεβ ψ ΒΠ6 [6 ννογὶ ἀ βἰδπάθι  " ὄχ ργθβϑϑοβ ἴῃ6 
[ποσὰ] ἕογοθ οὗ ἐδθ ννογάϑβ. 
ἐδὶγ ἴῃ ἴῃ6 ϑθῆϑθ οὐ ἔξεϊϊπρ ἴδε ραΐη οὗ 

Δ υπροραιϑῆοα ννδηΐϊ, ον. νι]. 1.6. ΒΒυῖ {πε 
αἀϊνίπο δ δηὰ ἴπὸ ἀϊνιπο νυιϑάοπι ὈτγηΣ πο 
βαιϊοῖγ, ἔσο]. χχῖν. 21. 

“ρα] δὲ...α «υεἷϊ 9.7 «υαἱόν.;:. ευεγ  ασεης 
ἢ] «δαὶ Ὀθϑοοπιθ.. α βρσῖπε ὁ. «υἱέ... 
ΘύΘΣΩΔΙ 72. [1 5}4}} ποί βετνο ἴοσ ἴΠ6 πηοπιθηΐ 
ΟὨΪΥ, Ὀϊῖ 5841} 4190 ργόβεῦνθ βοόοννεσ ἴο 54 15Υ 
41} Γυϊυγο τυδηΐϑ 1 ἰἃ Ὅ6 ἀρρτορτίαιθα ὈγῪ {1:6 
τοσοίνοσ, Τῆθ σοπιηαηίοδίίοη οὗ {πΠ6 αϊν!πο 
ΕΠΕΓΡΎ, 85 ἃ ΡΊΗ οὗἉ ΠΠἔδ, περεββα τ] τηδη  εβῖϑ 
᾿ἴϑθ! τη ἴρ, ὙΠ Ὀϊοβϑίπρ ννεϊσοπιοὰ ρύονεβ ἃ 
βρτίηρ οὗ Ὀϊοδοίημ, νης Γθοὸ5 ἰονναγὰβ δηὰ 
ἴ5ϑ:165 ἴῃ εἰεγηαὶ ἰϊ; ον (ἢ 5 15 ἃ5. ἴπ6 πῆι 
οςόδη ἴῃ νυ ΒΙ ἢ 4}} ἀϊνίπο ρ 5. βπά {πεῖς ὁπὰ 
Δ ςοποιιπηπηαϊίοη, ΓἢΘ Ἰιἔδ σοπιθ5 ἔγτοπι (ἢ6 
δοιγος οὗὨ ᾿ξ δηὰ δϑοοηάβ ἴο Ηἰπὶ δξαϊῃ. 

ΎΠΟ ἱπιᾶρθ 5 ἀδνοϊορεά ἴῃ ἴπγοθ βἴαρθβ. 
ΟΠ γϑτ5 μ1 Ἐπ 5 85 ἃ ϑργίηρ οὐ ννδῖοσ, οὐ νυδίεν 
Ἰολρίηρ ᾧρ ἴῃ τίς αϑυπάδηςο, απὰ τμδῖ ποῖ 
ῬΕ μι η οὐ ἰοσῖ δι ροίπῃρ ἔοπἢ ἴο ἴΠ6 ποῦ] οϑβῖ 
ΓΙ ΠΙπιοηΐ. 

“ῥγίησίιης Ὁ ἐπ] ὌΠο οὔρίπαὶ ννογά (ἀλ- 
λομένον εἰς) ἀδδογῦθ5 ἴμ6 " Ἰοαρίη ς᾽" οὗ ἃ 1Π]ηρ 
οὗ Πξδ, ἀπά ποῖ {πὸ τῆογε “δ Βηϊηρ ὑρ᾽ οὗ ἃ 
ξομηίδίη. 

ΎΠΟΙΘ ἰ5 ἃ [Ὀννιϑἢ βαγίηρ παῖ ““ν πο {ΠῸὸ 
Ῥτορμοῖθ βρθακ οὗ νναῖογ (ΠΟΥ πιά ἐπῸ 1 ἀνν" 
(δν ὑπϑοῆθ, σά μοε.)δ. Ὅῇὸ ἱπολγπαῖθ νοσγὰ 
ννὰ5 ννῆλί ἴπΠ6Ὸ δεῖεθ νυ ιϑῃοά ἴο πιᾶκα [Π6 
ϑοπρίυγοθ, Οοχήραγε 4150 "ΑΌΟ(ἢ,} 1. 41 12. 

16. ὙΠ γοϊδίίοη οὗ [ἢ Ῥούβοῃϑβ 15 ἢονν σῇδηρ- 
ο΄. Α σγραῖοσ ννδληΐ ϑδιιρεγβθάεβ [Π6 155. ΤὮδ 
ἸνΟΤΉΔη 15 Π0 Ἰοηροῦ Δ 76 ἴο ΓΟ]]ονν {π6 (που ἢϊ5 
ΒΓ ἢ 16 Ὀοέοτο Πὸγ ἴῃ πε ῖγ πηγϑίοσίουϑ ἀδρίῃς 
Ὀυϊ δἱ ἰϑαςὶ 5Π6 σδῃ δϑῖ ἔογ {πὲ σε νυν Βιοἢ ΠΔ5 
ΑἰΙγολαΥ ὈθῸπη δϑϑιτοὰ ἴὸ ΠΟΙ (νυ. 10). 5886 
ϑδοὸκϑ ἃ ἔανοιγ ἴῃ ἴαγη Ὀδίογο 586 ἢδ5 σταπίεάὰ 
ἴῃδὲ Ὡς ἢ ννᾶ5 δοισς οὗ Ποῖ. δὲν, σύυς γιὸ 
ἐῤὶ: «υαίογ, ἰραὶῤ 1 ἐφίγοί ποῖ, πείθεο ΓΟΡΙδ 
ὀίέῥογ ΄Ἰοὸ ἄγααυ. Ὑὕδε ΒΕ ἀρρελτεὰ ἴο ]}ιεὲγ ἴο 
ἢανὸ ἵἴννο υἱγίιθβ, σοιτοβροπάιϊης ἴο ἴδε ἵννο- 
[014 ἀθοεπρίοη Ἰυ5ῖ σίνοη οὗ 1. [ἴ Ψψοιϊὰ 
58 {5 Ὁ ΠΟΥ Οὐ ρεούβοηδὶ ννυδηῖβ: δηά τ ψνουἹὰ 
Αἶϑο, 85 Ὀεΐηξ ἃ ϑυιιγο οἵ Ὁ] δϑὶηρ ΠΟ [655 ἴδῃ 



ν. τό---20. 

δ'γ, σῖνε πῆς τῇϊ8 τυδίεγ, τῆδὲ 1 τιϊγοὶ 
ποῖ, πεῖΠογ σοπγα ΠΙ ΠΟΥ ἴο ἀγανν. 
χ6 εβι8 84:1} υηἴο Πογ, Οο, ο2]} 

ὯἂΥ Πυβθαπά, δπἀ σοπιε δίτμογ. 
17 ΤῊΣ ννοπιδη δηϑινεγεά δηὰ ςδιά, 

1 πᾶνε πο Βυβραπά. 7655 8414 υπῖο 
Ποῦ, Του ιαβὲ νγὲ]] 8414, 1 ἢανα πο 
Βυβραηά: 

18 Εογ τῆου δαϑῖ δὰ ἔνε διυ8- 

5τ. ΙΟΗΝ. ΙΝ. 
ὈΑηάβ8: δηά ἢς νγῆοπι (ἢοι! πονν Πιαβῖ 
ῖ8 ποῖ [ΠΥ δυβραπά: ἴῃ (παῖ 58εἰ άϑβι 
του τγυ]γ. 

Ι9ο ΤΏ τγοπδη 8411 ὑπο ἨΪπῚ, 
δίτ, 1 ρεγοεῖνε τῆλε ἴῆου Αγ ἃ ργτορπεῖ. 

20 Οὐὖυγ (Δῖμεῖβ ννογϑῃίρρεά ἰπ εἰ 18 
τηουηῖδίη ; Δηἀ γε 84γ., [παῖ ἴῃ ὅ [6γὰι- ὁ Ῥευε τα. 
8416 πὶ ἰ5 ἴῃ ρίαςε σγῆδγε πηδη οὐρῆϊ 
ἴο ννουβῇ!ρ. 

ἃ Ὀ]οοϑίηρ, σπδΌΐο ἤογ ἴο ΒΔ ΞῪ ἴδε τνδη8 οὗ 
ἴδοδε ἴο ννῆοπὶ 5ῆὴε μιδὰ ἴο τηϊπιβίογ. 

εοριὸ ῥιἐῥεγ)] ὌΠ οὔρίηδὶ ννογά δοσογάϊης 
ἴο (Πς δεϑὲ δι Ποῦ 165 (διέρχωμαι) Εἶνε ἴῃς 
ἰάθα οὗ “'ςοπὶθ 411] ἴῃ6 ννῶὰγ δι ΠΟΥ ἡ ΔσΓοδ5 ἴΠ6 
Ἰηϊοσνεηΐηρ ρῥἰδίη. 

16. σι (Ε6) «αἰὲῥ... ΤΟ ἂρ ΠΥ 
δΌΓιρί ἰΓΑΠΚΞΙ ἢ ϑθθ5 ἴο Ὀ6 ϑυρσρεοοίοθα Ὁγ 1ῃ6 
Ϊλδὶ ννογὰβ οὗ συ. τς. ἴῃ ἴδοθο [86 βρθᾶϊκοσ 
Ῥαϑϑοὰ δεγοπὰ ἤευβεὶῖ, δῇῆε σοηξεβοθὰ ὈΥ 1π|- 
Ῥιοαιίοη ἐμαὶ ὄνθὴ (ΠῸ στοαίοδὶ μη νγᾶ5 ποῖ 
Ποπιρ εῖθ ὉΠ|6585 ᾿ ννὰ8 ϑῃδγοὰ ὈΥ ἴδοθε ἴο 
ὙΠΟΩΣ 56 ννὰ9 Ὀουπά. [ἔ {ΠῸΥ {πιγοίθά, 
του 5ὴ6 τπὐρῆϊ ποῖ [Πγβῖ, ΠΟΙ ἰο ]ϑοπια 
Ἰδῦουγ τπιυϑὲ δ6 ἐμ Π]||οὦ 5.}}}. Ασοογάϊηρ ἴο 
{815 ἱπιεγρσγείδτοη ΟἾγιϑὲ ἀραῖίη γοδάς ΠΟΥ 
Τὰουρμῖ; δπὰ Ὀϊά 5 ΠΟΙ συπιθηοη ἢπὶ ἴο νυν οτὴ 
1 ννᾶβ ποῖ ἀπ ἴο πιϊηἰδίεσ, ὍΠὸ να ννᾶϑ ἴῸσ 
πὶ 4150; ἀπά (δ σοπηηδηά ννᾶ5 δὲ ἰδ 5Δπὶ6 
πιο ἃ ἴοϑὶ οὗ [6 νυνοπλδηβ ἀνγαϊκοπίηρ [41 1ἢ. 

17. 1 δαῦυε πο διῳωδαμἢ Γθθ ψογάβ. ἅγὸ 
ὯΔ} 54, Δ} δροϊορϑοίϊς, 45 οὗ οὔθ Ψ80 5 χη κς 
ἔτοπι ἴΠ6 {γ14] σοηβεοίουβ οὗ Ὑυσϑακηθϑβ, δηὰ ννῆο 
566 Κ5 ΠΙΓΙΠΟΙΓ ἀϑϑιιγάποθ οὗ ροννοσῦ Ὀοέογε γθη- 
ἀοτγίηρ ςΤοπιρίεῖς οὐθάϊοηςθ. Τῃε ςοιηπ)αηάᾶ 
της ἀἴδργονα πὸ Κπον]οάξε δηὰ οἰδί πὶ. οὗ 
{πε πιγϑίοσιουβ Τοᾶσμεσ. Ὅς οχαοῖ ἔογηι οὗ 
6 1 οὐ 5 ἄπαννοΥ ϑιιρροϑίβ {Πα ἃ ρᾶϊ:56 [ὉῸΓ 8 
Ὀγιοῖ ϑρᾶςθ ἐ]οννοά. οεσς “αἱά (Β81}}}) ἐο 
δὲγ, Τροι “αἱάπ «υεἱ, 1 δαυε πο ῥισῤαπά., ἐπ 
ἐδαὶ ἐδοι ῥα. «αἰά ἐγώ. ὝΠΟ ρῖθα δὰ Ὀδθη 
Ἰεῆῖ, δ5 τἴὖ ννεσθ, ίο 5ΟἸ ΘΓ ΠΥ ροπάογοά 
(λοι δα: δῖ, ποὶ Το δανἱ «αἰ4), πᾷ (Π6 
ἰγαπϑοροϑίίοη οὗ ἴδ ννοτὰϑβ ἴῃ ἴῃ γορετοη οὗ 
ἰξ, ΌΥ ψΒιοἢ ἐμθ δ ρῃαϑῖθ 15 ἰγοννη πη ἴΠ6 
ΟΥΙΚῚΠ4] οὐ δωφδαπά νυ ὨΙς ἢ ἰαγ Ὀδέοτε οἡ 7 ῥαυε 
ποῖ, Αἱ οὔςθ γδνϑαὶβ πον ἴῃ ἴδοι 5 οὗ 86 
ὙοπΊδη ὑνογα ἰδ! ὈδΓθ. 

«υεἱϊ «αἰ47] [ἴ 5 ῬΡο55: 016 (πὶ ἔΠ6Γὸ 15 ΞΟΠΊΘ6- 
τηϊπε οἵ ἃ 581ἀ ἰγοῦῦ ἴῃ ἴπ6 ννογάβ, 45 ἔπεσε 15 
ἴῃ Μαῖί. νἱῖ. ο; 2 (ὐογ. χί. 4. 

18. δυε διωδαπ4)] Ὑδουρ ἴΠ6 ἔδο! ΠΕ165 
ἔογ ἀΐϊνοτος ἅγὸ 5διὰ ἴο δᾶνε Ὀθθη ἔδννεσ ΔπΠΊΟηΣ 
πε ϑαπιαγίδηβ [πη δος ἴΠ6 [οὐν8, ἔποτα 15 
ΤΟ γρᾶϑοῃ ἴο βϑιρροβο ἰῃδῖ ἴε ννοπηδῃ 8 ΟΓΠΊΟΓ 
ΤΆΔΙΤΙΑζΕ5 νογῈ 1ΠΘρα γ ἀἰθϑοῖνθεά. Τμδὶ 
ὙΠΙΟἢ ννᾶ5 ἴσυθ ἰπ ΠΟΙ βἰδίοπιεπί ροϊηϊοα {π6 
τοῦυκο. Ηδῖ ρῥγϑβϑοηὶ ροϑίζίοη, που ἀϊ5- 
Βοπουγαῦ]θ, νγᾶϑ Ποῖ ἜΧργοβϑὶυ ἐογυἀάδξη ὉΥ {86 
Μόορδλις [.ἅνν.Ψ 

ΤΠ ϑοἰηριΐαν ἀδίδι]ς νυν Πς ἢ τὸ ρσίνοη οὗ [ἢ 
Ὑνοσ Δ 5 ̓6 ἤᾶνο ἰϑὰ τΊΔΩΥ σοτηπηδηϊδίοσβ ἴο 
ΓεξΑΓαὰ ΠΟΙ ἃ5 Οἤε Πρ ἴῃ ΠΟΙ ῬΕΓΒΟΙΔΙ ὨἰϑίοΥυ ἃ 
ἤρυτε οὗ 86 γεϊ! βίου. Ὠἰδίοσυ οὗ Βοσ ρϑορῖο, 
ν ο ἢ Πδά Ὀδεη πηϊϊοὰ ἰο ἀπά ϑεραταίοα ἔγοπι 
“ἐῇνο ροάβ᾽" (705. “Απεϊ᾽ ΙΧ. 14. 3; 2 Κ. 
ΧΥΪ!. 29 Ηἴ.}, ἀπά ννᾶ5 δἷ ἰδϑὶ ἱγγοξυϊασὶν ϑοσνυΐηνς 
1Π6 ἴσυες σοὰ. 

ἐπ ἐδαὶ «αἰά“ ἐδοι ἐγὼ) νὰ16 ἔδοὰ Ἀδεῖ 
βαιά ἐγωΐ. ὍΘ ἔοστῃ ἰ5 ἀϊδβεσγεπί (εἴρηκας) 
ἔτοπι (δαὶ ιιϑϑά ἰῃ Ὁ. 17 (εἶπας). 

19. 1 εγεεῖυε} Ὅῆὲ ννοτὰ (θεωρῶ) πιᾶτκϑ 
σοηϊεπιρίδίιοη, Τσοπίϊπιιοα ρῥγοργοϑϑῖνα υΥἱϑδίοη, 
ποῖ ἱπηπιοάϊαϊο ρεγοθρίίοη. 866 11. 223. ἵν 
σδηηοῖ [6]1] 'π. ννβαὶ νὰν {πὸ 1,ογὰἶβ ννογάς 
ΕΓ ΠΊΟΙῸ 5 γη!δβοδηΐ ἴο ἴῃ6 νγνοπηδη [ἢ Δη ἴο Ὁ5 
(866 1. 48, 49). Ὀυΐ ΠΟΥ ονϊάθπο Ὀογο ἢ 
(Ὠδπὶ ἴο ΕΓ 4 ςοπηρίεῖα ςοηνϊςοη παῖ ΠΟΥ 
ὙΠο]6 116 ννᾶ5 ὀρθὴ ἰο ἴδε ογθϑ οὗ [86 βρϑᾶκεῦ 
(υ. 29). ἫΡῃ ; 

ὦ ῥγοῤῥε] ὉΠ οπρἢδϑὶβ [165 οἡ ἴδο {{||6 
δηὰ οἱ οἡ ἴπδ ὑγοπουη (ὅτι προφήτης εἶ σύ). 
ΤΠο ἢγϑοὲ ἰπῃουρδς ἰπ [Π6 ϑαπ)δγ 8 Π᾽5 πιϊπὰ 15 
(δῖ ἴΠ6 σοπηοχίοῃ οὗ πηᾶῃ νυν ΟΟα 48 Ὀδθη 
Διιϊι ΓΙ ΔΓ ΥΘΙΥ τοβίογρα ; ἀπά ἰ 50, ἤθη, 5Π6 
ΑΓΡιι65, ἰτ πΊᾶΥ 6 (Παϊ ἀἸθογεραηςίθβ 85 ἴο Ἰοσαὶ 
ννοΥβἢρ Ὑν1}} Ὀ6 5οϊνθά, 

20. Ουν γαίδενι.... απά γε “«7...1Ὶ Το ἴδ6 
δι εηΐ οἵὁἨ [6 ἰανν ἴδ ὀχοϊυϑῖνε ΘϑίδὈ] ϑῃπιθηῖ 
οὐ ννουβῆηϊρ δί ει ιϑᾶϊοπὶ πλιδὶ ἢᾶνα Ὀδθη ἃ 
ξτοδλῖ ἀιῆου]γ. ΤῸ 4 δαπιδγιδη πο αιδϑίίοη 
οι ὰ ἀΡΡΘᾶσ ποῖ ΨΟΓΩΥ οἵ ἃ ργορδεῖβ 
ἀδοϊϑίοη [ἤδη ἴπ6 ϑϑιἰοτηθηΐς οὗ ἴδ το] σοι 
οεηΐγο οὗ [Π6 ννου]ά. Τῆι ἴῃ ἀἰ βησυ γ Ὡς ἢ 
5 ργοροβοϑὰ [5 ποῖ ἃ ἀϊνεγβίοῃ, Ὀυΐ {πὸ ἡδίιγαὶ 
Τουρδὲ οὗ οὔὸ Ὀσουρῆϊ δος ἴο ἔδοθ νν ἢ Ὧῃ 
ἰηϊεγργεῖοσ οὗ [86 ἀϊνιπο ν}}}]. 

Ουν γαιδὲγ.] παῖ 15, δἰ ΠΟ 5: ΠΊΡΙΥ ΟἿΓ δη- 
ςοβίοῦβ ἔτοσὴ ἴπε {πιὸ οὗ [πὸ ογεςοῃ οὗ (Π6 
ϑδαπηδτιδη Τορὶς δῆσγ ἰῃ6 οίιγη, ΟΥ, ΠΊΟΓΟ 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ, ἴπε ραῖγίαγοῆβ. ὅδὅ66 δοῖονυ. ὍΤὴδὸ 
ϑαπιδυιίδη Ταπιρὶς ννὰ5 ἀδδίσγογοα ὈὉῪ ἰοδη 
Ηγτῆδπιιβ α. Β.Ο. 129 (05. " Απεζ.᾽ ΧΙ. 9. 
1). 
ἩΒΈΕΈΗΝΕΙ Ἐογ τῖ5 δὐϑοϊυΐο υ86 οὗ (6 

νογῦ (προσκυνεῖν) 566 χὶ!. 2ο; Κεν. ν. 14 ((τὺς 
Γοδάϊηρ); Αςἴϑ νη. 27), Χχὶν. 11. 

ἐπὶ ἐῤὶς »ιομη! αι} Ῥοϊητηρ ἴο Μουηΐ Οοῇ- 
Ζὶπι, αἱ ἴπ6 ἔοοϊ οὗ ψνῆϊοἢ}; [Π6 ννῈ}} 1165. Ας- 
ςοτάϊηξ ἴο ἴῃ6 ϑαπηαγιίδη ἰγδαϊ οη ᾿ξ νγὰ8 οὐ 
(η18 πιουηϊδίη ἰμαὶ ΑὈγδῃδηὶ ὑγεραγοὰ 86 



51. ]ΟΗΝ. [ν᾿ 

21 |65ι8 ϑδίτῃ ὑπο πεῖ, Ῥοπηδη, 
Ὀ6]Ιανε πτ6, ἴῃς ἤουγ σοπιεῖῃ. ψἤεη 
γε 582}} πεῖτ μου ἴῃ τἢ}158 πχοιιητδίη., ΠΟΥ 
γεῖ δἵ Γεγυβαίεπι, νγογβ!ρ [6 Ελιμεγ. 

δδοιῆἔςς οὗ 5Δ4ς, δῃηἀ Ποῖὸ «αἷϑο (πδΐ ἢ πιεῖ 
ΜεΙοδιϑοάθκ, [Ιἢ Ἰ οι. χχνὶ, 12 ἢ. Οογ 21πὶ 
15 τηθηἰ οηρδὰ 45 ἴπθ δα οἡ ννῃιςἢ [Π6 51χ {065 
βίοοά νγῆο ψ6γὸ ἴο ργοποιιποθ ἴῃ ὈΪ σϑηρ5 ου 
(ἢς οὈϑεγνδηςο οὗ {ΠπῸ ἰανν.0. πὰ ἴῃ (Πμ6 ϑαπη)δ- 
τιῖλιι Ροηϊδίθιςἢ, (σοι 21πὶ απὰ ποῖ ΕΠ 04] ἰ5 ἴῃ 6 
Ιηοιϊηΐδ!η ΟἹ νι ἢ [Π6 Δἴ, νγδ8 ογοεϊθά, 
θιξ. χχνίϊ. 4. 

ΤΠΘ πδίυγαὶ τείργθρησο ἴο ἴῇῆ6ς ὑππαιηδά 
ΠΌΡΒΌΙΗ 15 Δῃ υῃπλιϑίδ κα] (γαῖ ᾿τῸπὶ ἴῃ6 
16. 

Α 5ἰπκιίηρ ράβθαρε ἰ5 συοϊοεά ἔγοπι " Βογο- 
58} Ε.᾽ ὃ 22: ΌὉγΥ ὶρδιίοοῖ ἀπά ψθπβοδο: 
“ΦἘ, ]οοδαπᾶη, βοίηρ ἴο [ογβδί πὶ ἴο ὈΓΑΥ͂, 
Ραϑϑθά Ὀγ [Οεπζπ]. Αοογίδιη ϑαπιδγιίδη 
5δοῖηρ Πὶπὶ αὐκοὰ ἢ, Δ ΠΟΥ ροσϑὶ ἴδοι Ὁ 
Ι ἅτ, βδἢ ἢδ, σοίῃρ ἴο ογυβαίθη ἴο ΡΓΑΥ. 
Το νποῦι ἴπο ϑαπιαγιίδπ, Ονοσο [ἃ ποῖ Ὀεῖζοῦ 
ἴον ἴπθ6 ἴο ῬΥΑΥ π᾿ [Π15 ΠΟΙγ τηουπίδϊη [Πδη ἴῃ 
(Παΐ συγϑεά Ποιι5ὲ ἡ" (ΟοἸήρατζο " Βογεβῃί Κ.᾽ 
ὃ 81. 

απά γε “4... γε (ὑμεῖς), οη γουτ 5ἰά6... 
ΤῈ Πο]Ὲ ῥγοδίεπι 15 δίαδίθα ἴῃ 115 ϑβἰπηρὶοϑῖ 
ἴογπηῃ. ὅΠὲ ἵννο ἔδοΐβ ἅγὸ ρ]δοθὰ 5ιἀθ ὈΥ 5:6 
(αμά, ποῖ δω2), ἰγδάϊ!οπδὶ ργαςῖίςθ, [νυ] 5ἢ 
ΚοΔΟΠΙηΡ. 

ἐῤε ρίαεε)] τπδὲ ἰ5, (ῃ6 οηθ [6 ΠΊρΡ]6. 
οασδὲ ἰο «υογεῤίῥ] ταπδῦ «υογεῤίῤ (υ. 24), 

ΔΟςσογάϊηρ ἴο ἃ ἀϊνίπο οὈ]! αίϊοη (δεῖ). ΟΟμΊΡ. 
11. 20, ποΐθ, 

21. Το τίναϊ οἰαὶπιβ οὐ (σογι ζίπι απα [σγι- 
βϑϊθπὶ ΔῈ ποῖ ἀοίοιτηϊποὰ ΟΥ̓ ἴῃς [οτὰ, ἔογ 
ΠΟΥ νδηϊϑῃ ἰῃ ἴθ τονοϊφιοη οὗ ἃ πηϊνοῦβαὶ 
ΓΟ ρίοη. 

ἤονιαη, δεϊϊευε νι] Ὅ8Ὸ6 ἴσια ἔοστῃ οὗ ἴῃ6 
οὔρίπαὶ (πίστενέ μοι) τλάτκα ἴῃς ργθβοπίὶ θ6- 
δἰπηῖηρ οὗὨἨ ἔφ, νυν ἢ ἰ5 ἴο ρσῦονν ἴο ϑοῃηθ- 
{πῖπηρ στροσ. (ΟΟΠΠρΑΙΟ χ. 38, ΧΙ. 416, ΧΙΥ. Ι, 
11. Ου [Ἃδο οἵἴμοῦ παηᾷ, ἴπ6 5ιηρὶθ ἂοῖ οὗ 
[Α11}} 5 πηαγκοὰ (πίστευσον) ἴῃ Αςῖβ χνὶ. 21. 
ἴπ (ἢς ἵννο ράᾶγδ οὶ πδυταϊνοβ, Μασκ ν. 26, 
ἔαΚο ν. ςο (πίστευσον), ἴῃ ἔννο ἔοΥΠῚ5. ἃΓα 
θα : ἴῃαϊ ννῆ!Γἢ 15 ρβεηογαὶ δηα σοπίπυοι!β ἰη 
[ῃ6 ἢγϑξ ράϑϑαρο ἰ5 σοποθηϊγαϊθα πο ἃ βρϑοῖϊδὶ 
ἃςξ ἴπ [Πὸ βοσοπά ὈΥ ἴπε δάαϊτίοη οὗ, ““Δηὰ 586 
5}4}}] Ὀ6 βανϑά." [}1{Ἴ||Π6 ργοϑοηί σοπποχίοη ἴΠ6 
ὑηΐ 46 Ρῆγαβε (ὀείϊευε γε) σοΟΥΓϑροηαϑ5 ἴο ἴΠ6 
ἔλγα ταῦ ὁ“ ΝΟΓΙΥ, νοι γ,᾽) 45 ἱπίγοάιιοῖηρ ἃ 
δτοαῖ ἰγσ. (οπρ. ΜΔ]. 1. 11. 

ἐδε (τάῖμοῦ απ) ὀομν εονρηο}] ὍὌἢϊ8 οοη- 
ΒΕ ΓΠΊΔΙΊΟη νν85 5{}}} πΐυτο. ΠΕ ἴδηλρὶς 51}}} 
οἰαιπηιοὰ πὸ γενογεπΐ ποπιασὸ οὗ 6] ν 5 (1. 
16). (Οὐοηϊίτακί σ΄. 23. 

δε ῥομγ)]ὴ ὙΠεΓε 15 ἃ ἀϊνίπα ογάεσ ἴῃ 80- 
σογάδποο τ] ἢ νυ] ἢ οαςοἢ ραγῖ οὗ ἴΠ6 νν Βο]θ 
βοπθπλε οὗ βαϊναϊίοη 15 ἀ]γ ἔ]Π]|1οὰ. Οοιῃρ. 
ν. 25, 28, χνὶ. 2, 4, 252), 32. 80 Οἢγιβὶ πδὰ 
“Ηἰκ5 Βουτ,᾽ 1]. 4) μοί, 

ἶν. 21--.23,. 

22 Ὗε γουβῃΐρ γε Κπονν ποῖ ψῇδῖ : 
ννε Κηονν ννδῖ ννὲ ὑνουβῃ!ρ: ἰοσ 54]- 
γδίίοη ἰ8 οἵ τῆς [εννβ. 

23 Βυῖ τῆς που σοπιεῖῃ, ἀπά πονν 
-..-...-.ὲ.. 

μΡ δ ... ΠΟΙ γε (ΒΟΥ) αἱ «εγισαίο)] ὍΠα 
ἵννο σδηΐγδβ οὐ ννουϑῃ!ρ ΑΓῸ δροκθη οἵ ἴῃ [}6 
Β81Π6 ἴογπΊ5 (οὔτε... οὔτε) ἴῃ 186 ῥγοβρθοΐ οὗ 
186 διΐυτο. 
«νον ἐῤε αι δογ)] ΎΠ6 ννογὰ αυογεδὶρ 

νΥ85 ϑοα πο ἤΠΙ 6] ἢ τ. 20: ποτ ἰἃ βηάς 
115 ἔτι σοπιροηθηί. ὍΤὨὸ οὐ͵)δὙῖ οὐὗὨἨ ννόογϑηρ 
ἀθίοι πη η65 115 σοπά!ἰοηβ. Ηδ ν]ο 15 Κποννῃ 
85 ἴῃς Βαΐῃεῦ βηάς ΗἸ5 Ποπὶθ ννῆοστο Ηἰ5 ςἢ}}- 
ἄγοηῃ ἃγθ, ῬὍἢΠ15 δυϑοϊυϊθ υ5ὲὸ οὗ (Π6 {Ππ|6, " [ὴ6 
ῬΔΙΠΟΓ," 15 σμαγαοίετσεις οὗ δὲ [οἢπ, δπὰ 
φἰπχοϑὲ ρεσυ αγ ἴο Ὠϊπι. ΟἾΒΟΥ ΘΧΑΠΊρ]65. ἀγδ᾽ 
ἔουπά, Μαῖῖ. χὶ. 27 δηά ρδγδὶ]οὶβ; Αςίϑβ 1. 4, 
7: Άοπι. Υἱ. 4; ΕρΡῆἢ. 11. 18. 866 Ααάιιϊοηλὶ 
Νοῖθ, δὲ γτονοϊδίίοη οὗ Οοά 45 πὸ Εδίποῦ 
5:1Π|5 ὉΡ {ἴΠπῸ πὸνν (ἀϊηρ5 οὗ (Π6 σοβροὶ. [ἡ 
[Π15 ρίδοθ (6 {Π|6 βίδηβ ἴῃ ἃ ϑιρῃοδηΐ ΓΟ - 
Ἰαϊίοῃ ἴο ἴῃ6 Ὀοδϑῖ οὗ ἃ ϑρθοῖδὶ ἀθϑοθηΐ (ομσ 
“αῖρεγ:, Ὁ. 20). 

22. Υε (επιρῃαίϊς) «ὐογε δὴ γε ἐποαυ ποῖ 
«υῤαί ([μδὺ ὙΒΊΟΒ γ9 ΚΗΟΥ ποῦ) ( ρ΄. 
αάογαις φμοά ποτ.) ὙΟΌΓ ΜοΥβπὶρ, τἢδξ 
5, 15 ἀϊγοοϊοά ἴο Οπὸ ἢ ὑγβοϑο σπαγαςίογ, 
8ἃ5 δ ἢᾶ5 γονθαὶθά Ἠ!πιϑ οὶ Γ (Πγουρ ἢ ἴΠ6 ῥγος 
Ρμοίβ ἀπά ἴῃ ἴθ Πιβίογυ οἵ Ηἰἴβ5 ρϑορὶς, γοι 
ΑΓΘ ΓΘΔΙ ὑπδοηῃαὶπῖοα, Υοιι κῆπον ᾿νΠΟπὶ 
ἴο ννουβῆϊρ, θυιῖ γοιι ἀο ποΐ Κποιν ΗΪ τ. ΒΥ 
σοηῇπίπρς γουγ ἐλ ἢ ἴο {πο ἴὰνν γου σοπάδηηπ 
γΟΘΓβοῖνοβ ἴο ἱσπούδηςε οὗ ἴπ6 (σά οὗ [5γ26]. 
Ἦἢε Ἰεννβ, οὐ {6 οἵἴμούῦ παηά ((ῃ6 ργοποιῃ 
Δ541}) 15 ΘΠ ΡΠ Δ[]ς), «ὐογοδὶρ ᾿ὰδὺ ψὙἈ1ῸῈ ὙΠ 
ΚΗΟΥ; 20. ἴη6 ργοπηϑοὰ σαὐπιαλοῦ ἐς ΟΣ ἐδὲ 
εαυ.. ὙΠ ρον οὗὨ [τά α]5πὶ ΔΥ ἴῃ πὸ ἕαςξ 
[μαῖ 11 ννᾶ5 ποῖ 51ΠΊ0}6 ἐἰδείσπι, Ὀυῖ (πὸ σγδάιαϊὶ 
ργθραγδίίΐοη ἴογ ἴπὸ [ποαγπδίίοη. ὙὍΠ6ὸ [ὃν 
{πογοίογο ἔμεν ἐῤραὶ «δον δὲ «υογῤίῥῥεά, 50 
ᾺΥ 85 ἴπὸ ν]}, ἀπά ἴῃ (πλΐ ἴΠ6 πδίιτθ, οὐ Οοά 
νγᾺ5 τ 4}}Ὺ ὑπο] οἀ Ὀεΐοτε πὶ. (Οοπίγαϑε 
ν. ς4. 

γε... «αὐε..ἢ ὝὍὝΠο 5δᾶγρ σοπίγαβξξ Ὀοΐννθθη 
ϑαπηγ 3η5 πὰ [ονν5 ΨΒΙΠἢ τὰπϑ Τπγουρἢ [Π6 
Ὠδλγταῖν (υυ. 9. 20, γ6 “4}), πὰ (ἢ6 ροϊηίεα 
Τοίογομοθ ἴο “"1Π6 [6νν8᾽" ΜΓ ΠΙΘῊ ἐο]]οννβ, ἢχ 
Ὀογοῃηά 4}1 τραϑοηδοὶς ἀοιθὲ {πὸ ἱπιογρτγείδίίοη 
οὗἉ ἴῆ6 ργοῃοιηβ. 

«υραὶ....1 ποῖ Ηρ» αυὐδο»!... ὙΠ δὐδίγαςξ 
ἔοιτῃ βιιρροϑδίβ [ὴ6 ποίίοη οὗ Οοά, 50 ἔδγ 85 
Η!5 αἰἰγιθιιῖθϑ δὰ ρΡυγροϑοβ ννοτὲ της Κηοόννη, 
ταῖπον ἤδη οὗ Οοά 85 ἃ Ῥεγβοῃ, σγονοδὶοὰ ἴο 
τλθη αἱ ἰαϑῖ ἰῇ ἴῃ θοῇ: χίν. 9.ὡὉ (ΟὈμηρᾶγα 
Αοἴϑ χνυ!!. 22 (Ὁ οὖν). 

ταἰυσεέϊοη] Ἐδίμοτν, ἐδε ργογηϊβοὰ δηὰ ὁχς 
ρεοϊοά υαὐτιαέοπ (ἡ σωτηρία) ἴο Ὀδ ΓοΔ 5 ἴῃ 
[ῃ6 πιβϑίοη οὗ δίεββθίδῃ. 80. Αςῖβ ἵν. 12. 
(ὐοπιρᾶτε Αςίβ χιϊὶ, 26. δεὲ 4]5ο Ἀεν. υἱῖ. το, 
ΧΙ]. το, ΧΙΧ. 1. 

ἐ: 97... ἰμδῖ 15, "" ργοοθοάβ ἔτοιῃ " (ἐστίν 
ἐκλ ποῖ "" θεϊοηφβ ἴο." (ὐομρ. 1. 46, ποῖ, 



ν. 24, 25.} 

ἷδ8 Ῥδη τῆς ἴγυς ννουβῃίρρεγβ 5}2]]} 
ὙΟΥΒΠΙΡ τῆς Ελίῆεγ ἴῃ βριγις δπά ἰῃ 
ἀγα τἢ : ἔογ τῆς Εδιδεσγ βεεκοίῃ βοῇ τὸ 
ὙΟΥΒὮΙΡ ἢίη]. 

στ ΙΟΗΝ; ΙΝ. .73 

24. “(ὐοά ἡ: ἃ δρίτγιε: ἀπά {πεν τῆαῖ τὐεοῖς 
νΟΥβἢ]ρΡ ἢἰπὶ πλιιδῖ ὙγοΥΒ Πρ διέπι ἴῃ 
ΒρΡΙΓΙ δηά ἴῃ τγυτῃ, 

2ς Τα νοιηδῃ 84: ὑπο δίῃ, 1 

ΥἱΪ. 22, 42, (χ. 16). ΤᾺῊς (δουξῆῖ 15 ἐχργεβϑοὰ 
ἴῃ ἃ 5010] ἰπ τν. ΧΙ!. ς. 

48. ΜΒμί.. Το οἷά ἀϊβδγεηςαβ οὗ πιούα 
δηὰ 655 ρεγίδεϊ Κηον θάρο γογο ἴο Ὀ6 ἀοπὸ 
ΑΥΨΑΥ. 

ἐδε (ταῖθοῦ απ) δον εο»εϑίδ, απά που “ἢ ΤΠ6 
Γέβθηςα οὗ ΟἸ τὶ διηοηρ πιθη Ὀτγοιρῃΐ ἢ 

τ {Π|Ὶ5 τϑβυῖ δ οηςς, (ποι ρῆ ἰοςαὶ ννουβῆρ 
(υ. 21) ννᾶ5 ποῖ γεῖ Δροϊ ϑῆθα, (ομηρᾶζοε ν. 2 ς 
845 σοηίγασῖοα ψ Ὦ ν. 28. [ἢ οδοὴ οαϑὸ ἴῃς 
δ ῦ1]|6 σοπίγασὶ Ὀοΐννθοη ἴῃς ἱπηπιοάϊδῖθ δπὰ 
ὉΠ πλαῖθ ἰϑθιθ5 νυν ῖ ἢ ἃγὸ Ροϊηϊθα ἴο 15 πηοβῖ 
5 ΏΙΠοδης δηά οπαγαςϊογιϑις οὗ ἴπῸ δχδςῖ 
οἸγουπηδίδηςοβ ἴο ννῃϊο ἢ (Π6 ψνογὰθ Ὀεϊοης. 
866 «αἰθ0 χνΐὶ. 2ς, 232. 

δὲ ἱγμὸ «νον δίρῥογἢ ὌΠ οτρῖπαὶ ἔειτη 
ἔστι ̓ (ἀληθινός) ἀδϑογιθε5 [ἢδὲ νυ ΙΓ ἢ 5. ποῖ 
ΟὨΪΥ ἰγαὶν Ὀυΐ 4]90 σοπιρίοίεϊγ ννμδὶ ἴα ρῥγο- 
ἔἤεδϑες ἰο θ6. ὙΠ ᾿ἴ 5 πιϑοὰ ἴῃ ςοπποχίοη 
ν ἢ (ἢο56 πηδίοσιαὶ οδ᾽]οςίβθ υὑπάθσῦ νυ ΙΓ ἢ 
ΟΠ γίϑι γοργεβεηὶβ Ηπλβο]ῖ. 866 1. 9, ΥἹ. 22. ΥἹὶ. 
48, 1]. Τό, ΧΥ. 1, ποῖορ, ΧΥ]. 3, ΧΙΧ. 325. ὙΤΠὸ 
Ρορυϊᾶγ δεῆβε οὗ [6 ννοσὰ “"14641}᾽".--- Δ] Β]Πἔἶπν 
1Π6 σοτηρίοίθ σοηῃςερί!οῃ---ΟΟΠ)65 Ὡδᾶγ ἴο [8]5 
5866. 

ἐπ “ρί τὶ ἀπά (οτα. 15) ἱγμ Ὁ] ὙΠῸ ννογάβ 
ἀεϑοῦθο [Π6 σπλγασίοσγιϑῖιοβ οἵὗἨ ἁ νγογβῆ!ρ ἴῃ ΟΠ6 
ΠΟΙΊΡΙΟΧχ ρἤγαβο (ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ) ἀπὰ 
ποῖ ἴῃ ἴνο ςο-οτγάϊηδίο ρῆταθοθ ὟΝ οσϑῃρ 
ἱ γον 5 Δη οχργοβϑίοη οἵ ἔἘθ] 1 ἀπά ἃ σοποερ- 
τίοη οὗ {πε οὐδ]οςὶ τονναγάβ Ποπὶ ἴἢ6 (δος 15 
δηΐογῖαϊποά. Ὅὕ[δ ὀχργθϑϑίοη 5 ἤθγε ἀδβογι θὰ 
85 τηδὰδ ἐπ “ρίγὶδ: ἴῃ σοποορίίζοη 85 υγπηδὰ ἐπ 
ἐγιδ. Τυόλιθπιὶ (βρϑδκίηρ βΈΠΟΓΔΙΥ) ννὰ5 8 
ΨΌΥΞΗΙΡ οὗἉ [ἢ Ἰεῖοῦ δπὰ ηοΐ οὗ βρίγἱῦξ (ἴο ἴδκθ 
ΘΧΑΙΠΊρΙ65. ἔγοτη ἴΠ6 {{Π16}: δα 3} 15ΠῚ νν 85 
ἃ ΜοΓσἢρ οἵ (Δ]ϑοβοοὰ δηὰ ποΐὶ οὗ συ. ΒῪ 
[Π6 1ποδγηδίϊοη τθη ἂτὸ θηδὈΪοὰ ἴο ἢᾶνα ᾿πγΠ16- 
ἀϊδλῖο σοπηηιπίοη νυν Οοά, δπά {Π}5 ἃ ννοῦ- 
5810 ἴῃ 5ριγ 85 ὈΘΟΟΠῚΘ ΡΟΒ510]6 : δῖ (Π6 54Π|6 
{ἰπιῈὲ ἴΠ6 δοῃ 15 ἃ σοπιρίοεῖϊθ πιδηιξεϑίδίίοη οὗ 
Οοά ἔογ πιεη, δηὰ {δι1ι5 ἃ ννοσβῃρ ἴῃ σαῖῃ 
45 Ὀδοη ρῥἰασοὰ στη {πεῖς τεαοῦ. Ὅῆθθα 
ἴνο σμδγδοίογ ϑίϊοβ δήσννοῦ ἴο πὸ ΠΡ ΠΟΥ 56 η56 
οὗ ἴῃ6 βοσοηὰ δηὰ {πιγὰ σοπιηδηαηιοηΐβ, ἴῃ 6 
ἔοππηοσ οὗ ψ ῃϊςἢ ἰοπάς ἴο ἃ βριίῖι4] ϑογνίςθ, 
δηὰ {πὸ Ἰδῖῖοτ ἴὸ ἃ ἀονουΐ τοραγὰ ἔογ ἴΠ6ὸ 
“ἰ 2 Π|6᾽ οὗ Οοά, {πὶ ἰ5, ἔοσ Ἔνθγυ γονοϊδίίοη 
οὗ Ηἰ5 Ῥογϑοῃ οσ αἰἰστθυῖε5 οὐ δοίίοῃ. 
“ῥίγ ἢ Ιῃ ὉΠΟΊΑΙ ἰαησυαρο, {πὶ ρατί οὗ 

ΤΑΔῃ5 παΐυσγο ὙΠΟ ΠΟ] 5, ΟΥ̓ ἰ5 σδρδῦϊθ οὗ 
ποϊάϊηρ, ἰπίογοουγβο ἢ 1Π6 δίθγηδὶ ογάοσ 15 
ἴΠ6 5ριγῖϊ (α ΤΠεβ5. ν. 22). ὙΠδ ΞριΠἴ ἴῃ τηδη 
τοβροηάϑβ ἴο (πο ϑριτί: οὗ σοά. ὕομρ. νἱ. 63. 
Τὸ 5ρῆογο οὗ νυουϑῃρ ννᾶ5. ἐπογοΐογο πον ἴο 
θ6 τῇδὲ πιχιοδὲ τορίου νυ βογα {πὸ αἀἰνιπο ἀπά 
δυπηδη πηροῖ, ἀπά ἢοῖ, ἃ5 ἰῃ 8η δαγοσῦ ρεπ οὐ 

οἔ ἀἰϑοῖρ πε, τηδίογίὶ οὐ βεβαγ. Οοπιρ. Ἀοπι. 
Ϊ..9. 
ἐγμ 8] ΨΜΟΥΒΏΙΡ 15 ΠΟΟΟΒΘΑΥΪΥ Ἰἰπλϊ θὰ ὉΥ 

[πὲ Ἰάϑα οὗ ἴπ6 Ὀεΐῃξ ννουβῃρ Α ὕτυθ 
ἰάοα οὗ σοὰ [5 ϑϑϑοηξιαὶ ἴο. ἃ γιρῃξ βοσνυῖςθ οὗ 
Ηϊπι. Οὐομῃρ. Ηϑοῦγ. νἱῖϊ. ς, Χ. 1. 
,.γ] ὝὍΜο ρῆγαβα ἰῃ {Π6 οὔρῖπαὶ (καὶ γάρ, 

ψυϊξ. παρ εἰ) ἰ5 τειλδγκαῦϊθ. [ἃ δἱϊορὲβ ἃ 
Τοᾶδου ΠΟ 5 δϑϑιπιθά ἴὸ δὲ σοποϊιϑῖνα 
ἔτοσῃ 86 Ὡδΐυγο οὗ (Π6 σᾶϑο: ,ῶγ ἐδε Βαύρον 
αἰο οα Ηΐ: μαγί, νΥὨΙΟΝ 15 Θχργεβθαα ἔα εἶν ὈΥ 
ὃν ἐπ πεῖ, ὃν ἱἹπάεεά. (οταρ. Μαδίϊ. νυν}. 9 δπὰ 
ΡΑΓΑΪΪΕΙ, χχνΐ. 22 δηὰ ΡῬΆΓγΑ 615; Μδσκ χ. 4ς; 
1ἀΚὸ νἱ. 32 ΕἾ, ΧΙ. 4, ΧΧΙΙ, 471: Αςῷ χίχ. 40: 
Ἀοπη. ΧΙ. σ, ἃηἀ ποῦ υπίγε ΠΕΥ ἴῃ 81 Ραι]. 

“εεζε! }ὴῚ ὝΓοΥΕ 15. ἃ γΓϑὰὶ σοιτεβροημάθηςε 
Ὀεΐννοθη ἴῃ6 ἴγι6 ννουϑῃρροῦ δηά Οσοά. (ομρ. 
᾿. 43 (μάειδ), ποῖ. ὝΎβε ἔπιὲ (ἀληθινός) 
ὙΨΟΓΞΗΙΡΡΟΓ δηβννοῖβ ἴο ἴῃς ἔτι (ἀληθινός) 
Οοὰ (χνιι. 3). 

σμορ 0 «υογο δὲ δὲ»η} 
ΒΏΪΡΡΘΙΒ. 

24. Οοά ἐς α ϑῤίγὶ Οοά ἱε Βυισιῦ, δὺ- 
80] υΐεὶν ἔγθο ἔγογῃ 41] ᾿πυ! δι ]Οη5 οὗὁἨ βραοθ δηπά 
{ἰπ|6. ὙΠὲ πδΐυγο δηὰ ποῖ ἴΠ6 ρεγβοηδι νυ οὗ 
Οοὰά 15 ἀοϑοσγιθά, 7ι5ῖ 45 ἴῃ [ἢ6 ρῇγαϑοβ, Οοά 
ἐς ἐἰσδὲ (α ]οδη 1. ς), οὐ Οοά ἐς ἰσυε (α ]οδη ἰν. 
8). ὙΠΙ5 ὈΓΕΙΠ 55 15 ἀγάννῃ ἔγοπι ἃ ἔχ} Ἰηἴογ- 
ΓΝ οὗ [Π6 οἱά τενοϊφίίοη ([54]1. χχχί. 3), 
αὐ (ῃ6 σοποϊυιδίοη νυ ϊο ἢ Ο]]ον 5 Ὀεϊοηρβ ἴο 

(Πὸ πὸνν. Ὅδὸ ἀξεοϊαγαϊΐοῃ ἴῃ 1158 τρδ)εϑίὶς 
5: ΠΡ] ΙΟΙΥ 15. ἀΏ]486 ; τοι δὲ [οῆπ ἱπλρ]165 
ἴῃ ἴπῸ ἴννο οἴδοσ στϑνοϊδίοπβ οὗ Οοαά 5 Ὀεοὶηρς 
ΜΒ ΙΓἢ ΠΕ μᾶ5 ρίνεη (}. εκ.) ἴδε {τὰ ἢ νυ] ἢ ἰ5 
ἀεοεϊαγοὰ Ὁγ [ἴ. 
«ὑογ δὲ ῥίγε ἐπ ΤΡΙΓ ἀπά ἐπ ἐγ) Μοτῖδ 

ΘΧΔΟΙ͂Κ, ΨΟΣΒΒΙΡ 1π δρίσιῦ δά συν 
(νυ. 23). 

25. ΦὝΠδο ννοπηδη 85 Δϑινο ἴο ἴα ἀθοἶδγα- 
ἄοη τηδάθ ἴο ΒοΙ ΠΕΙ͂Ρ5 υ ἴο ιπάογβϑίδηα νν 
ἰ νν»ὰϑ τηδάθ, 886 δά δοκπον)εάρθά {Π6 
Ι,οτὰ 85 ἃ ργορδεΐῖ, Ὀυξ δῆὸ [6] (παΐ βιιςἢ 
ἀγυαῖϊῃ5. σουϊά Ὅ6 αβηηθὰ ΟὐΪγ ὈΥ οὔὸ νῇο 
νγΔ5 ΠΊΟΓΟ [4 ἃ ργορδεῖ, δπὰ ἔοσ δος ἃ οπα 
8Π6 ἰοοκο. [1π δοῦ ἢορε Μεβϑίδῃ ννᾶ5 {86 
ρογοοϊς ἰανρίνοῦ δηὰ ποῖ ἴμ86 σοῃηιογου. 
Τα δηά ποΐ ἀοπιίπίοη ννᾶ5 ἴῃς Ὀ]οσϑίηρ 586 
σοπηοοίοά ψἢ Ηἰ5 πιϊϑϑίοη. ὍΠὸ σοηξοββίοῃ, 
1κὸ τπ6ὸ γονοίδίίοη ὈΥ Ψ ΠΙς ἢ 1 ννᾶ5 ξοϊϊοννεά, 
5 ὉΠΊ4Ὲ6 ἰπ (Π6 ξΟ5ρε]5. 

1 που] (Οὐοπραζε [1]. 2, αὐὑς ἄποαυς. ΤὨΘ 
οὔ]οςς δηὰ ἴδ στοιπὰ οὗ Κπον]θάρο δῖο Ἵδᾶ- 
ΓΑΓΟΟΓΙ ΞΕ 4}}γ αἰ βεγεηῖ, 

«υδίερ ἱΞ εαἰϊεά ὠδνε 1] ὍΤΠΟ ννογάϑβ πΊιαΥ δ 
ρα οὗ ἴπΠ6 βρεεςἢ οὗ [ῃ6 ψοπίδῃ, ἴῃ νυν] ἢ 
οᾶ56 (ΠΟῪ ἸΠΊΡΙΥ ἰπαὶ ἴπε Οτεοκ {π|6 νγᾶβ (ῃδῖ 
Ὑν ὨΙΟὮΒ νγᾶ5 ΡΟρυ δ Υ συγτγοηΐ (οἷ. Ὁ. 29). Αἱ 

“με ἴον Ἠϊα σΟΣ- 



74 51. ΙΟΗΝ. ΙΨ. 
ἵκηονν ταὶ Μεβϑἰα8 σοπγχεῖῃ, ννῃ ϊς ἢ [8 
οΔ]}1εἀ ΟἾγῖβο: νγνῆεη πα ἰ85 οοηῃιε, ἢς 
νν1}} τ6}} ακ8. 411 (Ὠϊηρβ. 

26 εδβι8 84:1 υηἴο δεῖ, 1 τῃδῖ 
ϑρεᾶκ υπῖο πες δηλ ῥέ. 

27 ἴ Απά ὑροη {ἢ 18 σλπιε ἢ8 ἀΪ5- 
οἶρὶεβ, δηά πιᾶγνε] δὰ τῆδῖ ἢς ταϊκεὰ 
ἢ τῆς ννοπηᾶπ: γεῖ ΠΟ πηδῃ 8414. 
ὟΝ μαῖ 8εεκεβῖ ἔῆοιυ ἡ ογ, ΨΥ ταϊκεϑὲ 
ἴδοι νν ἢ Βετὺ 

[ν. 26--2:. 

28 ΤΠηε ᾿ψνοιηδη τἢεη Ἰεῆς ΒΕΓ ννγἂ- 
ἱεγροῖ, δηὰ ννεπὶ ἢδσ ΨᾺῪ ἰηΐο (Π6 
εἰν, δηὰ 3411ἢ} ἴο ἴῃς πιδη, 

290 (ὕοπιε, 8εε ἃ πιδη, γῇ ]ς ἢ το] ά 
τὴς 41} τἢϊηρβ τῃδῖ ἐνθγ 1 ἀϊά : 18 ποῖ 
(ἢ 15 τε (ἸἨγιβεὶ 

20 Ἴδη {ΠῸῪ ψεπὲ οὐὖἕ οὗ τῆε 
οἰ, ἀπά σάπια ὑπῖο ἢΙΠ1. 

,41 4]η τῆς ᾿πεᾶπ ψνἢ]]ε ἢ 18 ἀ8ς]- 
ΡΪ65. ργαγεά ἢϊπ1, βαγίηρ, Μδβίεσ, εαῖ. 

Ἰοαςί, ἰῆς ἀϊβογοηΐ ἔοττῃ ἴῃ ν ΒΙ ἢ [ἢ 6 ̓πίογρτγο- 
ἰδῖίοη 15 ρίνθη ἴῃ ἰ. 41 τημϑὲ Ὀ6 ποίϊϊσθὰ. Ὑ15 
ἐχαςῖ ἔογπη (ὁ λεγόμενος χριστός) ἰ5 υϑοὰ 85 
Ρατὶ οὗ ἃ {{πΠ|6 εἴϑθννῆογο, ΧΙ, 16, χχ. 24, χχὶ. 2 
(εἴ. [ὑὑκὸ χΧΙ!. 1). 

Εογ ἴῃς ϑαιηαγίδη σοποορίοηβ οὗ Μοϑϑδῇ 
506 “Ϊπίγοά. ἴο δῖυαυ οὗ ἴμ6 Οὐοβροίδ5,᾽ ΡΡ. 
Σςο ἴ. : 

«υϑόρη ἔο ἱς εο756] «υὐδὲπ Ηρ οοῖαϑβ. Τἢὸ 
Ρτοποιιῃ (ἐκεῖνος) 15 δπηρῆδίϊς, πὰ ἢχθϑ [Π6 
αἴϊθηςοη οὐ Μοβϑιδῆ 845 ςοηίγασίοα νν ἢ, δηὰ 
βἰδηάϊηρ ἀρατί ἐγοπι, 41} οἴου ἰϑαοῃο 8. 

ῥὲ «υὴ]} εἰ τῷ αὐ ἐῥίηφ}] Μοτε ὀχαοίϊγ, ἢ 
αὐ} ἀππομρεφ αἰ ἐῤίησι μπίο τΘ. ΤΠ ννοτγὰ 
ἀναγγελεῖ, δ αἱρ. σάπμπείαὐ!) 15. ἀϑοά οἵ (Π6 

ἢ δηά δυϊμουιίδονο πηόσθάρὸ οὗ {πΠ6 Αὐνο- 
ολῖο, ΧΥ]. 14 Η, ὙΠῸ τοδοδην 50 ρίνεη ννου]ὰ 
Ὀδ αὐϑοϊιῖο δης σοϊῃρ]εῖθ. 

26. ὙΠΟ ννοπΊδη ννᾶ58 ργοραγοά ἴο ννεϊσοπὶς 
Μεβϑιδἢ ἴῃ Ηἰς ρσγορῃοῦς ἀϊξη!γ, δηά ἴῃ [ἢ 15 
Ης πιᾶῖοβ ΗΙπιβο Κπονη ἴο ΕΓ. (ὐοπηραῖο 
χ. ης ΕἾ [Ι}[ἢ δΆςῃ σᾷ56 ἴΠ6 γνοίη Δησνν 5 
ἴο {Π6 [δ οὗἩἨ πὲ τοοϊρίθηξς. ΝΠ 1Πο56 86- 
Κπον]θάξιηθηΐϊθ ργοπιρίεά ΟΥ̓ στᾶσα σοηίγαβὶ 
{π6 δοκπονν]αάρτησηϊ γιεϊἀοά ἴο ἰερα] δυο ΠΥ, 
Μαῖϊ. χχνὶ. 6, 64. 

71εδαι “ρ»εα4} Οὐ ταῖδμοτ, 1 ἐθαὶ ἑαἰξ (ὁ λαλῶν): 
{πὸ ννογά βυρροϑίβ {πῸ ποίίοη οὗ ἔἴτθε, ἔπ} 18 Γ 
σοπνογβδίίοη, ννῃϊςἢ 15 Ὀσουνῆΐϊ οὐἱ ἴῃ ἴπ6 ποχί 
γεῦβθ. [1 ννᾶ8 ΟΥ̓ [Π|8 ᾿πϊογοουγβα οὗ Ἰονίηρ 
Δηὰ ϑϑδγοῃιπρ ϑυτιρδῖῃυ, τὲ (ἢ τβί γονθλ]θὰ 
ΗἸπιβεὶξ 45 ἴπῸ ἤορε οὗ πιρῆ. (οιῃρ. ἰχ. 37, 
ποίςθ. 

47-. 30. ὙΠ σοηνογϑδίίοῃ Ὀοῖηρ Θηάρά, 115 
ἱπιπγεάϊαϊς εἴεοῖβ ἀσὸ ποιϊϊοθά. ὙΠῸ ἀἰβοῖρ 65 
ΤΕΥΘΓΕΠΙΪΥ ννοηάοσ. ὍΠ6 ννοπιδῃ ἰ5 Πρ νυ ἢ 
ἃ Ὦορο Ὀεγοπὰ ἢορθ. Ηδσ σου ΠΙΓΥΠΊΘη ΔΥῸ 
τηονοὰ ΌΥ πεῖ ἐπι δυβίασπι. ΤῈ ννῃ0]6 ρῥὶο- 
ἴω ΓΟ ἰ5. }}] οὗ Π1π, 

7. “πά4...εἐἀνις ἀπά »ιαγουείϊεά...Ὶ “4π4... 
εἄνιδ; ἀπά ἘΆΘΥ "παγυείίοά, ὝΤὮΘ σὔδληρε οὗ 
ἴερῃϑθ, ΨΏΟΝ ππᾶγκ ἴπ6 ρϑυ56 οὗ νόθου, 
ΓΟ] ΌΪΓΕ5 {πὸ ἰηδοτίίοη οὗ ἴπ6 Ὁγοποιῃ. 

ἐαἰβεα «υἱὲ ῥέ «υονια"} ψ88 ΔΊ ΚΙπ ας 108 
ἃ ὙΟΣΙΔῚ, ἀραϊηϑῖ ἴπ6 οσἰιϑῖοπὶ οὗ {Π6 ἀοςίουβ 
ὈΥ νΒοπὶ 1ἴ ννᾶ5 βδιὰ 1ῃδϊ "ἃ πίδῇ δῃοιϊϊά ποῖ 
Βα] υἷ6 ἃ ννοσηδῃ 1 ἃ Ρυδ]1ς ρ]αοθ, ποῖ ὄν 
5 ον ν"θ,᾽" δηὰ ἴῃδί ἰζ νναβ “" δείίοσ {παῖ 
{πε ννογὰβ οὗ (Π6 ἰανν βου! θὲ Ὀυγηὶ ἴΠδΔπ 
ἀεἸνογοά ἴο νυοπιθη." Οὐοιηραᾶγο "ΑΌΟΓΒ᾽ 1. ς 

(Ταγῖοσ); δηὰ Βυχίοσε, "1μοχ. ἈΔΌδ.᾽ ρ. 1146; 
δηὰ οοηίγαϑὶ Οδὶ. 111. 238. Οπο οὗ ἴδ 18δηκϑ58- 
Εἰνίηρ5 ἴῃ ἴΠῸ ἀδὲὶγ βογνίοθ οὗ (6 ΘΥΠΔΡΟριΘ 
15: “"" Β]οβοθὰ αῦί Τ οι, Ο [οτά... ΝΟ μαςῖ 
ῃοΐ πιδάθ πὸ ἃ ννοπηδῃ." 

Α ἀου]ο χυοσίίοῃ ἄγοβο ἴῃ (Π6 τηϊηάβ οὗἉ [ἢ 6 
ἀἰδοῖρ᾽ο5. Οὐοιά {ΠΡΙΓ πλαϑῖοσ γθααῖγα ἃ ϑογνίοθ 
ἤτῸπιὶ ἃ ννοτηδῃὶ ογ οοιϊὰ Ηδ ννῖϑῆ ἴο Ἵοηὶ- 
τιπ6 ΜΠ ΠΟΙ 85 ἃ ἴοδομογὶ ΥὙδί ΓΠΘΥ ννόγὸ 
ςοηΐεηΐ ἴο νναῖί. [ἢ ἄμε τπιοὸ Ηὄ νουΪ]ὰ τὸ- 
τῆονο {πεῖς ἀοιιθί5. Ενοη ἴδπ15 ὈΑΥΪΥ ΠΟῪ πδά 
ἰεαγηΐ ἴο δϑιάθ Ηἰ5 {{π|6. 

28. 72ε «υογιαη ἐῤεη ἰῇ... «αὐτῆ ῥὲγ «υαγ...} 
Βο {δὲ «υογαη ἰο7...«ὑεπί ΔὟΎΑΥ... ΤΠ 
της (Π6 νγοπΊδη 5 Δῆσννεῦ ἰ5 ἰῃ δείϊοῃη. Ὅδὲ 
Ιογὰ δὰ εῖ δϑιάθ Ηἰ5 οὐ ννᾶηΐ: 5Πὲε 5εῖ 
δι δ ποῦ οὐνῆ Ῥυγροϑθ Βυΐ 58ὴ6 5σῃμοννοὰ {παῖ 
μοῦ αὔϑρηςς νγᾶβ ἴο δ6 Ὀιιϊ ἔογ ἃ Ὀτίεῖ 5σρᾶςθ ΟΥ̓ 
Ἰεανηρ ΠΟΙ νγαΐογεροι." Απά ππθδην ηὸ {Π6 
ΤΑΘσϑΑΡ 6 ΒΟ ἢ 506 Ὀοτγο ἴο {Π6 ΟΥ̓ ννᾶ5 ἕογ ]}, 
ἴον ἐῤε »ιοπι, [6 Ἰπμδοϊδηΐβ σθηογα]]Υ, πὰ ποῖ 
ΟΣ Βεῖ “Βυβθαηὰ " ΟΠΙΥ. 

29. Το ϑδαπ)γιΐδῃ νγοϊηδπ, κΚ ἴῃ βγϑὶ 
ἀἰϑοῖρὶθβ ((. 41,45), Ἃἴ οῆςὸ [615 νῃδῖ 5ῆὴθ ἢδ58 
ἔοιιηά, αηὰ [86 5ᾶπὶὸ ἀρροᾶὶ ὕορις, σἐε (1. 
46). 

αὐ ἐῤίπσε ἐδαΐ συον 1 ἀϊά (Ιδαι] ἀϊ4)] ὌΠῸ 
νοῦς Πεγὸ ἃπὰ σ. 39 ἃγδ τποῖθ ἀθῇηϊζο ἴῃ 
{Π6ῖγ τοίογρησθ ἤδη Α. ΚΝ. ; δπὰ (δε ἐγ οὗ 
{πε ὀχαρξογαϊοα ρῆγαϑο [165 ἴὴ ἴπε οἴοϊ νυν Ὡς ἢ 
ΟΠ Γ51᾽5 ννογὰβ δὰ ὕὑροη ἴπε ννοπιδη 5 ςοῃ- 
βείθηςθ (18 [.). 886 ννᾶ5 σοῃνιπορά παῖ Ης 
Κπὸνν Α᾽], δηά ἴῃ 86 Γονοϊδίϊίοη ννῃϊς ἢ Ηδ δαὰ 
τηδάθ, 5η6 βθοπιθα ἴο ἔδεὶ (ἢδί Ηοὀ ἢδά ἴοϊά Ποσ 
1, Ὀεσαυδα Ηξ δὰ ὈγῚ ἴπαὶ ςδ]]θὰ τρ 4]]} 
Ὀδέογο ΠΟ δγ65. 

ἐι πο ἐῤὶς 1δε Οδνὶ 5] ὙὍΠδ ογρίημδὶ ννοτὼβ 
σληποῖ Ὀ6 50 τοηάθ ΤΟ ἔοππῃ οὗ ἰδὸ 
ϑΜΟΠΊΔἢ 5 4 οϑίοπ (μήτε οὗτός...; ΝΌΪΕ. πιρι- 
φμίά,..}). βυρρεθῖα ἴῃς ρτοαΐ οοπο]ιϑίοη 85 
Βοπιθι πίη ον ὑογοπὰ ἤορο: ὅδ 816 ὉΘ 
Ὁ89 ΟἾΓΙΒΌ [5 11 ροβϑίθϊο ἴο Ὀαϊενα ἰῃδὲ [Π6 
ὨΙσΠοσὶ Ὀ]οβϑίηρ [85 ϑδιιάἀθη]γ Ὀθθη βίνθη ἴο 
υ5ὲ ὍΠο ἑοττῃ οὗ ἴπ6 ϑοηΐθηςσε ργαπητηδ Δ] 
5518 ἃ πορδίνε δῆσννεῦ (συ. 33), θαϊ ὨορΘ 
θυγϑῖβ (Ὠγουρῃ ἢ, Οοιμραῖο Μαῖϊ. χίϊ. 23. 
Τῆς ϑᾶπ|6 ρἤγαθο οοσυγβ Μαῖϊ. χχνυϊ. 22, 2ς: 
Ό0Πη νι. 22, Χνἱ]. 3; [ἈΠ|65 1. 11. ὅζα. 

80. Οπιῖὶ Τ2εη. ὕΤ8ὸ σγϑϑυϊξ οὗ [ῃ6 νγοηιδηῖ8 



υ. 32--35.} 

422 Βυῖ ἢς 8414 υπίο τπει, 1 πᾶνε 
τηεδῖ ἴο εδῖ τῃδλϊ γε Κπονν ποῖ οἵ, 

43 ΤΒεγείογε 8414 ἴῃς ἀϊβοῖρὶεβ ομς 
ἴο Δποῖδετῦ, Ηλι ἂπν πιᾶη δγουρῃῖ 
Πίηι οωσῥἑ ἴο ἐλ 

Τησϑϑᾶρο 5 φίνοῃ δῦτιρῖν. Ὅδπὲ τυϑὶ οὗ [πὲ 
ΒΟΆΓΟΙΞ 15 ἴπ6 τηδᾶϑυσε οὗ ΠΟΥ Ζϑδὶ. 

εα»ρις μ0] Ὅ86 ἴδηβο οὗ {ῃ6 οτίρίπαὶ (ἤρ- 
οντο, ζΟΠΊΡ. 6. ΧΧ. 3) 5 ΥἹ]ΪΥ ἀεβουρίινα. 
6 ν᾽] Γβ οἰασίοὰ οἡ ΤΠΕῚΓ ἸΟΌΓΊΘΥ, δπὰ ἀγα 

ΘΡΘΠ, 85 ἴἴ Ψεγο, Ριυγϑυης ἃ, (ΟΠΊΡ. Ὑ. 3 ς. 
ΤΟχγ «υεηΐ οἱ 9 ἐῤὲ οἱ πᾶ τα θ οἱ ὉΒΘΙΣ 
ὝΔΥ Ἰονγατάβ ὀίηι (ΙΖ. ἐχίογμηξ εἰ εηϊδ- 
δαπῇ). 

81--98. ΤῈ ἀδοροσ ᾿ἰθβϑοπβ οὗ ἴΠ6 ἴῃς!- 
ἀδηΐ ἃγθ" υπέοϊἀοὰ ννποη ἴπῸ 1 ογὰ ννὰ5 ἰθξ 
δἰοηθ ἢ Ηἰ5 ἀϊϑοῖρίο8. ὙΠΕΙΣ πδίυγαὶ ἀπά 
Ἰονίπρ τϑηϊοβὶ ἰεδάς Η πὶ ἴο ροϊηϊ ἴο ννδηΐβ 
τλοτο {γι γ ἱπηιρογίουβ ἴπδη ἴμο586 οὗ {86 ὈΟάΥ, 
5 οαΥγγηρ οὐ ἴῃς (ελοῆηρς οὗἩἨὨ πῈ δεῖ 
δηὰ ψοτγὰ 7υ5ῖ ρίνεη ἴο ἀηᾶὰ ὈΥ [6 ννοπιδῃ 
(:1---34). ὙΠὲ δεΐυδὶ), ἀπεχρεοϊοά, σοπάϊξοπ 
οὗ ἴ6ὸ ϑαπιαγίίδηβ, ἰ5 υϑρα ἴο |υβίγαϊο τῆς 
ὈΓΚΘΠΟΥ ἂπά ἴΠ6 ἐπ] Π655 οὗ ἴΠ6 ννοσκ ἴο 
νΠΙ ἢ [Π6 ἀροϑβί!εθ γεγο σδ] θά. 

81. δὲς ἐμειρίκ“ Ὅ8 6 ἀμείρίεε. ὙὍὌΒ6 ον 
οὗ τ6 ἀϊβοῖρὶοβ ονογροννετοὰ μεῖς ννοηάσγ. 
ΎΠΟΥ σἰγίνο ἴο ϑδιϑέυ (μὲ νδηΐβ οὗ {πεῖὶγ 
Μφϑῖογ δπὰ ποῖ {Ποῖ ον οὐτοσ!Υ (Ὁ. 27). 
γαγε Ὀερεξεά, δεκεά (ἠρώτων, δ υἹξ. γο- 

ξΞαῤαη!}: στ. 40, 47, ΧΙϊ. 21, ὅζς, 
ΜΜα εγ ὍΠε οτρίηδὶ ργέϑεγνεβ ἴῆε Ἦε- 

Ὀγενν ἔούπη ΒΔΌΌΙ (ςορ. 1. 38) ΨΜΏΙΟΝ 
[45 Ὀδθη ἰγδηϑίαϊοα ἤοῖο δηὰ ἴῃ ἰχ. 2, χὶ. 8. 
ΕΊϑονν πογὸ Καόόϊ μ85 Ὀόθη τι ΒΟΥ Κορὶ ἴῃ 1ἢ}5 
Οὐορρεὶ. 

82. »ποαὶ 109 εαὶ ἐδαὶ γε (Ἔτλρμδῖ!ο) ἔποαυ 
ποῖ 97] δαὶ γε ΠΟῪ ποῦ; (δῖ 15 πχεᾶῖ οὗ 
ννΠς ἢ γε Κποὸνν ποῖ (ῃ6 νἱσῖιια πὰ ρόννεσγ. 
Οοιηρ. ν. 22. ΕῸΓ ἴδε ἱπιᾶρε, 566 ΥἹἱ. 27. 

383. οπὸ ἰο αποίδεγ] ποῖ νθηξυτηρ ἴο 53 
τλοτὸ ἔγοπι [μεῖς ᾿ογά. Οοιηρ. χνΐ. 17. 

84. Ιο 4ο...απΔ ο Μη...) ὍὟΒα οχδοί 
ἔοττη οὗ ἴπο Ἔχργθϑϑίοη (ἵνα π.}) ὁπ ρ ἢ 451Ζ65 ἰῃς 
ἐπά ὐὰ ποῖ ἴδε 2γοεεσ, ποῖ ἐῤρε ἀοίηᾳ... απά 
Μηιοδίπᾳ Ὀὰὶ ἐδαὶ 1 »ιαν 40...απά βαμεό. (Οοτωρ. 
νἱ. 29, ΧΥ. 8, ΧΥΐ! 3:.ῦΣ [0Πη [1 3.-Ὸ 11, ν. 3. 
ΤῊο ἀϊπιϊπςϊοπ ἴῃ ἴδηϑθεβ δεΐννθθη ἴῃς ἵἴννο 
νοῦς (ποιῶ, τελειώσω) Ὑνῃϊςἢ 5 ἐουηά ἴῃ 
1ῃ6 ςοπιπιοη ἰοχίβ ἰ5 ποῖ 5ιιρρογίδα ΟΥ̓ 186 
Ὀοϑὶ δι μου 68. 

ἐῤαὶ “εηὮ νι] Οὐοπιρ. ν. 46 (. 
)η.8] δοοοχαρ: δὰ. ὙὍὙὴὲ οὔρῖπαὶ νγοσγὰ 

(τελειώσω) 8 τοπλάτκαῦϊθ. [ἴ ἜΧργεββθεβ ἢοΐ 
ἸΠΕγοῖν “Ὃ Ἀηἰϑΐηρ," ““Ὀγηξίπρ ἴο Δη ἐπά,᾽" Ὀυΐ 
οἰ δγηρίηρ ἴο ἴη6 ἔγιιε επά,᾽" “Ρεγοϊπρ." 1 
15 σμιατδοίοσίες οὗ 81 [οῃη, δηὰ ἴῃς Ἐρίβε]θ ἴο 
[Π6 Ἡδοῦτονσ: οἷ. ν. χό, χν]!. 4, 23, Χίχ. 28; 
1 [οδη ἰϊ. ς, ἷν. 12, 17 ἢ, Ηδθδγ, "1. 1ο, Υ. οφ 
ΥἹ). χ8, ὅζο. 

51. ΙΟΗΝ. ΙΝ. 
44 [εϑ08 541[ἢ ὑπο ἴΠεπὶ., ΜΥ πιελὶ 

8 ἴο ἀο τῆς ν»}}} οὗ πἰπι τμαξ βθηϊ π16, 
δΔηά τὸ βηϊβἢ ἢΪ8 νγογκ. 

4ς ΘΑΥ ποῖ γε, ἼΠοεγα ἅτ γαῖ (ουΓ 
τοητἢ58, δηά ἐῤεηθ ςοπιοῖῃ αγνοβῖν 

δὲ: «υογ] Οοπιρ. ν. 19, ῃοῖδ. 

84 ΗΑ, ΤΦΠε (ταῖῃ οὗ ἰποιιρῇῃϊ ἴῃ [Π656 νϑῦϑθθ 
ἌΡΡεατβ ἴο Ὀε ἴἢ15. “ΜΥ ἔπιε ἔοοὰ [165 ἴῃ 
ννογκιηρ ἴογ {μ6 ἔμ Β]τηθηϊ οὗὨ ΠΥ Ελίδοσβ νν}}}, 
δηὰ [6 ρᾶγίία] δοςσοιαρ ϑῃπιθηΐ οὗ (ἢ15 εηὰ ἰ8 
Ἔνθ ποὺνν ὈεΐΌΓγα ΠΥ ογ65.. Υοι,, 845 γοι 
ἔγάνογϑθθ {686 σοσῃ ρἰδίηβ, δηϊςοῖραῖο που 
ἀοιθὲ τ[ὴ6 σοπληρ μαγνοθῖ. Αηᾷ [86 ἰαῦουγ 
οὗ 16 σόν ῦ ἰ5 ἃ ραγδθῖο οὗ 8]] βρι ϊυ Δ] Ἰδουτ. 
ΤὨδ ἰβϑιθ οὗ ἴπδὶ ἰδῦοιιγ 15 ποῖ 1655 σογϊδίη 
ἴλη [86 5506 οὗ (185. ΝΑΥ, διγίπογ: {πε ορὶ Πῖ- 
14] μαγνοϑῖ οὐ Ὡς ἢ [Β4ὲ παΐωταὶ! Ππαγνοϑβὶ ἰ5 ἃ 
ἤρσυγο 15 ούθη Πονν στοδγ [ῸΓ [Π6 5: Κ]6. [ἢ 
ΚΠηϊ5. 56ηϑθ, 1Π6 Ὑδᾶροῖ δἰγοδν [5 815 τενναγὰ 
δηᾷὰ ἴῃς βόννοῦ τοι ἢ πὶ, ἔργ ἴδ6 ννογῖκ οὗ 
ἴΠ656 ἴννο 15. Θ550 ΠΕΈ1Δ}}}7 βεραγαῖθ. [Ι|ἢ ϑριγιίυδὶ 
ἰδθουγΓ [πὸ ΒΟΙΆΘΙΥ ῥγονοτὺ ἰ5 Δ] Π1|1δἀ: Ηδ 
ὙΠΟ ΤΌΔΡ5 5ονν8 ποῖ ννβδλῖ ἢ6 γϑᾶρβϑ, ἢ6 ννῇο 
ΒΟ. 5 Γρᾶρβ ποΐ ψηδί ἢ βονγ8. 511} [Πε ἸΟῪ 
οὗὁἩ (Π6 τοΑΡΟΥ σγοννηβ ἴδ οἱ] οἵ ἴμ6 ϑοννοὺ: 
8η46} [Ποθ6 ἢηϑοῖ-ἔγι5 οἵ ϑαιηδγα, ἴῃ ἢγξῖ- 
ἔγυϊ5 οὗ ἃ βρίΐυδὶ μαγνοβϑῖ, σγοννῃ ΠῚῪ 1ΟΥ.᾽ 
Οοιῃρ. Μαζί. ἰχ. 37, 38. 

847 ποὶ γε (ὑμεῖς)... δαγυε 1] ὙΔ6θ6 νογάς 
μάνα Ὀθθη υπάεγβιοοά ἴῃ ἴννο ψγᾶγϑ, δἴποσ (1) 
85 ἃ ὈΓΟΥΟΓΌΪΔΙ βαρ, πιδγϊκίηρ τοῦ ἢ Ϊγ (6 
ἰηΐογνα] Ὀδίννθθη 5ΟΠΊΘ ἔα ΠΊ]ᾶν ἀλῖα (5 θἸπ|6) 
δὰ δατνοβῖ; οὔ (2) 85 ἃ ἀεβεπρίοη οἵ ἰδ 
δείυδ! 5ἰδῖθ οὗ 1πίηρβ δ ἴῃε πιο, 50 ἰδδί 
ψΒοη ἴἢ6 ννογὰβ ΕΓ ϑροΐκθῃ {πογὸ ννεῦο ἔουῦ 
Ἰποηῖῃβ ἴο ἴῃς παγνοϑσί. ὍΠδ οπιρῆδῖις "γε" 
(.α» ποῖ γε), ὙΠ] ἢ ἀρρΘΑΓΒ ἴο ἱπάϊςαίο πηθη 5 
αἶθασ σδὶουϊαδτίοη οὗ πδΐιιγαὶ ονυθηΐβ, ἕδνοιιτα [Π6 
ἢγϑῖ ἱπϊογργοίδίιοη; δι 6 ἔοσττῃ οὗ ἴΠ6 56η- 
ἴοποθ (ἐδεγε γε γεῖ...}) ἀπὰ ἴῃς ρεποὰ παπιρά, 
ὙὩΙΓ ἢ 5 1655 (84η [ἢ ἰηΐοτναὶ Ὀθεΐννθεη 56θά- 
Ἐἰπιὸ δηὰ Παγνοϑῖ, ἔανοιγ ἴθ ϑοοοηά. [ἔ [Π]15 
Ἰαιἴοῦ νἱονν Ὀ6 δάορίοὰ ννὲ ἕδνα 8η ἀρρτοχί πηαῖθ 
ἀδίς ἔον ἴε παιταῖϊνθ. Ὑπὸ δαγνοϑδὲ Ὀορλῃ 
δῦουΐ ἴδ πάϊς οὗὁἩ ΑΡΠ], δηὰ ἰαϑιθά ἰο (ἢ 
ἐηὰ οἵ Μδγ (Τυβίγαπι, “Τ ἢ [,δληὰ οὗἉ [5γδ6],᾽ 
ῬΡ. 582 .). ὙΤο σοηνογβδίίοη ἐπογοίοσγε πη ξ 
Ὀδ6 ρἰαοθὰ αδουΐ ἴπ6 ϑῃηὰ οἵ δηλαγυ (ΟΥ̓ ΘΑΤΙΥ͂ 
ἴῃ ΒΘΌγυατγ). ΒΥ 1Π]15 {πιὸ ἰῃς 6145 ννυουὰ 
Ὅ6 Δἰγοδαῦ ρθη. Ὧγ Τγβίταπι ἑουπὰ ἴῃ6 
νν πολ δηὰ ὈδυοΥ πρᾶσ [οΘτιιβαίεπι, ϑονγῃ [15 
δΔῆοῦ Ομ βίμλδβ, ἔουγ ἰησ ἢ θ5 ΒΡ ἢ οἡ ἘΘΌΓΙΑΓΥ 
Ζοῖἢ (. 6. Ρ. 299). Βιυϊΐ οη 1ἢ]5 διιρροβιοη 
ἴῖ νουϊά ἔΟ]]ονν ἔγοπι 1:15 ραϑϑαρθ, σοπηρατεὰ 
νἱἢ 11. 13 δηὰ ἵν. 32, ἴδδὶ ἴπὸ [ογά πιυκῖ 
βᾶνθ σοπιϊπιοὰ ἀδοιΐξ ἴδῃ τηοπίῃβ ἴῃ [πα 8, 
ἃ βυρροκπίτίοη ννῃϊο ἢ βθοῖηβ ἴο Ὲ ἱησοῃπίβίοπηξ 
ΜΙ ἵν. 4ς. 866 Αἀάιϊίίοπαὶ Νοῖθ οἢ νυ. 1:Ἱ. 
 ὦρ γον Φγ.4] Οὐομηρ. 581. χὶῖχ. 18. 

ἼΤῊΙ5 ργορδοίὶς ραϑβᾶρὸ ΟἴοΓβ ἃ βι Κη ρᾶγα]- 
6] ἰῃ τουρΐ δηὰ ἰδηρυάᾶρο. 
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4 λῖι. 9 
37. 

51. [ΟΗΝ. 1. 

δε μοὶά, 1 81 ὑπῖο γου, Πἰξ αρ γουγ 
6γ65, Δπα ἰοοκ οη τῆς βεϊἀ58 ; “(ογ {πδῪ 
ἅΓῈ ννῃϊτα αἰγεδάν τὸ ἢαγνεϑί. 

26 Απά δε τῆδῖ γεᾶρεζῃ γεςείνειῃ 
ννΆρεβ,) Δηα ρδίμεγεῖῃ ἔγαϊς ἀητὸ [Π{π 
εἴεγηδὶ : τῆλ Ὀοτῇ ἢς τῇδλῖ βοννεῖῃ 
Δηὰ ἢδ παῖ γεάρεῖῆ πηᾶῪ τε]οῖςα ἴο- 
δεῖμογ, 

27 Απά Βετγεαίῃ 15 τῆδλι βαγίηρ' ἴγα, 
Οδπε βονεῖῃ, Δλη4 δηοῖπεγ σοδροιῇ. 

48 1 5εηῖ γοιι ἴο γεὰρ [δι νγῃεγεοη 
γε δεβζονγεά πὸ ἰδδοιγ: οἵπαῦ πιεη Ἶὰ- 

ἐδὲ ΠείΔ.1 Δ 186 ῥῬγοβοηξ Εἰπὶς ἴπὸ ρ]αίη αἵ 
[ῃς ἴοοΐ οἵ Οεγίζίπὶ 15 ἔτ 6 σογη-ἰπά (δἴδη- 
ἰεγ, "85. δηὰ Ρ.᾽ 223 1). ὙὍῇςο ἀεῖδι! 45 {Π6 
{τ οὗ ἴδ ἴῷ ἴ. ὙΠ ἀἰϑοῖρ]θ5 δᾶνν {ΠῸ 
Ρτοπλῖθο οὗ Τσἢ ογορβ: ὕὰΐϊ ΟἾγίϑί δᾶνν ἴῃ 6 
Βριγιῖ 4] μαγνοϑὶ οὗ νης (ἢ δοϊὶάς νγογὸ (ἢ 6 
ἱπιάρο (ΝΜ αις. χιρ 4 ΕἸ ὅζς.), ὀνθῆ πον σοΙηΘ 
ἴῃ 15 ἤγϑί- ἔτ 5, 85 (ἢ6 ῥθορὶθ ἔγοπι {πὲ ΟΥ̓ 
ΔΡΡτοδοποά. 

,.γ)] Ἐδίμογ, ᾽Ὁ8αῖῦ. δΖοοξ οπ (1. ,8) ἐῤὲ 
)είώε, απὰ οὔϑογνθ ἐῤῥαὶ... ὙὍΠὲ ννουηδη, ννὸ 
ἴὯΔΥ ϑΈρΡροβθ, ἢ ἴΠῸ ϑαπιδγι δη5 (Ὁ. 30), 
ννὰ5 566} γοϊιγηιηρ ἴο {πὸ νψνΕ]}. 

385, 36. Τα ρυποξιδίίοη δηὰ γεδάϊηρ δὶ 
{Πς εηὰ οὗἉ νϑῦϑὸ 4ς 4ΓῸ υποργίδιη, Ὀιι 1ἴ 506 ΠῚ5 
Ὀεπὶ ἴο οὐγξ αὐγεαάν δὲ ἴδ ο]οϑο οὗ 1ἴ, δηά ἴο 
5: 5! τυ{6 1ἴ ἔοΥ σπά4 δἵ {Π6 Ὀδριππίηρ οὗ υ. 26: 
ΑἸΣΘδάΥ 86 ὑμαῦ γεωρείρ... ὙΠῸ Παγνοβὶ 
ν) 45 5ἴγδῃ ρον δηϊο!ραῖθα ἴῃ [ἢ15 ἤτοι νυ ]σοιηθ 
οὗ {π6 ννοτὰ Ὀαγοηα ἴδε ᾿πι|15 οἵ [υκ4|5Π|. 

386. γεζείθει «υᾶρες... δαὶ ὁδοὶ (οπα) 
ῥε..1 ὙΠΟ 5. θνθὴ ποὺνν Ψνοσκ ἴογ Ηἰπι ἴὸ 
ἄο, ννἢϊοἢ Ππᾶ5 δὴ ἱπιπιθάϊφίθ γονναγά, δηὰ 6 
ξαΐῥεγερ Κι ΝΜ ϊοἢ 58Π4}} ποῖ Ῥογ5 ἢ οὐ δ 
ςοηϑιπηρά, θὲ ἐπάυγο κριδο {78 εἰεγηαί, ΟΡ. 
α΄. 1Δ. Νὶ. 27) ΧΙ. 2ς. ὙΕΙ͂ ἴῃ τῆς ὨΙΡΊΟΥ 
ΟΥ̓ΟΥ {Π6 βουνοῦ 5}4}] “566 οὗ δι5 ἔγανδιὶ " δηὰ 
Ὁ εἰδά : [ῃ6 ξΟΓΕΓΌΠΠΕΙ γῆὴ0 Πᾶ5 ἰοηρ ρᾶ5ϑϑθά 
ΔΜΑΥ 5}|4}} πιϑεῖ ἢϊπὶ ὙΠῸ ἢᾶ5 γοοεϊνθα {Π6 
Βαγνοϑῖ οὐ ἢἰβ δῦ! θοῦ νοσκ δηὰ βῇδγο ἢ]5 Ἰου. 
ΤΠΘ Δρρ]]οδίοη ϑθοῖη5 ἴο δ ἴο ἰαννρίῖνοῦ ἀπά 
Ρυεϑὶ πὰ ρτγτορδεῖ, δηὰ 411] ψνῆο ““ννοηῖ θ6- 
ἴοτε " ΟΠ γιϑι 5 σοπλίηρ π᾿ οἱ {ἰπλ65 ἀπά ὄνθῃ 

᾿ΏΟΥ 5Ὸ ὑδείογο Ηϊπι. ΟἸγίσῖ Η:ΠΊ56}Ε βἰδηάς 
ἃ5 ἴῃς τά οὗ ἴῃς Ηδγνεβδὶ (υ. 38) δηὰ ποῖ 
ΠΟΙ 45 ἴπῸ ϑοννοσ. 

87. “πὼῶ4 ῥεγοὶπ ἃ ἐδαὶ “«αγὶπρ ...1 ῬῸΣ 
ῥβεγεὶπ 'ς ᾺΘ “«αγίης... 51 840 1}15,᾽) 50 [86 
ννογὰ5. ΠΠΠΡΙΥ, ““ἴο ργόράγο γοιῖῖ ὈΥῪ ἴΠ6 ἰθβϑοη 
οὗ γουγ ἱπηπιράϊαίθ βιισοθϑα ἕογ ἔυΐυγο ἀϊ5λρ- 
Ῥοἰϊπίπηοηϊ, ἔοσγ ἴῃ (8 βριῖι] δον ὶηρ ἂηπὰ 
Πιαγνοϑῖης ἴδε σοπιπίοη Ῥγονοτ ἤπάς [8 
ςοπιρίεῖα, ἰάθαὶ, τ ΒΙπιθηξ (ἀληθινός) : οπό 
“οαυειῥ ἀπά αποέῤεν γερο." 

ῥεγεὶπ] ἐ.ε. ἴῃ ἴ86 ἕδλοϊ [ΠΒαῖ γοι ἃ1τῈ τεδρίηρ 
ΑἰΙγοδαγ (υ. 36) νὰϑδὶ οἵδε βονεά. Απὰ 

ν. 36--4:. 

δοιγεά, ἀπά γε ἀγὲ εηϊογοά ἰηΐο {μοὶ γ 
Ἰλθοι8. 

49 4 Απά πιδηγ οὗ ἴῃς ϑαπ)δγιτδη8 
οἵ τῆλξ ον δε] ενεά οα ἢϊπλ ἔογ τῆς 
Βα Ίησ οὗ τῆς νγοπῆδῃ, ννῃϊοἢ τεῦ πεά, 
Ηε το]ά πιε 41} τῆλι ἜἼνογῖ ἀϊά. 

40 δο Ψἤδη τῃ6 ϑδιηδγῖδηβ ἡγε Γα 
ςοπηα ὑπο ἢϊπι, ΠΥ Ὀεβουρῆς ἢϊπ) 
τῆλε ἢ ννου]ά τατγγγ νυ τπεῖὰ: δηά 
ἢθ δϑοάβ λεγε ἴννο ἀδυϑ. 

41 Απά τδηγ πιογὲ δεϊϊενεά δὲ- 
ολυ86 οὗ ἢϊ8 οὐνῃ ννογά 

[6 ρυηςίρία ννᾶ5 ἴο βηὰ δρρ]ϊοδίίοη ἴῃ ἔπος 
ἰδῦθου 5 αἰϑο. . 

388. 1 «ἐπὶ γοι... γὸ ὀεεοαυεά πο Ἰαῤομγ (5 9 
Βανθ ποὺ Ἰδρουχθά)... ὍΤΠὲ ψνογάβ ρτο- 
ὈΔΌΪΥ ροϊηΐ ἴο [ἢδ ϑδιισσοϑϑῆι ἰαθοιτα οὗ {πὸ 
ΑΡροβέϊεβ ἴῃ [πιά (Ὁ. 2). Αἴ ἴῃ 54πὶ6 {{πῚ6 
ΓΠΟΘΙΓ νν Π0]6 τ βϑίοη ννα5 ἱποϊ πἀδα τη {Ποῖγ σ4]}. 

οἱῥεγ πη ἰαῤομγεά (Ἀνθ ἸδΌΟυτΘϑα),,, 
ἐπ! 1τρεῖν ἰαδοιγς (ἸΔῸ01)] ΤΟ τοΐδγοηςθ, 
85 ἴῃ [Π6 φᾶ56 οὗ ἴπ6 βονύογ, 15 ἴο 1} ννῇῆο δὰ 
ἴῃ ΔΗΥ͂ ΤΏΔΠΠΕΙ ρτοραγοά {πὸ ννΑῪ ἔοσ (ἢ τῖϑί. 
Ης ννᾶβ, 8ἃ5 ἢδ5 Ὀδθη 5ϑιά, κΚ Ιοϑῆιιδ, ννῆο 
Ὀγουρῃὶ Ηἰβ ννη ρεορὶθ ἴο “ἃ απ ἴογ 
ΠΟ ἢ ἘΠΟΥ αἰ ποῖ ἰαδοιιγ᾿᾽" ([οϑἢ. χχὶῖν. 12): 
δηὰ [ἴ 15 ροϑϑίθ]ε (Π4ΐ {[Π6 ννογα 5 πιδῪ σοηίδιη 
ἃ τοίδγθηςο ἴο {πδΐ ράϑϑᾶρὸ οὗ ἴῃς ΟἹά Τοβία- 
τηρηῖ. Τῆδ ““γου " ἰ5 ἐπηρῆδος (ῃγοιρ που, 
ΤΙ ννοσγὰ “Ἰαθοιγοα ἡ 15 1Π6 ϑ8π|6ὸ 45 (ἢδι 
υϑοα ἔοτ ““ ννεαγθα ἡ ἴῃ . 6 (κοπιᾷν). ΤΠ 
ΓΕΒῸ]Ὲ 5 Ιἀθητῆοὰ νυ (ἢς οἤἴοτγι (ἑωδομν, ἐῤαὲ 
«υὐίορ γομ ῥαπε ποὶ αὐγομσδί ὃν γομν ἰᾳόοιγ, ὃ 
οὐ κεκοπ..  αἱξ. φμοά ποπ ἰαδογασι). (Οοπρ. 
Εςοΐυ5. χίν. ας. 

7Ρε «υογὰ ἱπ δγεραν (39---42). 

899--42. Το τρδάυ ἐδ οὗ {Π6 ννοπιδῃ 
νγᾶ5 ἰοιιπὰ αἶθο διηοηρ ΠΟΙ σομηίσγγτηθη. Α8 
506 Πδὰ Ἰοοκοά ἔοι ἃ τοὶ βίου ἰδδοποῦ ἴῃ 16 
ΟἸὨγιβῖ, {πὸγ δοκηον)θάροά ἴῃ Ηΐϊπὶ “186 
ΑΝ οὗ (6 ννοτ]ά.᾽" 

89. δοίευεά... ὃν ἐϑεὲ ταρὶπφ] Ἐλίπεγ, Ὁ9- 
08.1.89 Οὗ 86 Μοτὰ (υ. 41), ἴῃ6 παιγδίῖνα 
(διὰ τὸν λόγον), ἀῃὰ ηοΐ [6 5ἰπηρ]6 ϑἰαϊοπιθηὶ 
ΟΠΪΥ, οὐ θεὲ «υο»παρ 8.8 (οὐ Ὑ Ἀ116) 589 (θάγῃ- 
ἘβΕ}γ, σοηδίδητ!υ, δηά ποῖ οηςο ἔογ 4|]) ἐσ μεά 
(τῆς γυναικὸς μαρτυρούσητ) ... 

40. 80 «ὑδεπ... «ὐεγε εοῦῖό (οδπιθ) ... 
ὙΒΕεΙΓ Ὀ6ΙΙο τνθηΐ τπ}5 ἔαγ, παῖ ΠΟῪ νγιβἢ 
ἴο ἤρᾶσ πιοτὸ οὗ Ηἰ5 (οδομίηρ. 

ἐδαὶ δὲ «υομἱά ἰαγγ}7} αΐποῦ, ὕο δΌ149 
((. 48, 39), 85 ἰὴ ἴΠδ6 ϑοσοῃὰ οἶδι156. 

41. »"αην γογε)] ὍΠ6 ρῇγαθθ 15 σοϊηρδγᾶ- 
ἔνε, αν »ιογε (Ἰῃ τϑέθγεηοθ ἴο υ. 39), δπά ποῖ 

Φροϑιτνε (πολλῷ πλείους). ὍΤὨΙ5 ἰδοϊδϊοεὰ πο- 
Ἐςδ 15 ἂπ ἰηδίγωςίνα Π]υ5ιταἰίοη οὗὨ ουν ἔγαζ- 



᾿ ν..42---44.} 

42 Αῃά 5414 υπἴο τς τνγοπχᾶη, Νονν 
ννε δε] ενα, ποῖ θεσδυβε οἵ ΠΥ βαγίηρ: 
ἔογ ννὰ αν ἢεαγὰ ῥίσι ουγβοῖνοβ, δηὰ 
Κηονν τῆδῖ τΠ]5 15 ἱπάεεα τῆς (ΟἨγίβε, 
{πε ϑανίουγ οὗ τῆς ννγου]ά. 

ἀἰοαπσπαι πῷ πωσαιπτιεαεα, ἀπο. 

ΤιρηϊλΥ Κηονϊοάρο οὗ ἴθ [οὐδ νυν Ποὶς 
ψότγκ. 

ὀεεσισε 97 δὶς (οὐιῖξ ὁφυη) «υογἢ ΑΟτΡ. 
Ὁ. 39. 

Ἶ αυὐε δεϊίουε,... ῥεαγά δὶ»ι ομΓ- 
σεϊυε.] Μοτδ ΘΧχδοῖυ, ΝῸ ἸΟΏΒΟΣ 15 1ῦ Ὀ6- 
ΟδΔ0809 Οὗ ΠΥ ΒΡΘΘΟΣ ᾿ῃδὺ ὙΠ60 ὈΘ6]116συ9, 
ὧν «ὖὟόά ϑαυε Ἀθατὰ ΤΟΥ ΟἼΣΒΟΙνΘΘ. Τἢο 
Ογάοσ 15 τογάγκαῦ]θ. ὙΠῸ ψοτὰ «ρεεεῤ (αἰ- 
ἐπ, λαλιά) σοττεβροπᾶβς τυ 2αὐξ ἴῃ στ. 26, 
47η. [ἴ ὀΤσουγδ οἰϑοννῆογο ἴῇ Νονν Τοβίδιηθηϊ 
ΟἿΪΥ «ἢ. νἱῖϊ. 42: Μαῖξ. χχνὶ. γ2 (Μασκ χίν. 
70). [ἴ ἀοεβ ποῖ ἄρρεασγ ἴμδὲ πε ϑαπ)δγδηβ 
δϑκοὰ ἴοσ βδίξτι κ {πὸ [ονν5 (σομρ. υ. 48), 
οΥὐἩ (δῖ ΔΩΥ ουϊνναγά τηϊγδοΐθθ νγογὸ ὑυτουρῆϊ 
διηγοηρ ἴΠοτῃ. 

ἐδὲ Ορνὶ, ἐδε ϑαυίοωγ οὗ ἐδε «υογἢ “Γὴἣδ 
τυογάβ ἐῤε ὥργιεὲ τισὶ θ6 οπλοά, ἴῃ δοςογά- 
ἃησθὸ ψ] δη ονογνν ο πη; σοησυγτγοηςο οὗ 
δηςίεπί Δ 1 Πο 65. ὍΤῊΘ 5ἰπιρὶο {{|6, 26. 84- 
α“ομγ ΟΓ 1δὲ «υογίά (ΜΝ αἷς. ϑαίναίογ τιμπά!), ἰβ 
ἔουπά οῆςε ἀρϑίη ἴῇ σ [οδη ἷν. 14; δηά ἰϊ 15 ἃ 
βΒιρηπιβοαπὶ ἕαςξ πὲ 1815 πιδρπιβοθηΐ σοποορ- 
τίοη οὗ (π6 νογκ οὗ Ὁ γϑὶ ννὰ5 ἢγϑί ὀχργοβϑοὰ 
Όγ 4 ϑαπιαγιίδπ, ἔογ ννῇοπι ἴῃ6 ἢορο οὗ ἃ 1)6- 
Ἰνογοῦ δὰ ποῖ Ὀδθὴ βῃδρεὰ ἴο 50} παίἰοηδὶ 
Δι τοπ. 80 δἱ ἰδοὶ δι γοϑὸ ἴο ἴπῸ ἰϑνϑὶ οὗ 
(6 Ῥγοπηῖθθ, Ὁ. 21. ΤΠ “' Ξαϊνδίίοη " (υ. 22) 
βρης τοι 6 ἴδθννδ, δηὰ ννᾶβ γοοοβηΐϊβοα ὉῪ 
δαιηδγι Δ}. 

1. ΤῊΕ ΜΟΚΚΊ ΙΝ ΟΑΠΡΕΕ (43---...4).Ψ 
Τῆΐ5 ἡοίϊςο οὗ ΟΠ τσ 5 Οὐδ] ] άη νγογκ σοη- 

5515. ΟὗἨ ἃ ζοπογαὶ δοσουηΐ οὗ ἴδ ννϑ]σοπὶθ 
ννῆϊοἢ Ηδ ἰουπά (τυ. 43---4..), ΤΟ] ον ΌῪ 
[Π6 παιτδίίνο οὗ ἃ βϑϑοοηὰ “" ϑίξῃ" (υυ. 4ω6--- 
54). 

[τ ϑροπ5 ργοῦδῦΐϊο (Πϊ [Π6 Θαγ ΘΓ ρατὶ οὗ 
[Π6 ϑυπορῖίϊὶς παγγδίϊνοβ (ΝΜ αγκ 1. 14---ἰἰ1. χ4 
δηα ρΑγΆ}1615) ταδὶ Ὀ6 ρἰδοεὰ ἴῃ ἴῃ ᾿πίογναὶ 
ννηιςἢ οχίοποα ἴτοπὶ ἵν. 441--.0υὉν. 1. ὅ0 ἔωσ 
ἴΠόγο ἅτ ΠΟ 5:55 οὗ {Π6 ϑροςῖ4] Ποϑ ΠΥ νυν ἢ ἢ 
56ΈΙ5 ἴο ἢᾶνα Ὀδεη οδ] θα οὐ Ὁ. ἴδ Πρδ]ηρ 
οηυ ἴπο ϑαδθδιῃ νυγουρῃς οἡ {πὸ ποχὶ νἱϑὶί ἴο 
7ογυβαίοθη. 
Τῆε σοηζεηῖ5 οὗ {πε β8εσιίοῃ ἃγε ρβϑου ὰ ἴο 

δῖ ]όμη. [{ Π85 ᾿πάθϑὰ ὕδθη ηιιοϑιοηθὰ τνῆ6- 
πο “1Π6 πολ] οὗὨ 1Π6 ΠΟ] πη Πη᾽5 50ῃ ᾽" 15 
ποῖ ἰάδηςις δὶ νυ ἢ “16 Πρδ]ηρ οὗ πὸ σεηϊυ- 
Τὶ οΠ 5 ϑεγνδῃηῖ," τεσογάρά Όγ δὲ Μεῖζον, (ν:!. 
ς 1) «πὰ 81 ΠνμυΚὸ (ΥἹ]. 2 Η.). Βοιῖῇ πιλίγβδοϊθϑ 
ὙΟΤΟ γΟΌ ἢ δ δρογηδιπι, δηά νγουχῆϊ ἴῃ 
[᾽6 5ΔΠ|6 ΤΔΏΠΟΙ, δὲ ἃ ἀϊςίδηςσθ. Βιυϊῖ ἰη 4)]} 
ΟἾΠΟΓ τεβρεοῖβ ἴῃ6 Ἰηςἀοηἴ8 ἀτὲ σπδγαςίογιϑι!- 
ΟΔ]ΪΥ ΠΠ1ΚΟ, 45 ἴο 

(1) Ῥίαεο. Τῆο τραυσϑὲ νγᾶ8 πηδάθ ποθ δ 
Οδηᾷ, ἴδεῖε δὶ (δρεγηδιπ,, 

στ, ἸΟΗΝ. 1ν. 
43 ἴ Νον δῇεν ἴννο ἀδγβ8 ἢ ἀε- 

Ῥαγίεα τῆεηςε, Δπἀ ννεηῖ ἰηῖο (84|1|66. 

77. 

44. ἔοτ “ [εβ805 Πίπλβε τοϑεϊἢαά, τηλῖ “ Μαῖε. 53 
ἃ ΡΓΟΡΠοῖ Πδίἢ πὸ ἤοπουγ ἰῃ ἢΐ8 οννῃ 
ςουπίΓΥ. . 

(Δ) ΤΙίνιο. Ἡδετε ᾿πηπιοάϊίοὶυ δὔογ (6 σὸ- 
ἴυγηῃ ἴο ΟἍΔ11||66, τῃθγο δἕῖοσ βϑοηθ {ἰπι6ὸ ῃδά 
οἰαρϑοὰ. 

(3) Ῥεγτος. Ἡδοτο [6 58 0)]εςῖ ννὰβ ἃ 50ῃ, 
ἴπογο ἃ βἷανε : ἤθῦὸ [6 ρει ΠΟΠΘΓ ννὰ5 ργΟὈΔΟΪΥ͂ 
ἃ ]ονν, ἴδογα ἃ μοαίῃθη βο]άϊογ. 

(4) Οβαγαείογ, Ἦετε ἴδε ἐδ! ἢ οὗ {πε ἔδί μεσ, 
85 ἱπίογργοίοα γ ἴΠ6 1] ογά, 15 ννελῖ ἢ ἴῃογο ἴῃ6 
ἔδῖι ἢ οὗἩἨ Τὴ6 σοπιιυ τίου 15 Ἔχοθρ(  ομΔ]}γῪ ϑίσοην. 

(5) αππεν. Ἡδστο ἴδὸ γραυδϑὶ 15 ρτδηϊοά 
ἴῃ ἃ νΥΑΥ ΟΡ ἴο {Π6 ργάγοσ, πόσα ἴῃ δα- 
ςογάδηοθ ἢ τ: Ποῖο (Π6 [οτὰ τοίϑο5. ἴο 
ἔο, ἴμοτο Ηδ οὔεγξ ἴο ρὸ ἴο ἴΠπ6 ϑυ βοσγογ. 

ὝΠΟ ἴννο πηῖγαοΐθβ ἀγὸ ἴῃ ἔδεϊ σοπιρ]οιπθηῖ- 
ΔΙΥ. ἴῃ ἴῃ6 οὔθ, ννϑᾶκ (11 15 αἸϑο ρ! ποὰ δηὰ 
ςοἠξβιτηρα : ἴῃ [η6 οἴποι, δίγοηρ δῇ 5 τὸ- 
ννασα θά δηὰ ρ]ογι θὰ. ὍΠὸ ἕδτης οὗ 186 ἔογπιοῦ 
ΤΆΙΓΔΟΪΘ ΠΊΑΥ ΘΑΘΙΪΥῪ ἢᾶνε εἐποουταροα [ἢ σεη- 
τυγίοη ἴο ἀρρϑδὶ ἴο 186 ΤἉ,οτὰ ἴῃ ἢ 15 «δῖ Γ658. 

Ιἢ οπὸ οἴμεσγ οᾶδε ἴῃς [ογὰ 15 τοοοτάδα ἴο 
ἢανο Ἔχογοϊβοά Ηἰ5 ρονγοσ δὲ ἃ ἀϊξίδηςε, Μεαῖϊξ, 
ΧΥ͂, 22 Δπα ΡΔΑΓΔ]]6]5. 

43. Νοου αἴεν ἰαυο ἀαγ: δὲ ἀεραγίεά ἐδεηπεε, 
ἀπά «ὐυεπὶ... 472εν ὈᾺ 6 ἰαυο ἀαγ: (πιεπιοηοά 
ἴῃ ν. 40) ῥὲ ψομῦ Ζοτῦδ (ἐξῆλθεν) Ῥθ209 
πο Οαἠεε. 

44. ὕεπ: ῥί»ιαε ἢ ΤὙὍΠὸ (οβϑ ΠΟ ΩΥ οὗ 
Ομηβὶ ννᾶ5 [6 8δ1:ὴ6 45 ἴῃ6 (δϑΕ ΠΊΟΩΥ οὐ ἴῃ 
ΑΡοϑβῖ!65 δἴϊογ ἴῃ [2}} οὗ [ογυβδίεπι. 

ἐσ βεά... ἐομρ!γ}} Ὑῆδ φϑηογαὶ πιραπίπρ οὔ ἡ 
[15 οἶδιιϑοὸ ἀδροπᾶς ὑροη ἴῃθ 56η586 ψίνθῃ ἴο 
δι οπυπ εομπίγγ. ΤὮϊ5 [45 Ὀδθη υπάοτγβιοοά ἴο 
Ὀ6 (1) Ολ]Π|66 ψϑπογα!υ, (2) Ναζάγοίῃ, (3) 
[οννοῦ ΟΔ}11|66, ἴῃ νοῦ Ναζάσγεῖῃ ννᾶϑ σ!ἴι- 
δἰδά, 85 ἀϊδιηνρυϊδποὰ ἔγοπὶ ὕὔρροσγ Οδ]Π|ςς, ἴῃ 
ὙΠ ς ἢ ννὰ5 Οδρογηδιπ), (4) [5 4. Αξαϊηϑὶ 
πὸ ἢγϑὶ χες 1ε5. τῆς ἔα] οὐ]θςείοη, πδΐ 1ὲ 
866ΠῚ5 ἱΠ)ΡΟ551:0]6 (δὶ δῖ [οδῃ ϑῃοιυϊὰ σρϑαῖκ οὗ 
Οὐ ΠΠ|δ6ὸ ἢ τϊ5 σοηπεχίοη ἃ5 Ογϑι 5 “" οὐνῃ 
σουπῃίγυ "ἢ (ἡ ἰδία πατρίς. (ΟὐΟἰραγθ ΥἹῖ. 41, 
42). Βοῖὴ Ἷν ἴλςϊ ἀπά ὉΥ ἴπδ οσυτγγοηξ ἰηΐογ- 
Ῥτγείλίίοη οὗ ρῥγορῆθρογ, Ἰὰτὰ αἰοῆθ ςουϊὰ 
Τοσοῖνο ἰμαΐῖ (Π|6 (ςορ. Οτρ. “" Τοιη.᾽ ΧΗ. 
54). Μογϑονεοσ, ᾿υ ἀκα 15 πδίῃ γα! γ συρρεϑιοα 
ὈΥ ἴπῸ οἰγουπιδίδηοςοβ. Τὴ [ογὰ ἢδὰ ποῖ 
Ὀδϑη σοςεϊνοὰ νν ἢ ἀὰθ ΠΟΠΟῸΣ ἂδἵ [Θγυϑβαίοπι. 
Ἡΐ5 Μοβϑβίδηϊς οἶδὶπὶ δὰ ποῖ Ὀδθὴ ννεϊςοπηχοά. 
Ης ἀϊὰ ποῖ ἰγυκῖὶ ΗἰπΊϑεὶξ ἴο [ἢ6 ονν5. {Πειο. 
Ἣδ ννᾶβ8 ἔογορὰ ἴο γεῖίϊγθ. [{ τδην [οΠον θὰ 
Ηϊπι, ΠΟΥ ψνετὸ ποῖ [πὸ γτερτγοβεηΐδινοβ οὗ [6 
ῬΘορὶθ, πὰ {μοῦ δ γτεροϑοα οἡ πηγάς 68. 
Νο ἃροϑίϊα νγᾶϑ ἃ ενν ἰῃ {Π|8 ΠΑΥΤΌνν ΕΓ 56η56. 
Νοίδιηξ ἴδῃ σδη Ὅδ τλοτὸ ἀρργορτστιδίο ἤδη ἴο 
ταῖς 115 ουννατὰ ἔλιυγο οὐ ἰῃ6 ἀρροδὶ ἴο 
]υάσα ΌΥ δη δρρ)!ςδίοη οὗ ἴῃ6 σοιῃμπΊοη ΡΓῸ-» 
γεγῦ (ςοπιρ. Μαῖί. χχῖ, 47; [κὑκὸ ΧΙ, 34), 



γ8. 

οἾδρ. 2. 

Οτ, ἐσητ- γγίῃρ. 
Ζίε», ΟΥ, 
ΨΩ ΕΤ. 

ς ΤΏδη γῆεη ἢα ννᾶβ σοπια ἰηῖο 
ΟΆ11|6ς. τῆς (ΥΔ] ΠΡ 8η8 γαςεϊνεὰ ἢἰΐπὶ, 
Βανίπρ 866η ἃ}} τ τΐηρβ πᾶ πε αἰά 
ἂ [εγυδϑαίθπι δὲ τῆς ἔδαϑι : ἔογ {ΠΕῪ 
Αἶδο ννεηῖ υηΐο (ἢς ἔδαϑβῖ, 

46 80 [εβ808 ςαπιε ἀραὶπ ἱπῖο (δπδ 
- οὗ (“21Π[|Δ ὃς. ἦνπεγε μα πιδάς ἴῃς ννδῖογ 

Απά τῆεγὲ ννᾶ8 ἃ οογίδιη 'πο- 
δΙαπηδη, ννῆοϑα 80η ννᾶβ βςκΚ δὲ (ὑδ- 
ΡεΓηδι πη. 

ξο]]οννοὰ ὈΥ ἴῃς ποίϊος οἵ ἴπῸ τοδάυ ννεϊσοιηθ 
Εἶνεη ἰὸ ΟΠ τὲ ΌγῪ Οδ᾽ Π]δη5 (υ. 4). 

{1815 ᾿πτογργεϊδεοη οὐ “" 5 ονγῇ σΟΙΠΙΓΥ ἢ 
Ὀ6 δοςορίοα, 11 νν}}} Ὀ6 δφηου φῇ 5 πιρ]Ὁ ἴο ηοῖιςα 
{πΠ6 οἴδποῦ ἱπίογργοίδιίουβ ννῃὶο ἢ πᾶνο ἐουπά 
ἕλνουγσ. ΤΤῆυς ἴΠε ννογάβ ἢδνθ Ὀδθη βυρροβοά 
ἴο πηδδῃ, (1) [6505 ἀεραγίοα ἰηΐο ὕρρογ σδ- 
1166 (ογ (ἀδροπηδιπλ), ἔοσ Ηθ τοϑι πο τμᾶῖ ἃ 
Ριορῃοὶ μαῖΐῃ ἢο Ποποὺγ ἴῃ ἢϊ5 οὐνῆ ΠΟΙΏΙΓΥ 
([ροννοῦ Οὐδ] θα ογ Ναζαγεῖ ἢ). (2) |65158 ἀε- 
ρατῖθὰ ἰηίο (ὐ41116δ6, θπποῦὶθα ΟΥ̓ {πῸ ἔδπιθ 
νΠιοἢ Ηδ Πδὰ ραϊησδα ἰη [ο6τιιβαίθπι, δηὰ νυν ἢ] ἢ 
Ηδ ςουϊὰ ποῖ δᾶνὸ ψαιϊιηρὰ ἴῃ Οὐ} 1|6θ, ἔου Ης 
[6ϑι!β6α [δὲ ἃ ργορῃεξ πδίἢ 0 Ποποῦγ ἴῃ 15 
ΟΥ̓ σοΟυπίγΥ, πὰ {πογείογε πγιιϑὲ νυἱη [ἴ ἴῃ 
ΒΟΠῚΘ δ γδηρθ ὈΪΔ6θ. (3) [655 ἀεραγίοά ἰηίο 
ΟἍΠ|6Ὲ ἴο πιϑεῖ ννῆδί Ης Κπονν νου]ὰ 6 ἃ ἢορο- 
ἰε55 σοῃῆιςϊ ; ΟΥ̓ ἴο 566 Κ ἴπετο γοϑί ἔγοσῃ ἰδθουγ. 

[1 πᾶν Ὀ6 ποίϊςοά [παῖ {Π6 εἰηρηδες ὀρ δεῖ 
οαυη αἀἰσ!! ρι 5η65 ἴῃς ρῆγαϑθο υϑοὰ ΠοΓδ ἔγοπὶ 
ἀπαῖ ἐουπά ἴῃ Μαῖξ. χὶϊ!. ς4, 9.7 (Πότ ἐοννη "ἢ 
}5 Ἰηβογίθα ΌΥ 50ΠΊΘ σΟρί65) ἀπά ἴῃ μὰ ἱν. 22, 
24. Το δάάιξίοη ἱπάϊςαῖοβ ἴΠ6 βρϑςίὶ ἔογοθ 
ΜΒ] ἢ 1ΠῸ Ενδηρο δὲ δἰϊδοῃρὰ ἴο [ἢ6 ννοχάϑ. 

45. Τρεη «υδε βὸ αὐας εογπδ...ἢ 80 ὙΔΘ5 
ΗΘ οἂτι9... ΤΠ 5516 15 ἴῃς ργονογ. 
[πη (δ |Π|δ6, νυν ιςἢ ννᾶ5 ποῖ Μοβϑιδ ἢ 5 σοιπίγΥυ, 
ποῖ δὐθῃ ἴῃ ΡΟΡΌΪΔΓ οι δου ἃ ρῥγορδμεί 
ἢοπιθ (ΝἹ]. 52), [6515 ἰου πὰ ἃ Γεδαγ τοοθρτίοη. 
Η!5 ννοσκβ δ [Θγιιβαϊθπι, ὑνῃΓ ἢ δὰ ρῥγοάιιςοά 
ΠΟ ρεοιτηδηθηΐ οἴθοϊ ὑροη ἴΠ6 βροῖ, ἱπηργεβϑθά 
[6 (ὐα! ΠΠᾶῃ5 πιογὲ ἀθΕρΡῚΥ ; δηὰ ᾿ἴ 15 ποῖ υη- 
ἘΠ ΚοΙγ της Οὐδ᾽ ]αη Ρρτπι5 ἔοστιθὰ ἰῃς 
ΕΥΟΔΙΟΥΓ ραγ οὗ “16 ΠΊΔΩΥ ἦ ννδῸ “" Βα] ονοὰ οη 
Η!5 πᾶτηε ᾽" δὲ ἴπε Ῥάβδονεν (1. 23). 

γεσεί υεα 1 “" ννοἸσοπηρα ̓" (ἐδέξαντο, Ν ΪΣ. ἐα- 
φρρεγιρ). 866 Π]. 27. ποῖα. 

ἐμὸν αἰτὸ «ὐυεπὶ.... δὰ ἰπογεέογο 1 ἴῃ ὁπ 
56η56 ΠΟΥ ννοΓ ϑίγδηξεῖβ γαῖ ΠΟῪ ννεγο ποῖ 
ΤΟΙ ρΊοι5 8|16η5. 

46. 80 ὕες ἐαηιρ ἀραϊπ...ἢἾ Ἐδσ οδιὰλθ 
ΤΠΟΙΘΙΟΥΘ ἀραὶ... ἴῃ ςοπϑοηιθηςς οὗ ἴΠῸ 
ϑεἰσοπης ννηϊο Ηδ τοοοίνεά Ηδ ννοηὶ οὐ ἴο 
πα, ννῆογο δ ἢδὰ ἢγϑϊ “" τηδηϊοοιοα ἰοσίῃ 
Η!5 βίογγ " (. στ). 

μποὐ ρα") ἘΔΙΠΘΓ, οἵἥεεν ἐπ δὲ “εγυΐος φῇ 
ἐξδε ἀἰησ, 1... Ἡρτοὰά Απίΐρᾷβ, τεϊγασοἢ οὗ 
ΟΆ]Π|6ὸ, ΒΟ ννᾶ5 ρορυ αγν Κποννῃ 85 “" Κίηρ :᾽" 
Μαῖῖ. χῖν. 9. ΤῈ νοζγὰ (βασιλικός) ἰ5 υϑοὰ 
ὉΥ ]οδορδι5 (6.5. " Β. Ϊ.᾽1. 13 (11). 1) ἔὺσ ΔῃῪ 

51. ΙΟΗΝ. ἵν. ἰν. 45--49. 

47 Πεη ἢε Πεαγά τῆδῖ [6ϑι5 ννδ8 
ςοπια οὐξ οἵ [ιά5:4 ἱπῖο (24]1Π|εε, ἢς 
ννεηῖ υηΐο Ἀΐπι, πὰ Ὀεβοιρῆς ΠΙπὶ 
τλδῖ πε ννου]ά ςοπια ἄοννη, δηά ἢδδ] ἢ 8 
800: ογ ἢδ νν88 δῖ ἴῃς ροϊπῖ οὐ ἀφίῃ. 

48 Ἴεη δά [εβϑι8 ὑπο ἢἰπι, ἔχ- 
ςερὶ γ8 866 βίρῃβ8 πὰ ννοπάοργβ, γῈ 
1} ποῖ δεϊϊενα. 

49 ἼΤἼΠε ποδ]επιᾶπη 841 ὑπο ἢ Πὶ, 
τ, σοπλθ ἀονγῃ ἐγὲ τὰν ΤΠ] ά ἀϊδα. 

Ρούβοη δπιρἰογθὰ δἵ οουτί. ὙΠὸ Νυϊραῖς, ξ0]- 
Ἰοννὶπρ δΔῃ δαγὶγ Ὀὰΐ [4156 τεδάϊηρ (βασιλίσκος), 
δἶνεβ γεσωίμα, “ἃ ΡΘΕ Κιηρ," “4 οπϊοῆδιη.᾽" 
δοπλθ μανα σοπ]εοϊαγοά [Πδὲ {Π|8 ΟΠΊΓΟΓ ννᾶβ8 
ΟμυΖδ, “" Ηεογοά 5 σίενναγὰ " (1υκὸ νη]. 3), ΟΥ 
Μᾷδπδθη, ἢΪ5 ἔοϑίεγ- ὑγοῖποσ (Α οἴ χιϊὶ. 1). 

Ομρεγπαι}) 1ϊ. 1.2. Ὠοΐδ. 

47. «υεπ|}] [ἸΟΓΑΙΥ, «ὐεη ἀαυαν (ἀπῆλ- 
θεν. Νυ]ρ. αὐ[ἰ!). ὍΒΘ ννογὰ επιρἢῃ 5265 [ἢ ς 
[δουρπι τΠαΐ τῃο ἐλ μον Ἰθες Ὠἰ5 ϑοη ἴοσ [ἢ ὉΠΠΊ6. 

εο»γδ ἄοαυ")] (ΟΟμΊΡ. 1. 12. 
βε «υας αὐ δε βοὶπὶ οΥ ἀεα! δ] ὍὙΠε Νυ]ραΐδ 

τη οτπᾷ ἰ5 νου ΠΥ οὗ ποίϊσο: ἡπωριεδα! νιον. 
Οοπιρ. Αοεῖβ χχυι. 31. (ὐοηίγαϑδί χὶϊ. 13, 
“11οὐ ΟΣ ΓΙ. 

48. Τρεη «αἱά 9ω::....71 σι ὈΆΘΙΘΙΟΣΘ 
“αἰά... ὙΠὸ 1 ογὰ τοδὰ ἴθ οἰναγαςίογ οὗ τὸ 
Ρο᾿ οποῦ ὀνεη Τγουρἢ ἃ ρετἐοη νυ ἢ ταϊρῆϊ 
566ΠῚ ἴο 5ῃδνν ἔδι ἢ. 

“4] (ἸοπΠΊΡ. ΧΧ. 29. 
1Π6 Ξμρροχί οὗἉ 55}. 

σίση: ἀπά «υοπάεγ.] ΤῆΘ ἵννο ννογάβ (ση- 
μεῖα καὶ τέρατα) τὸ ςοπηδἱποὰ Μαῖ. χχὶν. 24: 
Ματγκ χα. 22: Αςῖβ (ἢ. 10). ἢ]. 22, 43. ἷν. 30, 
ν. 12, Υἱ. 8, νἱϊ. 26, νἱϊ!. 13. ΧΙίν. 2, ΧΡ. 12; 
οπι. χν. 19; 2 ΟΟΥ. χὶΐ. σ᾽ (2 ΤΒ685. 1]. 9); 
Ηρρτ, 11. 4. ὙΠΕΥ 5ονογα! υ πλᾶτκ πὸ ἴννο 
σδμιθε δϑροοῖβ οὗ ταϊγδοϊοβ : [ἢ6 βριγι[δἱ ἀβροςῖ, 
ὙΠΕΥΘΌΥ ἘΠΟΥ βυρροϑὶ ϑοπὶὸ ἄδεροῦ ἴγυῖῃ ἴηδη 
τηθοίβ {Π6 ὀύθ, οὗ νν Ι ἢ ΤΠΘΥ ἃγΓῸ Ἰῃ 5ΟΠῚΘ 56η 56 
ΒΥΓΊ 05 ἀπά ρ]εάροβ; δηὰ ἴ[ἢ6 ὀχίογηαὶ δϑρεςῖ, 
ὙΥΠΕΓΘΌΥ [ΠΟΙΓ δἰγαηρεηθθθ ἃγγοϑίβ δίϊθητίοιι, 
“δέ ζη " δηὰ "“ννογί " (566 ν. 20) ἅγθ {πὸ σῃᾶγας- 
[ογιϑίῖς ννογαβ ἔον πηγᾶς εθ ἴῃ δῖ ἰοῆη. Ὅῃὸ 
ννογα Πογὲ [γαηϑαῖθα “ὁ ννοπ 6 γ5" 15 πϑύυοὺ υϑοὰ 
ὈΥ [561 1π τῆς Νὸνν Τοβίδιηθηῖ. 

7ε «υὐἱ] ποῖ δείϊουεῆ γὸ «υἱ ἴὰ Ὧ)ὸ Ὑ189θ 
δείϊευς. ὙὨΘ ρῥ]υγαὶ (76) πιᾶγκβ ἴἢ6 ΠΟὈ]οιηδη 
ἃ5 ἴῃ γσγεργοβοηξαῖῖνα οὔ ἃ οἶδϑϑθ, ἴο υνῇοπι 
ΤΊ ΓΆΟἾ65 ννοῦα [ἢ 6 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ συρροτῖί οὗ 4 δἢ 
ὙΠΟ. ννᾶ8 ποί τοϊυςίδης Ὀμὰὲ δεῦϊθ. Τῆς 
ποραῖίνο ρῆγαϑο (οὐ μὴ πιστεύσητε) ἀο065 ποῖ 
ΟΧρίοβ9 ἴπῸ ϑιτηρὶθ δεῖ, Ὀὰξ ἴῃ ϑοπὶα ἀῤρξτοθ 
ςοηηροῖβ 1 ἢ [ἢ6 οἰαῖο οὗ [Πηρ5 οὗ ννῃιςῇ 1 
ἰ5 ἴη6 γτοβϑι]ῖ: “ὝΠΕΓΟ 15 πο ἰ᾿ἰκο! ποοά---ῇο 
ΡΟΞϑΙ ὉΠ} ---[ῃδὲ γε 5Βῃου ά Ὀε]ενθ." Ῥογδρ8 
Ποννόνοῦ ἴη6 ρῇγαϑθο 15 Ὀθίζοσ ἴδκθη ἃ5 8ῃ ἱπῖθγ - 
τοξαδίίοη : ἢ γε ἱπ πὸ «υΐδε ὀεἐϊευεῦ ΑΟτΩρ. 
οἢ, χΧΥΠ]. τα; (εν, χν. 4). [υὑυκς χνὶ, 7) (οὐ 

μὴ ποιήσῃ). 

Η!5 δι τεηυϊγοά 



ν. 50---4.} 

50 6505 8341} υὑπίο ἢΐπι, ο τῆν 
ὙΓΆΥ ; ΤΥ βοὴ Ἰίνεῖῃ. Απάὰ ἴῃς πιλῃ 
Ὀεϊενεά τπῈ ννογτά τῆλ [εθὺβ δά 
ϑροίκεῃ υπῖο ἢϊπι, δἀπὰ ἢς νγεπῖ ἢ 5 
ὙΨΆΥ. 

51 Απά 88 ἢε ννᾶ8 πονν ροΐπρ ἀοννη, 
ἢ18 βογνδηῖβ πιεῖ ἢϊπι, δηά το]ὰ ῥέπει, 
βΑγηρ, [ΓἫγΥ 8οη ἰϊνεῖῃ. 

52 ἼΠεη ἱπαυϊγεά ἢε οὗ τπεπὶ τῆς 
Βουγ ψἤεη ἣς θερδη ἴο δπγεπά. Απά 

51. ΙΟΗΝ. [Ν. 

ΤΠ6Υ 3414 υπῖο Πΐπι, Ὗ εϑίεγάδυ δὲ τῆς 
βενεητῃ Πουγ ἴδε ἔενεγ ἰεῖς Πϊπ. 

532 80 [86 ἔλῖμεγ Κπενν τῆδῖ 2Γ τος 
δῖ τῆε 84π|6 ὨοιΓ, ἴῃ τῇς ψὨΙςἢ ς6- 
8118 5814 ὑπο ἢίηι, ΤΥ 8οη Ἰἰνεῖῃ: 
δηά ἢ πλ56] Γ δε] ανεά. δηά ἢἰ5 ψΠοΪς 
ἢοιβε. 

54. ΓΒ ἐς ἀραίῃ τῇς βεςοπά πιὶγᾶ- 
οἷς ἐῤαΐ [εβ8ὺ8 ἀϊά, νῆξηῃ ἢς ννᾶβ8 σοπὶα 
οικ οὗ [υάξ:4 ἱπῖο (8116. 

ΤΠ ἐεηροῦ οὗ [6 ΟΔ] Π]Πἀη5 15 ρἰδεθὰ ἴῃ 
ϑῆδγρ σοηίγαϑι ν ἢ (Πδὶ οὗ ἴῃς ϑαπιαγιϊδῃβ. 

49. δ,γ, εονιε ἄοαυ"...ἢὮ ΤῊΘ δ, δον- 
Εσεσ ἱτηρεγίοςξ, νος ἢ ϑργίηρβ οὐἱ οὐ ἐΔΙ ΒΟΥ 
ἴσνα 15 υπϑῃᾶκοη. [{ οἰΐπχβ ἴο ψιῆδῖ ἰδ σδῃ 
δταϑρ. Οὐοπιραῖο Μαχκ ᾿ἰχ. 24, ννῃϊςἢ οεῖβ ἃ 
ςοϊηρίοῖο 8ρ: 14] Ῥαγδ]]οὶ. 
εὐ4] ὝὍΠαΕ αἰϊπνιπυζινε (τὸ παιδίον) 5 υϑοὰ 

δἰ σηι βοΔ ΠΥ Πέτα; ποῖ “ 50} (νυ. 47) ΟΥ̓ “ ὈΟΥ ἢ 
(υ. .1). Οὐοπιρατο Μαῖκ ν. 23, 2ς. 

560. Οο ἐν «υαγ; ἐδ “οπ ἰϊυει }ὴ ὌΠὸο 
ἀ5συγαηοθ ἢ 15 ρίνθη ἰ5 ἴπ6 πα] ἴεϑῖ, δῃά 1ἴ 15 
διυικίδϊποά. 80 ἴαγ 6 ἔδί Ποῦ οπάυγθα ννδοιυῖ 
βδϑοίηρ. ὍὙῇΠὸ οτϑῖὶβ οὗ 6 πὰ ἀθαῖῃ ννᾶς 
Ὀτεβοηῖ; πϑηςς ἰὰ ἰ5 Θπουρἢ ἴο 540 “ΠΙν ἢ 
(υ. ς1) δπὰ ῃοῖΐ “5 Πεα]εὰ." ὕοπιρ. Μαγὶς 
Υν. 23. 

“μά δὲ "πα. «ὥΦ. ῥαᾳά «ῥοζεη... ᾿ Τὃε 
πη. ὕει ΒΡ Δ 6... 

51. »"οὶ ῥὲνι, ἀπά ἐοἱα ῥίνη, σαγίπα, Τὸν τοὺ 
ἡμυε! )] νιοὶ ῥέρι, “αγίπς Ὀλαῦ Ἀ18 ὍΟΥ (παῖς) 
Ἰλνοῦι. Ηδξτο ον (δεςογήϊης ἴο ἴῃ ἴγις 
ΓολἸη9) δῖ [οἤπ 565 ἴδε ΟὈ] 6 ἔοστῃ (“ἴδαῖ 
ἢϊ5 ὈΟΥ ᾿ἰνοῖ μ᾽), δπὰ ποῖ ἃ5 'ἰπ Α. Ν., ἴδε 
ἀϊγοςῖ (ΤῊΥ 5οη ᾿νε ᾽)). 

δῶ. Τρερ ἱπφμίγεά ῥὲ... “πά ἐδεν “αἱά... Ἧε 
ἐπφμίγεά ὈΛΘΥΘΊΟΣΘ...80 ἐῤεγ“αἰά (εἶπαν οὐ»)... 

δὲ δεφαη (ὁ α»νιεπάῇ ὍΘ οτίριηδὶ ρἤγαϑο 15 
ΓΕΙΛΔΓΚΑΌΪ (κομψύότερον ἔσχεν, Νυΐὶξ. νείμας 
ῥαῤμεγ!), πὰ Ἀρρθᾶγβ ἴο βάν Ὀθεη υϑοὰ ἴῃ 
ἔΑΠΛΙΠΑΓ σΟΠνοΓΒΔΊ ΟΠ, 85 ὙγὙῸ ΠΡ ἢ Σ 54 “δ 
Ὀορίῃ8 ἴο ἄο πίςεῖὶγ,᾽) ΟΥ “Ὀγάνεὶγ.) Ὅῆθ 
Οἰοβοδῖ ράγαὶ οὶ 185. 'ῃὴ Αὐτδη: “" Ώση {ΠῸ 
ἀοςῖογ ςοπῖεϑ ἰη γοι τηιϑῖ ποῖ Ὀ6 δίγα! ἃ 85 ἴο 
ὙΠδῖ ἢδ νν}}} 5Α4γΥ ; ΠΟΓ 1ἢ 6 8ᾶγ8 “ ἔοι: ἅγὲὰ 
ἀοίης Ὀγάνεῖγ᾽ (κόμψως ἔχεις), πιυϑῖ γουῦ ξῖνο 
ὙΥΑΥ͂ ἴο ἐχοδϑϑινο [ογ ̓" (" [)ιβϑογί. Ερίςῖϊ.᾽ 11. 10. 
13; σΟΠΊΡ. [)5ϑεγῖ, 11. χ8. 14). 

Ὑε γα αἱ {δὲ τευεπῖ δομν... 1.6. 7 }.πι. 
5866 ποΐδ οὐ ἢ. χὶχ. ϑο ἢ ἃ Ῥῆγδϑθο οου]Ἱά 
ΒΟΔΓΟΡΙΥ Ὀ6 υϑεὰ οὗ οπο ο᾽ εἷοοῖϊκ ἴῃ {πὸ δῇεγ- 
ποοῃ ἴῃ ἴπο δνεηΐηρ οὗ (δε βάπ|6 πδίυγαὶ ἀλγ. 

αἱ 1ῥὲ ““ὐεηὴρ ῥομγ)] “ΓὮΘ ΟΥ̓ ΚΙ] ΟΧΡΓΟ5565 
ἀυγαίϊοη ΟΥ̓ {π|ὲ (ὥραν ἑβδόμην, “ἴῃ ἴῃς ϑανεπίἢ 
δουγ᾽)) δηὰ ποῖ ἃ ροϊηϊ οὗ [ἴη6. 

6568. δείδευεά] ἰῃαὶ [6515 νγᾶβ ἴδε ΟὨ τί 5. 
Οὐοιηρ. 11}. τς ποῖθ. ΤΠ Ὀο θέ ἴῃ συ. .ο ἰ58 
5 ΠΊΡΙῪ Ὀε οῖ πὶ ἴῃ 5ρεςιῆς ργοπηῖϑο. 

54. Τρί: ἐς ἀσαὶπ ἐδὲ “τροπαὶ ηεϊγιαείδ.. «υδέη 
δὲ «υας εονιε...} Μοτε εἱοϑβεὶγ: Τρ ἀϊά ὕει 
ἀφαϊη ας ἃ “εεομαά σἷσπ βαυΐϊης εογπὸ (αὔεν Ηδ 
.Ω»96)... ὍὕΠ6 ροϊηϊ 1168 ἴῃ ἴδε τεϊδίϊοη οὗ ἴΠ6 
ἴννο τλίγας 5 ἃ5 πλδγκίηρ ἴννο νἱϑιίβ ἴο (ὑδῃᾶ, 
βεραγαϊοὰ ΌΥῪ ἃ υἱϑῖξ ἴο [ὁγυβαϊοση. ὙΠῸ ἔογπι 
οὗ [ἢ6 ρῇγαϑο σογγεβροηάβ νυ (Παῖ ἴῃ 1]. χα. 

ἴῃ Ἰοοκίηρ Ὀδοῖκ ονοῦ {815 βεςιίοη (ἰ. 1.3--- 
ἷν. 54). ἴδε ϑίβτι5 οἵ Παγπιοηΐοιιδ ὑγορτθβ5 ἰὴ 
(Π6 ἀδνεϊορηιθηῖ οὗ ἴπεὲ [οτὰθ νοῦ ἅτ 
οὈνίοι5. Αἱ ἤτϑι Ηδ ϑἰδηπάβ Ὀθίογε τῆθῃ νν ἢ 
ννοτάβ πὰ ἀδεάβ οὗ ροννογ, δηὰ (ΠΟῪ ἰηϊογρτγοῖ 
8Δη 4 πϊϑιπῖογργεῖ Ηἰ5 σδαγαςίοσγ, γεῖ 50 {παῖ 
Ης σςᾶπηοΐῖ εηῖοῦ ὑροη Ηΐἰθ Κίηράομη Ὀγ ἴΠ6 
ὙΑΥ οὗ ἃ ὈΠΙνΘΓΘΑ] ννοϊσοπης ἔσομαι ἴΠ6 δηςιθηΐ 
ἈΠΟΟΟΥΔΟΥ (ἰ]. 12--5).. ὙΠ ΓΟ] ον 5 [Π6 
Ὀοριπηὶηρ οὗ ἴἢ6 ἀἰγοςῖ σενοϊδίίοη οὗ 4 ἀινὶῃα 
ῬΙέβοηςο, ΨΠΙΟἢ 15 5ῃοννῃ δὲ οῆςθ ἴο δᾶνε ἃ 
ἸΑΓ ΘΓ σἰρηίβοδηςς (ἢδ1: ἔογ [5γ46]. (Ο γιϑὶ ϑεῖβ 
Η:πιβοΓ ἔογἢ τη ἵἴννο γοργεβθηϊδενο ϑοθῃθ5. ἃ5 
βϑ ἰσἔγιηρ {Π6 ἢορο οὗ πιθη, γεῖ οἰ μεγννῖϑο ἴΠδῃ 
(Πογ δα ὀχρεοϊθα (11].. 1ν.). Ηδ δοκηον )οάρεβ 
[πὶ Ης ἰ5 ἴῃς Μεβϑιδῇ ἴῃ [6 ϑθῆϑε οἵ ἴῃς 
ὙγοπΊδη ΟΥ̓ ϑαιηδγα; Ὀυϊ (86 ΠΙΡΠΟΥ ἰοασμῖης 
ὙΠ οἢ Ης δαάγεβθοα ἴο Νσοάεηη5 15 νϑ]εὰ 
ἴῃ τἀ ἀ]ε5. Αἵ ἴῃς βᾷπὶὸ ἔπιε ἃ πὸνν σοηῃξοβϑίοη 
15 δάἀοαὰ ἴο ἴπο56 οὗ (Π6 ἢγϑι σπαρίεγ (1. ς 1, 
ῃποῖθ). ὍΤῇα ϑαπιαγδηβ δοϊζηον θάρο ΟΠ γιϑῖ 
ἴο Ὀ6 1μ6 ϑανίουγ οὗ πε ννοῦ]ὰ " (ἴν. 42, 
ποίθ). 

ΑὈΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οα (ἨΗΑΡ. ιν. 21. 

Οκ ἐδὲ εἶκε "δὲ Ἑαϊδεν," “ιν Ἑαλδον,," ἐπ 
αϑ οδη. 

ΨΕΣΥ τους οὗἔὨ ἰδ ὀχᾶςΐ ἔογςθ οὗ δὲ [ομηβ 
τοοογα οὗ ἴῃθ ογά 5 ννογάϑ ἀρρϑᾶγβ ἴο ἀθροπὰ 
ρου (ἢ ἀϊδεγεηῖ σοηςορίίοηβ οὗ ἴδ6 ἴννο 
ἴοσπο5 υπάες νγνῆϊοἢ (6 ΕΔιβετμῃοοὰ οὗ Οοά ἰ5 

ἀεϑοσιροα. Οὐοά 15 βϑροκθὴ οἵ ἃ5 ἴπε Ἐδίμογ᾽" 
δηὰ 45 “ΤΥ δίμετ." Οὔὀπογαὶν ἴ πρᾶν Ὀ6 
5δὰ {πδῖ {Π6 (οὐ Γ 1016 Οχ ργοβϑοβ [6 ΟἹἹΡΊΠΔ] 
τοϊδιοη οὗ Οοά ἴο δοίπρ δηὰ ϑρεςίδγ ἴο 
Ὠυπιδη Υ, ἰῃ νιγίις οὗ πιδη᾽ 5 σγεδίίοῃ ἴῃ {86 
ἀἰνίπο ἱπιᾶρο, δὰ ἴδ6 ἰδίϊοσ ποσὰ ραγιςυ Δ ΓΙΥ 
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[6 γοϊδέϊομ οὗ ἴπ6 Ἐδίποῦ ἴο ἴδθ ϑοη [ποᾶτ- 
Πδῖθ, δηὰ 50 ἱπάϊγοοῖγ ἴο τη ἰη νυἱσγίιε οὗ 
(Π6 [ποαγηδίίοη. δ ΤΌΠΟΥ ϑυρροσῖβ (Πο56 
που ρῃῖϑ, νυ ΒΓ ἢ Βρτῖηρ ἔγοπι [ἢ σοπϑιἀθγαϊίοη 
οὗ τῃ6 δοϑοϊιιζδ πλόσαὶ σοηποχίοῃ οὐ πη νυ] ἢ 
Οοάἀ: ἴδμο6 ἰαϊζετ, ἴῆοϑθ ννῃιςῆ δργίηρ ἔτοιη 
νν δὶ 15 πιδάθ Κπονῃ ἴο υ5 ᾿πγουρἢ τονο διοη 
οὗἩ 186 σεοπποχίοη οὗ 186 ᾿ποασπημαΐο ϑοηὴ νυν ἢ 
Οοά «πὰ ν ἢ πιᾶη. “ὙΠῸ ΕΑΙΠΟΥ ἡ οοῖτο- 

 βροηάϑς, ὑπάρθγ 1Π]5 ἀϑροςῖ, ἢ 16 στοιρ οὗ 
Ιάἀοὰ5 ψαϊπογοὰ τῷ ἰῇ ἴπ6 1 οτά 5 {Π|65,. "16 
δοη." “16 ϑοὴ οὗ τήδη:" δηά “ΠΥ ΕδῖμοΥ᾽"ἢ 
ἢ 156 νυν σῇ ἀγὸ σαί πογοά ὑρ ἰη ἴπ86 {116 
ἢ6 ϑοη οὗ οὐ," ἴδὸ Οῃσσι." 

ὙΤΠ6 ἴννο ἔογπιβ ἅγὲὸ ποῖ ὉΠ’ ΓΘΉΠΙΘΠΕΥ υ5οα 
ἸΏ οἷοθε ϑυσσοβοίοη. ΤὍ5 ἔογ Ὄχαηρὶθ, ννὲ 
τοδὰ: 

γ. 41. 1 ἢν σοπὶθ ἴῃ {π6 πᾶπὶῈ οὗ »2:7 
Ἐαιρον. . 

γ. 4ς. Ὧο ποῖ {πῖπκ μὲ 1 ν}1}}} ἀσσυβα γου 
ἴο ἐῤε Ἑαΐῤῥέεγ. 

ΤὮΟ ςοπηηρ οὗ (ἢ γίϑὲ ννα5 ἃ πονν γϑνεϊδίίοη: 
[6 δοσιιδδίοη οὗ (ἢ6 ὉΠΌΘ]Θν Πρ [165 ἰγολαν 
ἵπ {86 ρυπιδὶ σοπϑιτυςοη οὗ {Π|Π85. 

ν. 22. δνμίοῆ ἴδὸ ϑοὴ οὗ πιδὴ Μ]} 
δἶῖνε γου, ἔογ ἢϊπὶ ἐῤε αΐδεγ βοαϊθα, ὄνθῃ 
Οοά. 

ν]. 322... ΜΜρῪ Ταΐδον ρίνοῖ ἢ! γοὺ 1ῃ6 ἔτι 
Ὀγοδὰ ἔγοπὶ ἤξανθη. 

Ιη [6 ομὸ ρίδοθ ἴῃε 1 ογὰ ἀρρθᾶγβθ 85 54{15- 
ἔγίῃς ἴπὲ ννδηΐβ οὗ διυπΊαπιγ: ἰη ἴῃς οἴδογ, 
εἶς μον αἰἰβρθηβαῖίοη 15 σοηίγασίοα ἢ ἴῃς 
οἸΪά. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ν. 
1 εις οπ 11 ταὐδαίλ «αν ἐπγείά ἀνε ἰλαΐ 

τας αἷἰδεασεά εἰρὰ απαὶ ἐλίγίν γεαγς. τὸ 7.}έ 
ας ἰλασοογε εαυΐ, ἀπά ῥεγφέσε ἀνε ὉΣ 

ΤῊΕ ΟΘΟΝΕΙΙΟΤ (ν. 1--αὶ!. ςο). 
10 ἴο πὲ ργοϑοηξ {ἰπὶς {πὸ [οτὰ Π45 οἤογοὰ 

Ἠ ἸπΊ56} ἴο ἐγρίς] γεργοβθηϊδίϊνεϑ οὗ [π6 νυν οἷα 
Ἰοννίϑηῃ τσ δ [ογιιβαίθη, ἴῃ [υάπα, ἴῃ 
ϑαιηδηῖα, δηὰ ἴῃ Ο8|1Π|66, ἸῺ ϑδυσἢ ἃ νΑΥ ἃ5 ἴο 
54 Ἰ5Ὑ πὸ εἰοπιοηῖβ οὗ ἴσας ἔα. Νοινν ἴῃς 
ςοηῆϊοϊ Ῥορίη5 ννῃϊςἢ ἰθϑι65 ἴῃ ἴῃ6 αβϑβίοῃ. 
δίερ ὈΥῪ 5ίερ ἔδ! ἢ δηὰ πῃ 6] 16 Γ ἅτγὸ σα] ] δα οὐ 
ἰπ ἃ ΡάΑΓΆ]]6] εἐἰονοϊορπιθηῖ. Τῆς ννοῦκβ δηὰ 
ψογὰβ οὐ Οἢγβῖ Ῥθοοπὶθ ἃ ρβονεῦ ἴογ τῃὲ 
τονοίϊφι!οη οὗ τηθη 5 [πουρῃί5. ὙΤὍδ ΤηΔΊη 506 Π6 
ΟΥ̓ (15 5σδδά ἀδϑὶ οὗ 11 σοποοίναψ᾽ε ἰγαρθά!θ5 ἰ5 
[Θγυβαίθπη. ὍΠδ ογίϑοβ οἵ ἰῖ5 ἀθνοίορπηθπί ἃτὸ 
[η6 παίοηδὶ Ἐδβίινα]ῖ5. Απὰ {π6 ννῆοὶεα σοη- 
[ΓΟΥΘΓΘΥ 15 Βαϊ ῃεγοά τουπηὰ (γε πλιγαοΐεθ,. 

(1) Τοε ῥκαλιηρ φΚ' δὲ ἐνιροίση ηιαῆ αἱ 
Βειῤε-άα (ν.). 

(2) ΤΡε ῥεαίϊηφ οὗ τε γ»ιαη δογπ δἰϊπά (Χ.). 
(4) Τόε γαϊείης οὗ ακαγις (Χὶ.). 
ἼΤΠο ϑἰχίῆ Ἴμαρίου 15. ἃ Οδ]] 5 4π οριϑοάθ, 

τηλγκίηρ ἴῃς οτὶβ5 οὗ 41 δηὰ ἀπθεϊϊεῖ οὐἵ- 
βἰ66 ᾿υάπᾶ ργορετ. 

ΤΠε ὑηγ οὗ ἴῃ6 τϑοοοσγὰ 5 τηαυκεά ὈΥ [ἢ 
δγῃιρίοι5 οὗ [ῃς δαγ]οσ σοηῆισξ νυ ἢ ἀρρθᾶγ 

Χ. 17). ῬὙδοτοίογο ἀοιἢ 26. κέδν ἴονὸ ΠΊΘ, 
Ὀεσδιιδε 1 Ιὰγ ἀόννῃ πὴ ἰδ. 

χ. χ8. ΤὨϊβ σοϊηπιαπάμπηρηϊ τοςεϊνοὰ 1 ἔγοηλ 
»ι} Ἑαιῤῥεν. 
ΤΠ οπο 5ἰδίομημεπί γοϑῖβ οἡ ἴῃς Ἴσοποθρίίοῃ 

οὗἉ ἴγιιο 561 βδογιῆςο: [6 οἵμοσ ἀθαὶβ νυ ἢ 16 
τηϊβδοίοη οὗ ( γίϑβί. 

ΟἸΒοΥ ᾿πϑίγυςτινθ Ἔχαπλρὶθβ νν}}]} θ6 ἔουπά: 
Υ}}}. 18 ἢ, Χ. 29 Π-, 16 ΕΗ, χὶν, 6--το, χν. 8 --- 
1ο, τς ἔν, 23---.26. [ἢ ΠΊΔΠΥ ολΆ565 ἰξ νυ }}]} Ὀ6 
5δθθηῃ ἰῃδί {ἴΠη6 ΔΌβοϊι 6 σοποθρίοη οὐ Εδῖδογς 
Βοοά 15 παῖ οἡ νν ἰςἢ τΠ6 τηδίη ἰοαςπίηρ οὗ ἃ 
Ῥάβϑαξο στρ} ἀδρεπάς: ἵν. τὲ ἢ, νἱ. Ἂς ἔ, 

. ΧΥΪ, 22 Εἷς, δηά ἴο βιιςἢ ρτθρτᾶηῖ ϑεηίθηςοϑ 85 
Χ, 30, ΧΧ. 21, ἴπὸ {π|6 “ῤε αῤδεγ ) ρῖνεβ ἃ 
δίῃ αΥ ἀθρῖῃ οὗ πιοδηΐηρ. ΟΥ̓ ἰδῆς ἵϑνὸ 
Ῥῆγαϑοϑ ἐῤε αι δεγ 15 Ὁγ ἕλτ [Π6 ΠΊΟΓΕ σοΟΠΊΠΊΟΗ, 
δΔηὰ γοῖ ἰῇ ΠΙΔΠΥ͂ ρ]Δσ65 »Ὡῃ»ν) ἔαέδεγ ἢᾶ5 Ὀδθη 
βιιθδιταϊοα ἔογ [ἃ ἴῃ {πε Ἰαΐου τοχῖβ, ἴο Ἐχργὸβθ5 
ἃ τλογὸ ΟὈνϊΟυ5 δθηῆβε: νυἱ. ὅς, ν1}}. 28, 48, 
Χ. 29, 22. ΧΥ, 10, ΧΥΪ. 1Ο. 
ΤΠ ἔοππη »ν ἔαΐϊδεν 15 ἴῃ6 ἴΓ16 γοδάϊηρ ἴῃ 

(ῃς ζΟ]]ονν ης ραϑϑαρδα: 11. τό, ν. 17.) 43.) Υἱ. 32, 
40, ΥἹ. 19, 4992) 54) Χ. 18, 25, 29, 37) ΧΙν. 2.) 
7, 20, 21) 23, ΧΝΟΙ, 8, 1ς,) 23 ἔς, ΧΧ. 17. 

[1 πᾶν Ὀ6ὲ δα δὰ {παῖ 81 [οὔῃ θυθγ ι1565 
16 ρῆγαβο “"ουγ ΕδίΠΟΥ, "ἡ  ΠΙςἢ 15 ἢοΐ τππϊ6- 
απεηΐ πη δὲ Ρδι], ποῦ γεῖ ἴΠ6 ρῆγαϑθθ ὁ"ὙΟῸΣ 
ἘΔΊΠοΥ, ἡ Ὄχοορί χχὶ τὺῇῦΘ. Νοσ ἀοθθ ἢθ6 56 
πατήρ ΜΙΠουΣ ἴμ6 ἀτγίῖοϊα ὉΥ 1156} (ςοτηρ. 
2 Ἰοβη 2) οὗ Οοά, ἐχοερῖ (οὗ σουγϑθ) ἰπ [ἢ 6 
νοσδίϊνε σᾶ56; χὶ. 41, Χ]]. 27 ἔν, ΧΥΙΙ. α.,. 5) (11}) 
21) 24, (252). Οὐ». ". 14, ποίθρ. 

ἦ. 1ἡὺῦή᾿ 472 απετυεγείδ Ὧν ἀϊνισεῦζ ἀνα γέ- 
2»γουείὰ ἑάφνε, σλσισίμρ ὁγ δέ ἐέείηεο»» οὗ δῆς 
“αἰἦεν, 31 οὗ 7οὐμ, 36 οὐ δὲς τοογ ἄς, 30 ἀπά 
οὐ 4ἦε σεγίβίξγες, τοάο ἀξ 15. 

δῖ [Π6 Ἰδίοσ ϑίαροβ, δ. Κ. Υ}}. 1το ΕἾ σοπιρατοὰ 
ἢ ν. 18 Εἰς; χ. 2) ἢ. σοπηραγεὰ νυ ἢ χ. α ΠΣ; 
ΧΙ. 4η ἢ 
ἢ ἴῆὸ οχοορίίοη οὗ ραγίβ οὔ ςἢ. νἱ. 1Π6 

σοηίεηῖα οἵ (ἢ]5 αἰϊνδίοη οὗ ἴῃς Οὐοβροὶ ἃγὲ 
ΡθαοΠΑΓ το δι [οδη. 

ὙἼΠΕ6 παγγαῖϊνο [4}19 ἱηπῖΐο ἴνγο ραῖῖβ : ΤῊΣ 
ῬΚΕΙΟΘΕ (ν., νἱ.), ἀπά ΤῊΞ αἀκξατ Οον- 
ΤΆΟΝΕΚΒΥ (Ἱ].---χΊ!.). 

Ι. ΤῊΕ ῬΡΚΕΙΟΘΡΕ (ν., νὶ.). 

ΤΠο Ῥχγείιαὰθ σοηϑιϑῖ οὗ ἔννο ἀδείβινε ἰης]- 
ἀδηῖβ νυν {Ποῖγ ᾿πηπηθά δῖος σοπϑο θη ς 68; ΟἿΘ 
δὲ [Θγιιϑαῖθπὶ (οἢ. ν.), ἴῃ6 οἴπεσ ἴῃ Ο]1166 
(εἰ. ν!.). [πἢθ ἢγβι ννὸ πᾶνθ (γι ϑι 5. γθνοὶδ- 
τοῦ οἵ ΗἸ)πΊβοΙΓ ἴῃ ΔσννοΓ ἴο [456 νίονν5 οὗ 
Η!8 τοϊαίίοη ἴο (οά (ν. 18); ἴῃ πο οἴδοσ, ΗἸ5 
τονοίδτοη οὗ Η! πΊ56 1} ἸΏ δῆβννεῦ ἴο [4156 νιδνν5 
οἵ Ηἰβ5 ννοῦκ ἔογ πιθὴ (νὶ. ᾿ς, 26). [ἃ}Ὡὺπ (Πε 
ἢγϑί σδ86 ἴῃ γϑονοἰδί!οη 15 Ἰπαϊγοςῖ (“τς δὴ: 
σοιηρατε νὺ. 24, 20, 21 Π); ἴῃ [Π6 βοσοπὰ 
σΆ56 ἴῃ σευθίδ!οη 5 ὈγθοΠΙΠΑΠΕΪΥ ἀϊγοςῖ 
(“1 4π|,᾽ γοῖὶ 5ε6 νυ. 40, ς3). 
ἼΠε βεςίίοη οἰοϑαβ ψ1} τΠ6 ἢἤγϑι αἰϊν,ϑίοη 
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Υ. 1---. 

τε ]εννβ; ἀπά [6βϑὺ5 ψψεηΐ ὕρ ἴο 
7ετυβα]εηι. 

2 Νον ἴδεγε ἰ8 δ Τεγυϑβαίεπι ὉΥ͂ 

ἰπ {πε οἶγοῖε οὗ τῆς ἀϊ5ς!ρ[65 (Υἱ. 66), ἀπά ἴΠ6 
ἐογοϑῃδάοννίηρ οὗ δε οηὰ (ν]. 70 ἔ.). 

ἱ. ΤῊΕ ὅ80Ν ΑΝῸ ΤῊΕ ΒΑΤΗΕᾺ ((Ὦ. ν.). 

Το τοςοχά οὗ ἴπ6 Ποδ]ης (συ. 2----94), πὰ 
οἵ ἴῃς ἱπιπηράϊδίθ βεηι6] ἴο 1 (υν. οὐ---α8), ἰ5 
ξο]Ποννοὰ ὉΥ ἃ ἰοηρ ἀϊδοουτθα δα αγοβθθά ὉΥ 
ἢ 6 Πογὰ " ἴο “1Π6 [Θνν5.᾽ ἰῺ Δῆϑννοῦ ἴο 1Π6}Γ 
οδατρο {πὶ “Ηὀ βρᾶκὸ οὗ Οοὰά 845 Ηἰβ5 οννῃ 
ἘΔΊΒοΓ, 45 Η!5 Εδίμου ἴῃ ἃ 56 Π586 ὑυ ΠΟΙ ππῖιιθ 
(πατὴρ ἴδιος)." ΤῊΪ5 ἀἰδοουγθο ᾿οηδίϑῖβ οὗ 
ἔννο πηδίῃ ἀϊνϑοη5. 

(α) Τε παίμιγε απά ῥγεγοψαίξυες ὁ ἐδὲ ϑὸπ 
(υν. 19---29). 

(β) ΤΡ «υἱήπιει: 1ο ἐδε ϑοη, ἀπά ἐδὲ γοιωιαῖ 
ὁ μηιδεὶϊς  (υυ. χ1---47). 

τ. 10 50Γνε8 ἃ5 ἃ ἼἿοῃηροίίηρ [ηκ Ὀεΐννεθη 
[ἢς ἵννο ραγίβ. ᾿ 

ΤὨαο ςοηϊοηΐβ οὗ ἴπ656 ἴννο ϑϑοϊίοηβ ἔογτῃ {Π6 
ζουπάδιίοη οὗ 411} ἰῃ6 ἰἸαίθγ (ϑδοῃηρ ἴῃ ὑπὸ 
Οοϑρεὶ. ' 

ΤΗΘ ἀἰϊθοουγθο ἀρροδῖβ ἴο ἤᾶνε Ὀδοη δἀ- 
ἀτεβθοοὰ ἴο ἃ 5π|4}} (οἶς! 41) γαῖμοπηρ : Ρεῦ- 
Ἦᾶρ5 ἴο πὸ ϑαπῃοάγιπ, ἀπά σου} } ποῖ ἴο 
(Π6 πιο (ςοπρ. τ. 43) 39). ῬεΥΠΔΡ5 
[ΠοΓὸ 15 ἃ τεΐθγθηςα ἴο ἴξ ἴῃ υἱἱ. )ό (ἔγνωσαν). 

Τδε εἰση (υυ. 5--- αὐ). 

Τῆς πολ οὗ ἴῆ6 ἱπιροίεπί πιδὴ ν»8 ἃ 
ψοῦκ ψγουρῃς ὈΥ ἴπ6 [1,ογὰ ϑροηιδπθοιϑὶγ. 
Ἣδο εσἤοθο Ὀοϊῃ (ἢ6 οὐ]εςῖ οὗ [ἴ ἀπὰ {πὸ οὐ- 
ςΔϑίοη. ὍΠὸ πηλὶδάγ οὗ ἴθ 5: ἘΈ ΤΕΥ ννᾶ5 ποῖ 
ὑγροπί ἴῃ βυσῇ ἃ 56η56 ἰμαῖ [Π6 συγο σοι]ὰ ποῖ 
Βανθ Ὀδοη ἀεϊαγεά. ὙΠῸ εἰγὸ τπογοίογο ννᾶ5 
ποῖ ψτουρῆῖ οὐ 4 ϑδῦθδῖἢ δ που ρὴ 1ἴ ννᾶ5 ἃ 
ϑαδῦδίῃ, θυϊ Ὀδσοδυθε ἴἃ ννᾶβ δα δίῃ, τυ τ 6 
γἱοενν οὗ Ὀπηρίηρ οὐ 4 ἀδορεσ ἰσυῖῃ (σοτρ. 
Υἱ]. 21 4... 

ΒΟΥ οἵποσ ἤρα] ηρα οὐ ϑεαῦραϊῃβ 566. Μαίί. 
χὶϊ. ἡ ΗΠ πὰ ραγδ]]οεῖθ: [ὐκὸ ΧΙ. το Η, 
χίν. σ Τὶ 

ΟΗΑΡ. ΨΥ. 1. 43ἐν 1δίσ.. (0989 Ὁ815}685...}} 
ὙὝΠοΙΟ 5 ἃ 5'ρῃϊ ἀϊβδγοηοθ Ὀεῖννεεη αεγ ἐδ 
(μετὰ τοῦτο, Ἰ:. 12, Χὶ. 72. 11, ΧΙΧ. 8 [Ηδρτ. 

ἰχ. 27}), δπὰ αὔεγ 1δε:ε ἐδίηφ: (μετὰ ταῦτα; 
αν. 14. 11]. 22.) Υἱ. 7 ΧΙ]. 7, ΧΙΧ. 48, ΧΧΙΟΙ, ὅζο.). 
ΤΠ ΦΟΥΠΊΟΥ ἱπηρ|]ε5 ἃ σοηπεχίοη ΟὗὁὨἨ 50ΠῚ 
Κιηὰ (οὔ {{ἰπιὲ οὐ ἀερεπάεποθ) δείννεεῃ ἔπε 
Ῥτγεσράϊπς Δπά βιιδοηιθηΐ ονεηΐβ, ὑνΠ ΙΓ ἢ 15 ποῖ 
βιικεοσῖοα ΌὉγ {πὸ ἰαζίου. 

4.,3α] ὙΠε ενϊάεησε ἔογ ἔπε ἰἀοητβοδίϊοπ 
οὗ [ἢϊ]5 ὑπηδιηθά ἔδαϑσέ 5 νΟῪ ϑψῃῖϊ. ὙΠ 
ττδάϊτίοη οὗὨ ἴῃς ϑαυῖγ Οτεεὶς ΟΠυγοῦ τἀθπε θὰ 
τ ἢ Ροπίθοοσ. Μοὶ τηοάθγῃ ςοπιπλεπίδ- 
ἴογβ ϑιρροβθο ἰἃ 1 ὕε ἴθ ἔδαϑδί οὗ Ῥυτίπι 
(Δἴαγο), ἔτοπι ἃ οοπιρδγίβοῃ οὗ ἵν. 3ς διὰ 
γἱ. 4. Βυΐῖ 8.6 Δαάϊπίοπαὶ Νοῖδ. 

στ ΙΟΗΝ. ν. 
ΕΤΕΒ “ιηϊβ τπογα τγᾶβ ἃ ἔδαβί οὐ τῆς βῆεερ ἵγισγζθὶ ἃ ροοΐ, ὑνῃϊς ἢ ἰβ "ον, ἕλε 

ςα]]εὰ ἴῃ τῆς Ηεῦγενν τοηριε Βεῖἢ68- 
ἀλλ, μανίηρ ἥνβ ρογςῇαβ. 

2 ἴῃ τῆεβε ἰἂγ ἃ ργεδῖ πλυϊ τας οὗ 
- 

«υεηλ εὖ ἰο ϑεγιμ αἰ} Ὁ [ἴῃ ἔδαϑξ. νυοτὸ 
[παῖ οὗ Ῥυτίπι, [Π]|5 ἸΟΌ ΓΊΘΥ ννᾶ5 ποῖ οὗἉ ΟὈΪ  4- 
ἴοη ; Ὀυϊ σοπηρᾶγο χ. 22 ([ῃ6 Εεδϑὶ οὗ [ 6ά]- 
οδΔ[]0η). 

Ω. ἐῤῥέγε ἐς αὐ ϑεγιμαίερι... ἢ ὙὍΠὲ υδὲ οὗ 
(6 ργοϑεηΐ ἴθηϑε ἄοεβ ἢοΐ ὕγουθ ἰπδὶ [Π6 πδῖ- 
ΓΑῖϊνο ννὰ5 νυ Ὀοίογο τἢς ἀδεϊγισοη οὗ 
ογυβδίοση. [{ 15 4υ16 πδίυγαὶ τπᾶῖ δῖ Ιοῆη 

1ῃ ΤΟσλ] Πρ ἴη6 ονθηΐ ϑῃου ϊὰ βροαῖς οὗ ἴΠ6 
Ρίδοθ ἃ5. ἴθ κπὸν . [1 δᾶ5 ᾿πεθοὰ Ὀδθῃ 
σοπ]οστυγοά (μδΐ 4 ὈυΣ] άπ υϑεα ἔογ ἃ θεπενο- 
Ἰοηΐ Ῥυγροσδο ᾿πἰρῃϊ μᾶνθ Ὀδθὴ ϑραιθα ἴῃ 186 
ΒοΠΟΓᾺΙ τυΐπ, Ὀυΐ 115 Ἔχρδηδίϊοη οὗ {πὸ ρῆγαϑο 
'5 ἱπιργο δῦ θ. 

ὁγ ἐδε “ὄθορ »ιαγξε!] ὃγ {δὲ σδεῶρ ξαῖο (ἐπὶ 
τῇ προβατικῇ, “μῤεν ῥγοδαίίεα Ατὴ.), ΜΜὨ]Οἢ ἸΑΥ͂ 
ΠΟΑΥ {6 ἰθρ]Ὲ οὐ ἴδε οαϑῖ οὗ [Π6 οἰἵγ (Ν ἢ. 
1. ας 32, χὶὶ, 39). που ρἢ [ἴ σαπηοῖ πονν Ὀ6 
ςογίδιηγ Πχοὰ (“ Ὀϊςϊ. οὗὨἩ ΒΙΌ]ε,᾽ .. ..). ὙΠΟ 
6]ΠΠρ515, συ σ ἢ 15 πιοϑῖ ἡδίμ ΓΑΙ συ ρρ]οὰ ὉΥ 
Ζαϊίε, 15 (ρραγθηῖ]γγ) ντῆουϊ ρΑγδι]οὶ. 

α ῥοοῇῆ ὌΠ ὶ5 Πᾶ5 Ὀδεη ἰάθη ῆρα ὈΥ 50ΠΊ6 
ψ ἢ δὴ ἱπιογγ τ θηΐ ϑρτηρ Κηοννη 85 (Π6 
Ἐοωπίαίη 97 δε Ρὴγφῖπ, ἴῃ ἴῃς Ν 4]16ν οὗ Κιάτγοη. 
ΤὨο ἰγδαϊ οΠ8] 516 15 τῆ. Βεγζεὶ 1εγαϊ ὉΥ 86 
τηοάσιτι ραῖς οὗ δῖ ϑίορῆθη, οὐ {Π6 ποιΐς.δαϑβί 
οὗ {Π6 εἴἶγ. Βιυῖ πεϊῖποῦ δροῖ ἔΥ δῆσννεῖθ ἴο 
1η6 σοπάϊξοηϑβ οὗἉ {Ππ6 ροοὶϊ. 

ἐπ ἐδε Ηοόγεαυ) ἴῃαῖ 15, ἴπ ἴΠ6 ἰδηριᾶρο 
“οΕ {Βοϑ6 Ὀογοπᾶ (ἢς τίνον "ἢ Ὀγουρῆϊ ἔγοπη 
Βαῦγϊοπ, ἀπὰ ποῖ ἴῃ ἴΠ6 οἰδϑϑίςαὶ ἰδηριαξε οὗ 
(ἢ. ΟἸἹὰ Τεβίαπιοηῖ. Οουηρατγο 1 ἰξῃτοοῖ αα ἦρε. 

πρμέλῤονς Τῆθ οΥρίπαὶ τοδάϊηρ δηὰ ἴπ6 
τηθδηϊηρ οὗ ἴΠ6 ἢΔπΊ6 ἅγὸ ὈΟϊἢ ΥὙΘΓΥ ὑποοιΐδίῃ. 
ΤὨῆδ σοχησήοη ἰηἰογργοίφιιοπ οὗ {Π6 ἔοττῃη Β6- 
(Ποϑάδ ἰ5 ἤσισε οΥ "πέγοὼν (δ ἼΘΓΠ ΓΔ) ; δυῖ [ἢἰ5 
ῖδ Ορθῆ ἴο οδ]θεϊίοη οὐ ἴδε στοιπὰ οὗ ἴπ6 
αϑᾶ5ὲ οὗἩ ἐξ ἼΦΓ, δπὰ ἴἴ 85 Ὀθεη βιιρροξϑά ἴο 
τοργοβθηΐ ἴῃς οι Ὁ 1δὲ ρογίεο (Ὡς ΤΠ, 
οἶκος στοῆς). 866 ΠεἰϊίΖος!,, ’ Ζίϑοδγ. ἢ. Γυ 1}, 
ΤΒοΟΪ.᾽ 18:6, 622 ἢ. Ὑο ἔσπιθ στοδα!ηρ 4ρ- 
ῬΟΑΓΒ ἴο Τοπῖδιπ {Π6 οἰοπηθηΐ -ταΐῤα (-“αἱά4), 
ὙΠΟ συρροσίβ δ Π3, {πὸ Ἡσις ΟΣ 1ῤὲ 
οἶμυε. Ὑπὸ ροοὶ ἰ5 ποῖ πιδηϊ!οηθα ὉΥ ΔΗΥ͂ 
ον 58 νυγἴοῦ. 
3νε ἀμδέῤῥ ΟἸΟο ϑἴουβ, οὐ σονογεα ϑρᾷςθβ 

τουηά πὸ ροοΐ, βδιις ἢ 8ἃ5 ἅΓὸ σοπιηοη Υ ἑουπὰ 
Ὀγ ἴδηκϑ ἴῃ [πάϊ8. 

8, 4. ΤΠῇς νογάβ ἔτοπι «υσίησ γῶγ...δὲ 
ῥαά ἅτε ποῖ ρατί οὗ {πε οὐ πα] ἴοχί οἵ δὲ [οἤπ, 
Ὀυΐ ἔοιτη ἃ νΕΎῪ ΘΑΥΪΎ ποῖθ δά ἀθὰ ἴο ὀχρίδίη 
΄. 7, ΜΏΟ [6 [νυν 5} γα οη ννἹἢ τοραγὰ 
ἴο ἴΠ6 ῬοοΪ νν85 51}}} ἔγοϑῃ. ϑοῖτθ δι ΠΟΙ 165. 
δἀὰ {π6 ἰαβῖ οἴδιϑθ οὗ υ. 3 ΟΠΪΥ ; οΟἴἤοῦβ νυ. 4 
ΟἾΪΥ ; οἴποτβ διὰ Ὀοΐῃ, Ὀὰϊ νν ἢ σοπβιογϑθϊθ. 
νογῦδ] ναγδίίομπβ. 866 Ααάϊιϊοηδὶ Νοῖθ. 

8. 15 δεῖς ἰαγ ἃ σγεαὶ »μἑ ἐμάς ΟΣ ἐροίεηζ᾽ 
ΙΑ] 1π|ιῤεο πϑτὸ Ἰγίπξ 8 ταυλυλιαάο ο΄ 

ΘΙ 



5τ. ΙΟΗΝ. Υ. 
ἱπχροΐεης (ΟἸΚ,, οὗ Ὁ πά, Βαῖς, ννπεγεά, 
νναϊτίπρ ἔογ [6 πιονίηρ οἵ τῆς. νγδίεσ, 
'4 ἔογ ἂπ δηρὲὶ ννεηζς ἀονγῃ ἂῖ ἃ 

σογίδίη βεάβοη ἰηΐο ἴδε ροοΐ, ἀπά ἴτου- 
δ]6ἀ τῆς νναῖεγ: ννβοβοενεγ ἴμεπ ἢγϑῖ 
αἴτεγ τῆς του] ηρ; οὐ τὰς νγαῖεγ 3Ξῖερ- 
ΡΕά ἴῃ ννδβ πιδάβ νγῇῃοΐὶςε οὗ ννμαΐβοενογ 
ἄΐβεδβε ἢς δα. 

ς Απά ἃ σογίδίῃ πιδῃ ννᾶ8 ἴδεζγε, 
ΠΟ ἢ ΠΔὰ δὴ ἱπβγπητν ταϊγῖν δηά 
οἰρῇς γεϑδγβ. ᾿ 

6 Ννμεη [εβὺ8 δᾶνν ἢϊπὶ 116, δπά 
Κηενν τας πε δά θβθὴ πον ἃ ἰοηρ 

᾿εἶπιε ἐπὶ ἐῤαὶ εας6. ἣε 841τῇ πηῖο ἢΪπι, 
νι του δὲ πιδάς ψμοὶεὺ 

[ν. 4- 16. 

 ΤἼηε ἱπιροΐϊεηξςξ πιᾶη δηϑβιγεγεά 
ἢϊπι, διτ, 1 βᾶνα πο πιδῃ, ἤδη τὴ6 
ννλῖοι 5 τἰγου δ]εά, το ρυ πις ἱπῖο τῆς 
ΡΟΟΪ : δι ννῃ}]6 1 Δ4πὶ σοπλίπρ, ἈποῖμεΓ 
βῖθρρείῃ ἄἀοννῃ βῬείογε πια. 

8 6505 54: τἢ υπῖο ἢϊπι, Κ156. Κα 
ἋΡ τῆγ Ὀεά, ἀπά ννδϊκ. 

9 Απά ἱπηπιεαίδιεϊν τῃ6 πλᾶῃ νγᾺ8 
ταλάθ νγῆοΐε, δηά τοὸκ ὰρ Πἰβ Ὀεά, 
Δηά νναϊκεά : δῃά οἡ ἴμε ϑᾶπιὲ ἀδύ 
ννγὰ5 ἴῃς δῦ δι. 

10 Τῆς ενν8 τΒεγείογα 84 ἀ ὑπο 
ἢϊπὶ τ δὶ νγᾶβ συγεά, [τ 15 τῆς βδθδῖῃ 
ἀλγ: δ 15 ποῖ ἰαννίαι! ἔοσγ ἴθ ἴο δ 7. 17. 

σΑΥΓΥ Ζῤγ Ὀεὰ. 

βιοῖις μέ... ὝΠΟ ΠολΙηρ Ῥγορογίῖθβ οὐ (ὴ6 
᾿κϑὰ ΤῊΔΥ ἧἢδνα ὕδϑη ἀκ ἴο [15 ΠΊΪΠΟΓΔΑ] οἰοιθηΐ5. 
υϑορίυ5 (6 σἴι. εἴ ποπ.᾽ .. “.) ἀδϑογῖ 65 

{πε νναΐογϑ οὗ ἴθ ροοὶ ἰάἀθπειβοὰ νὰ 1ἴ ἴῃ ἢὨΙ5 
ἘΠΠῚ6 45. “" Π]ΔΓνΘ]]ΟΙ5ΙΥ τοά,᾽" 2. ς. ρΡγοῦ Δ ὈΪΥ ἔτοπι 
ἀεροϑι(5 οὗ ἰγσοῇ οἡ ἴῃθ βδίοποβ' Α οβαὶγθθαῖο 
βρῇ! ννουϊά 6 ΟΥ̓ σδοίοι5 βΌΠΟΥΑΙΥ ἴῃ σᾶ565 
οὗ ννϑάκηθββ, 

Α 5 τη Π|8ὺ ΘΟΘη6 15 51}}} ργοδοηϊθὰ Ὀγ {Π6 μοῖ 
5] ΡΠ ΠΓΘΟῸ5 ΡΥ 55 ΠΡᾺΓ ΤΊΡοτ.5 (Ηαν»ι»αϊό, 
1 ́οϑβἢ. χίχ. 2): Τυιϑίγαπι, "1 δηὰ οὗἉ [5γδε],᾽ 416. 

4. απ απρεὶ...] Οομρ. ἔδν. χνί. ς. 

δ. ἐῤίγ!γ αμά εἰσδι γοαγε}] ῊΪ5 ρεποά οἔὗἉ 
ἘΠ πι6, σογτοβροπάϊηρ νυ ἢ ἴη6 ροτιοὰ οἵ τῆς 
ἠρϑηοιμαν οὗ [Π6 [5γδ6}65 ἴῃ {πὸ νυ] ΓΏ 655, 

Ἰεά πηᾶηγ, ἔτοπὶ ἃ νεΓῪ δαΥΪν ἀλῖε, ἰο τεραγὰ 
1Π6 Τηδῃ 45 ἃ ἴγρο οὗ ἴδε [θννϑἢ Ρεορὶς ρδᾶγᾶ- 
Ἰγϑοὰ ὉΥ ἐλ  Π]Οβθηθθ5 δὲ ἴπὸ {ππ|ὸ οὗ (γί ϑι 5 
σοτηΐηρ. ὍΠὸ ἀείδι:] ΠΥ Ὠόννόνοσ Ὀ6 δά δά 
Β' ΠΙΡῚΥ ἴο τηᾶτκ 186 ἰπνοίεγαου οὗ ἴπὸ ἀϊβθδβϑθ 
(χ. σ, ὀϊμά ζονι ῥὶς δι»). 

Θ. «ἀεὖὸ ῥί»η ἐδ (ΑγλπῈ) ἀπά ἔπεαυ (γνούς) 
ὈΥ {πε ἰηξογτηδίίοη οὗὨἨ Ὀγϑίδηάογθ, ΟΥὁ (πλοῖο 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ) ὈΥ Ηἰ5 ἀϊν!πο ᾿πιυϊτίοη (566 Ὁ. 46). 
ἼΔΕ Π|8 οὗ [ἢ!5 5 κ πιᾶῃ νγᾶ5 ὀρεῆ ἴο Η! πὶ (υ. 
14). }ι5ῖ 45 ἴδε ΠΠ|8 οὗ [ῃ6 δαπιαγιίδη ννοπηδῃ (ἰν 
18). 115 ἴο Ὀ6 ποίϊςοαὰ ἰπαὶ 411 1Π6 σταῖγας]οβ 
τεσογάδά Όγ δῖ [οῃη, ὀχοθρῖ {π6 ρα] την οὗ [ἢ 6 
ΠΟΙ ΘΔ 5 50Πη, ννετο τοῦ ἢ βροηίδηθοι 5} 
Ὀγ Ομγῖϑι. Βιιῖ ἴπ6 ηυδβίίοη νυν ἢ νυ πὶςἢ (ἢ 5 
ψΟΓΚ ἰ5 Ῥγοίδοθα 15 ἃ ρϑου δγ ἔρδίαγο. 

ἩΠῈ ἐφομ] 1.6. μαϑὲ ἴἢου [86 ν}}]}} ἀσϑῖγοσῖ 
του) ΤΠ νοτὰ 15 οἴθδθη δηλ ριιοιβ, 85 ἔοσ 
ΘΧΔΙΏΡΪΘ, ν. 40, νὶ. 11, 67, Ννἱῖ. 17, ΥἹ!. 44, 
1χ.. 2). ὙΠῸ αυδσδίίοη νν85 διρρεβίοα ΟΥ̓ {πὸ 
Εἰγοιπηβίδηςοβ οὗ ἴπ6 τηδη 5 σᾶϑθ. [{ἰ τηἱρῆϊ 
βοθῦὴ ἴπφΐ ἢ6 δοαιι!εβοεά ἰῇ ἢἰ5 εοπάϊτοη, ἀπά 
νγᾶ5 ὉΠ ΠΡ ἴο πιακὸ ΔΠΥ͂ νἱρόγοιϑβ οογι ἴὸ 
ξαϊῃ τοῖο. ΙΓ τ ννᾶ8 50, πὸ ννογάὰβ ὑγεῖῸ 
Βιιοά ἴο ἀννάκθη δἰἴζοπίιοη, ἢορο, οἤογί, ἰπ οὔθ 
νγΠο δὰ [4]1|Ἰεπ Ἰπῖο ἀράῖῃγ. ἀοιηρ. Ας(β 11]. 4. 

. ἢ. Τρρὸ ἐιροίοηί ριαη}] ΤᾺ Β:οῖὶς 8} (ὁ 
ἀσθενῶν). ὙΠῸ 50 ΠΕ ΓῈΓ ἀπδνογβ {πε τπουρῆϊ 

ὙΠΟ υηάουίαν [Π6 ἱπαυΐγγ. ΤὨς ἀεἴδΎ ἰῃ 
ἢϊ5. ΠραΙϊηρ ννὰ5 ἀυε, 85 ἢῈ δχρ δίηβ, ἢοΐ ἴο 
νγαπί οἵ νν}}} Ὀυΐ ἴο νγαπὲ οὗἉ τηθϑῃϑ. 

ἐς ἱγομόί, ὝΠΟ ρορυϊαγ ἐχ ρἰαηδίίοη οὗ ἴμ6 
ῬΠοποπιθποη οὗ δη ἰηϊογπιτίθηϊ βργίηρ. 
μὴ ὙΠδὸ ογἱρίηαὶ ννογὰ (βάλλειν) 5 {μα 

ΜΠΙΟὮ 5 ΠΟΤ ΠΊΟΠΙΥ ἰγαπϑίαιθα εασύ. [π ἰδἴθ 
Οχτοοὶς 1 15. υδοὰ τὶ ὑνἸάοὶγ (ε. 5. ΧΙ, 2) 
ΧΥΠΠΙΙ, ΧΧ, 25, 27). Ὀαϊ [ἴ ΤΊΔΥ ΘΧΡΓΟΞ5 
ΠΟΟΟΒΘΑΤῪ Παϑία οὗ ἴπ6 πχονειηθηΐ δοσογάϊηρ ἴο 
[6 ροβϑ ἰπ υ. 4. 

8. Το [ἤγθο ἐραΐῃγοϑ οἵ [ἢ6 σοπλρ]εΐδ τὸ- 
βίογδίίοῃ ἅτ ἴο 6 ποῖϊςθαὰ (γίνε, σά μῷ 67 
δεά, «υαἰζλ). ὍΘ ρῆγαβε οσσιτβ Μδτκ 1ἰ. 9. 

δέγ ΤὍΠδ ννογά (κράβαττος, δ τὶ. σφ αδόαί- 
1). βαιὰ ἴο Ὀ6 οἵ ΜαοἼοβάοηϊδη οτἹ βίη, νυ ἢ] ς ἢ 
5. υϑοα Πεγα, οσσι5 Μαγκ 1ἰ. 4 Ηἷ. (ποῖο),, νἱ. 
521 Αςῖϑν. 1ς, Ιχ. 22. [{ ἀδβογιῦοβ [οοἢπηὶ- 
ΟΑΙΪγ ἴπ6 θεὰ οἵ ἴδ ροοι---- "ἃ ρα]]οῖ.᾽" 

ΤΡε ἐγενιφάϊα!ο σεσμοὶ 9 δὲ εἰσι (οὗ---18). 

[π {15 βοσϊίοπ ἴἢ6 νδυΐοιι5 δἰ επηθηῖβ οὗ Π6 
σοπηπηρ; σοηῆϊοϊ ἀγὸ Ὀτοιρῃῖϊ οὐἱϊ ἀἰδθι!ηΓΠ}γ ; 
{Π6 οἰρηϊβοδηςε οὗ ἴῃ οἰγὸ 85 ἃ ὑνΌοσκ οὗ ροννοῦ 
δηὰ ἰυάρστηεηϊ (ν. 14), [ἢ6 δοσιυιπαίίοπβ οὗἩ [Π6 
Ἶονν5 (υν. το, τό, 18), ἴΠ6 561 πεν] πα !ςδίοη οὗ 
Οἢπϑὶ (υ. 17). 

9. απά οπ...δὲ ταὐδαὶ δὴ Α πον ραγαρταρῃ 
Ὀδρὶπ5 ἢ [Π686 ννοτάβ: ΝΟῪ οἱ ὑμδὺ ἀδ 
88 ἃ ΒΑΌΔΌὮ, νν ΠΟ ἢ ΡΥΘΡΑΓΟΘ ἴΠπ6 ννΑΥ ἔογ 
[Π6 συδοοηυεηΐ ἀϊδοοιυτθθο. ὙΠῸ ἔογπι οὗ (ἢ6 
Ῥἤγαϑο 15. ὙἜΓῪ ΓΟΠιαγ ΚΔ Ό]6 (σοιηρ. 'χ. 14, ΧΙχ. 
31), δῃά 5ιρροβῖβ ἴπῸὶ ἰάδαᾳ [πδὶ [6 ϑδ θα 
νγὰϑ ἃ Οἀδγ οὗ τεϑῖ οἴδογ {πδῇ ἰῃ6 νυ Κ]Υ͂ 
ΒΑ ΌΌΔΙΗ. 

10. Τρε ὕεευ.1 ϑ8εε [πίτοάὰ. 
μπίο ῥίνι δαί «υας (8 ἃ Ὀ661) ἐὠγε] ὍΤΠΟ 

ψογὰ δηά ἴδηϑο δῖῸ ςοηΐγα ἢ ἐπ ο86 
ἔουπά ἰη Ὁ. 12: 

Π ἐς το “αὐδειδ: δὰ ἰΐ ἐς ποὶ...10. “4 777} 
Ἀδίδογ, ὕο Ῥᾶ ΚΘ Ρ, 85 ἰπ σν. 8, 9, 11, 12. 
Τῆς οδ]θεΐοιβ ννου]ὰ τοίου ἴο δυο ΡΑΘΘΑΡῸΒ 
ἃ5 θοῦ. χυὶ δὲ ἢ. ὁ [{ ΔΩΥ Οπδ σλττῖθ5 ΠΥ Γ Ωρ, 



γ. 11--16.] 

11 Ηε δηβνγεγεά τἢδπὶ, Ης τῆδῖ 
τλδάε πὲ ννῇοΐς, τῆς 84πι6 βαἰἀ υπΐο 
πιο, ΤΆκΚε τρ τῆγ θεά, ἀπά ννδῖκ. 

12 ΤἽΠεη αβϑκεά {πεν ἢἰἷπι, ΨΥ δῖ 
ΤΛΆΠ 5 ἴῇαϊ ννηϊςἢ 5414 ὑπο τἢε6. 
ΓΆΚΕ υρ (ἢγ θεά, ἀπά νναἱκὺ 

12 Απά ἢε (δῖ ννὰβ πεαὶ δὰ ννῖβῖ 
ἢοῖ ΨΠο ἰζ ννᾶβ: ἴογ Γεβϑὺ8 μδά Ἴςοη- 

᾿Οτ, : ͵ : 
ΓΟΥ͂Ν νεγεά Πἰπηβεῖε ἀνγᾶν, ἴ' ταυϊττυάς 

ἐμέε λα ὈΘΊηρ, ἴῃ ἐῤαὲ ρἷᾶςε. 
14 ΑΠεγνναγά [}εϑ5ὺ5 βηάειἢ ἢὶπὶ 

ἕγοπη ἃ Ρυῦ]ς ρἷδος ἴο ἃ ργίναϊο ἤοιιδὸ ου 
[6 ΞΔ δίῃ... Ἰπ ΠΕ ΟΏΔΠΥ, ἢς τοηάοῦς ἢ πηβοὶ 
Ἰαθῖο το {π6 ρυηϑῃπηθηΐ οὐ ργεπιαΐιιγο ἀθδίῃ 
ΤΏ) δηὰά 5Ξἰοηϊης᾽" (' δαῦ.᾽ 6 ἃ, ᾳφιοϊοά ὈΥ 
5086}. 

11. Ηε ἀπιφυογεά ἐδενι... Βπὺ δε... ὙΤΠΘ 
Δ Ποῦ ν οὐ Οπθ ψῆο παὰ ψγουρῃς [ἢ6 
ΤΆΙΓΔΟΪΘ βοοπηθὰ ἴοὸ Πὶπὶ ἴο ουϊννεῖ ἢ ΔηΥ ἰοραὶ 
οπδοίπιοηπί. Ηδ ἔο]ξ ᾿πϑι στ νον [η6 ργοϑθηςδ 
οὗ (δὶ ννῃϊς ἢ ννδ5 σγυοδίοσ ἴδῃ ἴῃ βαδίῇ. 

ἐδε “α»6}] θυ Θὰ 6, ὙΠ ἃ πηᾶγκαα ΘΠ ΡΠ 8515 
οη ἴδε ργοποὺπ (ἐκεῖνος). ΤῊΐβ υἰϑᾶρὲ ἰ5 
σμαγδοϊογιστὶς οὐ 81 Τοδη, ἱ. σϑ, 213, [Χ. 37, Χ. 
1, Χί!. 48, χίν. 21, 26. (Οοπλραγε 450 Μαγκ 
ΥἹ]. τς, 2λο; οπι. χὶν. 14: 2 ΟοΥ χ. 18. 

12. Τῤεη αὐἐεά ἐῤεγ.. δαί »νιαπ.. «υδίο 
“αἰά...ὺ ΤΆΘΥ δεκοά, ΠὙΟ 15 8:9 »Ωπ 
πδὺ «αἱά... ὙὍΠο ἱπιγοάυςτίοη οὗ ἐδε "παᾶπ 
ΓΛΑΥκ5 (ἢ ϑριγις οὗ [6 ἸΠαΌΪΓΥ, δπὰ ϑυρροϑίβ 
{πὸ σοηϊγαϑὶ Ὀδίννοεπ {πὸ Ὠϊνίηθ ἂνν πὰ 1ἢϊ5 
Ἀ551π|64) ἢυπιᾶη ἰρδοῆογ, ννῆο οἰδι πιο ἴο 
64] ἢ [ἃ ΌΥ 5 οὐ ρόννοσ. Μογεονοῦ, 45 

1ῃ6 5 ΠΈὙΕΓ Πλὰ βροόκθῆ οὐ ἢϊ5 Ποδ)πρ, [656 
ΒρΕΔΚ Οηΐγ οἵ [δὲ τοοῃηῖςαὶ οἴδηςθ, δηὰ ρ855 
Ὀγ τῃδῖ ᾿νοτκ οὗἩἨἉ ρονεσ δηὰ πλεῦογ. (ΟοπΊΡ. 
νος. 

Ἰαλε μ᾿ (οτῖε ἐγ ὀεά)ὺ απά «υαἰὰ] ὍΤῆΘ 
ννογάὰς τὸ ρίνθῃ υν ἢ σγοδῖ δίῃ γα  πο55 ἴῃ δΔη 
ΔὈΓιρί ἐοΓπ. 

18. “Ἵπά δὲ ἐδαὶ...'π ἐδαΐ ρίας] Βπῦ δὲ 
ἐῥαι,. πὶ ὉᾺ9 ρίαεε. 

,)ογ υόὼ ῥαά εοπεγεά δι» οὶ ααυα}} 2 
τ: τοιϊτοά- -σἰῦδάχο ν---5 16 ΠῈ}} δηα υη- 
Ῥογοεινοά, ἔγοπι ἃ ρίας νυῇοτο Ηθ πηρϊ θ6 
Θὀχροβϑά ἴο δι αγγαβθπιοηῖ; ἴογ' [ἢ]5 ἀρροᾶγβ ἴο 
Ὀὸ {πὸ ἔοτγοο οὗ πο γοξογοῃςο ἴο (δ6 τ] τυ 6, 
δηά ποῖ τῆδλὶ τ1η6 οσγοννὰ πλδὰθ ὄβοᾶρο δδϑίογ. 
Τῆς νοτὰά (ἐκνεύειν, νν»Ὠ]ς ἢ σσυγβθ ΟἿΪΥ ΠΕΓῸ 
ἴῃ Νὸνν Τεβίδπιθητ) ὄχργθϑϑοθ ΠΠΟΓΑΠγ., ὁ ἴο 
Ὀεηά τῃ6 ποδὰ δϑιάθ, ἴο δνοϊὰ ἃ δίον " (4 - 
εἰϊπαυΐ α ἱμγόα, Ν υὶρ.). Οοπὶρ. [υὰξ. ἵν. 18, 
ΧΥ. 26: 2 Κ. 11. 24, ΧΧΙΪ, 16; 2 Μᾶςς. {Π. 
41 (ΧΧ.ὺ; 05. “ Αηἴ.᾽ ν!!. 4. 2. 

14. “βεγαυαγ ΑΥΘΟΣ ὕμ 980 ὑδίπξα. 
Οοιῃρ. συ. ΣΙ, ποῖδ. 

,")ηπάι9}1 ὝΠΟ Πραϊης νγὰ8. ἱποοπιρ]εῖς {]] 
118 ϑοριγίἰια] Ἰθββθοη ννᾶβ Ὀγουξῆϊ οὐ οἰοαΥϊγυ. 
Τποιρὴ Οἢγιϑὲ δὰ σι βάγαννη ἔγοπι ἴδ 6 τὸ 

Νεῖυ 7ε:1.--ν οἱ,. 1]. 

51. ΙΟΉΝ. ΡΥ. 
ἰη τὴ6 ταπρ]6. ἀπά 5414 υπίο Πἰπι, 
ΒεδοΪά, τοι Αγὶ πιδάς ννῆο]ε: 5᾽Π πὸ 
ΙἼΟΓΘ, ἰεβῖ ἃ ΨοΓβ6 [ἢϊηρ σοπιθ ὑπο 
[Πε6. . 

Ις Τῆς πιᾶη ἀεραγίεά, πὰ το]ά 
τηε [ενν8 τῆδὲ ἰξ νγὰᾶ8 [6808, ψν ἢ ςἢ 
μλὰ πιδάβ ἢἰπὶ ννῃοΐα. 

16 Απά ιτδεγείοτς ἀϊὰ τῆς [εν 
Ροιβεσυῖα [εβθ08, ἂπά βουρῆς ἴο ϑ5|ΔῪ 
ἢϊπ|. Ὀδσᾶυδα ἢ6 ἢδΔά ἄοπε ἴπ686 [ἢ] Πρ 8 
οἡ ἴδε βαδ δίῃ ἀδγ. 

πτυάς Ης βουρῃξ (ςοπιρ. ἱ. 43, ἰχ. 35) (δ 
οὔ]οςὶ οὗ ΗἸ5 ΠΊΡΙΟΥ : πὰ 50 στηυςῇ δἷ ᾿δαϑὲ 
{πΠ6 τῆδῃ δα δἰγεδάγ ἰϑαγηῖ, {μαΐ ἢς τερδιγοά 
ἴο ἴΠ6 ἰσπηρίε, ἃ5 ννγὸ πιυϑῖ βιρροβθ, ἴο ΟΗ͂ΘΥ 
{πάη κ5 ΠΟΘ ΤῸΓ ἢ15 ταβϑιογδτοη αἰ γε ΔοΥ 
ἢϊ5 σιιΓο. 

"ἢ πὸ ἐμ Το οΥ ξίπ8] (μηκέτι ἁμάρτανε, 
ποὶϊ ῥεεεαγε, Ν αἶξ.) Ἔχργεβϑοβ γαῖπου ΝῸ ᾿οησοῦ 
εοηδ πο 0 σἱἷη (ΠοΠρΡ. τ ]οἢ. Π|. 6, 9). Ηον 
ἢ]5 δίσκῆθθθ ννὰ5 σοπηθοίοα νυ] ἢἰ5 ϑβἰη τηιϑὲ 
τοπηχδὶπ υπάοβηράὰ: Ὀυῖ ἴΠ6 σοπηοχίοῃ 15 [Π|- 
Ὀ᾽ἰοὰ, γεῖ 'ἰπ πὸ δος ἢ ννᾶὺ 85 ἴο ἰοηὰ ἼἿοϊουτ 
ἴο τπ6 ὈΔΙΘΕ ἴῃ ἴπ6 ἀΐγοσϊ, σοπποχίοη οἵ δὶϊ 
βυβοτγίης ἢ ῬΟγϑοηδὶ 5ἰπ, νν ὨΙσἢ ἰδ σοττοςίοα 
ἴῃ ἰχ. 3. 

ἃ «υογῖς ἐδἰπφ)] εὐθὴ απ [πε 5:0 Κπ685 οὗ 
{ΠΙ|γγ-οἰκϊ γοᾶῦβ, ΌὉῪ νη ϊοἢ τ86 ρτοδίεγ ρατῖ 
οὗ Ὠἰ5 {πῆ δὰ θδθη βδαἀθηθά. 

16. Τῥε »απ το βῆ δ (σϑαῦ δνγ87)...] 
[τ |5 ἀἰβῆσυς ἴο ππάεγϑιαπὰ (ἢ πιοῖϊνο οὗ ἴῃ6 
τήδη ἰῃ σοηνογίηρ [ἢ ]5 ἱηξογτηφίίοη ἴο [Π6 [Θυνϑ8, 
βδίησθ ἢ6 Κπονν πε Βοβίιθ βρι τ ἴῃ ΜΠ ΙΓἢ (ΠΟΥ 
τορατάραά ἐπ στο. Ηδ ννᾶ5 σοί! Υ ποῖ υῃ- 
δταΐοα!, ἔογ ἢθ 511}} βρθᾶκϑ οὗ [65115 85 παν ηΚ 
συγοά Πἰπὶ (φυῤίερ ῥαά »ιααάῖς δὲνι «υδοίε, τ. τς 
δηὰ ποῖ «υδίερ δαά ῥδοἰά ῥί»ε ἰο ἑαξε μρ ῥὶς ὀεά, 
τ. 1.). Ηε πιᾶὺ ἢδνο νυ ϊϑῃθαὰ ἴο ἰόᾶνθ ἴῃ6 
ΤΟΘΡΟΠ 5] ΠΥ ΟΥ̓ 5 ΠΠ|6ρ 4] ἂοῖ οπ ἴπ6 βαδρδι ἢ 
ΜΠ Οἠθ νῆο Πιδὰ βουνοῦ ἴο δῆϑννεγ ἴου 1ἴ; 
ΟΥ ᾿ξ πιδὺ δ σἰπιρίοδὶ ἴο ϑῃρροβο {πδΐ ἢ δοϊϑά 
ἴη οὈδάϊθηςο ἴο [Π6 ἰηδίγιιοἰίοης οὗ τΏοθ6 ννῃοπΠι, 
85 ἃ ονν, πο (1 Ὀομπὰ ἴο ΟὔΘΥ͂. 

16. “41:4 ἐδεγεΐογε (διὰ τοῦτο, ἴοΥ ὕὉ816 
08} 86)... ΤὨΪδ5 15 {πὸ βγϑὲ ὀρϑη ἀδθοϊδγδίίοη 
οὗ ΒοβΕ ΠΥ ἴο Ομηϑβὶ (Ἰπουσῃ ἴμε ννογάς απαά 
“οί 10 σἰαγ ῥί»ι, ΜΜ ΙΣὮ ἀγὸ ψτοπρὶν δά θὰ 
ἰπ 1ῃ 5 νθῖβθ ΟΠ συ. 18, πιυσῖ Ὀ6 οτηϊ64) : 
δΔηά ἰἴ 15 Ὀαϑοὰ ὕροη {πὸ δἰϊεροά νἱοϊφιϊοη οὗ 
(ὴ6 Ἰοῖῖος οἵ τὲ ἴἂνν Μὴ τοραγὰ ἴο {Π6 
ΒΔὈΌὈΔΙΙ, 45 ἰὴ [6 οἴπεῦ σοϑροῖβ, Μ δῖ. χιὶ. ΠΣ, 
ἀῃὰ ράγα!εῖβ. ὙΠ ταῖγαοὶς 1υ5ῖ τοοογαρὰ 
ςΔΠ1οἀ οὐξ ἴμ6 ϑεϊ)εὰ δησλν οὗ ἴπ6 [δνν5, Ὀπὶ 
πὸ ρἤγαϑα δεοσιε δὲ αϊά, ΟΥ̓ΥΔΊΠΟΓ «δά 10 ἀο, 
«υα: ἱπ δὲ ῥαδϊῇ 9 ἀοίπρ, δ ε:ε ἐξίησι: (λςῖ5 οὗ 
ΤΏΘΓΟΥ ΜΜὨϊςἢ ἰηνοϊίνοά οὔξδησεβ ἀρδιηδὶ [86 
ἰγδαϊ τοδὶ ἱπίεγργεϊδιίοηβ οὐ ἴΠ6 [,νν) ὁπ ἃ 
“«αὐδαιῥ, 8ιχοννβ {παῖ (ἢ6 ἐδο ης νγᾶ5 ποῖ ἀμε ἴο 
ἃ 50] 1]}2ὉὙ ἂἃςῖ, Ὀμὲξ ἴο δῇ οὈνϊουβ ργϊηοὶρὶς οὗ 
δείίοη. 

οΟ 

ῳὸ 



5τ ΙΟΗΝ. ΝΡ. 
17  Βυϊ 7εβ805 δηβνγεγεά τπεη], 

Μγ διδεγ ψννογκεῖῃ διτδεγῖο, δηά 1 
σνοτκ. 

18 ὙΠετγείογε ἴῃς εννβ βουρῆς τῃς 
τΊΟΓΕ ἴο ΚΙ] ἢΐπι, θασᾶυβε ἢ6 ποῖ ΟΠΪΥ 
δά Ὀγοίκεηῃ [Π6 βαδῦδίῃ, Ὀυζ 5414 4]50 

17. ΤῊΘ ἀπϑννοσ (566 ν. 19, ποίθ) οἵ σῇ γίϑβξ 
σοηΐδϊπϑ ἴῃ ἰΠ6 Ὀπείεσι ροβϑι ὉΪ6 σρᾶοθ {ΠῸ ὃχ- 
Ῥοϑιτἰοη οὗ Ηἰς5 οιεο: Μν αΐῥεν (1ϊ. τό, χχ. 
17) «υογζείδ᾽ ῥιίέδεγίο (ἕως ἄρτι, να]. τὐφμς 
"ποάο, ὼἃρ ἴο [Π6 ρῥγοϑεηΐ πιοπιθηΐϊ), ουθ8 
ὯΒῸ11 ΠΟΥ, σπά 1 «υογέ. ὙΠαδῖ 15 ἴο 5αύ, (ἢ6 
τοδὶ οἵ σοὰά «αἵοσ [6 ογδαίίοπ, νυῆϊοῃ [86 
ΒΑ ὈΡΔίἢ τοργοϑθηῖβ οὐ νναγα γ, δηὰ ννῃιςἢ 1 πὶ 

᾿(ΟΠῚΘ ἴο ΓρΆ]}156, 15 ηοῖ ἃ οἷαδίθ οὔ ἱπδοίίοη, 
Ὀυΐϊ οὗ δςίιν!γ, ἀπὰ πηδῃ᾽5 {Γιὸ τοδὶ ἰ5 ποῖ ἃ 
τοϑῖ ,γορὲ ὨΌΠΊΔΠ ΘΑΓΓΠΙΥ Ἰαθουγ, Ὀυϊ ἃ τοβῖ 
ον ἀϊνιπθ ἤδάνθηγ ἰαάῦουγ. ὙΤἢυ5 [6 τηΘΓΕΪῪ 
πορναῦνο, ἰγδα!τοηδὶ, Οὐϑογναηςο οὗ ἴΠ6 Ξα διῇ 
ἰ5 Ρἰδορά ἴῃ ϑῆδγρ Ἴσοηίϊγαϑσε νυν] [86 ροϑινθ, 
ἢπ4], ἔ] Ιπηοπὲ οὗὨ Ξρι ΓΔ] ϑογνῖςθ, ἔοσ νυ δι ἢ ιἴ 
νγ5 ἃ ργοραγδίίοη. ὙΠῸ ννοσκα οὗ (ἢ γιϑιὶ ἀἰὰ 
ποῖ νἱοἰαῖο (Π6 1ᾶνν, Μ Ώ16 ΠΟΥ Ὀτουρς οὐΐ 
πὸ {τ ἰο ψῃϊοἢ τπαΐ ἰοηάοά. Οἵ. Μαῖϊ. 
ΧΙ], 1 ΗΠ. δπὰ ρδγα]οὶβ.Ό. Βγ. ἴπ6 ““ννογκ" οὗ 
(Π6ὸ ΒΑΠΟΥΓ ννὸ πη υηάογοίδηα αἱ οησὸ (δε 
τιδὶζοπαποθ οὗ [86 πγαϊογιδὶ σγοδίίοη δά (Π6 
τοἀεπιρίοη πὰ γοϑίογαίίοη οὐ 411} [ἢϊηρ5, ἴῃ 
ὙΠ ἢ ἴΠ6 δοη ςο-ορεγαῖοα ἢ Ηΐ (Ηθδγ. 
᾿. 4; Ερῇ. 1.9 [... 
ΤΟ ἴογπι οὗ ἰῃ6 ϑοηΐθηςθ 5 γε πηι Ϊ6. 

Ομγισὶ ρἶδοθ5 Ηἰ5 ννοῦκ 45 σο-οτάϊηδίο υυἱτἢ 
ἴπαἱ οὗ ἴπ6 Εδίῃογ, ἀπά ποὶ 845 ἀθροηάοηϊ οἡ ἴΐ. 
(οπιρ. Μαῖκ 1ἴ. 27) 8 (Το ϑ8οη οΥ᾽ νιαη ἐς 
ἴον αἷδο ο δὲ ταὐδα!). 
ΤὨς ᾳυοβίίοη οὗ ἴπ6 δεϊΐσῃ οὗ σοά ὑροη {πῸ6 
δα ννᾶ5 πηυςῇ ἀεραϊοα ἴπ τῆς Θννίϑῃ 
βοῃοοὶβ.Ό. “ΝῊΥ ἄοδβ ποῖ Οσοά,᾽" βαἱὰ ἃ ςδ- 
νΠΠΟγ, “Κορ [6 ΞΔ Ὀδίἢ ὁ" “Μαγ ποῖ ἃ 
ΤΏΔΠ." ννᾶϑ8 ἴη6 δῆϑνυνοσ, ““ννδηδθγ [Ὠγουρὴ ἢ 5 
ον Βοιθ6 . οἡ ἴδθ βαὈαἢ} Ὑηὸ ουδὲ οὗ 
Οοά ἰ5 ἴῃ νυν ῇο δ γραὶπὶ αῦονς η΄ ἴπ6 ννῇο]α 
τΟΆΪπὶ θεῖον " (5ῃθη. ΒΚ. ΧΧχ.). Οομπιρ. 
ῬῃμΠο, “᾿μοε. ΑἸΙΕΣ.ἢ 1. Ρ. 46 μ. 

ῥίῥογ: 0} ΘΥΘᾺ ὈΠῸ ΠΟῪ. ὍΠὸ νοτκ οὗ 
Οἢγδὲ ννῃίοἢ δὰ οχοϊϊοα ἴῃ6 Ποϑὶ ΠΥ οὗἩ τῆς 
]εννβ ννᾶβ, βοννονθγ Π|||6 ΤΠΕΥ σουϊὰ 566 ἰΐ, 
ΓΟΔΪγ ςοϊπεοϊάρηξ ΜΠ ἃ νογκης οἵ Οοά 
πιο ἢ Κηοννβ ΠΟ ἱπίεγγυρίίοη. 

18. Τῆς ἴον τ ΠΕῪ ἱπιογργοίοα (Π6 ννογά5 
οὗ ἴπ6 Πογὰ. ὙΠ ΕΥ 58νν πὶ Ηε οἰ! πιδά (ἢ 6 
Ροννοῦ οἵ δυγοχδίίηρ ἴΠ6 ἰανν οὐ ἴῃς ϑδθθδίῃ ἴῃ 
υἱγίυο οὗ ΗἰΙ5 ΔὈϑο] ἴον ϑροςοῖδὶ γεϊδίίοη ἴο 
Οοὰ: δ εοδἱ1:οϑὰ σοἀἁ ΗῚ5 οὐ ῬΑΌΠΟΣ 
(Άοπι. νἱ!. 42)-Ηἰ5 ΕΔΙΠΟΓ ἴῃ ἃ ρθοι ΑΓ 
56Π56---γπαὐίπσ Ηρ ἐφμαὶ «αὐ Οοά, Ὁγ 
Ρἰδεῖηρ Ηἰβ δοϊΐοη Ὅη ἴΠπ 54Π16 ἰδνθὶ ὑπ ἢ (ἢ 
δεοίοπη οἵ Οοά. (ὐοτρ. χ. 33. ον ἐδὶ: γρώποι 
ἐῤὲ γιοῦ ἐδεγ (Ποῖ ον ρετβοουϊεαά Ηπι, συ. τό, 
Ὀυ1) “ουδὲ 1ο Αἰ! Ἡρη. Οοτὰρ. Μαίϊ. χὶϊ 4, 
δὰ ράγδ}} 65. Μαῖῖ. χχνυϊ. ός, ῃοῖθβ.Ό. Οοιῃρ. 
Υἱ . 59, Χ. 22; Ματκ !. 7. 

[ν. 17---10. 

τῆλε (ὐοά νγαβ ἢἷβ Βδίπει, πγαϊκίηρ 
ἈΠ π1561 ἐαυ4] νι (ὐοά. 

19 ΤΠεπ δηϑυγεγεὰ [εβ808 δηα βαδἱά 
υπῖο ἴΠεπι, Ν᾿ ἜΓΪγ. νεγ]γ, 1 84 Υ υπῖο 
γου, Τῆς δοη οδη ἀο ποϊδιηρ οὗ Πἰπ|- 
56] ἢ, θυ ννπδῖ ἢς βεεῖῃ τῆς Εδιδεγ ἀο: 

δὲ... «δαά ὀγοξεη 1[1Δἴοτα γ, ἢ6 «υα.ς ἰοοσίη 
(ἔλυε, Νυϊρ. “οἰυεόα!), ἐ.ς. ἮὯΘ6 ἀεοϊατεά {παῖ 
[6 Ἰὰνν οὗ ἴθ βαυδιῃ νγᾶ5 ποῖ Ὀϊπάϊηρ. ὉΠ 
ννογὰ (λύω) ΕΧργεβϑοβ ποῖ {πε νἱοἸδίίοη οὗ {Π6 
ΒΔ ΠΟΥ οὗ ἰῃς ἀδγΥ ἰπ ἃ 5ρεοῖδὶ σδϑο, Ὀυΐ (ἢ 6 
δΔτοχδίίοη οὐ {πὸ ἀυγ οὗ οὐὔβεγναησα. (Οομρ. 
Μαῖϊ. ν. 19, χυὴ. 18, Α ρτορῆςεξ τ ρῆϊ δὺ- 
βοῖνθ ἔτοπι {πὸ Οὐ ραϊίοη οὗ πὸ ἴᾶνν ἴῃ ἃ 
Ραυι συ αγ ̓ ησΐδηςθ, θυ ποῖ ρΘπογα ἰγ. 

ΤΡ Ναίμγε απά Ῥγεγοραίυε: οὗ δὲ ϑοη 

(19--29). 
ΤὮο βτϑὶ ρασγί οὗ ἴθ σοπιργοῃοηϑινθ ἈΠΒΊΨΕΓ 

οὗἩ {πὸ Ποτὰ τὸ ἴπ6ὸ [ἐνν8 ἀθδὶΞ στ Ηϊβ 
Ναδίυγε δηὰ ργεογοραῖίνεβ (1) ἰπ γεϊδτίοῃ ἴο {πῸ 
ΕΔΊΠΟΓ (19--23), Ὧπἀ (2) ἴῃ τεϊδίίοη ἴο πθη 
(24--29). 

ΤΠῆὸ ἕδλςξ τΠαΐ (ἢς ἀϊθοουγοε ννᾶ5 δά ἀγοϑορὰ 
ἴο 8 51π|8}}, ἰγαϊπεά, διιάϊθησς (566 ρτο ΔΙ ΠΑΥῪ 
ποΐθ) ὀχρ]δίῃ5 ἴῃ οοδα Ὀσουγ οὗ {πε γεᾶβοῃ- 
ἴῃ. 

νυ. το---22. Το δοζίοη δηὰ βοηοιτ οἵ {Π6 
ϑοη ἅτγὸ σοἰησίάἀδηξ νυ ἢ {Π6 δοϊίοη δηὰ πΠοηουΓ 
οὗ ἴῃ. Βαΐῃογ. [{ 15 [πγουρῇ (δ6 δεϊίοη οὗ {ΠῸ 
ϑοη ἴῃδῖ πιθη 9566 ἴθ δοζίοῃ οὗ (6 Βδίδπογ, δηὰ 
ἰ 5 ὉΥῚ Βοπουγίηρ ἴῃ6 δοὴ ἴῆδῖ ΠΟΥ ΠοπΟῸΓ 
πὸ ΕΔΙΠΟΥ. 

ΎΠο οὀχροβίκίοη οὗ ἴδεβε ἐποὺρηῖ5 15 τηδάθ ἰῃ 
ἃ 56Γ|65 οὗ δἰδίεπιθεηΐβ Ὀουηά τορείθοῦ Ὀγ ὁ ἔοΥ ἢ 
(γάρ) ἴουγ ἔἰπι|65 τορθαϊθά. 
ΥΤις δοη ἀοοίῃ ποίην 56] ἀειοιτηϊποά οὗ 

᾿πη56 1}, νυν δι ς ἢ ννου]ὰ θὲ ἱπῃροϑβϑὉ]θ (194); 
,ν Ηἰϑ δείζίοῃ 15 δϑοϊυἴοὶΥ σοϊποιἀθπὲ ἴῃ γᾶηρὸ 

ὙΠ} τπαΐ οὗ {πὸ Εδίπου (196); δηὰ (ἢ!8 
σδη Ὀδ: 

,)»γν Ηἰβ Ῥδῖμοσ οῆετβ Ηἰπὶ Ηἰ5 νυ  ἀδηϊην 
σοιηϑοῖ5, σῆς ἢ οχιοπὰ ἴο [πο Θχδιθ το 
οὗ σγεδῖου ννογκϑ [ἤδη ἤρα] ηρ (20); 

τ ἴξ15 τὴ ργογορδῖινο οὗ πὸ δοη ἴο βῖν {δ 
Ὧι , ἃ5 15 5ῃσ νη ἴο 6 ἴΠ6 ολ58 : 

,)ῶν αἷἱ Ἰυάρταθηϊ 15 βίνθη ἴο Ηιἰπὶ, δηὰ πηξῃ 
οδῃ 566 ἴ[π4ἰ Ηδ ὀχεγῖβ [ἢ]5 ροννοῦ (22). 

Ηρηςο 1ἴ ἐο] ]ονν5 [πδὲ πηθη ϑῃουϊὰ ΠοηουΓ 
ἴῃς ϑοη ὀνθὴ 85 [ΠΘΥ ποηοιτγ ἴπῸ ΕΔΙΠΕΥ (23). 

19. Τόεη απσευεγεά ὕεμα... έες ἘΘΥ 6. 
ἴοτο απεαυεγεά͵,.. Ἧς τηξῖ ἴδοις που ἢϊ5 δπά 
{πεῖν δοίίοῃβ (σοτηΡ. 1]. 1:8, ἢ.) ὈΥ ἃ )υϑ:ῆςδ- 
τἴοη οὗ ΗἸ5 οννὴ ννογκβ δηά Ηἰ5 ἀϊν!ηθ οἷα! Πι8 
ἃ5 Μοϑϑίδῆ,. ΤΠ15 “Δηθννογ "ἢ 15 ποῖ ἴο ὃὈδ 
Ὀἰδοθὰ ἴῃ ἰπιπηοάϊδϊθ ἰοπηρογαὶ σοπῃθχίοη νυ] ἢ 
νῆδί ργοοθίσϑ. 

Κεγιίν, δρὶν} 866 ἱ. ςσ, ηοΐθ, ὙΠῸ τοδοδίησ 
5. “ὙΠ δου ΠΟΓΙΥ͂ ᾽ (Μαῖί. νἱῖ. 8 ἐν 

ἼΡε 805] ιϊ. 3ς. ἽΠὸ Ιάϑᾷ 15 βπιρὶγ (παῖ οὗ 
(δὲ αὐϑοϊαῖς τοϊδίίοη οὗ (6 Ὠινίηθ Ῥογβοῃβ, οὗ 



Υ. 30, 21.] 

ἴον ννῆδῖ τῆ] πρϑ βοδνεῦ ἢς ἀοείῃ, τμε8ὲ 
Αἶβθο ἀοεῖῃ τῆς δοη ["κοννίβα. 

20 ἔογ τῆε Ελῖδεγ ἰονεῖῃ (ἢς ϑοη, 
Δηα ςῃδννθιῇ ἢΐπι 41} τ πρβ τῆδι ἢϊπι- 

(Π6 δοὴ ἴο ἴπ6 ῬδΠοΟσ, δπα σοηβοηυ θη (ἢ 15 
ἴθ 15 υι5οὰ (19---23})., ἅπα ποῖ (45 θεῖον νυ. 
40 1) “1"--ἰηὁ Οἢτϑῖ Βοπὶ γοῖι τεοὐοοεῖ--- 
ΟΥ “ἴπε ϑοὴ οὗ Οοά ᾽" (ν. 2ς), οὐ “'ϑοη οὗ 
τηδῇ ᾽" (υ. 27). νΠ]ςἢ Θπιρἢαϑὶζο ἴπ6 αἰνίπο ΟΥ̓ 
ἢυπίδη ἡδῖιγο οὗ ἴῃε 1 οΥὰ τοϊδενοὶγ ἴο πηᾶῃ. 
Αἱ ἴθ 54π|6Ὸ ἔἴππ|ὸε ἴῃ6 δοὴ ἰ5 σοραγάθά 845 
ὀφοῃ" (νυ. 23 .), δηὰ {δογείοτο 5 [ποᾶγ- 
πδῖοθ. Βυῖ [ἢ!]5 Ιάθ4 1165 ἴπ (πΠ6 Ὀδοκρτοιπὰ 
ἢογα, νν ποτα ἴΠ6 ἱπιπηοαάϊαῖο ροϊηΐ 5 [Π6 115- 
{Ποδίίοη οὗ [εξ 5ἰδίοπιθπε ἰῇ Ὁ. 1.) ἔγοπι ἴπὸ 
Θ556η114] τγοϊδίίοη οὗ ἴῃς ϑοη ἴο ἴῃς Ἐδίδοσ, 
Τῆς δγριπιθηῖ ἰ5 σοπάποιοα ὈγΥ τπῃ6 [οτὰ 
νυ] ουΐ 4 ἀϊτοςϊ ρογβοηδὶ γοίργεποθ ἴο Ηϊτη- 
56] ἼΠ 0 ἢ ἃ ὙΥΑΥ͂ ἃ5 ἴο ἅγγεϑῖ {πὸ δί(ζθπιίοη 
οὗ ἴῃε [ϑνν5, απάὰ ποῖ ἴο ἀτίνε ποτὶ ἄννᾶγ 
ἃῖ οὔσθ. ΡΡογίεςξ ϑοῃϑῃϊρ ἱηνοῖνοθ ρογίοοϊ 
ἰάθη οὗ ψν}}} δῃὰ δείΐοη νὰ ἴδ ἘΔΙΒοΓ. 
ΤΡε δοηι “απ «ὁ ποίῤίηφ οΓ7 ΗἸ» εἰ 561 {νἀ6- 
τογπηποὰ πους [πὸ ἙΑΙΠΘγ, ποιῃίηρ, Πα 5, 
ΟχΧοορῦ ΗΘ 5668 ὃ; ῬΑΌΠΟΥ ἀοΐϊπᾷ 1ὺ (ὀμὶ 
«υδαὶ δὲ «εεἶῤ ρε αέρεν 49). δοραγδῖθ δοίϊοῃ 
οἵ ΗἸ5 ραγί 15 Δῃ Πρ Βϑ  ὈΠΠΥ, 45 Ὀοηρ ἃ σοη- 
ἰγδαϊοτοη οὗἩ Ηἰ5 ὑπ} Υ νν ἢ [μ6 ΕδΙΠΟΥ (σοπιρ. 
Υ. 30 δηά χνῖ. 12). ὅδ Ἰιπιιτδίίοη (οχοθρὺ 
ΗΘ 566...) Γεΐεγβ ἴο ἐπ 40 ποίῥίηρ, ἀπιὰ ἠοῖ ἴο 
[06 ἰαϑὶ ννογάβ (9 Πρ»ι"ἰ7)} ἀϑπὰ (ῃς οσοϊποὶ- 
ἄρηςς οὗ ἴῃς δοΐϊίϊοη οὗ ἴπο Εδίμεσ δηὰ οὔ τῆς 
δϑοη 5 ὑγτουρῆϊ οὐ ΌὈγ ἴῃς οχδοῖ ἴυγη οὗ 1Π6 
ΡὮγαβο---εο ἐρε Ἑαίῤ'ν ἀοὶϊπξ, Δπὰ ποῖ (ο. 

ἐῶπ ἀο ποι ῥίησ)] ὍΤἼΘ οἴσεγη4) ἰᾶνν οὗ τὶ ρῃῖ 15 
(ἰπ υπηάη ἰάπρααρθ) ἴῃς ἀοβηϊίίοη οὗὁὨἨ ἀϊνὶπο 
ροννοσ. ὙΠὲ ννογάφ ἀὸ ποῖ σοῆνθυ ΔΠΥ ἰϊἰπιϊῖΔ- 
ἴοη οὗ ἴῃ6 δοη 8 ννογκίπρ, Ὀμὲ ΘΧΡΙΔ1Π 50Π|6- 
(Ππρ 45 ἴο 15 σῃαγαςῖοσ, (ουῃΡ. υ-. 30, Π|. 27; 
Ματκ νὶ. ἐς: (Οξεῃ. χὶχ. 2). ΒΟΥ δποῖδογ 
ἀϑροςῖ οὗ 118. “" σδηποῖ “ἡ 566 νἱϊ. 7, ποῖρ. 

97 δι»νμεὶ τ. 30, ποῖο; Νυϊῃ. χνὶ. 28 
(ΧΧ.. 6 {τ} 1165 ἴῃ [Π6 νοῦν ἰάθα οὗ 
ΘΟη5Π|ρ. 

")ῶγ «ὐραὶ ἐῤίηφε “οευεν...ἢ ὙΠῸ ποραδῖῖνο 
δἰδίθιηθηΐ 5 ϑιιρρεπιθηϊοαὰ ὈῪ ἃ ροϑιτνο οπο.... 
Τδὲ δον αθ ἀο ποίῥίπρ... ον... Η! 5 δοϊίοῃ ἰ5 
ποῖ ΟΠΪΥ οοἰπεϊάδης Ὀμὲ σοὐχίδηϑινο ἢ (ἢ 6 
δοϊίοη οὗ (6 Ἑαΐπου: αὐδαὶ ἐῤδίησι σοευόγ Ἧς 
ἄοει Ἰδς αἰο ῥὸ βοῃᾺ ἄορ! 15 1119 
ἸΩΔΒΌΏΘΣ, ποῖ ἴῃ ᾿ς Ἷοη, Ὀὰϊ ἴῃ νἱσῖιθ οὗ 
Η!5 Ξδπιθποϑβ οὗ παῖιγο. 

20. ἔὸν δὲ αΐίδεν... ὍΤὨὮς δεξίοη οὗ 186 
ϑοῃ, 85 σοἰποιϊάσηϊ δπὰ σοοχίοηϑινο ἢ παῖ 
οὗ τῆς δίπογ, ἀθρεπάὰς Ὡροὴ ἴπ6 σοπίπιουβ 
τενοϊδίίοη νυ πϊσἢ ἴπ6 ΕΔΙΠΟΥ πιᾶῖκοβ τὸ Η πὶ ἴῃ 
δοςογάδησε ἢ ΗἸ5 οἴογπμαὶ ἴον: Μ“0»γ' ἐδὲε 
Ἐαέρεν ἰουεῖδ δὲ δοη;... πιὰ [15 γονοϊαζίοη, 
τορλτάθα υὑπάοῦ [δ6 Ἰἰπιϊίδιοη5 οὗ δι πΊδη 
Οχιϑίθηςο, 15 ργοργεββῖνο, πὰ 5:5ηὴ5 οἵ ποα]ης 
ὍΓΕ ΟὨΪΥ ΡΓερδσζαΐοσυ ἴο ψγεαίεγ «υογάι; 70 α: 

5τ. ΙΟΗΝ. ν. 
8561 { ἀοεῖῃ! : δηὰά ἢ νν}}] Ξῆδνν Ἀϊπὶ 
δτεδῖεγ ννοῦκϑ ἴλη ἢ 686, [ἢδῖ γε ΠΊΑΥ 
πχλτναϊ. 

21 οὸγ 48 {πε Ἐδίμοσ γαιβεῖ ἢ ἃρ 

δὲ Εαίδογ... φμίεξοπεῖδ, φυόπ “0 ἐδὲ δο5 αἰτο 
φωεζεμεὶ δ «αυὐδονι Ης (ἀποιηρῃδῖ!ς) «μι. 

ὙΠυ5 να οἂῃ 566 ἴπδιὶ [Ποῖ 5 ἃ ἀϊνὶπ 
σΟΠογρηοθ, ἃ αἰνίηο τηρδηΐηξ, ἴῃ 411 παίυγδ 
δηὰ 1} Ὠἰδίογ. ὙΠῸ ϑὸὺη «ες, «ἷ], ἔου [Π6 
ΒΑΙΠΟΥ σόκαυς 41} ἴο Ηϊπι; δηὰ ννὸ αἷἰϑὸ οδῃ 
566 ρασγίβ δὲ ἰοαδί 'ἴηΏ Ηϊπ. ὕοιρ. Μαίϊ. χι. 
47. 

ἰσυεί (16 8οη}}] Ὅῇδ νγοτγὰ (φιλεῖν) πιλγκβ8 
Ῥοιβοηδὶ δἰοοϊίοηυ ὑθαϑοὰ ὑροῃ ἃ ϑρθςοῖδὶ τεϊδ- 
τίοη (ΧΙ. 3, 26 :φοοπιρ. Μαῖζ. χ. 37), δπά ποῖ 
[6 ζόπογαὶ ἔδοϊ πρ οὗ τοραγά, δϑΐθοπι, Ἷοηϑβὶ- 
ἀεγαίίοη (ἀγαπᾷν) ννῃ ἢ σοπλὲβ ἔγοπὶ γεῆθος- 
ἴίοη ἀπά Κηονν]οάβο : ἴΠ6 ἔογπΊΟΥ ἔδο! ρ Δηϑννοῦβ 
ἴο παῖιιγο, {πὸ Ἰδίίεσ ἴο δχρογίθηςθ δηά Ἰπἀρ- 
τηθηῖ (111. 3ς, Χ. 17), ἅΠὰ 50 15 5ροοῖ ἢν ἃρ- 
Ῥτορηδίς ἰο ϑρίπῖυδὶ τεϊδῖίοθθ.Ό 15 ἰονέ 
ΕΧΡΙΌ5565 (50 ἴο 5064) ἴΠ6 πιογαὶ 546 οὗ [86 
Θϑϑθητίαὶ γοἰαϊίοη οὗ ἴπ6 Εδίδῃογ ἴο (ἢ6 δοῃ. 
Απά 50 ἰξ ἰ5 [πγουρὴ {ΠῸ δοὴ ἴπαϊ [ῃ6 ροῖ- 
50η8] ἶονε οὗ Οοά [5 οχίοπαάβα ἴο Ὀο]ϊονογβ: 
χνὶ. 27; σοιῃρ. εν. 1. 19. 

ΤΠΟ εἰρη οἵ Ἰονθ ἰ5 86 ρεγέδςϊ τονοϊδίιοη οὗ 
(Βδοιιρῆϊ δηά ἔβοϊηρ : χν. ᾿ς. 

δε «υἱδ!... ἐδαη ἐῤε54] Τῆς οτρίηδὶ ογάθγ 15 
ΤΛΟΓΟ δχργοββῖνο: ΚΥΘΘΌΘΣ ΟΣ (ΠΟΙΊΡ. Χχὶν, 
12) ὕ)δηῃ ὕπ980 Ὑ111 ΗΘ ΒΏΘΥ ((ΟΙΏΡ. Χ. 
42) Ηϊ; δπὰ Ηε (90 [ἴ ἰ5 ᾿π|ρ] 16, Ὁ. 19) 
ψ Βοη Ηθ δεϑῖἢ ἴῃοπὶ νν}}} ἀο {δοπὶ ἴῃ [{κὸ 
ΤΔΠΏΘΓ, δαὶ γε (ΘΙ ρἢαἴϊς) να »ιαγυυεί͵ 1 
σδηποῖ Ὀυΐ ἄρρθᾶγ δίγδηρο δ ἤγϑὶ διψῃὶ παῖ 
ΌΠΩΣ ἰ5 ρίνθη 85 ἴῃθ οὈ)]οςῖϊ οὗ (ἢ γβ 5 
ννογκα. Τὸ αἰ συ ἰ5 τοπηονθὰ ΌΥ ἰδκίηνς 
δοςουῃηῖΐ οὗ ἴπ6 ργοῃοιῃ : [ἢ{ γε ννῇο 4ιθ5:]Οἢ 
ΤΥ ΔΙΠΟΥΥ δηὰ ἅγὸ ὈΠΠπά ἴο πὶ αϊν!πθ 
δοηβῆ!ρ »α» »ιαγυεί, ΤῊ Ομτϑὲ ψνὰ5 τοσορβ- 
ΠΙδοὰ Ηἰ5 ννόοσκβ σοιἹὰ «δἱ [Π6 πηοδῖ ἄρρϑδγ 
ΟἾΪΥ ἴο δ ρῥτγοάϊρίοβ : {Πποὶγ οὔδει ψνουϊά δ6 
αϑίοη!ϑηπιθηΐῖ, ποῖ Ὀο] οί. Βιιξ ννοηάσγ πιρῆϊ 
δῖνο οσοδϑίοη ἔοσ ἔδἢ. ἰὕπάσεγ [Π15 δϑρεςοῖ 
ἐς νΟΠάογ "ἢ 5 ργοβοηϊοὰ 'ἱπ ἴννο τοηγκδῦϊδ 
ἰγδα!ἰοηδὶ βαγίηρϑα οὗ ἴῃς [οτὰ ρῥγοϑογνεὰ ὈΥ͂ 
ΟἸεπιοπξ οὗ ΑἸεχαπάπα (' ϑίγοπι. 11. 9, 45): 
(Ηδς τἢδὶ ννοπάσυς 5}4]} σείρη, δηὰ ἢθ τῃδῖ 
ΓΟ Π5 5}|4}} γοϑί :" “" νοπάεγ αἱ ἴῃδῖ νυδιο ἢ 15 
Ὀεοίοτε γου." Τ 5 ραγίῖ4] οὈ͵θοῖ οὗὁἨ ννοπάεγ, 
Ὠοννονου, ἰ5 σοπίγαϑιθα νυ ἢ [Π6 ΚΘΏΘΓΔΙ οὐ]οςῖ 
ἴῃ Ὁ. 22. Μνοτγκε--οὐϊνναΓα 51:6 5---ΠΔῦ ῬΓΟ- 
ἄυςε ννοπάογ, Ὀυΐ ᾿υάφτηοηϊς σοπιρΙεϊοα οη- 
ἔοτοθϑ δοπουσ. Οοιῃρ. Ρ]αῖ. “ΤἬἢδεῖ.᾽ ΡΟΣ ς ς Ὁ. 

σῥεαυ] χ. 32ζ. ΤΤῃθ ἀϊνίπε ψγογκβ τραυϊγο 
(Π6 ἱπιογργοίδιοη οὗ ϑυτηραίῃῦ. ϑιιο ἢ 50Π|- 
Ραΐῃυ ἴπ6 ϑοη [85 ΔΌδΟ] τΕΪγ. 

«υογ“] ΤΠ ἰ5 4 Ἄσδαγασίεγιϑίς ἴογπὶ ἴῃ δὲ 
Τοῆπ (οοιρ. Μαῖϊ. χὶ. 2) ἴθ ψν μος ΟΠτϑῖ 
πο! υάθ5 απνάθυ ἴῃ 5λπ|6 σαῖε ΟΓΥ ἴῃ6 τηδη! ο]ὰ 
ἔογπιβ οὗ Ηἰβ δεϊϊοη. Ηἰΐἰβ "“ννοῦκϑ" νοοῖ 
ἔτασταθηῖβ σοηιΠ θυ ἴο ““1ῆς ννοτκ "ἢ  ΒΙΟΒ 

ΟΖ2 



δό 

ἜΡγδγοὺ Βοοκ. 

51, ΙΟΗΝ. ν. 
τῆς ἀελά, ἀηἀ αυϊοκεπεῖῃ ἐῤέηι; ὄνεη 
80 ἴῃς ϑοη 4ιϊοκεπεῖῃ ννποπιὶ ἢς ψ,]]]. 

22 Εογ ἴδε Ἐδίμεγ Ἰυάρει ἢ πο 
τῆλη. ὃυῖ Βαῖῃ Τσοπιητεά 4} Ἰυάρ- 
πλεηῖ υηῖο ἴπε δοη: 

Ἦδ οᾶπιε ἴο πίῃ (ἰν. 34, χνῖ! 4), δηὰ [656 
Ηὸ πιυβὶ ποοάς ννοσκ ννῃ116 [ἃ ννᾶ8 ἀδῪ (Ἰχ. 4). 
Μίγδςο]θς5 ἔγοπι [5 ροϊπί οὗ υἱὸν ἃτὸ τοζαγάρα 
Οὐ ἴδ ϑαπι6 ἰενθὶ ἢ ἴΠ6 ΟΠ νγογκβ οὗ 
Ομηϑῖ, ἱπουρἢ “ὁ τιϊγδσυϊοι5᾽᾽" ννουκ5 ΠΊΔΥ ἴῃ ἃ 
ῬΕσ. ΑΓ 56η56 τον (ο δ (Υ. 36, Χ. 2ς, 32, 
ΧΙν. 10, 12, ΧΥ. 24). ΑΙ] ννογκϑβ δἰῖκθ ἅτ 46- 
οἰπθά ἴο σοπίτδυῖε ἴο ἴπ6 τοἀεπιρίίοη οὗ ἴ86 
νυν] (ςοπρ. ςἢ. ΧΥΙΐ. 21, τς 566 Ὁ-. 36, ἢ, 

41. ὙΤΠΘ ργοόζτυοθθ ἰπ ἴδ ΟἸΙΡΏΠΥ οὗ {πὸ 
γγοῦκ5 οἵ ἴῃ6 ϑοη ἕο ]ονν5 ἔγοπι ἴῃς δχίθηϊ οὗ 
[δοῖγ σρῆσγο, 2ῶγ αν ἐφ Ἐαίβον γαΐσει ἐδο ἀεαά 
οὐν υέη “0 ἐδε ϑοη 8180... ὍὕΠδ τοϑιογδίίοπ οὗ 
Δῃ ἱπιροΐθηξ πιᾶπ ἰ5 ἴδῃ Ὀιΐ ἃ Ὀερπηΐϊηρ οὗ 
{παῖ ρινίηρ οὗ ΠΠῆπ οὗἁἩ ννῃϊοἢ 1ἴ ννᾷ5 ἃ βσίσῃ. Τὴδ 
νἱν!γίηρ ροννοῦ οὗ ἴῃς Βδίῃογ ἰ5 ἀεϑογ θα ἴῃ 
115 ἱννοίο!]ὰ ρῃγπιςαὶ δϑρεςῖ, Ηδ γαῤεῖρ μρ δε 
ἀεαά από φμεξεπεῖ: ἰῃδλὶ οὗ ἴΠ6 δοὴ ἴπ τείοτ- 
δῆς ἴο [5 πιοῦαὶ ἶανν, δ φιμεζεηεί ὃ «υδοη Ηε 
αὐ]. ὝΠΟ ““ φυϊοϊκοηϊηρ " 45 11 βἰαπάβ ἴῃ [ῃ6 
βοσοηὰ οἶδυϑοὸ 15 ὨΘΟΟΘΘΑΓΙΥ Ποσχίθηϑινε νυ ἢ 
[Π6 γαλείης ἐδὲ ἀεαά από φμίοξεπίησ ἴῃ 16 ἤγϑῖ, 
ὑνῃοἢ 15 ποῖ ἴο ὑὉ6 Ἰἰπιῖοὰ ἴο ΔΠΥ ἰϑοϊδίθα 
χη ΓΟ Ό]οι 5" δοΐῖβ, Ὀυὲ ὀχίοπάβ ἴο 41] ᾿οπὶ- 
τηιπἱσδίίοη οὗ ᾿Πἴ6, πδΐαγαὶ δηὰ βρι για]. ΤΠ 
ταδί ἔοστῃϑ οὗ “"υ!οκοπίην " γε ἀϊβδίηρσυ ϑηοα 
δίζογνναγάβ, νυ. ἃς, 28. 

ΤΠΟ ἀεβηϊξοη «υδο»» Ηδ «υἱὴ τατκβ (1) [86 
οἴοδογ οὗ ΟἈγϑι᾽5 ρονγοῦ, δηὰ (2) ςοπποςῖβ 
115 σοτηπιιπηϊσδίίοη ΟΥἩ ὨΙΡ ΠΟΥ ἢ ἢ τΠ6 
σομηϑ615 οὗἩ Ἰηἤηϊἕθ νυ ϊδάοπι δηά Ἰονθ, δηὰ (3) 
ϑῆσνν5 [5 ἱηάἀεροπάθηςθ οὗ ουϊννατα ἀδδοθηΐ 
(45 ἔτοπι ΑὈγαῆδπλ). ὙΠΟΓΟ ἰ5 ΠῸ ΕἸΠΡἢδ515 
Οὐ ἴπθ ρδγϑοόηδὶ νν}}] οὗ {πῸὸ ϑοὴ (αυδο»Ἄ Ηρ 
ᾳυἹ }]) ἃ5 ἴῇ υ. 2ο (νῆϊςἢ Ης Ηρ» "εἰ ἀοειἢ). 

ΤΠΟ ΔῺ]] σρηισδηοο οὗἩἨ [ἢ15 οἰφίτη οὗ (ἢ σίϑὲ 
ἴο ““αυἱοκοη ννποπὶ ἢς νν}}} "15 Π]οϊταῖϊο Ὀγ 
1η6 ϑδοοοηᾷ οὗ (6 "ϑῃθιηοποῇ Βϑγθῆ,, πὸ 
. ΕἸΕΒΐθοη [Βοπεάϊοτ!οη5)], οὗ 186 Τοννιϑἢ 

[τ 5 ργοῦδοϊθ [πὶ {Π|5 {πη κΚ5- 
Εἰνιη ννὰβ υϑρὰ ἴῃ ϑυῤϊδίδηςε ἴῃ ἴπῸ ΔΡο- 
δίο]ῖς ἀρε: "ἼἽΓου, Ο ],οτά, τί τ γ [ῸΓ 
ὄνεῦ: ὙΠοὺ αηιυϊοκοποδὶ {πὸ ἀθδὰ: Ὑδοιι ατὶ 
βίγοῃρ ἴο ϑᾶνθ. Τῇοι ϑιιδίαί ποσὶ ἴΠ6 ᾿ἰντηρ ὉΥ͂ 
ΤῊΥ πιεῖοΥ: ὙΤποὺ αυϊοκεοηοδῖ ἴῃ6 ἀοδὰ ΌΥ 
ΤῊΥ ρτοδῖ σοπιραβϑίοη. ὍΠου.. πιακοσῖ ροοά 
ΤῊΥ Κα ΠΕ πὸ85 ἴο ἰμοπὶ ὑπαὶ 5ἰεθρ ἵπ {πὸ 
ἀυδκὶ... Του ἂτὶ ἐλ} ἴο αυϊςκοη (Π6 
ἀοδὰ. Βιεβερά ατἭ Τῆου, Ο [οτά, ψῆο 
υϊοϊκοποδὲ ἰῃς ἀοδά.᾽" 

Δ. ΤὍΤδὸ ἔαςϊ πὲ 1ἴΠ6 δὸῃ Ῥβοββθϑβθβ δηὰ 
ΘΧΟΓΟΙ565 [ἢ15 4] ΚΟΠΙΠΡ ῬΟνΨΟΓ 15 65 Δ Ὁ ]Π15Π θὰ 
ΌΥ 1)6 ἔαςϊ τπαὶ Ηδ [ιᾶ5 ἃ 511}}} πιοσὸ ἂννέμὶ 
Ρτογοραῖϊνθι ὙΠὸ συϊοϊκοηίϊηξ οὗ πιθη 5 σοῃ- 
{γαϑῖθα νὰ ἴθ ἡπάρτηοπὶ οὗ πλθη, νυ ϊς ἢ 15 
{ΠῸ σογτγεϊδιϊνε οὗ δίη (1. τη 4.). Απὰ τὴϊ5 

[ν. 22, 23. 

23 Τδῖ ἃ]] πιθη 5ῃου]ά πόποι (ἢ ς 
ϑοη, ἐνεη 48 {ΠΕΥ Ποπουγ τῆς Εδίδετ. 
Ης τῆδλῖ ποπουγοῖῃ ποῖ τἴλ6 ϑοη ἢο- 
πουγοῖ ποῖ ἴῃς Εδῖδποσ ψῇῃϊςἢ Πα 
β6ηῖ ΠΙπι. 

Ἰυάκπιοης Ὀεϊοηξδ ἴο ἴπΠῸ δοη (25 8οπ οὐ γιαη, 
τ. 17), ον ποῦ ΟΥ̓́Θ ἄοϊῃῃθΖ ἢὍὴ9 ῬΑΌΒΟΥ 
Ἰπᾶξο ΔῈῺΥ 8, ὀμέ ῥαΐῤ εορρηρ:εα {ΕἸ γε 8) 
αἰ! ἡμάφηιοης (ΟΥ̓ ᾿ΠῸΟΓΔΠΎ, ἐς ἡμάσνιεπέ νὨὶς 
σΟΠπΊε5 δηά νν}}}] σοπηθ, «υδοϊίγ, ἐπ αἰ ἐς ραγίς, 
ὯΟΥν ἴῃ 115 ἢγϑὶ Ὀδριπηΐην δηὰ Πογεδῆϊοσ ἴῃ 115 
σοιηρ οί δοσοηλρ 5ῃπθη) μρπζο ἐδε δον. 

1δὲ Βαίδεν... ποπαμ) ὙΠῸ ὀχδοῖ ρῆγαβε οὗ 
[Π6 ΟΥΙΡΊΠΔΙ τλδγκϑ ἃ Οἰπλᾶχ: ποῦ οΥϑπ ἀονὶ 
Ὅμο Ῥαῖῦδοχ--ἴο ννῃοπὶ [ἢ]5 ΟΠ ΓΘ τσ ἢϊ 566 πὶ 
ἴο ρογίδιη---ὰάβο ΔῺΥ 2.8}. 

᾿, φοΡῬ 64 κἰν θὰ (δέδωκεν), ἴδε ννοτὰ 
ΠΟΙ 15 σοηϑίδηεΥ υϑοὰ οὗ (Π6 ρι νη] ροθ δηὰ 
οῆϊος οὗ ἴῃς ϑοὴ : υ. 26, 1}. ,ς. νὶ. 37, 39, 
Χ, 29, ΧΥΪ,. 2,4 ΗἾ,, 22 ΠῸἰ 866 υ. 16, ποῖο. 

28. Το ϑοη ἢᾶ5 τοοοῖνοά [6 ῥργογοραίίνθ 
οὗ υάρτηρηΐϊ, δηὰ 1ἴ 15 Κ[γουρῃ [6 δὌχογοῖθο οὔ .: 
1Π|5 Ῥοννεγ ἴῃαϊ πιῆ σοπης ἴο ροζοοῖνε Ηἰς 
ἴγΓι6 πηδ)]οϑῖγ. ΕῸΓ [ἴ ννᾶθ σοπηπλοά ἴο Η! πὶ 
ἔογ 1}15 οηά, ἐῤαΐ αἱ τῆθη «ῥομ ῥοπογ (ποῖ 
Γαΐαγο, Ὀμΐ ῥγοϑθηῖ) 20. δὸῖ φιυφὴ ὧ: {δε 
βοπομγ ἐδε Ῥαίδεν (Χ. 37.) 48). ϑοόπογ οὐ ἰδίου, 
ἴῃ ἰοβ5 ΟΥ ἰπ βοΐτονν, [τ τοδὶ 6. ἀπά 
1Π6γθ 15 αἶϑὸ ἃ σοηγθῦδο ἰοπῃ οὗ (ἢ6 Ττιτῆ. 
[115 ὉγΥ βοηουτίηρ ἴΠ6 δοη ἰῃαϊ ννὸ σϑὴ ἤΟπΟΙΙΓ 
(Π6 ΒΑῖμοῦ , δῃὰ ἢ ἐραὶ ῥοπομγεῖ πο ἐῤέ ϑοη 
ῥοπομγεί ὁ ποῖ ἐδε Ῥαῖδεγ «υδιοῤ “επ| Ηΐ» (ςοιρΡ. 
1 [ὁδη ἰν. 2ο: ςἢ. χν. 24). 

«οδίερ ῥα “επί ῥ'»ηι ΨΒΛΟῺ δβοηῖ Η1π|. 
ΤὭεδο νογάβ τλᾶγκ ἴπὸ ἰγληϑιίοη ἔγοπι (ἢ6 
ςοποθρῖιοῃ οὗ τῤν 80) Θ5ϑθη τ }}γ τὸ (δὲ οὗὨ [Π6 
Θ0ῃ τονϑαὶεὰ Ὁ. ἴπὸ Ἱποδτηδίίοθ. Τῆθδ ρῆγαβο 
Ηε βαΐ τεπὶ πγῖς ἰ5 ροσυ αῦ ἴο 81 [ὁδη (ςομῃρ. 
οπι. νἱ]. 3). [1 15 υϑοὰ ΟἿΪΥ ὈΥ {πὸ 1 οτὰ 
ΔὈΌΞΟΙαἰοὶγ οὗ ἔπ6 ΕδίΠΟΣ, ἵν. 4, στ. 24, 10, 
νὰ 428, 20, Υἱῖ. 16, 28, 22, ΥἹ]}. 26, 29, ἰΧ. 4, 
ΧΙ. 44. 4ς, ΧΗ. 20. ΧΥ͂. 21, ΧΥΪ. ς. ΕἸσον Ποῖ 
{πὸ Ὧ1]1 ἔοττῃ, ἐδε Βαλῥον τραὶ “6η1 πιο, ΟσΟΌΓΒ, 
ν. 27, Υἱ. 44, Νὴ]. 16, 18, ΧΙ. 49, Χὶν. 24. 
Οὐοπ!Ρ. ἰ. 32 (ΗΕ ἰμαῖ βεπῖ πὶῈ 29 δαρεϊπο). 

424--Δθ. ἴη ἴποϑε νϑῦξθβ νν6 ρ455 ἔτοῖὴ ἴδ6 
ςοπδιἀεγαίιοη οὗ ἴῃ τγοϊδίίοη οὗ ἴῃς ϑοη ἴο {Π6 
ΔῖΠεῦ ἴο παῖ οὗ [86 τεϊδίίοη οὗ Οἢγισὶ ἴο 
θη. Το ςοπορρίίϊοη οὗ {πῸ “" στοδίθγ νου." 
οὗ 1ῃ6 ϑ8οῃ, ἴῆ6 αι!οκοπίηρ πὰ πὸ ᾿άρπηοπξ 
οὗ πιεη, ἰ5 ἀοῆποα πιοῦὸ ὀχδςίγ πῃ σοπποχίοη 
ἢ (ἢ6 δοη 85 γενθαϊοὰ Ὁγ 1πῸ ᾿ποαγηδίίοῃ. 
Αἴ [Π6 5ᾶπιὸ {πῖθ. ἰπουρ ἢ ἴδ6 ΟὈ]ιιὸ ἔοστη ἰ5 
ΒΌΠΟΓΑΙΥ ρῥγοβογνο, 6 ννοσκ δηά (πὸ πηϊβϑίοῃ 
οὐ (ἢ δὲ ἅγὲ γεξεγγεὰ ἴο αἀἴσγθοῖΥ (γι; ννοτά, 
Ηἰπιὶ παῖ βοηΐ γε, υ. 24). ἴπ Ὁ. 24 ἴΠ6 
Βόποταὶ ἰάθδ5 οὗἉ 4} 1ἴο δηὰ 8411 πάρπιθηΐ ἴῃ 
σοηποχίοῃ νυν} ἴῃ6 Θ0ὴ (21, 22) δ γοβίδια : 
ἴῃ τοῦ. ς, 16, [ΠΟΥ ἅτε ἀρρ δὰ ἴο ἴπὸ ργεβοηξ 
ογάεγ; ἰῇ 28, ἀ, ἴποῪ ἅτε δρρ᾽οὰ ἴο [δς 
ξαΐυγε ογάογ, 



ν. 24---2}.} 

24 ΔΝ εΠΙγ, νεγὶγ, 1 38Υ υπῖο γου, 
Ης τῇδ Πδαγεῖῃ πὶ νγογά, δηά δε]! ἐνεῖῃ 
οἡ Πίπὶ τῆδῖ βεηΐ π16., μδῖἢ δνεγ βτίηρ 
1πἴδ. Δη ἃ 5841] ποῖ σοπια ἰπῖο ςοπάδιηηδ- 
τίοη ; θαῖ 15 ρ45864 ἔγοπι ἀδδῖῃ υπῖο [Ἰ{6. 

25 δ οτῖϊγ, νεγϊγ, 1 88 γ ὑπο γου, 
ἼΠε Πουῦ 8 ςοπιίπρ, ἀπά πον ἰδ, 
γν πε τῆς ἀελά 541] ἤδθδγ τῆς νοῖςβ οὗ 

51. ΙΟΗΝ. Ρν. 
τἢε ϑοη οὗ (ὐοά: δηά {πεν τὲ ἤεαγ 
8}4]] ᾿ἵνε. 

26 Εογ 858 ἴῃς Εδιμεγ δῇ πὸ ἰῃ 
ΠΙΠ56 1; 80 βδῖῃ ἢδ ρίνεπ ἴο ἴῃε δοῃ 
ἴο ἢδνε [πε ἴπ Πίπιϑεϊἔ; 

27 Απά δαῖῃ ρίνεη Ἀΐἰπὶ ΔυςΠογ 
ἴο ἐχεουῖε Ἰυάρπηεηϊ Α͵5ο, θδοδιιδε ἢς 
15 ἴῃς ϑοη οὗ ῃδη. 

244, εγιϊν, δεν! }} νυ. το, 2ς. 
ξ1, ηοΙ͂Θ, 
Η ἐδαΐ.... δείξουεεξ οπ δίρε... ουεγίασέϊπς ἐξ, 

αραά «ῥαϊ] ποῖ κοῦ ἐη1ο εοπάρριπαίο... 
ἐραΐ δεαγεῖ »17 «υογά απά ὈΘΊ1λον οι Ηϊπ 
ἐῤαΐί “τηἴ γιὸ ῥα {ΠΣ ΘΌΘΥΠ 81 ἀπὰ ΘΟ Θ ἢ 
ποῦ πο Ἰπάκιηοπῖ, ὁμὲ ἐς ρα τ οὐ οὗ 
ἄεαιό (δε ἀθαῖῃ τΠαῖ 5 {ΤΕΥ ἀ64(}} ᾿πῦο ἐγ 

Οοτηρ. ἰἱ. 

(δε ᾿νε τῃδῖ 15 ἔγυ γ 116). ((ὐοπιρ. σ [οδη ἢἰ. ᾿ 
14.) ὙΠ6 ἔννο ςοῃαϊοηβ οὗ εἴεγπαὶ 16 ἅγῸ 
(1) Κπον]εοάξε οὗ ἴπε σενεϊατίοη πιδάθ ΌΥ 1ῃ6 
δοῃ, δηὰ (2) ὑο] ἰοῦ τὰ ἴΠ6 τγυτ οὗ ἰξ, τῇδε ἰ5, 
ὈΕ]ΙοΥ ἴῃ ἴῆ6 ννοτά οὗ ἴπὸ Εδίμογ ὑγῆο βρϑᾶκβ 
του [Β6 δοὴῃ. (ἰοπρ. χνὶὶ. 3. δ νῆο 
Κηονν5 ἴἢ6 Οοβρεὶ ἀπά κπονν8 {παῖ ἴπὸ Οοβρεὶ 
15 ἴγυς σδηποῖ διιῖ δανε 16. ΕἸἴθγηδὶ [Π{ππ 15 
ποῖ διΐυγο Ὀμυϊ ργθϑοηΐ, Οὐ γαῖπου ἰΐ ἐγ, δὰ 50 
5. ἀῦουθ 411} {|π|6δ.0 (οιῃρΡ. ᾿ἰϊ. 18 δ. Εογ δῖτη 
ὙΠῸ μαίῃ (ἢ 5 {{Π }υάρτηθηῖϊ 18 ̓ πῃροβϑιῦ 6. Ηδ 
ἢδ5 δἰγόδαὺγ βοηθ Ὀεγοπὰ 1, (Οὐοπιρ. σ [οἢη 
ἷϊ. χ8, ἵν. 17. 

ῥε ουείδ οπα ῥίνι. ἢ ὈΘΙοΥΘΌ Ὠ11... 
(πιστεύων τῷ π.). ἢς αἀἰδδγεηοθ Ὀεΐννθθη 
ἐς Β6 ΠΟΥ ΠῈΣ ἃ ΡΟΓΘΟη ΟΥ̓ βἰδιοπιθηΐ " {πιστεύειν 
τινί) πὰ “" ὈΘΙ ΕΝ ΟἹ ἃ ροβοῃ ᾽ {πιστεύειν 
εἰς τινά) ἰδ ἃ5 ΟἸοατὶΥ πιαγκοά ἴῃ Οὐοθκ 85 ἴῃ 
Βπρ Ιση, Ἰπουρὴ ἰἴ 15 ἀδϑίγογθά πότ ἴῃ Α. '.. 
Δηά ἴῃ Υἱ!}. 21. Αοῖἴβ χνὶ. 34, Χν], 8.: ΤΙ, 11. 
8; ΜΜΏΠῸ [ἢ 15 ργεβογνοαὰ υσὐ. 4718, 46, νἱῖϊ]. 4ς, 

"46; οι. ἰν. 3; Αςῖβ χχυῖ. 25. ὙΠὸ ἵνο 
ῬὮγᾶθ65 ἅγὲ σοηίγαϑίθα ἰπ νἱ. 29, 20, ΥἹῖϊ. 20, 
Δι; 1 []οῆη ν. το. ἼΦὸο δεΐϊενε Οοά οσ ἴο 
θεῖον τῆς Τογὰ ἰ5 ἴο δοκποννθαρο 85 ἴγ6 
[Π6 πιόϑδϑαρο ψνῆϊσἢῃ σοπηθ5 ἔγοπι Η]πὶ οὐ ἴπὸ 
ϑνογὰ5 ννῃιοἢ Ηδ φρεακβ. [{ 15 δϑοϑουτγηθά {παῖ 
ἴΠ6 πιόβϑᾶρο ἀ065 σοι ἔτοπὶ Η πη, ἀπά ἴθγο- 
ἴοτε ἴο ὈδΙΙονο [Π6 πηθϑϑᾶρα 15 ἴο δείῖονε Η,πι. 
80 Ὦσογο (Ἠγίϑῖ τοίου Η!5 ννοσὰ ἴο ἴθ δι που 
οὗ {πὸ Εδίπογ: σοπηρᾶγε τ. 37. 
“ῥα ποῖ εορι] οουιϑῦῃ ποῦ. Ὅὕἢδ ἰ551165 

οἵ δεϊίοῃ ᾶἃγε τοξαγάϑᾷ ἴῃ {πεῖγ ροϊθηςι4] δοςοιη- 
ΡΙΙ5ῃπιθηΐ ἴη [Π6 ργοβοηῖ. 
εοπενιπα 0} Ἰπᾶρκτιλοπῦ. 

(γοά. ρρ. χίνιι. ΕΝ 
,ῦονι ἀεα! δ ὠπίο... οαὺ οὗὨ ἀεα! πιο... 

Σ [ὁδη 11. 14. [ἴῃ ἢϊ5 θρίϑῖ!α 81 [οὔῃ ϑρθδκβδ 
οὗὨἨ “Ἰονὲὸ ἴο (Π6 Ὀγθίῃγθη "ἡ 45 ἴῃ6 Ῥδυβοῃδὶ 
Ρτιοοῦ οὗ 1τῃ15 ἰγαπϑιιοη. δϑιιοὴ ἴον ἤοννδ 
ΠῸπῚ Δῃ δοςορίδπος ἴῃ ἔδἢ οὐ Ο γίϑι᾽5 ννογὰ 
(1 Ιοδη 11. 7. 1. 11). οαίῃ δπὰ ]πἴδ ἃσθ, 45 
1 ψοτθ, ἔννο 5Ρῃ6Γ85 οὗ Ὄχβίθηςθ, [κὸ ἀδγίζῃ 655 
δηά ᾿ἰχῃϊ : σ [οἢη νυ. 19, 2ο, ςἢ. νἱ 1. 31, ποῖδ. 

28. Το ργεβοηΐϊ πιδηϊ εϑίδίίοη οὔ Ογίϑι 5 

(ὐοπιραᾶτε ἴη- 

Υἱν γηρ ῬονΟΣ ἴῃ ἴπε ϑρι γι] τοϑυγτγοοϊίοῃ 
(ὦ δοίης ἀπά ποαὺ 14) 15 βιἰδῖθα ἴῃ σοηξγαϑβξ 
ἢ ([Π6 δαΐατο τηδηϊβοξίδίίοη ἴῃ ἴὴ6 βοηογαὶ 
τοβυτστθοίίοη (ἐν εοντίησ, ὦ. 28). 8566 ἱν. 23, 
21. Το Πουῦ νᾶ5 “"" σοπιίηρ,᾽) 50 ἔατ ἃ5 ἴῃ 
ΟἸ γι ϑιϊδῃ αἰσροηβδίίοη {ὙΓΪΥ̓Ὶ Ὀδράη ἢ ἴ86 
εἰ οὗ Ρεπίεςοβξι : Ρυΐ ᾿ξ ““ ννᾶ5" δἰγοδάῦ 
ὙὮ116 ΟΠ τβὲ ὀρθηὶϊν ἰδυσῇῃϊ ἀπηοηρ πιθη. 

ἐδε ἀεαα] ἰὴθ ϑριπῖιδ!γ ἀρδα: [Π15 15 (Π6 
Ῥτγθάοσχηϊηδηϊ ἰάθὰ, Ὀυῖ δὲ ἴδε ϑᾶπὶθ {πιὰ ννῈ 
σᾷπηοῖ ὀχοϊάθ {π6 ουϊννατὰ 5:5 η5 οὗ 1ἴ 85 ἴῇ 
[86 ταϊϑίηρ οἵ 1, ,ἀζᾶτιϑ : σοιῃρ. χὶ. 22{Ὁς. Εογ 
(ἢ15 ι.ϑ6 οὗ ἴῆ6 ννογὰ 566 Μίαϊϊ. νἱῖϊ. 2: 0υκΚ6 
χνυ. 24, 242; Κοπι. νἱ. ταν ΕΡῆ. ν. 14. [ἴἴ 
Ὑ}}1 Ὀὲ οὐδεγνοὰ ταὶ {πὸ νοῖςς οὗ ροννοσ ἰ5 
αἰτθυϊοὰ ἴο ἴμ6 δο» 9 Οοά. Οὐομρ. χὶ. 4; 
ςοηίγαϑί ἰχ. 3ς. 

ἐδεγ ἐῤδαὶ ῥαγῇ] ὍΤῆϊθ ρἤγαθθ 15 ποῖ οο- 
Θχίθησινο ἢ ἐός ἀεαά. ὍὙΠ6 νος 15 δά- 
ἀγεβϑοὰ ἴο [ἢ6 ννῇοΐὸ ς]455: [ἢοϑα ννῆο Γϑοοῖνο 
1 (οἱ ἀκούσαντες) 518} ἰἷνθ. Α5 γεοῖ [6 
(Βουφῆϊ 15 οὗ ᾿ξ οη]γ, ἀπά ποῖ οὗ ιάρπηερηΐ, 
Ἔχορρῖ 50 ἔδυ 45 ἴπδῖ 15 ὄθχργοβϑοὰ ἴῃ ἴῃ ψνδηῖ 
οἵ Ἰ1ξδ. 

4θΘ. «4:...5σ0...} ὙΠα ρδγίιοῖοϑ πιᾶτκ (Π6 
“ει οἵ ἴθ ρ πὰ ποῖ ἴΠ6 ἄξσγεε οὗ 11. ΟομΡ. 
ν΄. 21; Μαῖϊ. ΧΗ. 40, ἄτα. 

“0 ῥαίδ δὲ σίπεη....ἢ 80 8079 Ηθ 818ο... 
Τῆὸ δοη 85 ποῖ 118 ΟἹΪΥ 45 ρίνοπμ, Ὀυΐϊ 118 
ἐπ Ηρ» μοὶ ἃ5 Ὀεΐης ἃ 5ρτγίηρ οἵ 8. “ΝῸ5 
Ὡοη δαῦοηηιθ νἱΐαπη 1ἢ πΟΌΪ5 ἱρδ5ῖ5, ϑδεὰ ἴῃ 
δεο ποβρῖτο. [|Π|ὸ δυΐοηῃ Ῥαίεγ υἱΐδπη ἰη 
ΒΟ) ἴἶρ80 παρεῖ; εἴ ἰδἰεπι βοηυϊξ ΕἸΠῈ πὶ 
41 δαῦογεῖ υἱῖδπὶ ἴῃ ϑοπιθίρϑο; ποῇ ἤεογεῖ 
Υἱα ραᾶσίϊσθρβ, θὰ ἰρδὲ νἱΐδ δϑϑεῖ, ςυ}5 
ΠΟ5 νἱῖα5 ραγίοῖρο5 Ἔβϑοῦη5᾽ (Αὐρυϑῖ. "ϑόγτη." 
ΟΧΧΥΊΙ. 9). ΤΠ ἴθρηϑο (ψαῦε) σΑΥΤΙ65 ι.5 Ὀδοὶς 
Ὀεγοπά {πιὸ : δηὰ γοῖ ἃ 5 ἃ ΠΕ Δρρ]:1- 
ςδίίοη ἴο ἴῃ6 ἱποδγηδίϊίοη, ννπογοίη ἴῆ6 ϑοη 
ὈεςᾶπΊο Αἰϑὸ ἴΠῸὸ ϑοη οἵ πιδὴ (υ. 27). ΤΠΟ 
ΒΟΥΟΓΘΙΒΠΙΥ οὗ 6 15 ἔο ]υννεὰ ὉΥ ἴπ6 διι- 
ΠΟΤ ἴο ᾿υάξο, 45 ἰῃ υν. 21, 22ὦ.. Οὐοιῃρ. 
Υἱ. ςγ1 ον. 1. Χ7. 

7. “1.4άὰ] ῥα ὁ ίυεη (Ε8 06) δίνει ... ἡμάφε 
»ιοηὶ (οΥᾺ. αἰ:0) δεεαισε δὲ ἐς ἐδε δοη οΚ᾽ νιαπ 
(δοπ οὗ τι ΟΥ̓ 8ἃ 801 Οὗ 128}}}] 116 
Ργεγοψαῖϊνο οὗ ἡ πιοηΐϊ 15 σοπηθοϊοα νυν ἢ [Π6 
ἴσια διιπιδ Υ οὐ Οἢγιοῖ (δὸπ οΚ »καη) δῃὰ 
ποῖ ἢ τ8ὸ ἔδοῖ ἴπδὶ Ηδ 15 ἴΠ6 γεργεθθηϊδενα 
οὗ Πυπιδη Υ (ἐῤε δοη 9 για). ὙΠ [πάρο, 
δύϑη 845 ἴῃ Αἀνοςσαῖο (Ηφθδνγ. 1]. 18). πηυϑῖ 5ῆδγο 
[Π6 παίυγο οὗ ποθ γῆο ἂῦὸ Ὀγουρὴξ Ὀοίογα 



« Μαῖϊ. 25. 

σ5τ. [ΟΗΝ. ΝνΝ. 

8 ΜΜάαγνεὶ ποῖ δὲ τῆϊ5: ἔογ τῆς 
ΠοΙΓ 8. σοπηίηρ, ἰῃ [πὲ νος Δ]} 
τηδλῖ γα ἴῃ τῆς ργᾶνεβ 5}2]1] ἤεδγ ἢ]8 
νοῖςς, 

29 Απά 5}41] ςοπιε ἔόστῃ; “Πα Ὺ 
τμᾶῖ πᾶνε ἄοπα ροοά, υὑπῖο {Πε γεβὰτγ- 

[ν. 28----30. 

τεςίοη οὗἉ “8 ; δληά τὴεν τπᾶῖ ἤανα 
ἄοπε εν], υπῖο τῆς τγαβυγγεςτίοη οὗ 
ἀδιηγηδίοῃ. 

40 1 «δὴ οὗ πικὶπε οὐνῆ 861 ἀο 
ποιδίηρ : ἃ5 1 Πθαγ, 1 Ἰυάρσε: δληά ΠΙΥ͂ 
Ἰμάρσπιεπτ 15 1υβῖ ; Ὀθεσδυβε 1 5εεΐς ποῖ 

Ηϊ. ὙΠΟ οπιϊϑϑίοη οὗ {π6 γί!οἶο σοποθηϊσγαϊοβ 
αἴϊεπίοη ἀρὸπ ἴΠ6 παίπγο δηὰ ποῖ ὑροη [86 
ῬΟΙΞΟΏΔΙΠΥ οὗ ΟΠ γσῖ, Οοπιρ. 1. σ; Ηθῦγ. ἰυσ, 
4 (ἐν τοῖς προφήταις...ἐν νἱῷ, ἴθ πὸ Ψῃο 
νὰ5 ἃ 50). ἢς ρῆγαϑε (δοὰ οὗ ᾿518}) ἰ5 
ἔουηὰ Βογδ ΟἾΪΥ ἴῃ ἴΠ6 (ὐσοβρεὶ, δυῖ ἢ ΤσσοΓ5 
Αἶ5ο ον. 1. 13, χῖν. 14: ἐδε ϑοη οὗ Μαπ οσςσὺγβ 
. ΣΙ, 11ἰἔ- 13.) 14) Υἱ. 27) 53) ὅΣ, ἃ5 Οἴξῃ ἴῃ 
Π6 οἴδεῦ σοϑθρεῖς, Οοπρ. ἱ. ἐσ, δάάιποηδὶ 
ποῖα. 

48. Μαγυεἰ ποῖ αἱ ἐῤὶς : ῶὸγ.... ὙΠΟ ρᾶγ- 
[14] σρί γϊ4] φυϊς κοηηρ ἀπά ᾿ἀρπιοπί ἰ5 σοῃ- 
διιπηπιαῖϊοα ἴῃ ἃ ππΊν γβα] 40]  Κοηὶπρ πὰ Ἰυἀρ- 
Ιηθηῖ. ἼΘΙ ἰ5 ἃ πηδι κοά σοηΐγαβίὶ Ὀδΐνγθθη [6 
ΠΟΥΓΟΒΡΟΠα ΠΕ οἰλ0}565 οὗ σὺν. 2 ς, 28: ἐξδε ἀναά 
(νυ. 2), αὐ ῤαὶ αγὸ ἐπι ἐξδο ἰονιός (ὁ. 28): 
εογιείθ απά ποὺ ἱς (υ. 29), εο»πείὁ (Ὁ. 28). 
Ηετγε πὸ υ!οκοηϊηρ 15 [6 1ηϑν] 40]6 γοϑὶ] οὗ 
ἴῃς ἀϊνὶπο δοϊίοη (αὐ ...σραδ ῥεαγ); Ὀδίοτο ἰξ 
[ο]]οννοὰ ἔγοτῃ {π6 σοπεοιίτθηςς οὗ ἔδἢ νντἢ 
86 ἀἴνὶπθ πηϑβϑαρὸ (ἐῤεν ἐδαὶ ῥεαγ “ῥα ] ἰμυε). 

ΜΜανυεὶ ποῖ... Οομρ. σ. 2οϑ. Μ᾽ Οηεγ 5 δἵ 
τηοϑβί ΟἿΪΥ ἃ βίαρε οὗ ἰγδηβιοη. Ἐδοῖ πλδηὶ- 
[εβίδίοη οὗ (ἢ γιϑι 5 ρονγοῦ ἰ5 ἃ ργοραγαίίοῃ ἴοσ 
Βοπιοί ῃὶηρ᾽ »τοδίοσ. 

29. [{ ν}} θ6 οὐϑογυθὰ 1ῃδὲ ἴπογὸ 15 ἃ σοῃ- 
ἵγαϑὶ ὑεΐννθεη ἴΠ6 οὔθ σέβϑὶξ οὗ {πὸ ργεβθηΐῖ 
δοίίοη οὗ ἴῃ6 ϑοῃ, «ῥα ἰΐυε (σι 25), δπὰ ἴῃ6 
σοιηρίοχ γοϑαὶξ οὗ Ηἰ5 ἑαΐυγε δοζίοη : σῥαδ χο 
ἤγιρ... 

ἐδεν δαὶ βαυνε ἄοπε (ἐδαὶ τοῦ ἈὉ) ροοά... 
Τῆς “ ἀοίηρ ᾽" οὗ ξοοά ἰ5 ἀδϑου θά ὉΥ ἃ νΟΓ 
ΨΠΙΓἢ 5οῖ5 1 Του ἢ 85 ἰϑδϑιι πρὶ ̓ ῃ ἃ ἀθ πιο ρσὸ- 
ἀυςτίοη (οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες), ννὨ1Π|6 ἴῃ 
ἴΠ6 ϑβεοοπάὰ ποθ ῦεΥ ἰδ ννοτὰ 15 σῃδηροά: 
ἐῤεγ δαί ῥαυε ἄοπε (1) ευἱ... ννογε [86 
εἰ ἀοίηρ " 15 τοραγάθα 5 ΠΊΡΙΥ ἴῃ ἴἢ6 τλογδὶ 
σμαγαςοῖοῦ οὐ ἴῃ δοίίοῃ (οἱ τὰ φαῦλα πράξ- 
αντες). ΤΠ 54π|6 ψνογάβ (ποιεῖν, πράσσειν) 
ἃῖθ ςοηῃίγαϑίθα, οἢ. "1. 2λο, 21, ποῖς , ἘἈοπῖ. 
Ἷ. 22) Ὑ]1. 1ς0 10, ΧΙ. 4. ὙΠὸ ἀϊδεϊποιοη ἰ5 
ὙΜ06}1 ργεϑογνοά ἴῃ [6 Ψ υϊραῖο, ὀοπα “εεεγιμιί... 
"παἰα ἐφεγμμὶ. 

Εογ {πε σοηΐϊγαϑθί οὗ α γοιμγγεοίίοη οὗ {7 (2 
Μᾷδςος. νἱϊ. 14). πὰ ὦ γευωγγεχίίον οΥ ἡμάηρορ, 
8606 ν. 24. ἴπ οπθ οδϑδ ἴδ γϑϑιγγθοῖοη ἰ9 
δεοςοιηρδηϊοά Ὀγ 16 [1] ἔγυυ θη οὗἉὨ 1πἴῆρ, [υἀς- 
τιθηΐ δοῖὶπρ ρδᾶϑῖ: ἴῃ ἴῃ οἰ ΟῚ σοϑισγοο!οη 
55.165 ἰη Ἰυάἀρπηθοηΐ, 

9. ἀα»:»παἰϊο1} 9.0) Ἰπδεπιθῃῦ (κρίσεως). 
ΟοιΡ. [1]. χη 

30. ὙΠ νοῦθο ἴοϊτηϑ ἃ [ΓΔΒ Οη ἔγοτῃ 
πο ἢτεῖ ϑοςςοη οὗ ἴδ ἀἴθοοι 56 ἴο ἴδ βοςοηά. 
Αἱ [δὲ 54π|6 τἰπλδ ἰξ τλᾶγκϑ ἰῃ6 ρᾶϑϑαρο ἔγοπι 

1ῃ6 ἱπάϊγεοϊ (ἐδε 80π) ἴο {Π6 ρεγβοῃδὶ (1) τενε- 
Ἰδλίίοη οὗ (ἢ γςῖ. Τὸ γι (ἢ οἵ ἴῃ6 ἀϊνιπο δοη- 
5ἢ!Ρ. ἢ Ὡς ἢ ἴἢ6 ἀϊβοθιγϑθο οροποά, ἰ5 ἢγϑξ 
Γοροαῖθα ἴῃ ἃ ΠΟ ἕοττῃ, 7 (ἐγὼ) εαπ ον »εὶπδ 
ο«ὐν «εἰ 4ο ποιῤῥίπᾳ; πὰ ἴδῃ (Π6 ρῥηηςρίο οὗ 
Ομ υισῦ 9. Ἰυάρηιεηΐ ἰ5 διὰ ἀοννῃ (ας 1 ῥεαγν, 1 
7μάφε), ννς ἢ 15 ἴπ6 στουπὰ οὗ 4}} ἴγιῃε ᾿υάρ- 
πιθηΐ. 

1 εα...(ο ποίῥίησ)ὴ Οοπρ. Ὁ. 19, ποίο. 
ΟΥ̓ »πὶπε οαυπ “εἰ ΟὐΟπιρ. νἱ]. σ7 ἢ, 28, 

ΝΠ]. 28, 41. (ΧΙ]. 49, ἐξ ἐμ.), χίν. το, (χί. 51), 
ΧΝν, 4, Ὠοΐθ, ΧΥυ]. 12. ἼΠΘ νϑγῪ Ἰάθα οἵ ϑοπϑὴρ 
ἰῆνοῖνεϑ (Ἰῃ δοῖῆς 56η56) ἴδαϊ οἵ ἀερεπάεξηςε. 
ΎΠΟΓΘ [5 Ὀιζ πο "" Τουπίδίη ̓" οὗ ) εῖγ. Βιυῖζ 
ὉΠΩΘΥ Δηοῖ μοῦ ἀϑροςῖ ἴἢ6 δοη ““ἰᾶγϑ ἄοννῃ Ηἰ5 
[|| οὗ ΗΙπλ561{᾽ (χ. 18). 

α. 1 ῥεαγ, 1 ἡμώψε] ὙΠῸ ἡμάρτηρης οὗ ἴἢ6 
Θ0η ἰ5 δαβεὰ ἀροη πὸ ρογίοςϊ Κπονυηοάμο οὔ 
{πὸ τδοιρῆϊθ οὗ ἴπ6 Εδίμου, 25 ἴῃ6 δοείίοῃ οὗ 
1ῃ6 δοὴ 15 ὑδϑθὰ ὑροῇ 186 ρεγέοςϊ νἱβϑίοη οὗ 
ΗΙ5 νοῦκβ. ὉΠ ““ Πρατηρ " 1π (15 νεγϑα νυ ἢ 
τερατά ἴο ᾿υάρτηθηΐ σογτοϑρομάβ ἴὸ ἴῃ6 “" 566- 
ἴη ἴῃ τ. το ΜΙ τεραγά ἴο δοίΐοῃ. 

ὀεεαις 1 “τεξ...ἐρο αὐἱ δ] οΥ7 ἐδε ἔκεδογ «υδίερ 
ῥα “επί ηριε] οΥΚἱ τὰ ὑπμαὺ βοπῦ πιο (Ιν. 14, 
Υἱ. ,χ8, 39). ὙΒ6 ἴννο σοπάϊοηβ οὗ δὐϑοϊαΐα 
}υδῖϊςε ἂτὸ (1) πορδῖϊνθ : δῦβϑθῃςθ οὗ 4}} τεβροςΐ 
οὗ 561, δπὰ (2) ροβίξινε : ἀθνοζίοῃ ἴο ἴῃς ψν}}} 
οὗ ἴδε Εδίμεσ. [Ἃἢ ὈΟῚΠ ἴΠ656 γοϑροςῖβ τῇς }1ι|5ῖ 
ἡιάρπιοης οἵ ἴπ6 δοῃ 15 σοηίγαϑῖθα νυν 186 
ἴλϊϑθ γυῃάρτηρηϊ οὗ ἴῃ6 [ϑννβ, τ. 41 -- 44. 
ΤΠ σοπηδχίοῃ Ὀεΐννθοιι ἴΠ6 οὐδάϊοηςα τεῃ- 

ἀεγοὰ Ὀγ ἴῃς δοη, δηὰ ἴῃ ποποὺυσς σοπάεγοά ἴο 
τῆς ϑοῃ ω 23}. πηιιϑὲ Ὀ6 ποϊςοά. 

[ἰ ν»ῃΠ}Ρρ ὍὈ6 οὐδθογνοά ἴμαῖ τῃ6 ““νν}}}" οὗ 
Ομ γῖϑὶ σοτγοβροηεβ ἢ Ηἰ5 οπθ ὑποδαηροὰ 
ΡοΙσοπΆ ΠΥ (1, ἐγώ). Οὐπρ. Μαῖϊ. χχνὶ. 39, 
δηά ρδῦδι]εῖβΊ. Τῆε τβουρῆϊ οὗ [Π6 νϑῖϑε 8 
ΡΑΥΈΔΙΥ ΠΠυσίγαῖϊθά ΌὈΥ ἃ ποῦϊο βαγιηρ οὗ Ἀ. 
Οὐπιδ 16]: “)ο Ηἰβ5 ν"}}} 45 1 1 ννεσεὲ 1ἢγῪ 
ΜΗ], τὰαὲ Ηδ πᾶν ἀο [ΠΥ νν}}} ἃ5 1 ᾿ξ ννογο. 
ΗΙ5 ν}}}." Βιυιῖ πὸ σοπίιημδδ: “Απηὰ] (ὮΥ 
Ψ1}} Ὀδίοτο ΗἸ5 νν}}, ἰδ Ης πιᾶῦ πηι] ἴδ 
Ὑ}1 οὗ οἴμεῖβ Ὀεέογε [ΠΥ νν}}}} (ΔὈοΐα,᾽ 11. 4). 

ΤΡε «υἱέπεῖ. ἰο δε δοη απά ἰδὲ σγομπά ὁ 
μηδοὶο ῦ (31---- 7). 

ΤΠῖ5 βϑοσοηῃά πηδίη αἰϊνίϑίοη οὗ ἴῃ6 ἀϊδοουγθα 
ςοῃϑίβῖβ, κε ἴῃ6 ἢγβί, οὗ ἴννο ραγίβ. ΤῊΘ 
ὙΥ η655 ἴο Π6 80 ἰ5 ἔγϑι Ἰα! ἃ ὀροῃ (11---40), 
δηὰ ἴῃδπ (ἢ γχοϊθοϊίοη οὗ [6 ννυιῖποβθ ἰῇ [18 
σδι156 δηἀ εηὰ (41---47). 

81- 40. ΟΠ γβῖ ἀρρεδὶβ ἴο ἃ νυν ἴπο55 56ρᾶ- 
ταῖθ ἔγοπι Η|5 ονγη, δηὰ γεῖ δυςῃ (ῃαὶ Ηδ ἢᾶ5 
ἰπηπηεαϊαῖς ηον]οξε οὗὨ 115 ἢ. δυςὶ 'ννϊϊ- 



ν. 31-35.] 51. Ι[ΟΗΝ. Νν. 

ταῖϊης οὐνὴ ψν}}}, δυὰς τὴ6 νν}}} οὐ τῆς 

89 

432 Ὗε β8εηΐ ὑπο Ϊοδῃ, δηά “786 7.μμρ. ".7 

4΄ ςὮΔΡ. 8. 
τ4. 

«αι: 5. 
17. 

ἘΔΙμοΥ ννῃϊςἢ δίῃ 8δηΐζ π16. 
41. 411 Ὀεᾶγ ννἱζηεβθ. οὐ πηγϑβείεῇ, 

ΤᾺΥ νυ} ΠΕ58 56 ποῖ ἴΓ{6. 
22 δ Ἴπεῖα 5 ἀποῖθογ τΠδῖ δελύ- 

δ: ἢ υνπεβ5 οὗ πηε; Ὧπα 1 Κπονν τῇδ 
τῆς τυιῖπθ85 Μψηϊοἢ ἢδ τυ τ ϑϑοῖῃ οὗ 
ΙῺ6 18 ἴγ16. 

Ὧ655 5 ΡΑΓΓΪΥ ρτον βίοηδὶ πα ραγίγ ἤπα]. Οὗ 
τῆς ἔοστποῦ κιπὰ πὶ οὗ ]ομη ἴῃς Βαριίϑὶ 15 
[6 ἴγρο (33---5). Πα Ἰαϊΐογ 1165 ἴῃ [δ 
ὙΠ Π655 ΟΥὨἁ "ὁ νου 5» Ἰοδά!πηρ Ὁ Ρ ἴο (6 νυ ϊ[ 655 
οὗ [86 Εδίμεγ (86---40). 

31. 171 (οιμρμδί!ς) δκαν «υἱΐηει. ο77 (6 οὩ- 
ΘΟ ΣὩ1:8)...7] ὙΠ 5ἴγοβϑϑ [165 οἡ ἴπῸ ργοηουῃ, 
“ 1Ὲ1 δἷοπε δηά ἰπ ἔἘ]οννϑῃὶρ ἢ Ὧο ΟἸΠοΓ..." 
Οοτηρ. Υἱ]!. 14. 

ἐς ποὶ ἐγμ]ῇ Ὅῆὸ ψνογάβ δηζοῖραῖε δὴ Οὔ- 
ἠεςίίοη, δηά ἀοῆηθ ἴδ ἀπγουηΐ οὗ ἴσἢ νυ ἢ 
11 οσοηΐδίη5. Αςοογάϊηρ ἴο ἰερὰὶ ὑϑᾶρὸ ἴῃ6 
ἰοϑι ΠἸΟΏΥ οὗ ἃ νυ]ῖηθ55 νν58 ποΐ γεςεϊνθα ἴῃ ἢ 15 
οὐ οᾶ56, ΤῊΪϊ5 ρπηςσιρὶο ἴπῸ [ὸνν5 ἢ ὑγρὸ 
ἀραϊπδὶ Οἢτσῖ ; ἂδπὰ Ηθδ δοκηονθαρεβ ἴΠ6 
ἀθθροσ πιϑδηϊηρ ἢ σἢ Αγ θη τ. ἢ Ης 
δϑϑογίοα Η!5 οἰ πϑ 56] -ργοπιρίοα (9. Η!»"ε) 
Ης νοι]ά νἱοϊαῖο ἴδ Δοβοϊυῖο ἴγυσε νυ δι ἢ 
ἴδε ϑδοη ονεὰ ἴο ἴπε Βαΐπογ: δουρὶ (ΠΟ 
νγΔ5 ἃ 56η56 ἴῃ ψηϊςῆ Ηδ σοι] ὈδΑΓ νυ Π655 
οἵ Ηιπιβο] (ν}}. 2 1.) ἤθη πὸ Ἐμοῦ βροκθ 
τ«πγουρἢ Ηἰπὶ (νη. 18). 

82. Τδεγε ἐξ αἀποίδεγ) [Ἃ}ἢ ἄπ {ἰπ|6 δηά ἴῃ 
ἀνδ ΔΉΠΟΥ ΔΠΟΪΠΟΓ θθᾶγβ νυ] π655. ΤῸ ν᾽ Π0]6 
80ορθ οὗ (ἢ 5ἰδίεπιεηῖΐ ἀθοϊἀο5 [Παὶ [Πϊ5 ΟἿΟΣ 
5 "186 ΒΔίΠοΥ " δηὰ ποῖ ἴῃ6 Βαρίϊσῖ. [ἡ [Π6 
ψΕΙῖβ65. ὙΥΠΙΟΒ ἔο!]ονν [Π6 οϑι πο οὗ {Π6 
Βδρίιϑῖ 15 ἰγραϊθεα 45 ργον!ϑίοηδὶ, ἀπὰ ἃ5 Ὀθίηρ. 
ἴη ἃ σογίδίη ἄθρτεθ Δῃ δοςσοιηπιοάδιίίοη. Τἢ6 
ΚΟΒΕΪΠΊΟΩΥ οὗ ἰῃ6 ἘΔΙΠΟΥ 15 αὶ ὕροὴ νν δι ἢ 
1ῃ6 ὅοη γϑϑίβ, Ὁ. 27, Υἱἱ. χ8. 

ἐῤαὶ ὀεαγεῖρ «υἱἱπε.1 ὙΠΟ δοίίοη 5 ργεβθηῖ 
δηὰ σοπίημοιιβ (ὁ ὧν... -μαρτυρε!). 

1] ἐποαυ...}1] Ιῃ Ἰπμότωνεβιν, οἴ ἐρῖ5 ΟἸΈΗΕ 
Ἰεάρε Ομγισῖ οουἹὰ τοροϑο. ϑο!βδ νυ ἱῖη655 
σςουἱὰ ποῖ Ὀμπὲ ργοάϊυςο 5 ἴσυο εἴθε. ΤῊΘ 
ΔὈϑοϊαῖε Κπον]θάρε βροόκεοη οὗ Πποῖε (οίδα) 15 
ἴο Ὀ6 ἀϊδιπηρι 5Ξηοά ταὶ (6 ἱκηονίεάρο οὗ 
ἐχροσίεηςα (ἔγνωκα) ἴῃ Ὁ. 42. 

ἐδὲ «υἱήηε:. «υδίε δὲ «υἱἱπε:..128] ὍὌΠ15 [2]} 
ἴοπῃ οὗ οδχργοββϑίοη, 845 ἀιϑίπρι ϑῃθεά ΠΠῸΠῚ 
ὁ» ἣ!5 νυ} Π655,᾽, ΘΠ ρἢ451265 ἴΠ6 Ἰάρα οὗ {πὸ σοη- 
(ἰἸὨυΥ οὗ 16 νυ η655 45 ἃ τηδίζογ οὗ δείυδὶ 
ΕΧΡΟΓΊΕηςΕ. 

38. 7: (εἰ ρ δίς) “επί... .«απα δὲ δαγε...} 
γε Ὧδγο βΒοῃῦ... απ Ἀ0 ἈδΔ; ὈΟΣΤΏΘ... ΤῇΘ 
τηϊϑοίοη δηά ἴΠ6 ἰδϑι ΠΊΟΩΥ ἃσὸ βροΐθη οὗ 85 
δϑϊάϊπρς ἰη {πεῖς τεσ] 8. ὍΤῆδ Ῥσοπηηεηΐ Ἰάθα 
5 ποῖ {πε Ὠἰδῖοτς ἕαςϊ (1. 32), ὈὰΣ [86 Ῥογπη)δᾶ- 
πεπὶ δά ἤμδ] νδῖια οὗ [86 νυ] πεβϑ (1. 34,11}. 
46, ν. 37, Χὶχ. 35). 
ΤΒΕ σαρμδῦς ρῥγοποὰῃ (7: ἢᾶνε ϑεηϊ...) 

Ὀάτγα νυν Π685 υηΐο ἴῃ6 ττυτἢ. 
24 Βυῖς 1 τεςεῖνε ποῖ τεβ ΠΟΥ͂ 

ἔτοπη πιᾶη: δυῖ (ἢδ86 τῆΐηρβ 1 547, 
τῃλῖ γε πιῖρῃς δε βανεά. 

35 Ηε ννὰ8 ἃ Ὀυγηΐηρ᾽ Δπὰ ἃ 5Πϊηϊπρ; 
Ἰρμς: δηὰ γα νψψεγα νυν] ηρ᾽ ἔογ ἃ 5εᾶ- 
80 ἴο γα)]οῖςε ἴῃ ἢ 5 ρῃτ. 

ΤΆΔΙΚ5 ἃ Τςοηίϊγαδὲ δείννοεη [86 5ἰδῃάδλγά οὗ 
ΔυῖϊθοΥ Ὑ ΜΠΙΟἢ [Π6 [ἐνν5 δεῖ ὑὉρ πὰ [δαὶ 
Ὡς ἢ ΟὨγσὶ δατη θὰ (υ. 24). Αἱ [δ6 5ᾶπι6 
ἄπηθ [Π6 γείθγρησε ἴο [οῇῃ ἔο]]ονγ5. παῖυγα! !ῦ 
αἴογ [Π6 πιγϑοίογίοιιβ σείογοηςθ ἴο “"δποίδογ ἢ 
ἴῃ ννῃοπὶ ϑοπῖθ ταις τ(ηκ [δὶ (ΠΕΥ τεοοξ- 
Ὠϊποα ἢ ]π1. 

84. Βμί 1 γεκείυε πο ἐδηένηοην ζγονε γιασι...ἢ 
Βμὲ του [6 νυ] ηθ85 οὗ [οὔπ ννὰ5 ἀδθοϊϑίνα 
Δισογαϊηᾷ ἴο γοιγ νίονν, 1 (οι ρῃδίϊς 45 ἀ15- 
Εἰησι 5Ποὰ ἔοι γ0μ) γερο ποί ΤᾺΥ Ὑ1ῦΌΠ)688Β 
(τὴν μαρτυρίαν, ἴδιο νυν 655 νν ΙΓ ἢ σΠγαςίογΖ6 5 

ΓΕΔΙΠΥ Οὗ ΠΙΥ͂ Ὑγοῦῖς πὰ δηδννεῖβ ἴο [1) 
,ονι ἃ ταδὴ (Ἔνθη ᾿πουρῇ ἢδ Ὀὲ ἃ Ῥγορδοῖ), 
μὲ ἐῥεις ἐῤίπρι 1 1.γ----ἰ ἈρΡΡΘΑΪ ὄνθη ἴο 1815 
ἱπηρεγίοςϊ τυϊΐηθββ, 1 υγῦθ Ὄνου ρἷεα Μ Ὡς ἢ 
ΤΏΔΥ Ὁ6 οχρεςίεά ἴο ργον4}} νυυτἢ γοι;---Ἴραΐ γε 
-ανϑῃ γε---γησ δὲ (1.8.7) δὲ “αυεά. 

856. δε «υα: α δωγπίηρ ἀπά α «δίπίπρ ἰξσῥι,..ἢ 
Ηδ «υα----Πουρἢ πον ἢ15 ννοτκ 15 σπάεά ὉΥ 
᾿ρΡΓΙϑοηηθηῖζ οΥἨ ἄἀδρδίῇῃ --- [8:9 δὼ» ὑμδῦ 
ὈΌσποῦ δά 5.2 500} (ψίνει ἐϊσῥι)... ΤῊΘ 
ΡἢγΑθα ΠΠΔῪ 4150 ὈῈ τοηάογρά, 9 1δὰρ ὕὉἈμδῦ 
15 κἰηάϊοὰ διὰ δῃ 1 ποῦν, ΌΥ ἴμ6 ΔηΔΙΟΡΥ οὗ 
Μαῖῖ. ν. τς; Ὀυϊ [κῸ χΙΙ. ,χς, ον, ἵν. ς, 
ὙἹ]. ΤΟ, ΔΙῸ 5ΙΓΟΏΡΙΥ ἀραϊπϑὲ ἴἢ]5 ἱπιογρτοίδιοῃ. 
]Ἰοδη ἴΠ6 Βαρξϊσιὶ ννᾶ5 ἴῃ δ, ἴῃς ἀεγνδίνο 
δά ποῖ ἴῃς 56] υπληου5 φῆ (1. 8). Οοπιρ. 
Μαῖῖ. νἱ. 2λ᾽;  Ροῖ. ἱ, το; Ὀυῖϊ ἴῃ6 ψογὰ 15 
υϑοὰ 4ἰϑὸ οὗ ἴῃ6 1,ἀπὶῦ, δον. χχὶ. 23, νυν ἤθτθ 
(Π6 σίογΥ οὗ Οοά, 85 ἴπὸ βουγοοὸ οὗ ᾿ξ ῆϊ, 15 
ῥἰδοθά ἴῃ σοπποχίοη νὴ] ἴῃ 6 1ἀτηῦ, ᾿Βγου ἢ 
ννῃοπὶ (45 ἴΠ6 ἰδαπὴρ οὗὨ [ἢ}5 νδϑῖ ἴ6π1ρ]6) ἴῃ 6 
ἸΙχῃς 15 σοηνεγοά ἴῃ ἴδε ον οὗ Οοά. ΤΒὸ 
ἀοἤπιῖα ἀττῖςὶο {πε 40) 5᾽ΣΡῚΥ πιλτκβ (6 
Αγ ΠΑΥ Ρίοοα οὐ Βουβεῃοϊά ἐιγηιέαυγο (σοιηΡ. 
Ματζκ ἱν. δὲ; [ἰκὸχὶ, 36). Τῆδ οριΠεῖβ σοπὶ- 
Ρἰεῖς 186 ἱπιᾶψθὸ. ὉΠ ΔΠῚρΡ 15 οχῃδυβῖθαά ὈΥ͂ 
δδηηζ; ἰἴ5. ΠΟ ΠΙΠΔΕΙΏΡ ΡΟΝΟΙ 15 [ΘΙ ΡΟΓΑΓΥ, 
πα 56η5 0] 7 σοηβιτηεά. ἰοῆπη ἴπ6 Βδρίἰϑὲ 
ὨΟΟΟΒΘΑΓΙΥ ἀοογεαϑοὰ (11. 10). Τῆδ {π|6 15 
ΘΠ ΠΟΙΟΥ͂ ἀρργορτγίαϊο ἴο με Βαρίϊδῖ ἴῃ ἢ]5 
τεϊδίίοη ἴο Ομγιβὶ (δε Ζίσδη); Ὀυϊ {Πέτα 15 )Ὸ 
ενϊάθηςθ ἴο σπονν ἴπδῖ 1 ννᾶβ γίνθῃ ἴο [Π6 
μεγαϊά οὗ Μοβϑίδῃ ΟΥ̓ τγτδάϊίοη, τδουρὴ ἢ 
ννᾶ5 Δρρὶ θὰ ἴο βϑονεγαὶ ἀἰβι ! ρι 5ῃθαὰ (δας 6 Γ5. 
Οοπλρᾶσε Βυχίοτῇ, "1,6Χ.᾽ 5.ν. δδ 3, Ὁ. 338. 
Βυϊ νὮ}}6 ἢϊ5 βίογυ ἰαϑίθαὰ [Π6 ἴονν5 (γε 6πὶ- 
Ῥμαῖϊο) «ὑεγε «υἱἠδηρ ῶὼγ α “ταποπ (απ ῥομγ, 
4 Οὐν. υἱῖ. 8; 6]. 11. ς; ῬΏΠ]Θηλ. 1 5) 10 γελοῖτε 
(ἀγαλλιασθῆναι) ἐπ ῥίς ἰσόΙ. ὙΔι5 ἐχυϊεηρ 
ἾΟΥ Βοννένοσ εβοννοὰ {Πεῖγ σϑὰὶ πηϊϑιυηάεγ- 



90 στ. [ΟΗΝ. Νν. : 

6 4 Βυῖ 1 δᾶνε ργεδῖεγ νυν} 688 
ἴλη ἐῤαὶ οἵ Ϊοβη: ἴογ τῆε ψνογκβ 
ψνῃς ἢ τῆς Ελίῃεγ πδῖῃ ρίνεπ πιὲ ἴο 
Βηΐ5ἢ. ἴῃε βᾶπιεῈ ννογκϑτῆλι 1 ἀο, δᾶ 
υνὶτη655 οὗ της. ἴπδξ τῆς Ελδογ μδἢ 
βδηΐϊ Π|6. 

27 Απά τῇε Ἐδιδεγ δἰ πλβεϊ, νος ἢ 

δἰδπαϊηρ οὗ ἢ᾽5 πηϊβϑίΊοη. ὙΠ ΠΟΥ νγοϊσοπηθὰ ἢ15 
Ῥοννογ, Ὀυΐ ἀϊδγοραγάθα {πὸ βϑοϊοπηη νναιτηρ οὗ 
ἢϊ5. ργοδοῆιης οὗ τερθηΐδηςθ. Ηἰ5 βἴεσῃ ὑγί- 
80Π06 ὈΘΟΔΠΊῈ ἃ ΤΊΕΓΟ ϑροςσίδοϊθ. (ΟΡ. [ὺΚ6 
Υἱ!. 24 

860,37. Βιὼμ 1 βαῦυε φγεαίεγ «υἱΐποι.... 
Μοτε ὀχᾷςῖγΥ: δΜμὶ ὃὍ89 ψλῦπθ8Β8 ὙΒΊΟΒ 
(οπιρῃδίῖς) μὰ ν9 15 ΚΥΘΘΌΘΣ (ΠΊοΓγα σουςΪυ- 
5:06) ἐῤαη ἐῤαὶ 977 Ψοδη (οὐ ἐδαπ .]}008η), ον... 
ἐδε ὙΘΥΥ «υογᾷ: ἰδαὶ 1 40 δξεαγ «υἱπε!. 07 γιὸ 
«ἀπά ἰδὲ αέδεν «υδίο δ “τη γησ, Ἐ6 ῥα δογῆξ 
«υἱπες. ἼΤΠΘ οὴθ νυ] Π6855 ννᾶ95 ὄὐύθὴ ἴδοη 
Ὀοίηρ ρίνοη ; ἴπ6 οἵποῦ ννᾶβ σοπιρὶεῖθ.Ό ὙΠῸ 
Γονοἰδῖίου πιδάθ ἴῃ Οἢγβῖ, δηὰ ἐβρθοῖδ!}!}Υγ ἰη 
Ἦ5 ννογκβ οὗ ροννοὺ, ννᾶ58 ἃ ργοοῦ ἀδνεϊορεά 
Ὀείοτο [ἢδ ἐγὸβ οἵ πιθῆη. δ ἢἰδίοτίςδὶ γονοὶδ- 
ἴίοη οὗ {πε ΟἸἹὰ εβίδιλεπίὶ σοηϑιπηπιαῖεά δὲ 
ἴῃ Βαρ[ϊ5πὶ νγᾶβ δἰγοδαγ ἃ ἢπιβῆθα ννῆοϊθ, δηὰ 
τεσογάδα ἰπ {π6 ργοραγαίογυ ϑοπρίιγοβ οὗ [86 
οἰά (ονθηδηῖ. 

ἐδεέ α«υογᾷς... σ΄] “ἸΏΘ ννογκ5᾽) οἵ 
Μεβϑιδῃ ἔγοπὶ ἴῃς αἰνίπο δἰἀθ ννέσγε ἃ ςογὴ- 
ΡΙοῖς νοὶ. (ῥα ψχίνεπ), ὉὈμὰΐ (ΠΟῪ ννογο 
ταύ} τοι ρῆϊ οὐἵ οἡ οαγίἢ (ἐδαΐς 7 «“ῥομίά 
αείορριῥἐ μα, ὦ. 34}; ἀπα [15 δοςσοιλρ] 5ηπιεπί 
5 ἴπΠ6 οπὰ ρῥγοροβρά ἰῇ πε αἰϊνίπο γρὶῇ 
ενα). 

: Ὡν «υογ 4} ὙῊΙ5 ΡὮΓΑΘ6 5 υι564, 85 ΣΘΠΘΓΑΙΪΥ͂ 
ἴῃ δῖ [ὁΠπ᾿5 Οοϑρεὶ (νυ. 20, η.)., ἴο ἀδοοπ Ρθ ἴΠ6 
νΠοΪὸ ουννατα πιχᾶηϊ οοίδιοη οἵ (ἢ γιϑι᾿ 5 ας ϊ- 
νγ, ὈΟΙΏ (Πο56 ἃοῖϑ νυν ῃ! ἢ ννὸ 68}} σδυρογηδίαγαὶ 
δηά {π056 νη ἢ νν6 σὉ4}} παῖυγαὶ. ΑἸ] ἀἰκθ 
ἅτ ψτουρῆϊ ἰπ ΙΒ] πηθηΐ οὗ οὔθ ρἷδῃ δηὰ ὈγῪ 
ΟΠΘ ΡΟΝΡΟΥ, ὍΤηα ΤἼΔΠΥ ὁ“ νΟΓΚΕ᾽" (ΥἹ]. 2, ἰχ. 
3.Χ. 25, 32, 27 ἔ., χῖν. τὸ ἔτ, χν. 24) ἅγὲ ραγίϑβ 
οἵ 1ῃ6 οπθ “ ννογκ " (ἴν. 34, χνὶ. 4). Τῆς 
ἢ ΓΑ56 ΟσσΓΒ Οἰϑοννῆογο ἰῃ Μαῖῖ. ν. στό. 

ῥαιὸ σίυεη (δέδωκεν))] ὙὍὙΠα ἀεοϊαγαϊίοη οὗ 
[Π]5 τοϊδίίοη οὗ ἴπη6 ΒΔΙΠΟΓ ἴο {Π6 δοὴ ([ποᾶτ- 
ὨΔῖ6) 15 σμαγδοίοειϑτς οἵ δὲ [οῆη, Το Εδίποσ 
μαῖῃ ρίνθῃ 411} (Πϊπρδ ἰῇ Ηἰ5 μαπὰ (1. κχς, 
ΧΙ. 3): Ηδ διδῖῃ ρίνεη Ηἱἰΐπὶ 41}} Ππαρπηθηΐ 
(το. 22, 27); Ηδ ραν Ηιἰπὶ ἴο αν [{6 ἴῃ 
Η Ἰπιβο]Γ (υ. 26) ; Ηδ Παίῃ ρίνθῃ Ηἱπὶ ἃ σοπὶ- 
ΡΑΠΥ οὗὨ 411] ϑογνδηΐβ (νὶ. 39; ΤογῃρΡ. νῖ. 
ός, ΧΥΠ. 2, 6, 9, 12, 24, ἈΝ]. 9); Ηδ Πδὶἢ 
εἰνεη Ηἰπὶ σοπιηπιδηάπιεπί ννῆδῖ [0 54. (Χίϊ. 
49) δά ἴο ἀο (χὶν. 21, χΥϊ. 4: ὄδομΠΊΡ. 
ΧΥ. ) ἢ). ΗὀὌ ραν Ηϊπι δι πογν ονϑσ 8}} 
Ποσἢ (χν!!. 2); Ηδ Βαῖίῃ ρίνεη Ηἰπὶ Ηἰβ πᾶπιθ 
(Χν}. τσ ἢ) πὰ βίοσγ (χν!. 24: σοιηρ. Ὁ. 
22). 
,π.4Ὁ] δοοοῖ 118}. (Οομῃρ. ἱν. 14. ποῖΐδ. 
δαί 1 40] ὝΠΟ ργοποιῃ (ἐγώ) ὙΠΟ ἢ [5 

[ν. 436---48. 

ΒΑ 86ηῖ π|6, “δῖ ὈοΓης τυ! 658 ἢ Μερε 
οἵ πιθΘ. Υε πᾶνε ποιῖθοσ ποαγά ἢϊθ. 
νοῖςε δῖ ΔΠΥ {{π|6,) ἤ ποῦ 8εὲπ 8 ὁ Ῥευι. 4- 
βῆδρε. 

428 Απά γε ἢᾶνεὲ ποῖ ἢϊ8 ψογὰ 
Δριαΐπρ ἴῃ γοὺ: ἔογ ποσὶ δ Βδῖῇ 
86ηῖ, πὶ γα Ὀεΐίανα ποῖ. 

ἰπϑογίοὰ ἰπ ἴῃ6 σοτηπιοῃ ἴοχῖ πιιϑῖ Ὀ6 οπκιἰοα, 
[1 Ξἰδηάε ἴῃ χ. 2ς, χὶν. 12, δηὰ Χι. 7. 

897. ἐδε Ἑαΐδεν (οταῖϊ διίνριοῖ)...Ὲ 96 (ἐκεῖ- 
νος) δαί δογγις «υἱίπε.... 8146 ΌῪ 5᾽ἀ6 νὰ 
[(Π6 σοπίϊπιοιιδ νυ] Π655 οὗ τῆς λίποι (υ. 32) 
1ΠΘΓΡ 15 ἃ νυ ϊπο55 νυ ῃϊο ἢ 18 σοταρὶεῖθ. ΤῊ15 
ννᾶ5 βίνθη, ἴῃ 115 ουννατά ἔοτηι, ἰη ἴΠ6 ρσοόρῇο- 
Ὡς τοδοπίης οἵ {6 ΟἹὰ “Γοβίδιηθηϊ οἸοθοὰ ὉΥῪ 
16 ννοῦκ οὗ {ῆε Βαριϑῖ; δπὰ ἴῃ ἰΐ5 ϑορίγίτυδὶ 
ἔοστῃ, ἴπ ἴῃ6 σοπϑιτυτοη οὗ πιδη νυ ΒΟΓΟΌΥ δ 
ΓΟΟΟΚΠἾ565 ἰη (ἢ γισὶ {86 ΓΒ] πιθηΐ οὐ 16 ρτοὸ- 
νἹἀθητϊί4] ἰοδοῃίηρς οὗ σοά. (ομηρ. ΝΑῚ 

87 ὁ, 88. Βιιῖ 5{}}} [Π6 ἀου Ὁ]6 νυ Π655 νγᾶ5 
πᾶν ηρ. Τῆς ννοτάβ πὰ νἱϑίοης οἵ {πὸ 
ΟἸΪὰά Τεριαμμθηῖ ννοσὸ Δ] Π]|1οεὰ ἴῃ ΟΠγιϑὲ (ἰ. 
17). 1 Ηὀ ννᾶβ τεὐοοϊεὰ δἱ Ηἰβ5 Ἴςοπιίηρς, 
ΠΟΥ ννογα ἱπαγι συ δία δηὰ ἀητοὶ ἴο ἴπο ἐβιἢ- 
655. 80 ἴοο ᾿ξ ννὰ5 ψ ἢ ἴΠὲῈ ἰασὲ ννιτηθ85 δ 
{πὸ Βαρίίσπι (!. 22 .). δίηςθ ἱμογοίογε ᾿ἴ 15 
ΟὨΪΥ ἱβγουρῃ ἴἢ6 ϑοὴ (πᾶΐ τηθη οι ΠΘΑΓ ΟΥ 
566 Οοά (χίν. 9), ἴπ6 [νυ Ὁγ {πεὶγ ἀἰϑθο!οῖ 
οὗ Ομηϑβι δορὰ ἴο Πδασ δηὰ 586ὲὲ Ηΐὴ (7ε ἰ5 
ὈΠΟΙΊΡἢ 4116); ΠῸΓ ν»ὰ5β ΗΙΒ νοτάὰ, νῃς ἢ 
δΔησννοῖβ ἔτοπὶ νυ ἢ] ἴο πὸ γονοϊατίοη νυπουζ, 
ΔΌΙΔΙ Πρ ἴῃ πεῖ (1 Ιοδη 11. 14). ΤἨ5 Αἱ] 
ἔο!]οννϑ ἔτοσὰ 16 ννογά 5 νυ ΠΙοἢ ἀγὸ οπλρἢαβιχοά 
ἴῃ [Π6 οὔξίηαὶ! ὈγῪ {πεὶγ ροβιοῃ : «υδο»» Ης 
“επί, Ηἰ»ι γε (ὑμεῖς) ὀρέϊους ποῖ. 

ἼΤῊΘ ρᾷβϑαμο 15 ἃ βιπηδγυ οὗ (ἢ πηοάδ δηὰ 
ςοπάϊοπβ οὗ τγενοίατίοη. ὍὙῆς (δολίης δηά 
(ῃ6 σμαγασίοσ οὔ Οοά οδη ὕὲ ἀϊδεονογοὰ ἴπ 
ῃδίυγο δπὰ Ὠϊδίοτγ, θυ Ηἰ5 Δ ογὰ πιυδὶ Ὀ6 
ννοϊςοπιθὰ δηὰ Κορὲ ἴῃ ἴῆθ δὺμ] ἴῃ ογάογ (ῃδῖ 
[Πδι ψνῃις ἢ 15 νου ΤΥ Ὀδ ᾿π|6}}} 10 ]6. 

δὲ: «οἷεε.. “ῥαρε..)]Ὶ Οομρ. ἔυκΚῈ "1. 22 
(τοίορ, “θαρ6), ἴχ. 3ς. Οοπιρ. ςοἢ. χὶϊ. 28; 
Αοἷξ νῖϊ. 31, ΙΧ. 4, Χ. 13. 

388. ῥὶς «υογά] (Οοιηρᾶτε χυῖ. 6 ἔξ; 
1 Τ]οδη [. το, ἰϊ. σ4, (Ηφῦτ. ἵν. 12). Τῆς ψνογά 
οὗ Οοὰ ἰΒβ ἃ Ροννοσ νη τη, Βροακιηρ ἴο 
δὰ ἱπγουρῇ [18 σοηῃϑοίθηςθ; ποῖ 5] Π|ΡῚΥ ἴΠῸ 
51 πὶ οὗ [ῃ6 ΘδτΠ Ποῦ τονοϊαοῃ υπάογ τἴῃ6 οἱὰ 
(ὐονεηδηΐ 845 ἃη Οιϊνναγὰ ρόννοῦ; ὨΟΣ γεῖ δῇ 
ἱπάορεπάθης ]Πυπλϊηδίίοη : Ὀὰϊ [6 ΨΜΏΟΪΘ 
ἰοδοδίηρ οὗ Ῥχγονιάθρηςθ (ο]ξ ἴο δ ἃ ἀϊνίηθ 
Πλε5ΘΆΡΘ. 

,)ον (Ὁ6ο8π59).. ΤΠ 5 ποῖ δορὰ ἃ58 
πε στοιπά, Ὀυΐ 85 ἴπ6 δίξῃ οὗ ννῆδί πα5 Ὀδθθῃ 
5δἰά. ὕΟοιμρ. [ωΚ6 νἱῖ. 47:Σ [0δη 11}. χ4. 

ῥὲ ῥα “επ1} δὲ ϑοαῦ. ΟὐΟμΊΡ. ΧΧ. 21, ποῖδ, 

39, 40. Ῥτοπὶ ἴπθ δϑορηζίαὶ οἱοιηθηΐβ οὔ 
τανεϊατίοη, Ἔχίογῃδὶ] (σοίσο, “θαρε) ἀπιὰ ἱηίεγηδὶ 



ν. 309-43. 

10 “΄ δελιςἢ (δ βογίρίυγεϑ; [ῸΓγ ἴῃ 
(ἢεπὶ γε τῆ ϊηΚ γε ἢᾶνα εἴεγηδὶ [6 : 
“ἃ πὰ {ΠΕΥ ἅγε πεν τυ ΐς ἢ τεετν οὗ πιο. 

40 Απὰ γε ν»}]] ποῖ σοπὶθ ἴο Π16. 
ἴδλῖ γε πιῖρῃς ἢᾶνε [1{6. 

«υογ), ἴῃ6 Τιοτὰ ρᾶ5565 ἰο ἴπθ τεοογά οἵ 
ονοϊδι θη ἴῃ ϑογρίυσο. ὍΤη15 ἴῃ6 [ονν8 

ταἸβιιϑοα. 
89. δεαγοῦ ἐδὲ “εγιῥίμγο...Ἷ Ὑ ΒΘΒΙΤΟᾺ 

ἐδε δεγίρίμγε;... ὙΠ6 οτἱρίηαὶ νγογὰ πᾶν ὃ 
ΟἸΕΠΟΓ ἱπιρογαῖίνα (Α. Ν.}) οὐ ᾿Ἱπάϊοδίῖνθ. ὙΠῸ 
ἰπαϊοδίϊνο τη θγίηρ 15 5ΙΓΟΠΡΙΥ τεσοπιπιοηά θά 
Ὀγ ἴΠ6 (1) ἱπιπχεάϊαῖθ σοπποχίοῃ, γε “σαγεῤ... 
αηπα ἐῤεγ... (2) ἴδδ 5θηθὲ οὗ ῶγ ἐπ ἐδερηε γε 
ἐῤίπα..., ΜΈΙΘΝ τδῖθοῦ Ἔχρ δίης ἃ ργαςίίοο ἤδη 
ΤΟΟΟΠΙΠΊΘηα5 ἃ ῥτγεσορί (3) [ἢ6 βόπογαὶ ἔογτη 
Οὗ [6 ρᾶβϑαρο: γε ῥᾷσε.. γε ῥαυε πυί...γὲ «υἱ 
ποί; (4) ἴδε σδαγδοῖοσ οὗ 16 [ον ψῇο 
Τεροϑοὰ ἰπ ἴπῸ Ἰοῖῖογ οὗ ἴπὸ ΟἹ Τοβίδπιθηῖ 
ἰηδίοδαὰ οὗ ἱπίογργεῖίηρ [ἃ Ὁγ ἴπε Ποῖρ οὗ {πὸ 
᾿Εἰνὶπρ δνοτά. οη ἴδὸ οἵἴδμοσ 546 ἴῃ ρυβιίοη 
οὗ ἴπ6 νοῦ δὲ ἴῃ6 θερίηπίηρ οὗ {86 ϑδεπίθηςο, 
δηὰ [ῃς οπιβϑίοη οὗ ἴῃ ργοποιιη, νυ ἢ οςσυΥ5 
ἴη ἴΠ6 ϑβροοηὰ οἴδιιϑθο, τὸ ἴῇ ἕδνοιισ οὗ [86 
ἱπηρεγαῖίνο στοπάογιπσ. Βιυῖ οἡ ἴΠ6 ψ Πο]θ, ἴπ6 
ΓΟΥΠΊΟΓ Υἱὸνν 15 ἴπ6Ὸ τηοδῖ ὑγοῦδῦϊθ. ΤΠ ἰη- 
βουζοη οὗ ἴἢ6 ργοποιη ννου] Ἱὰ ννϑαίκθη {Π6 ϑἴγοβϑϑ 
ὙΥΠΙΓἢ 15 Ἰαϊὰ οἡ {πὸ ἰάθα οὗ σεαγεῤίη, αὐνιὰ 1}}15 
15. ἴῆε σοηίγαὶ (πουρῃϊς. Το ἰπίεηϑο, πηϑρίδοθὰ 
αἰ ροποθ οὗ ϑϑδγοῇ 15 Ἴσοηϊγαβῖθοά νυ {πὸ 
ΓᾺΌ]ς γεϑυϊε, 

δεαγεῦ) «ἢ. νἱῖ. κ2: 1« Ῥεῖ. ἴ. τσ. ΟΡ. 
Ἐοπι. νἱ}. 27: 1 ΟοΥ. ἴ!. το; Ἀδν, 1, 22. 
ΤΗΣ, οΥ ΊΠ4] ννογτὰ (ἐραυνᾷν) ἀεβοτίθεβ {παῖ 
τηϊπυῖο, ἰηΐοπϑε ἱμνοδι βαίιοη οὗ ϑδογρίυγε 
(1) ν πο ἢ Ιδϑυεά ἴῃ ἴἢ6 8] ρογίςᾳὶ δηὰ 
τηγϑίϊοδὶ ᾿ηϊογργοίδιιοηβ οὗ 6 Μι͵οάγασδ. Α 
βδίηρῖ ἘΧαπρὶς οὗ {ἢ6 5ἴγεββ ἰαϊὰ ὑροὴ πὸ 
ὑπτῖοη ννογὰ νν}}} δα βῆςο : “ ΗΠ}16] θὰ ἴο 5ΔῪ 
τοῦς ΤΒΟγΆἢ (1.Ὧνν}, πιοτὰ [1 (Ρτον. ἢ. 
1 ἢ)... Ηδ νδο δᾶ5 ροίΐθη ἴο Ὠίπηβο ννοσβ 
οὗ Τπογδῇ, ἢδδ5 ροζζθη ἴο ἢ πιβο 1 ἴῃ6 Π1δ οὗ [Π6 
ψοτ]ὰ ἴο ςοππο" (' ΑὈοίἢ, 11. 8. ΟοΙηρδγε 
ἜΡογοκ Κ. Μεγ᾽ [Ὡσουρδουῖ, ΤΑγιοσ, ὁ ϑαγὶηρϑ 
οὗ 1ῃ6 ΒΑΐπογϑ, ΡΡ. 1123 .). Τῇὸ Κπον]θάρε 
οἵ Οοά, ᾿ἴ ννᾷ5 Ἰπουρμῖ, νυ ῆουϊ τεροηΐδησο 
Ὀτουρῆϊ ἔογρίνθηθϑα οὗ 5ϊπ5 (5. Μ. " Ὠι4].᾽ 
8 141). 
᾿ ἐξ ἐπρα! ἴπ6 ὈοοΟΐΚ ἃ5 αἰβι ρου σποὰ 

ἔτοπι ἴῃς ᾿ἰνηρς νογὰ (υ. 38). 
,γ (Ὁθοδ88896)...)γ6ε ἐῤίπ4} Ὀφοδυδ6 γόοιι [ῸΥ 

γοῦν ρατγῖ (ὑμεῖς), ἔΟἸ]]οννηρ γουγ ναίη ἔδῃς 65," 
{ΠΙΠΚ ἐα]ϑοῖγ δηὰ 5 ρου  Ἰουϑὶγ {παῖ ἴῃ Πεπὶ 
-ἰη {μεῖς ουϊναγὰ Ἰεϊξετ---- γε ΠαΥΐδ δἴθγηὶ Ἰἰξδ, 
στ πουΐ ροποίγατηρ ἴο {ΠΕ ῚΓ ἴγιιθ, ἀϊν!η6 πιθ8Π- 
ἵπξ. Υ̓οιι τέροβδϑ ννῆεσγε γουῦ 5ῃου)]ὰ 6 πηονϑὰ 
ἴο ὀχροοϊδτίοη. Υἵου 56ῖ ὉΡ γουγ ἴποοῦγ οὗ 
ΩΝ ϑογιρίαγο ἀρδϊποὶ ἴπ6 αἰνίπο Ῥυγροδα 
οὔ τς. 

απά ἐδεγ.. απα γε «υἱΐ ποί.. ὙΠῸ ννογὰβ 
ΤΊΔΥΚ ἃ ἀοιδ]ο ἔδιϊατθο. ὙὌΠς ϑοτρίυγοβ. ννἱ- 
ποϑϑοῦ οὗ Οπε Ψνβοπὶ ἴΠ6 [ενν8 γε]εςῖεα ; {Π6Ὺ 

5τ. ΙΟΗΝ. Ρ. 
41 1 τεςθῖνε ποῖ βοῃουγ ἔτοπι πηδῃ. 
42 Βυῖ [ Κηον γου, τπδῖ γε πᾶνε 

ποῖ τῃε ἴονε οἵ ἴῃ γου. 
43 1 λπὶ ζοπὶς ἰῇ ΓΩΥ ἑ ΔίΠοτ᾿ 5 ΠΆΠΊΘ, 

Πα γε τεςεῖνε πι|6 ποῖ; [{ Δἃποῖπεγ 

ἱπιοά ἴο ᾿ξ ποῦ [Π6 [οννα τνου]ὰ ποῖ 56 κ." 
ΠΟΙ [5 ἃ ἀἄδὸρ ρδῖποβ ἰὴ (86 5 τὴρ]6 σο-ογαϊ- 

πδίϊοῃ: σηά...αηπά...ὄ 
απα ἐδ (ἐκεῖναι)... [Πο56 ΨΟΓΥῪ 5ογρίυΓο5 

Ὡς ἢ γουῦ Ἰάο11Ζ6. (ὐοτῃΡ. !. 18, ποῖθ. 
«υδίορ ἐεσἐ}] 5811 ἀπ αἰνναγθ.0 (οπῃρ. υ. 

,2. ΤΠΟ τοδοδπίηρ οὗ ἴπ6 ΟἹ]ὰ Τορίαπιρηΐϊ ἰ5 
Πόνοσ οχῃδιιῖθ. Α5 ννὸ Κῆονν πιογὸ οἵ ( γιϑδῖ 
1ϊ γενθαὶβ τηοσγε ἴο 5 σοποογηίην Η]π,. 

40. “4154 51}, ἐνεὴ στ 118. ᾿ΟΘΕἸΠΊΟΩΥ . 
Βεΐογτε γου, ἴΠ6 ρεγβοῃδὶ δεῖ οὔ ἐδ! ἢ [4115, γε 
«αὐἱ δ] ποῖ (γὲ ἴᾶνε πὸ υν}}} ἴ0) δονεφ μρ]0 7716 
(εοιρ. Μαῖϊ. χχὶ. 47, οἢ. "1. 19) ἐῤαΐ 76 
Ωγ ῥαυε ἰ|72--κ. 106 ἴῃ 15 5 πιρ[εϑὲ ἔοττῃ, {Π6 
ςοπάϊτοπ οἔὗἉ 4}] εἾ56 (111. 16, χχ. 31), ποῖ 404]}- 
Πεὰ ὀνθῃ 85 “"δἴθγηα) {Πξ 6 " (υ. 29). 
γε «υἱἱ! ποῇ Μαμὺμ ἢδ5 {παῖ ἔγοοάοτῃ οὗ 

ἀοιϊοστηϊ παίΐοη νυ ῃϊο ἢ πλᾶῖκο5 ἢἰπὶ γοϑροηϑβιῦϊθ. 
ΤὨΗϊ5 τ ἢ ἰ5 Ἐχρσοβϑεα ἴῃ νϑγοῦ5 ἔογπι5 ἰῃ 
δὲ [οππ5 Οοβροὶ (ςοπηρ. Υνἱῖ. 1.7, ΥἹ], 44, νἱ. 
67) 5ἰἀς ὈΥ 51:46. ἢ 1Π6 ἀἢϊγπλδίίοη οὗ ἴῃ8 
ἀϊνὶπο δεϊΐοη ἰῃγουρῇ ψνῖ ἢ δ6 νν}} 15 οἴες- 
ἔνε ἔυγ ροοά (ΥἹ. 44). 

41.- 47. ἴῃ [{πΠ|5 ϑεςῖοὴ ΟἸγϑὶ, ϑἰδστης 
ἔγοτῃ τῆς δεῖ οὗ 4 ψνδηΐϊ οἵ ν}}}} ἴο Ὀο]ϊονο ἴῃ 
Ηἰ5 Ὠράγοῦβ, υῃΐοϊἀβ ἴ6 σᾶυϑεὲ (41-- 44) 
δηὰ [πὸ ἐπά (4ς---47) οὗ {μεὶγ τοὐθοϊοπι οὗ 
Ἡπιϑοὶε, 

ΎΤΠΕ στοιπᾶ οὗ τεὐθοϊίοη (41---44) 165 ἰῇ ἃ 
νηΐ οὗ ἀϊνίπο ἴονὸ ἱπ {(Π6 [θνν8 (υ. 42), 
νυ ἢ ἢ ἰ5. βῆθννη ΟΥ̓ {ΠῸ6ῚΓ ΠΑ ΌΣ ΠΥ ἴο τοσορ 156 
ΓΟ γῖϑι᾿5 8361 πϑδοῆςο (υ. 42}. Ῥν ΔΠ6 ΠΟῪ {δοπὶ- 
56 ῖν65 ρυγϑιιοα 5618 5} ὁηάἀ5 (υ. 44). 

41. ΤΟ σοπποχίοη οἵ βουρῆϊ ἢ ψνῆδὲ 
Ρτεσθάεϑ ἄρρθαῦβ ἴο 116 ἴῃ {π6 ἀπιϊςϊ ραίίοη οἵ ἃ 
ῃδίιγαὶ οὈδ]οοῖίοη. ὙῊΘ ςοηάεπιγηαφίίοη νν ]ςἢ 
ΟΠ γῖϑὲ ργοπουπορά τὶρμΐ Ὀ6 τεξειτοα ἴο ἀϊ5- 
δρροϊπῖϊορα ἤορθο. [ἴἴ ἰ5, Ηδθ τϑρ ϊεβ, ὙΟῸΓ 
βρὶ γιίυδὶ [16 ἀπὰ ποῖ ΤῊΥ ον φίογυ {παῖ 1 
5860 Κ. 1 νηΐ ποίδιηρ ἴοσ πλγϑοὶξ, Ὀὰϊ 1 566 
ἃ ἴαϊαὶ ἀοίδοςϊ ἴῃ γου. “ΟἸοΥΥ ἔτοπι πηθῃ 1 
τοοοίνο ποῖ" --- 6 ογάδθσ 15 οιηρῃδῖίς, δηὰ 
ςοηίταςιοα ἢ τῆαὶ ἴῃ τ. 14--- δυζ 1 Κηονν 
γου, παῖ γε ᾶνὸ ποΐ ἴῃε ἴονε οἔ Οοὰ ἴῃ γοιι." 

ῥοπομγ' (Β1ΟΥΥ) 7 γον» “5 ΎΠε βἰοτγ οὗ 
Μεβϑβίδῃ 1165 'π Ηἰβ ρεγέθςϊς [6] οννϑῃῖρ ἢ 1Π6 
Ῥδῖδογ (ςοτηρ. ἱ. 14, 11. σα. χὶϊ, 41); δῃηὰ πιθῃ 
5ῆονυν {ΠΟῚΓ δυτηραῖῃυ ἢ ΗἸπὶ ὈΥ “ (Π6 ἴονα 
οὗ Οοἀ." Τα ἴῃ6 [ἐνν8 δὰ ποῖ, δηὰ {Π6ῚῪ 
τοϊοςιοη οὗ (ἢ γϑὶ ννὰβ8 (ἢς βῖψτι οὗ ἴῃς ἔδίδὶ 
ἀείεεϊ. 

4Δ. 1 ἐποαυῦ ὉΥ ἴδε Κκπον]οάρε οὗ οχ- 
Ρογίθηςο (ἔγνωκα). ΟΟΙΡ. ἰΐ. 24, ποίΐθ. 

4δὲ ἰσυε 9,7 ΟοΑαἽἡ ὌΤπὸ ρῆγαβθ ὁσοὺγβ εἶϑθ- 
ὙΠοΓΟ ἰη ἴῃς (σοβρεῖὶβ ΟἿΪΥ ἴῃ 0Κὸ ΧΙ, 42. 



“ οἶδ. 12. 

51. ΙΟΗΝ. ν. Ο32 

5Π.4] σοπθ ἴῃ ἢ 5 ονγῃ πᾶπια, ᾿Ϊπὶ γε 
νν}}} γοςεῖνα. 

44 ον οδη γε δθεϊϊενε, ννῆϊςἢ 
τέσεῖνα ΠοποιΓ οπςα οὗ δποίδεγ, δηά 
86εΚ ποῖ ἴῆ6 ἢοποιιγ τἴῃδῖ εὐγισίῤ [τοηλ 
(οά οηϊγὴὶ 

. 45 1)ὸ ποῖ τἈῖηκ τῆδὲ 1 Ψ|] δο- 
ουβ6 γοιι ἴο ἴῃς Ελιδεγ: τῇογα 15. οηΖ 

(ομρ. α Ϊοδη 11. ς, 14 17, ἵν. 7, 9. Υ. 2; 
Ἐοπ. ν. ς; 2 ΟΟΥ. ΧΙ 14; 2 1 Π655. 1]. ς ; 
]ἀθ 21. Οὐοά [5 δῖ οηςε ἴῃς Αὐΐμδογ δηὰ (ἢ 6 
Οὐ]εςὶ οὗὨἉΘ τἢϊ5 Ἰονα ; δπὰ ιἰ [5 ἐγθ]υθηί)γ ἀΙΒ[- 
στ ἴἰο ἀδιοστηίηθ ννμεῖῃοσ ἴπ6 ννογὰβ. ὄχργόβϑθ 
186 ᾳφυϊοκοηπίηρ ἴον οὗ σοά ἴονναγὰβ πιᾶῃ, οὐ 
1Π6 τεϑροηϑινε ἰονο οὗ τήδη τονναγάς Οοά, 

ῥαυε...ἱπ γομ (ἐν ἑαντοῖς)}}] ΟΡ. υ. 26, 
Υἱ. 1: 1 [|ὁδην. το; Μασκ ἱν. 17. 

43. Τῆθ υἱΐεῖ ννδηΐϊ οἵ {θ]]ονν σὶρ ἢ 
Οὐοά οη ἴδο ρατί οὗ {πε [ἐννϑ 15 θχῃιδιτοὰ ἴῃ 115 
σοηπίτασιοα τοϑυ 5: 1 (Θπηρῃδῖ!6}) ἀνε εο»ριθ 1Ὲ 
δη9 πᾶ:ηθ ΟὗὁὨ ΣῺΥ ῬΔΙΒΟΘΣ, τονοδ] ηρ Οοά ἴο 
γοι ἰη 1ῃ15 σῃατγαςίογ, σπά γε γεζοίυε ρῸ ποῖ: 
1 ἀποίρεγ «δαί εορηθ ἰπὶ δὶ. οαυπ παρῖρ, ξινὶης 
ΘΧρΡΓ βίο ἴω 5. οννὴ {πουρῆϊβ, ἢ15 οννῃ ἀδ- 
5:Γ65, Ὁ ΙΟἢ ἄγ ἴῃ ΠΔΙΠΟΩΥ ΜΠ γοὺγ οννῃ, 
δὲ» γε «οἱἱ γεεείυε. 

ἴπ [9 πΠ8110 ΟὗὨ ΙῈΥ ΒΔ ΘΙ1])] οἷ. Χ. 2ς, 
[δὲ 15, γοβϑεϊπε Δ ϑο τε γ ἴῃ ΗἸπὶ νγῆ0 15 ΤΥ 
ΒΑ οΓ πὰ νοι ἰ πλᾶκο Κποννῃ ἴο γοιϊ 85 
ΒΓἢ : ποΐ 5 ΠΊΡΙΥ͂ δ’ 85 ΓΟΡΓΘΒΟΠΙΙ ΠΡ ἡ ΟΥ “ΟΥ̓ 
[Π6 δΔιϊμοῦ υ οὗ πὴ Βδίδογ, που {Π656 
1645 ἅγὸ ἱποϊιάθα ἴῃ {πδΐ θοροῦ δπὰ πηοῦθ 
σοι ργοἢοηϑῖνα οηθ. Οὐοιῃρ. χῖν. 12 ἔ., χνυ. τό, 
ΧΥΙ. 23 ἔ,, 26, ΧΥΠΟΙΣΙ, 12, ΧΧ. 321. 

44. Το εν οἤεγοα ἃ σοχηρίοϊθ σοη- 
ἰγαϑὲ ἴο (ἢγιδξ (νυ. 30); ἴογ ἴδον τηδὰθ ἴἢ6 
)υάρπιεηξ οὗ τηθη {ΠπεὶΓ βίαπάασά. ἤδηςθ ἴπῸ 
οδιι56 οὗ τπεῖὶγ ἐδ {Π] σϑῆθθ5. 15 δηθὰ τρ ἴῃ 
1ῃ6 φυοοίίοη ΜΓ ἢ τοργοβοηῖβ [δ ἃ5 Δ ἰπὶ- 
ῬΟΒΘΙ ΠΥ ἕοσ ἴποπὶ: Ποαυ εἐαη γε (ει ρἢ 8116) 
ὀείίϊουε, Βοοῖπα ὑμαῦ γ0 ΣΘΟΘΙΥΘ ΚΊἼΟΣΥ ((Π6 
Πρ ῃοβῖ γενναγά οὔ Δεί!0}) ομό ο΄ αποίρεν' (ςουῃΡ. 
Μαῖῖ. χχῖ. 9); ἀπά ἰβὸ ΚΊΟΣΥ ᾿δαΐ σοτηείῃ 
2 ῦονρι 0ὉΔ9 ΟὨΙΥ͂ θ6οά (ποΐ ,,0»» Οοά ομἶν) 76 
“εεξ μοί ΤᾺΘ ΟΠῚΥ͂ 6οά, ἴΠπΠ6 οπθ 5οιιγοὸ οὗ 
411 κίονγυ, δϑϑο  υοὶγ ομθ ἴῃ πδίιγο, διδπαάς ἴῃ 
ΟΡροϑιίίοη ἴο 1ῃ6 "" κοάβ πιδηγ" δηὰά ἴο {πὸ 
ΠΊΔΙΥ σομηπηοη αἰβρθηϑρβ οὗ ργᾷῖ56 : ἴὸ γοργὰ 
πμε5ε ἴῃ {Πεπιβεῖνεβ 15 ἰἀοϊλγΥ (σοπΊρ. χίϊ, 42, 
432). Ὑπὸ σἤδηρο οὗ τοποίγιςτοη τη ἴδ οτῖ- 
δίηΔ)] 15. γσοηδυκαῦϊο, ἔγτοπὶ ἃ σδιι54] ραγίϊςεὶρὶς 
Β0οΊπῷᾷ ὕῬηδὺ γ6 ΣΘΟΘΙΥ96) ἴο ἴἢ6 ἤηϊῖδ νογῸ 
ἊΝ “ἐᾷ ποῖ). Το ἤγβὶ οἰδυιϑο ρίνοβ ἴδ6 ϑιι}- 
οἰοηξ τράϑοὴ οὗ ὑπθο] θοῦ; [Π6 ϑουοηά δὴ 86- 
σοηρδηγίηξ ἕδαςῖ. (οπΊΡ. ἱ. 32. 

ἰν. 44--.1. 

ἴηλε δοσυβεῖῃ γοιι,, δυέθμ Μόοβεβ, ἴῃ 
ννῆοπ γα ἴγαϑβῖ. 

46 ἔογ διά γε θεἰϊενεά Μοβεβ, γε 
νοι ]ὰ αν δοϊϊενοὰ πιὸ: ἔξογ δε ει. 
ὑντοῖς οὗ π16. 

47 Βιυὲ Ιέ γε δεϊϊενε ποῖ ἢἰβ "δ" 
ψ ΠΕ ΕΒ; ἤονν 58.411} γε θεϊίθνε ΠΥ 
γγοταϑ ' 

45. 47. ΎὟΤΠε τοὐθοϊϊοη οἵ Ομ τσὶ σλγτίοϑ 
σοπαεπηηδίίοη νν ἢ ἃ Ὑὴδ δοςσιιοῦ 5 υυπὰ 
Ἰὴ ἴΠ6Ὸ βιρροβοὰ δάἀνοςσαϊο (υ. 45); Ὧπὰ υῃη- 
ὈΘΙΙΕΓ ἴῃ ἴΠ6 νδιιηϊοα θεοῦ (υ. 47). 

45. 2)ο ποὶ ἐῤίπάᾷ... ὙΒουΡῈ 1 ἰὰγ Ῥάγὸ [6 
σϑι)56 ἀπά παίυγε οὗ γοιγ ἀπὈε] εξ, (9 ποῖ ἐῤὶπᾷ 
ἐῤῥαὶ 1 «υἱἱΐ ἀεξειυε γομ ἰο ἐῤὸ Βαίδογ (ποῖ 7 
ἔαιρδογ). ἴῇογθ 15. οπδ ἐδαΐ αεεειρ γοιί, Ἔνθ 
}ήοσε. ΟὉ ΜἈΟΙΩ γοὺ 58 Βοὺῦ ΥΟῸΣ ΒΟΡΘ. 
ὨΙΘΌΘΠ ΘΓ ἴῃ πιὸ 5 ἀἰβθο! θοῦ ἢ πὶ, ἴῃ [ἢ6 
τοσοογά οὗ ἴδ ργοπῖϑοβ ἴὸ ἴῃ6 ραῖΠΑγοἢ5 (ΝἹ, 
56), ἴῃ ἴπθ ἴγρεβ οὔ ἴῃθ ἀοϊινογαηςθ ἔγοπὶ 
Εργρῖ (ΠΠ]. χ4).. 1. [ἢὲ βυπιθοὶὶς ᾿πϑεϊττοη5 οὗ 
[Π6 Πνν, ἴῃ {μ6 ργοϊηϊϑο οὗ ἃ ριόρῃοῖ [ικῈ 
ἴο διπιβοῖῆ; ῶῶγ 10 ψδβ οὗ τὸ ((Π6 ογάσυ ἰ5 
εὐ ρἢ δι.) ἐκ «υγοίε. [1 γε ψἜγε πονν δῖ (Π|5 
ὙΘΓΥ {ἰπ|6 ἢϊ5 ἐδ] ἀπο! ρ]65, γου ννουϊὰ ὃς 
Πλΐπθ αἰθϑο. ΟἾγϑὲ ννᾶ5 ἴΠ6 θϑϑϑητίδὶ βυδ]εςῖ 
οὗ (Π6 1μἂνν 45 οὗ {6 Ῥυγορβεῖβ ; δηὰ 590 οἵ 
[ηὴ6 ρεγπχδηθηΐ γοςογάϑ οὗ (6 δυο ἀϊορθηβα- 
τοη. 

ἐπ αὐδο» γε γι ἢ ΟἹ ὝΒΟΙΩ γ9 ὮΔΥ͂Θ δοῦ 
ὕΟῸΣ ἈΟΡΘ (εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε, Ν υἱρ. ἐπ 
φμο ο. “ῥέγαι4). ΟΟΥΏΡ. 2 Οογ, 1. το; σ Τίπι. 
ἵν. το, ΡΝ. ς. 

47. Τῇ σοηνοῖβο οὗ υ. 46 4͵50 πο] 5 ἴγιιθ. 
ΠΙ5ΌΟ] ΘΓ ἴῃ Μοϑ65 ἱηνοϊνρα ἀ 5 6] 16 ἴῃ Ο Γβί. 
1. )ε δείίσυε ποὶ ῥὶς «υγίΠησι, ἴῃ6 [ΟΒΕ ΠΟΥ 
νος ἢ Π6 ἢᾶ5 φίνθη [ΟΥΤΊΔ]Υ, 5ο θΊΪΥ, δηά 
ὙΠ ἢ γοῖ ῥγοΐοθα ἴο δοςορί 85 δυϊμογιϊδίίνο, 
ῥοαυ «ῥαί γε δείίιουε »ἘῈγ «υογάϊς, ΤᾺΥ εΑγὶπαϑ 
(1... 34}, ν ῃϊς ἢ σοπλα ἴο γοιὶ ψπουΐ (ἢς σο- 
σοπιπιοπάδί(οη οὗ ι.56 δι) ά ἀρ ὍὕΠὸ δϑϑθῆςθ 
οὗ τῆς ἀ50 6} 16 6 τυ ῃςἢ ἴῃς [ὁνν5 σῃοινοὰ ἴο 
Μόοϑβοβ ἰΑΥ ἴῃ τείιβιηρ ἴο τοραγὰ ἴη6 ἃν 85 
ἰγϑηϑιίογγ. Ὑῆευ ἐδ]θά ἴο 5εῖζθ ἔπε ργίπς! ρα 
οὗ ΠΠξδ Ὁ μος τὲ ννὰ5 ἱπβρίγεά. δῃᾷ ρεϊτ βορὰ 
ἴδε ἕο. [ἔ πον τἢ5 δἰϊοννθά {ποῦ ῥά θ 
ἴο ᾿πῖογέογθ νυ {ΠεὶΓ δεςορίδηςο οὗ ἴῆ6 τϑαδὶ 
ἰδδοῆίης οὔ Μόοβοβ, πο σουϊὰ πηιοῇ [655 
δαπριῖὶ ἰἢ6 τολοῃίηρς οὗ Οἢγίϑι. Οὐϊνναγαὰ 262] 
Ὀεςοδπλο βριπυδὶ γοθο]] θη. 

«υγ 4} ὙΠ οτρίπαὶ! ννογὰ (γράμματα) 
ἌΡΡΘΑΓΘ ἴο τπηδγκ ἴΠ6 βροςϊᾶς ἔοιτῃ ταῖδογ ἴἤδη 
ἴπ6 βοηθγαὶ βοορὲ οὔ ἴθ σϑοοσγὰ (γραφαί). 
(ομΡ. 2 Τίπι. 1. ὡς ἢ, 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘΒ οἡ (Ηαρ. ν. .σ, 2. 
Τῆδ ονυϊάομοθ ἕοσ ἴδο ἰἀθηςιβοδίίοη οἵ 16 

υπηπαπιοὰ ἔδαβδε ἴῃ τ. 1 5 οὔδοιγο δηὰ 9] 1 ἢϊ. 
Τδο ἔραοϊς [45 ἰη ἔδεὶ Ὀθθη :ἀθηςβοὰ νυ ὁδοὺ 

οὗ ἴπ6 (ἢτεθ ρσεδῖ [νυν 8} ἔοϑιῖνα ς----ἰἢο Ῥαι- 
ουεν (ἰτεηπυβ, Ευϑοῦδίι5, 1 ἰσπιέοοϊ, Νοαπάογ, 
Οτάϑννοὶ!, ὅζο.), Ῥερμέεοου (Ογτῖ], ΟΒγγϑβοβίομι, 

ς. 
1) ευι. τ8. 



5τ. ΤΟΗΝ. ν. 
Οαϊνίη, Βεηροὶ, ὅζς.), ἀπά {πὸ ἔδαϑσὶ οἵ 7Ταδεν- 
παείω: (Ἐνταϊὰ, ϑις.). [{ [45 αἰϑο θδεὴ ἰάθη! - 
βεὰ ἢ ἴ(π6 ὨΔῪ οὗ “τοπονιεπί ((Ολ5ραγ]}), 
{πε ἔεαϑὲ οὗ δεάιοα!ίοη ( Ῥεΐαντιβ ᾽), ἀπά πῖοσα 
ΘΟΙΠΤΊΟΠΙΥ ἴῃ τϑσθπξ Ἐπὴ65 ὙΠ ἰῃδ δαϑὶ οὗ 
Ῥωγίνι (ὙΝ ἰεβεΐοσ, Μογογ, Οοάεϊ, ὅζς.). 
Το αἰ ΒΠς. ΠΥ νγᾶ5 [οἰ δἵ ἃ ΨΟΓΥ ΘΑΥΪΥ {ΠΠ|6. 

ΤὨὸε ἀεβηϊίε γιῖςὶς (ἡ ἑορτή) Μὰ δαάδα 85 
Β0Οη 85 ἴδπο βοσοηὰ σδηΐυγΥ, δὰ 15 ἑουπά ἴῃ 
ἃ ἰάγρο πυπιδοῦ οὗ ςορίεβ, διηοπρ ΝΒ ἢ ἃΓῸ 
ἐξ (, 1, δπὰ {πὸ εαγὶγ Ἐργρεδη γνεγϑίοηβ. [{ 
5. Βοννενοσ οὐοὰ ὉῪ ΑΒὮ), Οτίξεη, πὰ ἃ 
ἴάγρο πυπΊθοῦ οὗ ἰαῖοσ σορίδϑ ; ἀπά 15 σοι δ]- 
πδίίοη οὗ δ που 65 15 οὗ ἴὰγ σγθδῖοσγ νει ἢ ἴῃ 
ΒΓ ἢ ἃ σα56 ἴδῃ (ἢ6 ἔογπιεσ. Ὗε ΠΊΔΥ ἴΠοΓγὸ- 
ἔοτγε 54 6]ΥῪ σοποϊιάδ ἴΠ4ἱ ἰῃς Ενδηρε σὶ σρθᾶκϑ 
οὗ “4 ἴοαβι,"" ποῖ οὗ “ἴθ ἔραϑι." [ΙΕ τἢ6 
ἀοδηϊίθ ἁτίῖο ας σγοῖο δυϊποηςς ἴῃ τεΐεγοποο 
ψνουϊὰ Ὀ6 ἴο πὸ Εδδοὶ οὗ ΤΑθογπδοϊεβ, νΠ ἢ 
ννᾺ8 ΘΠΊΡΠΔΊΘΔΙΥ “16 Ἐφαβϑὲ οἵ ἴῃ6 [ενν5 
(ςομρ. Βτγοννηὸ, " Οτάο ϑεοϊογυηι,᾽ Ὁ. 87), 
δηά ποῖ, 85 15 ΠΟΙ ΠΊΟΠΪΥ 5, ἰο ἰῃς Ῥαββονου. 
Οτς Μ5., ἰἃ πιᾶγ ὉὈ6 δάάθά, ᾿πϑογί5. “" οὗ υη- 
Ἰοανοποὰ Ὀγοδά,᾽" δηὰ δῃοίμογ “"ἴπῸ Ἐφθαϑσὶ οὗ 
ΤΑθογηδοΪ65.᾽" 

ΤὮο ἀοιεγηηϊηδίίοη οὗ {πὸ ουθηΐ, 1 1 σδῃ Ὀ6 
τοδοῃρά, 45 ἃ ἀδοίϑῖνο Ὀδδασίηρ Ὀοΐῃ προ (ἢ6 
ΟδΓΟΠΟΪΟΡῪ οὗ δὲ [οδπ᾽5 παγγαῖϊνς, δηὰ ὑροη 
1π6 τεϊδίίοη οὗ 88 [ομπ᾿β πδιταῖϊνα ἴο τπαὶ οὗ 
(ἢ ϑυπορῖ5ῖ5. 
Τῆς ἤχοα ροϊηϊ5 Ὀοΐνγοοη νὩιςἢ ἴΠ6 Ἐραϑῖ 

Ἰῖε5 ἅγε ἰῇβ Ῥδβϑθουεσ (Ἰϊ. 22) δῃηὰ πὸ ἔθθάϊης 
οὗ {π6 Εἶνε Τπουβδηά - (δ ἰαἰίοῦ οὐεηξ ἰδ κίης 
Ρίδος, δοσογάϊηρ ἴο {πΠ6 υπίνοτϑαὶ ἐδ! ΠΟΩΥ οὗ 
Μ55. δηὰ νογβϑίοῃϑ, “θη ἴπὸ Ῥάβϑονο ννᾶϑ5 
πολὺ αἵ παπὰ ᾽ (νἱ. 4). 

ΤἼΘ [Ὁ] νης ἀδῖ41}5 ἰῃ 8: [οἤη ὈΘΑΓ ΤΟσῈ 
ΟΥ̓ ἰε55 ἀἴγεο ΠΥ ὑἀροη ἴῃς ἀδίε, 

ι. ΑΜ ᾿ἰθανιὴρ [εγυδαίεπὶ δ (6 ςοῃ- 
εἰυπίοη οὗ ἴμ6 Ῥαβθονεσ (111, 22), ἴῃ6 1 οτά 
οἰ ΤΑγτο ὅπ [υάπᾶ. ΤἬΙ5 δίδῪ ννᾶ5 5ι{[ 
οἰ ΠΟΥ Ἰοηρ ἴο ἰοδά ἴο τϑϑι}} 5 νυ ἢ δἰϊγδοϊθα 
1Π6 αἰξεπίίοη οὗ ἴῃ6 Βαρι51}5 ἀϊθοῖρ!θ ((. ω) 
ἃηά οὗ [Π6 ῬΒαγβοεβ (ἰν. 1). 

2. Οπ ἴδο οἵἴδεγ δδηά, {π6 ἱπίεγναὶ Ὀεΐννθθη 
(ἢ6 Ῥάββονογ δηὰ δ 1 οτὰ δ γοΐυση ἴο 1166 
νγὰβϑ 5ιυςἢ (Πδὲ {Π6 πιοπηογυ οὗ [86 ὄὀνθηΐβ οὗ 
(Παϊ Εταϑί ννᾶ5 ἔγοϑῃ ἢ ἴΠ6 πηὶπ 5 οὗ [ποϑὲ ννῇο 
δὰ Ὀδδη ῥγεβεηΐ δἱ [ἰ (ἰν. 4ς); δηά ἔγοπι (ἢ 
πιοηζίοιυ οὗ “" [6 Εφαδϑβὶ " 18 15. (11 ΚΟῚγ (παῖ ΔΗΥ͂ 
᾿οἴδμογ κγεδλΐ δας δὰ οςοιγγεα 5πςθ. 

ἃ. ὙΠΟ τη] 5 οὗ ἴῃς Βαρι5ῖ, ννῆο ννᾶ8 
ἂὶ Ιθογγ αἴεγ ἴῃ Ῥαβϑονθσ (11},. λό 4.), 15 
ΒΡοίοη οὗ 898 δἰγοδυ ραϑὶ δ (86 υπηδλιηθά 
Βϑαϑὶ (ν. 3). 

4. Τὸ 1Πϊ]5 ἴἴ πῖᾶὺ 6 δά ἀρὰ (Παὲ (ἢ Δ ῃ- 
ξυλρε ἴῃ Ὡς ἰἢ6 1, ογὰ 5 δοϊίοη ἴῃ τοζασζά ἴο 
ἴῃς δαθθδίῃ 15 βροκθῃ οὗ, ἱπλρ]165 ἴπαὶ Η!5 
τοδοπίηρ οὐ 115 νὰ ἢονν ἔαπΊ ᾶγ ἴο (ἢ6 
Ἰοδάογβ οὗ [86 ρθορΐδ (νυν. 1:8, ἔλυε). 

ς. ΦὝΒε ρῆγαθο υϑεὰ ἰῃ ἵν. 21ς δ45 βρεοϊδὶ 
βιψηϊῆςδηςα [Ε ἴθ6 σοηνογϑαϊίΐοη ἴοοκ ρ͵ᾶςο 
ΕἸ ἸΠΕΥ 5ΒΟΓΕΪΥ αἴζοσ βοθ ἰ π|ὸ ΟΥ̓ 5ΠΟΥΪΥ Ὀοίοτο 
μαγνοβῖ. 

6. Το οἰτουπηϑίληςεβ8 οὗ (ἢ6 σοηγεγβδίοη 

ἴῃ «ἢ. ἵν. 5 Βεξίοῦ νἱτἶἣ ϑυτηπιοῦ ἤδη τ ἢ 
ΘΑΥΪΥ ΒρΓΏΣ. 

γ. Αἱ [86 {π|ὸ ννοη ἴδ δοδὶϊηρ ἴοοῖκ 
Ρίδος ἴδ6 5ἰεἰς ἰΑῪ ἰπ 1Π6 ὀρϑη δ1γ, υπάοσ (6 
586] ἴοσ οὗ (6 Ρογοῇθϑδ. 

8. το Υἱῖ. 21 Ἶ. ἰ ἀρρϑῶσβ ἴπαΐ ἴδ 
Ιογτὰ δὰ ποῖ νἱβϑιιοὰ [6 ϑα]επὶ Ὀεΐννθοη [ἢ 15 
Ὀπηδλπιοὰ Εφαϑὶ δηὰ ἴπ6 ἔραϑοὶ οὔ Τ ΑΌογΠδΟΪ65, 
δηὰ (Πα ἰἢς ἱπεϊάθηξ οὗ συ. χ ἢ. ννὰ5 ΠἸΈΞἢ ἴῃ 
[δὸ πᾶς οὗ [ἢ6 ρϑορ]θ δ ἴΠθ Ἰδῖοσ ν]Ἱϑὶῖ. 

9. [{|5 παργοῦδο]ο ἐμαὶ ἴῃ6 Εδαϑὲ νγβ8 οπδ 
οὗ ἴποϑε ψνῃίςῃ δ1 [οδπ εἰβεννβεγε βρεςῖεβ ὈΥ͂ 
δὴ (6 ῥαυνονεγ, ᾿!. 1.3. Υἱ. 4, ΧΙ. ςς; [86 
Ἰαδεγπαείες, νἱ. αὶ ἴῃ 7)εαεαϊίοη, Χ. 22). 

Α σοπϑιάογδίοη οὗ {πδ56 ἀδίἴδ ϑθθτη5 ἴο ἰδᾶνδ 
Π6 σοῖς Ὀδίννθεῃ μεπήεεου, ἐδὸ εασὶ 
Τγιρηρεῖς, (δὲ 1)αγ οΥ᾽ “ιοποσιθη!) ἀπὰ Ῥασγίχε. 

Ῥωργῖνε (το) ννου]ὰ 621}1 ἴῃ νυ ὶ] τ 186 
ϑδιισσδβϑίοη οὗ ουθηΐβ ; Ὀυϊ [Π6 οπαγαςῖοσ οὗ τὴ6 
ἀϊδοουγϑθο ἢΔ5 ΠΟ σοηποχίοη ΜῊ ἢ ἔμ ἰΒουρἢῃ 8 
οὗ ἴῃς Βοβεναὶ  δηὰ {πὸ Ἐϑίϊναὶ 1156} ννᾶ5 ποῖ 
ΒΓ ἢ 85 ἴο ρῖνε ἃ πδίυγαὶ οοσδϑίοη ἔοῦ δυο ἢ 
τοδοδίηνρ. 

επέσεου! Μουϊὰ 501} νυν }} νυ ἢ [86 σπαγαςίοῦ 
ΟΥ̓ ἴΠ6 ἀϊξόουγθο, Ὀὰϊ τἴῃ6 ᾿πίογναὶ Ὀδίννθθη ἔῃ 
Ῥάββονοσγ οὗ Ἵἢ. 11. δηάὰ 1ὴ6 Ῥορηϊοςοϑβὲ οἵ τῆς 
ΒΔΠΠ6 Υοᾶγ οι ὰ ϑοδγοοῖγ ἰοανθ δ βηςοης 
Ὀπὶς ἔογ ἴθ ενοηΐς ἱπιρ θὰ ἴῃ οἢ, 11]... ἵν. ; 
ὙΠ Π6 ἴο σορασὰ [ἴ 85 πε Ῥεηΐθδοοβς οὗ 1π6 γϑαῦ 
αἴεγ (ΜοΩ] δ 4) ϑθθπὶβ ἴο τὰκ 1ῃ6 ἰηἴογνδὶ 
ἴοο ρτοδί. 

[Ὲ 15 βοδγοο Υ Πκοὶγ [ΠΣ τη [αν ὁ “4!οπε- 
γπεπί Μουϊὰ Ὀς (ΔΙ ]οὰ 5 ΠΊΡΙΥ ““84 ξεϑίϊναὶ, 
τπουρὴ ΡΏΉΪο (΄ ἀδ ϑερίθη, ὃ. 22) βϑρεᾶκβ οὗ ἱξ 
85 “ἃ [Ἐ5ΕνΑ] οὗ 8 ζλϑῖ " (νηστείας ἑορτή), Ὀυϊ 
ἐδὲ εασὶ ὁ Τγμριρεί, (ἴ[ῃ6 πδνν τηοοη οὗ δ6ρ- 
[ἐπ 6γ), νυ ἢ] ἢ ΟσΟΌ ΓΒ 5ΠΟΓΟΎ ὈείοΓο, 541 15865 
411 [ὴ6 σοηαϊοης νυ ϊο ἀτὸ τεαυϊγοά, ὙΠΐ5 
οἰ ΒορΙπηϊηρ οὐ {πὸ γραγ," “6 ἀδὺ οὗ 
ΤΑΘΙΠΟΓΊΔΙ,," νγᾶ5 ἴῃ ΘΥΟΓΥ ΝΥΑΥ͂ ἃ πηοβί 515 η]- 
βολπὶ ἀαΥ. [ἰ Πδά, δοοογάϊηρ ἴο 1π6 σοπίοτι- 
ῬΟΥΔΤΎ ᾿ηϊογρτγοϊδίίοη οὗ ἢ, ἃ ἀουδὶς 515- 
πΙἤσδηςσθ, πδλίϊοηδὶ] δηὰ υηϊνογϑαὶ: Ὡδί!οηδὶ ἴῃ 
ΤΠΘΠΊΟΤΥ οὗὨ [86 τηϊγασι]ου5 δίνης οὗ (Π6 ἰᾶνγ 
ψ ἢ (ἢ6 σουηὰ οὗὨ ἴπ6 γαπιρεῖ ; δηὰ τιηϊνογϑαὶ 
85 σα] ΠΡ ΠΟ ἴο ἃ ϑρ᾽ ΓΙ [0.2] ννατίδγο ἴῃ ῃ ΓΟ ἢ 
Οοὰ εἴνεβ ρέδοθ ((. 5. ὃ 22). Οἡ (15 ἀδγ, 
Δοσογάϊης ἴο ἃ ΥΝΟΓΥ ΘΑ͂ [ον ]5}} τγδάϊίση, 
Οοά δΒοϊ]άβ ἃ Ἰιάρτηοπε οὗ τῆθρη (Μιβμηδῇ, 
"Κοϑῃ Ηδϑῃδηδῃ," ὃ 11. δηὰ ηοῖθ5) : ἃ5 ου 
(η15 ἀδγ Ηδς ἢαὰ οτοαϊθα ἴθ ννοτ]ά (δυγεη. οἡ 
Μιβδηδῃ, “Ἀοσ Ηδϑβδηδῇ, ὃ σ, 11. ΡΡ. 3οό, 
413). ὙΠυ5 ΠΊΔΩΥ οὗ [86 πηαίη τπουρῆϊ5 οὗ 
(πὸ αἀἰϊδοουγβο, σγοδίίοη, Ἰυάρπιοηΐ, ἰᾶνν, πὰ 
ἃ τοιλδυ καῦϊς ΠΠπ|5ϊγαϊΐοη ἰηῃ ἴἢ6 {που ρἢϊ5. οὗ 
(ῃ6 Ἐρβίναὶ, 845 ἰ5 (πὸ σᾶ9ϑ6 υυνἱθ [ἢ6 ΟἿΠΟΥ 
Βεβειναὶ αἰθοουγϑεθ ἰῃ δ: [οῆπ. ὙΠεθο πὰ 
ΘΧργθοδϑίοη ἴῃ [6 δησίθηξ ργάγοῦ δ(ἰἰγ θυιοὰ 
ἴο βὰν (ϑθοοπὰ οθπίυσυ), ννηϊο ἢ ἰ5. 51}}} 
ιϑοὰ ἴῃ ἴμ6 ϑυῃάροριια ϑογνίοθ ἔογ πὸ ἀδγ : 
εἰ ΤῊ 8. 15 ἴδε ἀδγ οὗ ἴπε Ὀερίηπίηρ οὗ ΤῊΥ 
ὙΌΓΚΒ, ἃ ΠΙΘΠΊΟΓΙΑΙ οὗ {πὸ ἢγϑί ἀδγ... Απά ου 
(πὸ Ῥγονίηςεβ 15 1 ἀδογοθᾷ Πογθοη, " ΤῊ οὴΘ 
15 ἔογ {6 συνογά,᾽ δηὰ "ΤῊ!5 ἕο ρϑρᾶςθ,᾽ "ΤῊϊβ 
Οδ 18 ἔογ ἔλπιῖπο,᾿ ἀπά : ΤΠ 5 ἕο φἱεηῖγ." 
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94 5τ. ΙΟΗΝ. ΜΡ]. 
Απὰ {πογεοη ἃγ6 πήθη {τ 185) γἱϑιιοά, (Παὶ 
ΠΥ Ὀὲ τοπιοιηθεγοα ἕογ 1ΠἶἢὉ δπά ἔογ ἀδαίῃ. 
ὟΝΒΟ ἰ5 ποῖ νἱϑίϊθα οὐ 115 ἀδγἡ ἴογ (δε 
τουηοπιῦγαποθ οὗ 4}} (μδὶ πδίῃ! θδδη ἐἔοττηθά 
σοιποίῃ Ὀεΐογο ὙΠ6α..." ( Αἀάϊδοπαὶ δεγνίοθ 
ἔογ ἴπ6ὸ Νὸν Ὑϑδᾶγ, Ἴ2,) ΠῚ). Απά δραίη, 
ΒΠΟΤΕΙΥ δἴοσ (σορ. τ. 27) ἢ): “Ὅπου 
ἀϊάςι τενθαὶ Τ᾽ ἤγϑο τη ἴῃς οἱοιά οὗ ΤῊΥ ξίογγυ 
πηΐο ΤῊΥ ΒΟΙΥ ρΡεορΐςβ, ἴο βρεδκ νυ (ἢ θπὶ ; 
ἔτοπι ἴῃ6 ἢοάνθηβ ἀϊάξξ ποι πλακὸ ἴπθι ἴο 
ἢοᾶγ ΤΥ σνοῖοε, ἀπά ΤΠοιι ἀϊάπϊ τένοδὶ Τῆγ- 
56 1 ἴο (ἢοπὶ 'ἰπ ἃ ἄδθπβδο Ὀσίρῃΐ οἰουά. Υοᾶ 
(π6 ψνῃοϊο ννουτ] ἃ {τε θὰ δὲ ΤῊΥ ργέϑθηςο, 
δηὰ {πὸ ογοαίηγοβ οὗ ΤῊΥ τηακὶηρ τγοπλ]οά 
δοσδιιβο οὗ Το, ποη Τοιι, οὐγ Κιηρ, ἀϊάϑε 
ΤονΟ8] ΤΉ γϑοΙ οα Μουηίΐ 5ϊη8ὶ, ἴο ἰδαςἢ ΤῊΥ 

 ρρϑορία ΤῊΥ [ἂνν πὰ ΤῊΥ σοπιπιδηαπηθηῖ5 

(ἰ4. ΤΣ) ΤῚΝ). 

ΝΟΤΕῈ ΟΝ ΤῊΕ ΚΕΈΑΡΙΝΟ ΙΝ σ΄. 2 ΗΥ͂ 

ΤἼΘ νᾶγίουβ γοδϊηρβ ἢ τὐὐ. 3, 4 ΔΓδ ΥΕΟΙΥ͂ 
Ἰηπίγιςῖνο. ὍΘ Ἰαϑδὶ οἰλιϑο οὗ ν. 2 ἀπά [86 
ἍΠο]ε οὗ ν. 4 (ἐκδεχομένων. . νοσήματι) ἰ5 
οχὐἰτἰοὰ ὉΥ ΒΟῸΣ, λήεριρῥ., Τρεό., ϑγγ. υἱ., 
Δηά οηθ 1, Αἴ σΟΡΥ (φ). 
Το ἰαϑὲ εἰδιιβὲ οὔ τ᾿. 23 (ἐκδεχομένων. ..«κίνη- 

σιν) ἰ5 οτηἰτἰοἀ ὉΥῪ Α“1,: 8116 τἱ 15 σοπίδιποὰ 
ἴῃ Ὁ, 1.339) (14ε}.}, (8γ5γ.), ἀπά (ἢ6 ξγϑαῖ πιᾶ85 
οὗἁ ἰδίοσγ δυι τ βουο5. 

ΎΤΠῈ ννΒοΪῈ οὗ σὑν. 4 15 οπιιτῖοὰ ὉῪ Ὁ, 12, 
δηὰ ὈΥ 5δοπηὸ [,αἰπ σορίθβ, ἀπά 15 πλαγκοὰ δ5 
ΒΡΌΓΙΟΙΙΒ ἴῃ ΝΟΓῪ πληΥ Μ55. ; ννῃΠς 1 5 σοη- 
ἰδιηθὰ ἰῃ ΑἹ,, (2 4.,.), (ὅγγ.), δῃηὰ ἴἢθ ργοδέ 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΨΥ]. 
: Ολνίδέ κει ἥἔυς ἐλοσαπαῖ ποι το ἥυέ 

ἐραυες απο ἰπτῦο βεῦσσ. τ6 7 λεγεμϑοπ 14έ 
2εορίε τυονῥαά ἀστό τιασΐδ ἀΐρε ξίμρ. τό μμέ 
τυ πα γατυίμ ἀῤμσες ἀξ τυαϊξεά ἡ ἐἀε σεα 

:. ΟΗΚΙΒΤ ΑΝ ΜΕΝ (δ. νἱ.). 

ΤΠ τϑοοτὰ οἵ ἃ Ἵγςδὶ βθοθηθ ἴῃ ΟΠ 515 
νοῦ ἴῃ Ο]|Π}6θ ἔοϊϊοννα ἴθ τεσογά οὗ (6 
ΟΥ̓ ΕΙΟΑ] βοόπο δ [εγυβαίοθ. ΑἹ͵'. [ογυβα]επι 
ΟΠ Ποῖ τονοδίοά Η:πΊ5ο] ἢ ἃ5 (ἢ Οἰνοῦ οὗ 6: 
οτθ Ηδσ τονδὶ Η πηϑοὶ ἢ 25 ἴπ6 δϑιιρροτὶ δηά 
Οιιάς οὗ 116. [π πε ἔοτηοῦ σᾶ96 ἢ σδηίΓα] 
τοασδηρ νγὰ5 ὑροη ἴῃ τοϊδίοη οὗ ἴθ ϑοη ἴο 
1π6 ΒΑΙΠΟΥ ; ἴπ [ἢ]15 σ856 11 15 οἡ [ἢ6 γεϊδῦοη οὗ 
Ομ τῖϑῖ ἴο ἴΠ6 ὈΘΙΊονοσ. 

ἼΤῊϊ5 ορίδοάθ σοηΐδὶπ5 (ἢ6 ἢ ο16 οβϑθθοησο οὗ 
τῆ. [οὐδ (Δ) ἀπ πη ηἰσῖσγ. [1 ρίας ἴῃ 
ἃ ἀροίθινα σοπίγασξ ἴῃς ἔγῃς δηὰ ἔδῖϑο σοῦ - 
σδριοηβ οὗ ἴῃς Μεββίδηϊῖς Κιηρβῃρ, ἴΠ6 οπθ 
ὈπίνοΓ54] δηά βριγζι), (ἢ6 οἴμοσ Ἰἰοςδὶ δπὰ 
τηδίοσί δ). 

ΤἼο τεσογά ςοηῃϑιϑῖβ οὗ ἔῆγοο ραγίβ : δε σση 
(υνυ. 1---2 1); 266 ἀμεοιγηε (υῦ. χ5--τς9}} ἐῤεὲ 
ἐσμε (υν. 6ο---71}. 

Τρε εἶση! οπ ἐδὲ ἰαμά απά οἡ ἐδε ἰαάε (ι--- 1). 
ΤΠ ἵνο 5|6π8, ἐῤδε εράϊηρ ὁ 1 Εΐυε 

Ἱδοιμαηά (1---ἰς}), δῃά ἐῤε αῤῥίπς ον ἐδε δεὰᾶ 

τῇ835 οὗ Ἰαΐοῦ δ ποσὶ τ5. ΤῊ ρᾶβϑαρο 15. ποῖ 
Τοίογσγρά ἴο ὈΥ ΔηΥ͂ ΠΟΥ οχοορὶ Το] δη 
(566 Ὀεῖονν) γιοῦ ἴδῃ ΟΠγγϑοβίοπι, Ὁ άγ- 
Τὴ}5 δηὰ Ογπ] οὗ ΑἸοχδηάχδ. 
᾿ΤὮυ5 ἴμ6 νοΐ ράβϑβαρο 15 οπι θὰ ὈΥ ἴπ6 

οἰάεϑὶ γοργοϑοηίδίινοβ οὗ οὰσἢ στοαῖ στοὺρ οὗ 
δυϊποτγιτἰ65. Απά,. οἡ τἴῆ6 οἵπογ ἢδηά, ἴπὸ ννῇοϊο 
ΡΑϑϑᾶρὸ 5 ποῖ σοηίδιπθα ἴῃ ΔΠΥ δυϊπουΥ, ἐχ- 
ςορί 1,δξπ, ννΠΙ ἢ ξῖνοβ δὴ δηΐθ- Νίοθηθ ἴοχί. 
[{ 15 Αἰϑὸ ἴο ὃς ποίϊςοὰ πᾶὶ ἴῃς ραϑϑδρὸ [5 
Ἰηδογίοἀ ἴῃ [πὸ ἰδίοσ ἰοχῖβ οὗ ἴδ ἄωηρϑ. δῃά 
“γηι., ΜΨΌΙΟΒ οαμξ ᾿ξ, νν ΠΟΙ οὐ ἰῃ μαζί, ἴῃ 
[6 ῖγ ϑαυγ!οϑῖ ἔοστη. 
ΤΟ ϑαγ οδί δα ἀϊτίοη ἴο ἴ8Π6 οὐ ῖη4] ἴοχὶ ννᾶβ 

[Π6 σοποϊμιδίοη οὗ ν. 3. ΤὮ15 νν85 ἃ πδίυγαὶ 
Εἰο55 βιιβροβσίεα ὉΥ Ὁ. γ, νυ ἰςἢ 5 υηάιπιατθεά, 

ΤἼς ρίοβθ ἰῇ τ. 4 ΡργοῦδΥ εἰηθοάιϊοὰ 8ῃ 
ΘΑΥΪΥ ἱγδάϊτοη ; αηὰ ΤοΓ]]ΠΙΔη ννᾶ5 δοαιιδίηϊοά 
στ τὸ ([ ἀο Βαρι.᾽ 9). 
ΤΠ β]οσβοβ (που ἢ ἰοηροῦ δηάὰ τῆοσε ἱπ|- 

Ρογῖδηϊ) ἅΓδ {|πὸ πιδηγ νυν ἢ ςἢ ἀτὸ ἑουηά ἴῃ δὲ Ὁ, 
δὺγ. οἱ. δηὰ 1αϊ. οἱ., διὰ {πὸ ἔδςϊ (Πδῖ [ΠΟΥ 
το ποῖ ἐουηά ἴῃ δὲ, ὅ»γ. οἱ. ἀπά ΟΠΪΥ ΡΑΓΙΪΥ ἴῃ 
Ὁ, 5ιδνν5 [δὲ ΠΟΥ ννεγα ἴοσ ἃ {ἴπ|ὸ σοηβηρά 
ἴο Νοιῖῃ Αἴπςβ. 

[115 οὈνίοιι5 ἰῃδὶ ἔδογο σου Ὀ6 πο πιοῖϊνα 
ἔοτ οπιλιετπρ 16 ψογάβ, 1Ε ΠΟΥ οὔρίπδιγ 
ἰοιτηθά ραγτὶ οὗ δὲ ομηβ ἰοχῖ ; ποῖ οουὰ 
ΔΏΥ ἢΥΡροΙΠοϑῖὶβ οὗ ἀγΌΙ ΓΑΓΥ Οὐ δϑίοη Ἔχ δίῃ 
(Π6 ργί!α] οἱ  ϑϑίοηϑ 'π ἴΠ6 δαγ οδὲ δ ΠΟΥ 165 
ὙΥὨΙοἢ οπιῖ; ννῃ}]6 411] 15. ᾿η6}} 15 10}]6 16 (Π6 
ννογάβ ἂγὸ γτεραγάθὰ ἃ5 ἴννο ρίοσϑεϑ'υ Ὅὴ6 
πιοβῖ διιοίεηξ ουϊάθησθ δηά ἰπίοσγηδὶ ργοθδ Ὁ ΠΥ 
ῬΟΓίδουΥ ἄρτθο. 

ἴο ἀὲς αἱδεϊῥίος : χθ γοῤγονυείά ἐλε ῥουῤίε βοεξ- 
ΤΡ αὐῷῦ ἀΐνι, αμα αὐ Δὲ Μερλδέγν ἀεαγεῦς 
ΟΥ ἀϊε τυογα: 3, ἀἐξαγά ἀδρνεσε 19. ὁκ ἐλέ 
ὀγεμαά “7 ἐϊγά ἐο ὀνίϊφευογς. 66 272.»ι»ν αἠδεῖῥίες 
ἀρῥαγί γον ἀΐε. Ο68 2 εἴν εομγέεεοίά ἀένε. 
0 μάας ἐς α ἀρυ. 

(1 ς---21). ςοπηδίης ἴο 5δονν (γίϑὶ 85 {πὸ 50- 
Ροτ οὗ ΠΠἔδ δηά ἃ5 [πὸ ρυϊὰθ πὰ ϑίγεηρι ΠΟ ΠΟΥ 
οὗ ἴδΠ6 το] ηρ. ΤΉγουρἢ Ηἰ8 ἀϊδοῖρίοβ Ης ἤγϑί 
5Δ115Π65 ἴπ6 πη τἀ 65, ἀπὰ ἴποπ δ Ηπη5ε] ἢ, 
ἂἴ ἤγϑδτ ηϑοθοη δπά ητοοορηϊδοά, Ὀτίηρ5 Ηἰ8 
Ἰλθοιυγίης ἀἸ5ςεῖρ]65 ἴο ἴ[η6 πάνθ οὗ γεβί. 

1- -15. 70: εἰσπ οπ ἐδὲ ἰαπά, ἐδε 7εεάίησ οὗ 
ἐῤε ἥυε ἐδοιμαηπά. 

Τῆς ἐδοάϊηρ οὗ ἴῃε ἥνε ἰπουβαηά 15 ἴῃ ΟἿΪΥ 
ἱποιάθηϊ ἴῃ ἴθ 1Ἁ,οτά δ Πρ, Ὀεέοτο Ηἰ5 1δϑὶ νἱϑὶζ 
ἴο ογυβαίοπι, ννῃιοἢ 15 τοσογάοα ὈΥ 4}1} ἔουγ 
ΕνδηροὶισῖβΊΌ Τὴ ναγιαίιίοηβ οὗ ἀθίδὶ] ἴῃ [ἢ6 
ἔουγ παγγαῖίνεβ ἅγὸ ἱπογοίοτο οὗ 1ἢ6 ἀδοροβέ 
ἰηἴογεϑὶ (Μαζί. χῖν. 13--τῶι; Ματκ νὶ. χο---44; 
{ὲ|ΚῸ Ιχ. 1ο---α} 2 [ολη νὶ. 1---ἰ ς}). 

ΟΘΏΘΓΑΙΙΥ ἴἴ πλᾶγν δὲ 5διἀ {παὶ ἴπ6 ϑυῃορίὶς 
ὨΔΓΓΑΙν65 ΓΟ σίνθῃ ἴῃ Ὀγοδὰ Οὐ] Π6, ἃ5 ρατῖ 
οἵ ἃ ργοϊοηρϑά χη ἰσῖγγ. δῖ ἐπ 0πῈ ὨΔΥΓΑΙνΘ 
5 Ργί οὗ 8η ἰβοϊαϊεὰ ορίϑοάθ, Ὀμὶ αἵ {π6 βϑᾶπιθ 
πιὸ ἱπάϊνϊ αὶ ἴῃ ἀεί}, ὍΠὸ δοίουβ ἰῇ [86 
ἔοιτηοῦ ἄγ (6 [οτγὰ δηὰ “(πὸ ἀἰϑοὶρί65,᾽" ΟΥ 
[06 ““ἵννεῖνο :" (“ἴῃς ἀϊδοῖριεβ βϑὰγῪ ἴο Ηἰπι," 



Υ. 1---..} 

δι [8686 τῆϊηρβ εϑι5 ψεηΐ 
ονοῦ ἴῃε 8ε8 οὔ (Δ|||δς, ψ Ὡς ἢ 

1ῖ5 ἐῤέ “τα οὗ ΤΊ θοτα5. ' 
2 Απά ἃ ρίδδῖ πιυϊτίτυιάα [Ο]οννεά 

5τ. ΙΟΗΝ. ΓΙ. 
ἢϊπι, Ὀασδιιδε τῆεν 88νν ᾿Ϊ5᾽ ΠλΓΔΟ68 
γῆ ἢ Πα ἀϊά οὐ ἴπεπὶ ἴπαῖ ννογε 
ἀϊδεδβεα. 

2 Δηά [685 νγεηΐ τρ ἰπῖο ἃ πιοιη- 

“Ἧδ 54:10 ἴο ἴῃ6πὶ : 7 1ἴῃ [ἢ ᾿δίξος, {πὸ 1 οτά, 
δηὰ ῬὨΠΠρΡ, ἀπὰ Απάγονν, Α5 ἃ παῖΐυγαδὶ σοῃ- 
βε]ιθησο {π6 σοηνογβαίίοη, οὗὨἩ ννῃϊο! 81 [οἤη 
[45 ργοϑογσνθαὰ σῃαγδοΐογιες ἔγαρτησηῖϑ, ἰ5 σοη- 
ἀδηβοὰ ἰηΐο ἃ 51πΠ|016 ἔογπι ὉΥ ἴπὸ ἤγϑς τῆγοὸ 
Ἐνδηρο  ϑῖς  δηά, οἡ ἴπθ οἴπογ πη, ἴπ6 εἰτ- 
ουχηξίδποοβ νη] ἢ ἰοὰ ὃὑρ ἴο {π6 ονοηΐ τὸ ἴο 
Ὀ6 ουηὰ ΟἿΪΥ ἰπ ἴδε ϑδυπορίϊδῖβ, [πουρῇ νν6 
ΤῊΔΥ ἀείεοϊ ἔγᾶσεβ οὐ {πεὶγ ἱπῆμυοποθ ἰπ δὲ 
Τ7οδη᾿β γθοοτά. ; 

[{ ΠΟἸονν5 μὲ 1π6 ἴνσο ὩὨδγγαῖνοϑ ἃτὸ ἀογνοά 
ἔγοπὴ ἔννο ἀϊβίϊποΐ ϑοιιγοθβ ; ἴογ ἴξ 15 ποῖ ροββϑ]8 
(αὶ (6 παγγαῖνε οὗ δὲ [οδη ςοι]ά πάνθ Ὀδοη 
ἀυγινεά ἔτοπι Δ οἠς οὗ ἴπῸ ϑυπορί 55, οὐ 
ἔγοπι [Π6 σοτησηοη οὔ ρίπδὶ ἔγοτη νυ ϊσς ἢ ἘΠΟΥ 
ὑνΟΓΟ πα} γ ἀοηνοά, 
ΤῊ σΠγΟΠΟΪΟΡΎ οὗ ἴπθ δνθηξ σᾶπποῖ ὃ6 

ἀοίειτηιηθὰ νὴ δοϑοϊυϊο σογίδιπῖγ. ϑοιὴθ 
ἢανε βυρροδοά {παῖ {Π6 ννογὰβ τὸ πάσχα (νυ. 4) 
ΑἴῸ ἃ ὙΘΓΥ ΘΑΓΪΥ δηὰ οὐγοηθοιβ ρ]055 (1); δηά 
οἰδοτθ ἀραῖὶη ἢᾶνο βιιρροϑίθα ἐπί ἍἽῃῇῃ. ν. δηά 
νἱ. ννέῖο ἰγδηϑθροβθά δος θη! !γ, ρογηᾶρϑ5 δ 
[6 {ἰπ|6 ννῆθηῃ οδῆ. νἱ., χχὶ.----ορίϑοάεβ οὗ 1π6 
ΘΔ]! δὴ Ἰακκο--- -ννογε δά θὰ οἡ (ἢ ἰαϑὶ τονυῖονν 
οὗ [6 Οοβϑρεὶ (2). 

Αβδίπδὲ (1) (Βτοννηθ, " Ογάο ϑδοϊογιπη,᾽ 
ΡΡ. 84 4) Ια τπουδ 6 υτροὰ παῖ 4}} ἀϊγοςῖ 
ἀοσυπηθηίαγυ δνϊάθπος νυ πδΐονογ συ ρροιῖβ [ἢ 6 
ἀϊδβρυϊοά ννογάβ. ὙΠῈ στουπὰ ἔογ βιιβροςῖίηρ 
{πο πὶ ἰ5 ἀεγινεὰ ᾿πά γος ῖν ἔσομαι ραίγιβτις οἰΐᾶ- 
[ἰοπ5, ἀπά 1ἴ ἰ5 ὉΥ ἢΟ πιθᾷη5 οἰθαῦ ἰῃπδί ἴΠΟΓΟ 15 
ποῖ ἴῃ [δε ρά5βαΡῈ5 ιοῖθα ἃ φοπβιδίοη Ὀδείννθεῃ 
νῖ, 4 δηὰ νιὶ. 2. ἰτϑηδι}5 (11. 22, ὃ 2) ἀρρθδΥβ 
ἴο ἱπίογργοϊ πἰβῇ (ν]. 4, ἐγγύς) τεϊΓοβρθςςνεῖγ. 
Οοπὶρ. Ματζκ νὶ. 30. ποίθ. 
ΤΠΘ ἰγδηβροβιίίοη (2) (Νοσγτίβ, " [ουγπδὶ οὗ 

ῬΒΙΠΟΙΟΣΥ.᾿ 1871, ΡΡ. τοῦ 4) νου] γίνε ἃ 
δἰπιρὶθ σοπποχίοῃ οὗ ουθηΐβ, Ὀυϊ πὶ ἴη6 Αὔϑθησθ 
οὗἉ Δ}1] οχΐογηδὶ ουϊάθποθ ἰ σδηηοί δ6 πγαϊπδἰηθά, 

Ουτγ Κπον]ράρο οὗ [ἢ6 ἐεἴΆ1]5 οὗἩ ἴῃ 1, ογὰ 5 
6 15 ἔτ ἴοο ἔγαρτηθηίατυ ἴο 0.511 } τ15 ἰῃ [6 
οπάθανουγῦ ἴο τηΑΚο ἃ σομηρ οῖθ ἀγγδηροιηθηΐϊ οὗ 
ἴΠοβ6 νος πᾶν Ὀεθη γοοογάθά, Ὅῇδ νὙϑῦΥ 
ΔὈΓΙΡ(Π6959 οὗἉ [6 ἰγαηϑι ἢ Ἰἢ νὶ. α 15 σῆδσας- 
ἰογιϑιὶς οὗ 88 [οἤῃ ; σοχῃρ. 11}, 22, χ. 22, ΧΙΪ. 1. 

παρ. ΝΠ. 1. “εν ἐῤεο ἐῤίησ] 866 
ὙΌΣ, Ὠοῖο. 

«υε!} Ἐδῖμοσ, ἐρβαγίεά, ϑὴῦ ΔΎΤΔΥ, ἴἢδὶ 
[8 ἔτουτῃ 1ἢ6 ϑεθῆὴς οὗ Ηἰ5 πλϊηἰβίγυ δὲ πὸ ἘΠ πΊ6, 
τ Βοἢ 5 Ἰοῖς υπάοιοττηϊ πο, πὶ ποῖ ἔτοπὶ 
[658 ]οπι, 45 ᾿ἢ (15 νοῦβε βἱοοά ἰῃ ἱπιπιθάϊαῖο 
σοπηοχίοη ἢ οἢ. ν. Ὅῆδ ΔὈγαυρίποθβ νν ἢ 
νὨῖσἢ (6 παιγαῖϊνο 18 ἰηἰγοάιπςοα ἰ5. πιοβὲ 
ὙΟΓΏΥ οὗ ποῖϊςο, ΑἸ] ννὲ τεδὰ [5 ἰῃδῖ τῇς 
ἀσραγίυσγο “νοῦ (ἢ6 5ρὰ οἵ (8}1166" (ἐε. ἴο 
(ἢ δαϑὶ Ξἱάθ οἵ 11) ἰοοῖς ρίδος δῖ ϑογὴηθ {ἰπ|6 
δἤεγ [826 νυἱδὶϊ ἴο ογυβαίθη, ψ ῃς ἢ, ἃ5 νγῈ 

μᾶνθ 56θῇ, ὈγΟΌΔΟΌΪΥ ἰοοῖς ρίαςθ δὲ ἴπῸ ἔδαξξ οὗ 
(6 Νὸνν ὕεᾶσ. Τὴ Ῥβϑθονδγ 4150 νγᾶβ ΠΟΑσ, 
1Ὲ τῃ6 ργοϑοηΐ ἰθχὶ ἴῃ συ. 4 5 σοιτοςῖ ; Ὀυΐϊ νγ6 
Ιθᾶγη ποϊμίηρ ΠῸπι δὲ [οἤῃ 85 ἴο ἴῃ ἔδλεϊ5 ὈΥ͂ 
Ὑνῇςἢ (ἢς ἱποϊάδηϊ ννᾶ5 ἱπλπη θα δίοὶΥ ργεσθάρά. 
ἼΤΠΙ15 ἱπίογπιδίοη τσ 6 5οιιρῃϊ πὶ [ὴ6 
οἴμπου σοβρεῖβΊι Απὰ [ἴΐ 15 νϑγγ δ ρηιβοδηΐ ἰδὲ 
ἴδ ϑγποριἰ8ῖ5 δεῖ {π6ὸ υυνἱτπάγανναὶ οὗ {πὸ [οτά 
ἴπ σοηποχίοη νγἢ ἵνγο οὐ αὶ] ὀνθηῖθ. Ὑ ΠΟΥ 
ΑἸ] ἀρτοὸ ἴῃ σἰδηρ παι ᾿ξ ο]]οννθὰ ἀροη {[ἀ- 
ἴη55 Ὀτουρπῖ ἔγοτα ψπουΐϊ. 8. Μδίζηονν πιαῖκος 
ἴῖ σοηθοιθηΐ ὑροῦ ἴπ6 δοοοιιηΐ οὗ (ἢ6 ἀοδίῃ 
οὗ {π6 Βαρίϊδὲ Ὀγουρῆΐ ΕΥ̓ Π5 ἀἰϑεῖρ᾽ο5 (χίν. 
13). 81 1ΚῸ ρίδοθϑ ἰξ ᾿ἱπληηθάϊδίοϊυ δὔοσ τΠ6 
τοίυγη οὗ ἴπε ἔννοῖνο ἔγοπι ΠΕΣ πιϊβοίοη, Ὀμὲ 
ΜΙ Ποῦ ΔΩ ἀσδῆπίῖε σοπιδϊηδίίοη οὗἩ {πὸ ἔννο 
δνεηῖβ (ἴχ. 10). δῖ Μαγκ Ὀγίηρβ οι ποῖ 
ΟἸΘΑΥΥ τΠαΐ δἱ ἰοαϑσὲ οπθ οὔ͵οςὶ οὔ {πὸ γοίϊγο- 
πιεηΐ ννᾶϑ τϑϑῖ ἔγοπὶ θα δι ϑέηρ ἰάθουγ (νἱ. 30, 
41). ὙΠεδ6 ἱπάϊςδίίοπβ οὗ 4 Ἴοποισζθηοο οὗ 
ΠΊΟΙγΟ5 ΘΧΑΟΊΪΥ σογτοβροηά ἴο ἴπ6 ἔμ] π6 55 οὗ 
8, Απά δῖ 1ὺκὸ Πᾶ5 ρῥγεβογσνοὰ [86 [ἰπκ 
νΠΙοἢ σοπΊΠ65 ἴπθπ. “ Ηογοά,᾽" Π6 54γ5, 
ἐΘΟΙΡΉΪ ἴο 566 πω ΗΝ τγουδοὰ ὉῪ [86 
1ποιρῆϊ οὗ ἃ ποιν. οῆη σοπιὸ ἴο ἴακο [6 ρἷδοθ 
οὗ δίπη ννβοπὶ ἢ6 Παά πκιγάεγεα (ἰχ. 9). ὙΠ6 
Πανν5 Οὗ (ΠῈ ἀδδίἢ οὗ ἴῃ Βαριἰϑῖ, οὗ ἴῃ ἀ6- 
5:5 }5 οἵ Ηετοά, οὗ ἴ1π6 ψοῦκ οἵ {πῸ ἵννεῖνο, 
σουληρ Αἵ (Π6 54π|6 {Ἰπ|6, τηδὰθ ἃ Ὀτγίοῦ βθαϑοῦ 
Οὗ φυϊοῖ τειγεπηθηῖ, δηὰ (δὶ οιυἱδιάθ 186 
ἀοπγιπίοηβ οὗ Ηεογοά, πὸ παῖιγαὶ σοιηβοὶ οὗ 
νυ]δάοπι Δηα ἰοπάογηθθθ, δ1 [,Κὸ δοηθ ρίῖνοβ 
[πὸ παπιὸ οὗ {Π6 ρδοθ νν δίς. ννὰθ σῇοβθῃ ἔργ 
[15 οὈἠεςί, ““4 οἰξγ σα]]ϑὰ Βει βαιά" (ἰκ. το), 
[Πα 15 {Ππ6 ἀϊδίγιςϊς οὗ Βοϑι βαιά [145 ἰη Οδι]}- 
Οης, αἱ ἴπΠ6 ΝΕ. οὗ 186 ἰακὸ ([ο5. " Απιί.᾽ 
ΧΨΝΠῚ. 2. 1). ΤΠΪ5 βθοοπά ΟΥ̓ οὗ [ἢ 584Π|6 
ΠΑΠῚΘ νγνᾶ5 ὈΓΟΘΔΌΪΥ ρτοσοπὶ ἴο ἴπὸ πιπὰ οὗ 
δὲ ἰοθη ννῆθη ἢ βϑροκὸ οὗ “" Βοίῃβαδαια οἵ 
Οαλήεο" (χιϊ. δα; δυῖ ποῖ ᾿. 44) 45 ἰδθ Βοπὶδ 
οἵ ΡῃΠΡ. ΟΣ Αρ5 ννὸ πῇ δαάά, {παὶ 15 
νυν Πάγανναὶ ἔουτ οαἱπὶ ἀδνοζϊίοη ννουἹὰ 6 51}} 
ΤΊΟΙΓΘ ΠΟΟΘΘΘΑΓΎ, [ἢ ἃ ν᾽ 85 ̓ ηϊθπάθα ἴο σουοῦ 
1π6 ροτιοά οἵ (ἢ6 Ῥαββθονοῦ, ὑνῆϊ ἢ Π6 [οτά 
σου]ά ποῖ ςεἸοῦταϊς αἱ [ογυβαϊθπὶ οὐνίπρ ἴο {Π6 
ΠΟΒΌΠΥ βἤθννῃ ἰονναγάβ Ηἰπὶ (ποτ ποῖ ἰοηρ 
Ὀοέοτο. ι 

ἐδε σα 9,0) Τιδεγία ἢ ὝὌΠΙ5 15 [ἢ6 ὩΔΙῚΘ 
ΌὈΥ ποῦ ἴα ἰακε ννᾶ5 Κποννη ἴο οἰδϑοίοδὶ 
ὙΥΓΙΟΓΒ (ΡΑι15. Ν. 7. Ρ. 391, λίμνη Τιβεριάς). 
Τῆς {Π16 Οσσυγ5 ΟὨΪΥ ἤόΓῸ δηά ἴῃ ςἣ. χχὶ. χα 
ἴῃ {πὸ Νὸνν Τοβίαπιθηϊ ; δηάὰ τ νν}}}] δ6 πο- 
(ἰσρὰ παῖ ἴῃ Χχὶ. τ ΠΟ ϑεσοπά ΠΔΠΊ6 5 ρίνθῃ. 
ὙΠΟ Ἰδίοσ ἱποιάθης νυ ποῖ σοπίαἰηρά ἰῃ ἴ86 
σοπιποη δαϑῖ5 οἵ {πὸ ϑγπορίὶς δοσομηῖΐδ, 
δῃά ννᾶβ8 ποῖ τπογοίοσε σοηηεοῖϊοά νυ (δ6 
δγπορίις (16 οὐ {πὸ ἰαῖθο. ὙΠῸ πᾶπιθ οὗ 
Τιρετδθ, μα ϑρίοπάϊά Ὀμχξ ὑπβογ οδρί(αὶ 
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οὔ 51. ΙΟΗΝ. ΝΊΙ. [ν. 4--7. 

τη, δηά ἴπογε ἢς 8δϊ νι ἢ 8. ἀ18- 
ΟἸΡΙε8. 

“ἴμεν. 4.4 Απηά τἢδ ρδϑϑονοῖ, ἃ ἔδαβὲ οὗ 
ὅευι τό... [ἢ 6. [ἐνν8, νγᾶ8 ηἱρῇ. 
ὁ Μη. ς 4 ὀνῇεη Ἰεωὲ τἢεη ᾿Πεὰ ἃρ 
Ἂ ῥὶς ἀγεβ,) ἈΠπὰ β8ᾷνγ ἃ ργεδΐῖ σοιηρΡΔ 

ςοπλς πηῖο ἢϊπλ, ἢ 541 ὑητοὸ ΡΏΠΠΡ, 

ψνῃϊοἢ Ηδοτγοά [πὸ ἰοίγασοῃ δδὰ ὉΠ ἴον ἢ π]- 
βεί ἢ, 15. ἠοΐ τηϑρητοηθά ἴῃ ἴπ6 Νὸν Ταβίδπιθηϊ 
ὀχοθρῖ ἴῃ {Πε56 ἴννο ρ]δςθβ δηά ἰῃ συ. 22. 

Ὡ. Μοοφυε] ποῖ 5ἰΠΊΡΪῪ οη {Π]5 οσςαδίοη 
Ὀυϊ βόπογα!}Υ (ηκολούθει). ΓΘ νϑγβθ ἀθβουθε5 
τηοϑὶ νἱνι]γ τὴς ΠαὈϊζ4] ννοῦκ δηᾶ θηνίγοη- 
ΙἸμεπὶ δηά ἰηβιυθηςοο οἵ (ΟἸἾγιϑι. ΤῊ 56η56 
βίδηάς ἰῃ σοηΐγαϑι ἢ ἴπδὶ ἴῃ Μαῖί. χῖν. 12; 
ΚῸ ἰχ. σὰ. : 

“44Ὁ] ὈΘὨθ1ἃ (ἐθεώρουν), “. 19. 866 1]. 
43, Ὠοίθ. 

ῥίε »εγαείρ... ἘῺᾺ9 δ΄ 8 «ὐῤίερ ῥὲ «4... 
ΤῊΙ5 νοτὺ (ἐποίει, Ν αἷς. γαείεδαι), πκὸ ἴῆοβθ 
νυ ἢ οἢ ρτοσθάθ, τπηᾶγκϑ ἃ σοπἧϊηιϊιδα τη] ίγγ. 

3. ἐπίο ἂ' νιομρ αὶ} ἰπῦο Ὁπ9 Ἰηοὰ πῦδ᾽ πῃ, 
δηά... 80 ν΄. τς. ἽΠὸ υϑὲ οὗ {πὸ ἀοῇηιϊῖα 
ΔΓΙΟΪ6 ἸΠΊ 0} 165 ἂῃ ᾿πϑίηστῖνο 5θη56. οὗ [Π6 
λγλ ατ Ἰαπάθοαρο, ἴθ που ηΐδη τδῆρο οἸοϑίηρ 
τουηά {πὸ Ιακθ6. ὍΠ5 υ86 15 ἐουῃά «͵50 ἴῃ ἴπ6 
δγηορῖὶς πδγγαῖϊνο, Μαίϊ. ν. 1, χῖν. 21, Χν. 29; 
Μαυκ 1ἰ|. 12, νὶ. 46: [κὸ νὶ. 12, ΙΧ. 28. 
δῖ Μαιίδονν δά ἀς ἔμαι 11 ννὰϑ "ἃ ἀδβοτί ϑροῖ " 
(χίν. 13). 

“α( [{||6 ΓΑΙ, «υα. οἰ π. ὙῆΕ ννογὰ ἢδ5 ἃ 
1{{6-1Κὸ ἀἰϑ ποῖ πο55 νυ ἤθη ἴδκοη ἰῃ ᾿οπηδχίοῃ 
ἢ τ. ς. Οορ. Μαῖϊ. χιῖ. τ, χν. 29. 

4. “π4 (ΝΟΥΣ) ἰδὲ ῥασοῦυεγ.. «υα:ς πὶσὸ 
ἦ.6. δ ὭΡΑΙ δὶ δαηά ̓ (Ϊ. χ2, νἱῖ. 2. Χί. ς 5), δῃ 
ποῖ 45 ἰγθηδιιβ (ἢ) δηὰ ϑοπὶὸ πιούδθγηβ πᾶν 
ἴκθη 1ἴ, “Ἰφίεὶγ ραϑὶ." ὍὕΠῃῈ ποῖϊςο οὔ πὸ 
[εαϑὶ 15 ΡγΟΌΔΟΙΥ ἀδϑιρποά ἴο βῖνθ ἃ οι ἴο 16 
υπάογοίδπάϊηρ οὗ {πὸ ϑριπῖυδὶ Ἰθϑθοηβ οὗ ἴΠ6 
ΤηΪγᾶς]6 νης ἃγὸ δοὲ ἕοσῖἢ ἴῃ ἴΠ6 ἀἰβοοῦγθα 
ΜΙ ἢ ἐοἸ]οννεὰ (1 Οογ, ν. 7); δηά αἵ ἴῃς 
5ΔΠΠ6 {{π|6 ᾿ξ 5οῦνοβ ἴὼ0 οχρίδίη ἤονν ἔγαϊπβ οὗ 
ἩΡΥπι5 οὐ {ΠΕΟΙΓ ννΑΥ ἴο [γι 54 6 ΠΊ ΤΊΔΥ ἤᾶνδ 

ἢ αἰϊγαοίοά ἴο τη δϑ46 ἴἰο 1ἴῃ6 ποὶν 
Τρδοδοσγ, ἴῃ δα ἀϊτίοη ἴο “6 [Π6 πι τ δ᾽᾽" ννῃο 
ΕΓ αἰγοδάγ δἰϊδοπῃποὰ ἴοὸ Η]πι. 

ἐδε και! ο ἐθο ὕεαυ. 1.6. "16 νγ6]]-Κηονγη 
[ελϑῖ." ΘὍὉΠῸ ρἤγαβο νυ ἤθη [ἴ ϑδίδη 5 δΙ'οῃηθ 5]5- 
ΠΙβ65 ἴπ6 φασί οὗ Τ Αῦθιτιδςο θβ, “16 οηδ στοαί 
παίϊοηδὶ ἔθδϑὶ. (ΟΠΊΡΑΓΟ Υἱῖ. ὦ (ν οτο (ἢ 6 
ΟΓΟΥ 15 αἰ βεγεηΐ), δηὰ ν. σ, ποῖδ. 

δ. ἤξῥεη υεα ἐδεη ἰεά μῤ.. «ἀπά σααυ... 
εονπδ.. «δ σαἰ!δ... ὅθδιδ ὑμθΥΘζοΟσΘ Βαυ πᾷ 
1ιζυθά τΡρ δ18 ΘΥγθδ δ)πὰἃὰ 8500} ὑδδῦ.,. 
οοταθῦῃ.. δα. ΟΟτΡ. ἱν. 4ς, (ἰ. 28). 

εονγι (ο τα θ᾽ }] [{1Π|{6Γ4}}Ὁ, ἐν εογμὶπσ. 6 5118 
δηὰ Ηἰ5 ἐϊϑς!ρ]65 5α!]ϑ Δογοβα {πὸ ἰακο (Μεαῖί. 
χῖν. 132), Ὀυϊ “126 τυ τ 465" οὐδογνθα {ΠΘΙγ 
ἀεραγίυγο δηὰ τοαοῃοὰ ει μαι δ οα ἔοοϊ 

ΝΒεπος 5384} μὲ ὈυΥ Ὀτεδά, τῆδί 
1Πε686 πιὰ δαί 

6 Απά τῇῆι5 Πε 8414 ἴο ργονε ἢϊπι: 
ίογυ ἢθ Βιίπιβεῖ Κπὲεν νῆα ἢς 
ννου]ά ἀο. 

7 ῬΏΠΙΡ δηβννεγεά ἢϊηι, Ἔννο ἢπη- 
ἀγεὰ ρεπηγννογῃ οὐ Ὀγεδα [5 ποῖ β- 

(Μαγκ νἱ. 232). Τῆς ροϊηΐ οὗ {ἰπ|δ ἤότὸ ἰ5 
οὐ ἀθπ γ [Π6 ἤγϑί ἀγγῖνὶ οὗ ἴπΠ6 ρρορίθ. ἃ 
ΟἿΥ οὗ ἰδαςῆϊηρ δηὰ ἤρα] ηρ πιασὶ Ὀ6 ᾿ηἴογ- 
οφἰδίεἃ Ὀοΐοσο {πὸ πιγαςὶϊο οὔ ἔδεάϊηρ ν᾽ ᾶ5 
ντουρπῃὶ (Μαῖῖ. χιν. 14; Μαῖκ νἱ. 24: [ἰὑκὸ 
ἴχ. 11). ϑ8ῖ []οδη ἄρρθᾶγβ ἴο ἤδνθ Ὀγοιρῆξ 
τοροῖμεγ ἱπῖο ομθ 5ςθῆθ, ἃ5 ψγὸ ποὺνν τοραγὰ [ξ, 
{π6 ἢτθὲ ννογάβ βροόκθὴ ἴο ῬΠΠΙΡ οὐ {πὸ 3ρ- 
Ῥτόοδο οὗ ἴπὸ σγοννά, ἀπά {π6 ννογάὰϑβ ἴῃ νυν ῃ ἢ 
ΠΟΥ ννετο αἴογνναγάβ ἴδκεη ἃρ ὉῪ Απάγονν, 
ἤθη [ἢ6 αἰβοῖρ!ε5. Ἐποπηβοῖνος αἵ δνοπίηρ τὸ- 
βίδιοα (ἢ6 ας γ (Μαῖϊ. χῖν. τς ; Μαγὶκ 
ΥἹ. 3: [Κὸ ἰχ. 12). [ἔ [ἢ15 νῖονν Ὀδ ἔγιιο, 
50 {παΐ {πε ννογάβ δά ἀγοββθὰ ἴο ΒΡ ἢ ἢϊ5 
ΔΏΒνΟΓ Ργοοθάθα ἴπ6 ννΠο]6 ἀλγ᾽5. ννοτκ, ἴῃδη 
1Π6 πιοπίίοη οὗ “" ἔνγο διιπάγο. μοπηγννοσῖῃ 
οὗ Ὀγοδὰ " πιδάθ Ὀγ {πὸ ἀϊβοίρ!οβ 'η δῖ Δίδυϊ 
(Υἱ. 37) βαὶπβ βγραῖ ροϊηΐῖ, «πὰ 980 ἴοο [6 
Ρῆγαϑο ἐν ῆδὶ Ηδ ννὰβ δροιΐὲ ἴο ἀο" (νυ. 6), 
ὙΠΙσἢ οΟἴπογννθο ἀρρθαῖβ ἴο Ὀ6 ἔοἸ]οννοὰ ἴοο 
4υ ]οΚΙΥ Ὀγ 115 ΓΙ] ΒΙπιθης. [Ὁ ἈρΡρΘΑΓΚ αἶϑὸ ἔγοτη 
αν τς ἰμαῖ τῃ6 [τὰ σαπὸ ἀοννῃ ἔτοπὶ (Π6 
ταουηΐαϊη Ὀεΐογο [Πδ πηῖγας]θ ννὰ5 σοι ρῆϊ, 
ῬῤμρΊ 1. 44 Εἰ, χιῖ, δὲ Εὶ, χῖν. 8 ἔ 
ἤῥεπεε «ῥα ΐ «υὲ.. ὙΠ6 νι γὰβ ἅγαὲ οπδ 

Θχργοβϑίοῃ οὗ [Π6 ἐθε!ηρ οὗ ἴδηάογ σοτηρδϑεϑίοῃ 
ποιϊοοθὰ ὉΥ ἴΠ6 ϑγπορι[5ῖ5 (Μαῖϊ. χὶν. χα 
Μαζκ νὶ. 34). 

Θ. ἰο ῥγουε) 1 ΔΊΘΓΑΙΥ, τσγῖπα ἰπι, ἴο 566 
νυ ίΠογ ἢ σοι]ὰ πιοοὶ τη ἀ! σα! γ. ΟΟτΊρ. 
4 ΟΟΥ. ΧΙ. ς ; ον. 1ἰ. 2. ΤῈ νΜογὰ ἄοος 
ΠΟΐ ὨΘΟΘΘΒΑΓΙΪΥ σάγτῪ νἸἢ 11 (845 [Π656 ράβϑαροβ 
5Π6νν} [Π6 βοσοηάδγυ 1άθ8 οὗ τοπηρίδίοη (ςΟπιρ. 
α͵8οὸ Μαῖί. χχίῖϊ, ᾿ς; Μαγκ χι!. 28); Ὀυΐϊ ργδο- 
ἘἸ ΑΙ ἴῃ ἴῃ6 σ856 οὗ πΊδῃ ϑιιςἢ {Γ14] ἀβϑι ΠΊ65 ἕο τ 
1η6 πιοβῖ ραᾶγί [Π]5 ἕοτγπι, βεοίηρ (Πδὲ ἴἰξ ἰοδα 5 ἴο 
ἔδιϊαγο, οἴ Ποὺ 85 ἀδϑιρηθὰ ὈΥ πη ἡ ῆο Δρρ) 65 
ἰ (Μαίξ. χνὶ. σὶ χῖχ. 3. χχῖι, σϑ, ὅζο.), ογ σοῃ- 
Βεαυθηξ ὕροῃ ἔδθ ννδάκηθβθ οὗ Ὠϊπὶ ἴο ννποτὴ 
ἴϊ 15 δρρ εὐ (Ηθῦτ. χὶ. χ7; σ Οογ. χ. χ3). 
Οοπιρ. ἢ ευζ. ΧΙ, 2. 
ον δὲ ῥὶ»ι"εἰ ἔπεαυ.. «υομἱά (τσδ5 δου 

το} 40] ὙΤΠτγουρδουῖ πὸ Οοβρεὶ {πὸ Ἐνδη- 
δοῖδὲ ϑροᾶκβ ἃ5 οὔθ Ψῆο ᾿δὰ δὴ ἰηίϊπηδιο 
Κηον)]οάξε οὗ ἴῃς 1,οτάΐἷβ πλϊπὰ. Ηδ τονοδὶβ 
Ὀοΐὰ (ἢ6 τπουρ 15 νυ μοι Ὀεϊοηρ ἴο Ηἰκ ονγη 
ἰηΐογηδὶ, δυϑοίῖθ Κηον]εοάξε (εἰδέναι, συ. ὅτ, 
64, ΧΙ. 2, ΧΥΣ. 4, ΧΙΧ. 28), ἀπά 4͵50 ἴδοβδὲ 
ὙΓΠΙΠὮ δησννεγεὰ ἴο δεῖ] ὀχροσίθηοα δηά [ἢ- 
βῃϊ (γινώσκειν, ν. 1.5. ἵνΟ ΟΣ, ν΄. 6, ΧΥ]. Χ9). 

7. Το ῥιωπάγεά ῥεππγαυογ! 8] ἰ.ε. Ὀεΐννθθῃ 
δὶχ δηὰ βενοὴ ρουπάβ μογίῃ. δεὲ Ματκ νὶἱ. 
27. νε ς«δηποῖ [6}} Ὀγ ννῆαϊ σαἱουϊδιίοη (85 
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νυ. 8-τ-] 

δείεης ἔογ τῆεηι, τπδξ Ἔνειῦ οπς οἵ 
{πε πὶ ΠΊΔΥ ἴᾶΚα ἃ {ππ||6. 

8 Οπε οὗ ἢἰ5 ἀἰβοῖρῖεβ, Απάγενν, 
δίπιοη Ρεϊογ᾽β Ὀγοίμου, 5: ἢ ἀητὸ Ὠΐ πὶ, 

9 ΤΠετῖε 15 ἃ ἰδὰ ἤεῦε, νης Πδιῇ 
ἤνε ὈΔΓΕΥ Ἰοᾶνεβ, ἂἀηὰ ἴννο 5π12]} 
ἤβῃ6β5: δυῖ ψΠδῖ ἀγα ΠΟΥ Δπηοηρ 80 
ΤΊΔΩΥ ἡ 

ΙΟ Απά 6815 5414, Μάαϊκε τῆ6 πιθη 
51 ἄονγη. Νον ἴδετε νγᾶβ πηιςἢ ρ [288 
ἴῃ τῆς ρίάςε. ὅο τῆς πεη αἴ ἄονγη, 
ἴῃ πυσιθογ ἀδοιῖςζ ἥνε τΠπουβαηά. 

11 Απά 7εϑιι8 ἴοοὸκ (ἢς ἰοᾶναβ  ; 
ΔΠη4ὰ ψῆδη ἢς ἢδά ρίνεη {πδηκβ8, ἢς 
ἀϊδιγιθυϊεά το τῆς ἀἸβοῖρ᾽ε5, δπά τῆς 
αἰβοῖρ᾽ 65 ἴο τμεπὶ τὶ νγεσγε δεῖ ἀόύγῃ ; 

8τ. ΙΟΗΝ. ΡΥ]. 
δηά Πἰκουγίβα οὗ τῆς 558 48 πηιςῇ 485 

. ἔδαγ νου ]α, 
12 ΝΆ εη {ΠῈΥ ὑνεῦε ἢ]]εἀ, ἢς 844 

αηῖο 8 ἀ 8.1 ρ1ε5, (λίπε ἃρ τΠ6 ἔταρ- 
πηεηῖβ τ τγεηχαΐη, παῖ ποῖῃίηρ δα 
ἰοβῖ, : 

11 Ὑπεγείοτε τΠῈνῪ ρδίπεγεά ἐῤόμι 
τορεῖδετ, δηὰά Ἀ|]εὰ τννεῖνε δδβκεῖβ 
νυ τὲ ἐταρπιθηῖβ οὐ τπ6 ἤνε δαῖ- 
εν ἰοανεβ, νυν ἢ ταπγχδ θά ονεῦ δηά 
αὔονα υπῖο τῃεπὶ τῃδῖ ΠΔἀ εδἴςῃ. 

14 ΤΏδη ἴποβς πιεη, ννῆεη (ἢς 
Πδά 86εὴ τῆς πιίγαοϊα τῆδξ εϑιι8 ἀμ, 
5414, 8. 18 οὗ ἃ τευ τῃδῖ ργορδεῖ 
τῆλ 5ῃου]ά ςοπὶς ἱπῖο τῆς ννου]Ἱά. 

ϊις 4 νμεη |εβϑ5 τπεγείογε ρεῖ- 

Οχδςοῖ 5:.πὶ νγᾶ5 γοδοῃμεά, ὍΠ6 γοΐεγεηςε ΤΑΥ͂ 
Ὀδ ἴο δολα υηγοοοτάρα ἔδεί. 

ἔυεγγ οὔό οΓ 1ροη] Οπιῖῇ οὐ ἐῤερι. 

8. “421πώάγεαῦ}] Ης δρρϑᾶγβ εἰβενῆογο ἰῃ 
ςοπποχίοῃ ἢ ῬΏΙΠΡ, 1. 44.) ΧΙΪ. 22. 

9. δαγίογ ἰοαυε5} ν. 13. ΤὮΘ ἀεῖα!! 15 ρΡ6- 
οὐϊᾶῦ ἴο δὲ [οῃη. (οπιρ. 2 Κ. ἵν. 42. ΒΑΣΊΕΥ 
Ὀτεδὰ ννᾶβ ἴῃς ἰοοά οὗ πο ροοῦ. δ είϑβιθίη 
(«4 ἰος.} Ἀ45 ςο] οςϊοα ἃ ἰάγρο πυπιθοῦ οὗ ρ85- 
ϑᾶρ5 ἴὺο ϑἤῆδυν [πὸ 5π14}} δοσουηΐ ἴῃ υνῃ]ςἢ [ἢ 
νγα5 μοϊά, ὅ66 [υάξ΄. νὶ!. 1.2 ἢ ; ΕΖεῖκ. χαΐ, 19. 
πη δ Ἀαΐποτ, 1698. [{ 5 νογίῃυ 

οὗ τουπασκ (Πδὲ {Π6 οτρίπαῖ ννογά (ὀψάρια) ἰ5 
ἔουπά ἴῃ ἴπ6 Νδυν Τεβίδπιθης ΟΠΙῪΥ͂ ἴῃ [Π]15 
ραββϑᾶρο δηά ἰῃ οἷ. χχὶ. [|ἴ ΠΙΑΥ πᾶν Ὀθθῃ ἃ 
[Αγ Πγ δ] ]δη ννοσά. 

10. “Ἵπώ4 ε.] Οπιῖὶ “4π4. 
ἐῤε ριόπι.. ἐδο »ι6η} δε ῬΘΟΡῚ19 (τοὺς ἀνθρώ- 

που!)...δὲ »ιοὴ (οἱ ἄνδρες)..«αδόμ τυ ἰῤοι- 
σαμά. ὍὙΠδ σῆδηρο οὗ νοσζά ἴῃ ἴδε Ἰαϊζογ σᾶθ6 
ἱπΊρ}165 [Π6 τοπιασκ δα ἀθά Ὁγ δῖ Μαεαῖϊμον (χῖν. 
21) ὀευάε «υονρεη απο εὐὶ άγεπ. 

γιμεῦ γα“ ὅ866 ποῖθ οἡ ΜΚ νὶ. 39. ὙΠῸ 
ἀϊβοζεποο οὗἉ [86 ἔοτγπι ἴῃ ννηϊςἢ ἴΠ6 ἀδία!]} 15 
ἰηἰτοάιυςοδα τηλγκβ ἀρραγΘΉ ΠΥ ἴῃ 6 (οϑΕπΊΟῊΥ οὗ 
ἔἴννο δ θεν ηθθθεβ. ὙῊΪ5 ἀεί!!! σοττεβροπαάβ 
τ τηὸ ἀλῖο, νος ἢ ἰ5 χϑὰ (ν]. 4) ἴπ {πὸ 
ΘΑΙΙῪ Θρτίης. 

11. “4π4 ὕει... ὕει ὈΆΘΙΘΖΟΣΘ, 84η- 
βινοηρ ἴπ6 οδοάϊδηςο οὗ ἔδ ἢ. 

«υδεη δὲ ῥαά γίνεπ ἰῤαπᾷε (υ. 22}}] ΒΥ 1815 
ἃςῖ ἴΠη6 1 οτὰ ἰακο5 ἴῃ ρίδςς οὔ ἴῃ ῃοδά οὗ ἴῃ 
ἔλτΆ]Υ ἰοπ . [κε χχὶν. 320). ὙΤῈῈ ψοτὰ 
᾿ϊ56 1} 15 ἐουπὰ οἴϑονγμογο ἰη δῖ [οἤπη ΟΠΪγ, χί. 41. 
ΤῊΪ5 βεσοπα ρᾶϑϑᾶρο βιιρροϑίβ [δὲ (6 τῆ δηκδ- 
δινίηρ ννᾶ5 τοπαογοά ἴῃ δοκπον)]θάρτηθης οὗ 
ἴΠ6 τονοϊδτίοη οἵ {πε δΙΠΟΓῚ5. νν}}} ἴῃ δοσοτά- 
ὅποο ἢ ἩνΠςἢ (ἢ6 τηϊταοὶθ ννὰ5 του δῖ. 
ἴη τς ρᾷγα! !οὶς [Π6 ννοτὰ 15 δῥέωυ.«“4 (γεῖ σοτΡ. 
Μαῖϊ. χν. 26; Ματκ νἱϊϊ. 6). ὙΤῆδ ἴννο νγογάϑβ 
Ρδϑοσνο {πὸ {πῦὸ ἀϑροοῖβ οὗἩ {Π6 δοίίοῃ ἰῃ τεὶα- 
ἔοη ἴο ἴδιο βοιγοθ δηά ἰῃ σεϊδίίοη ἴο 186 πιοάς 

οὗ [15 ΔοσοπΊρ 5ηπιθηῖ. (Οοπιραγὸ ἴῃ (ἢ]5 ςοῃ- 
ποχίοη Μαῖί. χχνὶ. ,ό ἢ; Μαῖκ χὶν. 22 ἢ 

ῥε ἀϊτενίῤμίεά ἰο...«ἐβρερι δαὶ... ἢ ὙΠ6 νογάϑ 
ἰο δὲ ἀϊπεϊρίεα., ἀπά δὲ ἀμερίεε ταυϑὲ Ὀ6 ομμτῖ- 
ἰο(ά. ὙΠΟΥ ἅγὸ δὴ οὔνϊοιιβ ρ]οβϑ ἰηϊγοάπορά 
ἔγοτῃ δῖ Μαίίζῃηον χίν. 19. 
απ ἠϊξεαυλε 971 Ἰῖκον169 4160 Οὗ, 

12. ῥεη τϑο...«αἱά,..1 Απὰ «υδεη ἐδέ)... 
Βα ῖϊῖὴ... 
2)ασν»ιεη 7 ἐν. ε. ᾿Ὰ 6 ΡΊθ0968 Ὀτοίθοη ἴον ἀϊ5- 

{πδυζοη (ΕΖοκ. χα. 19). 6 σοπιπιδπὰ ἴο 
ΠΟΙ ]οςξ {π686 15 ργοϑογσνοὰ Ὁγ 81 [ὁἢῃ οπ]γ. 

ἐῤαὶ γοριαΐη] ἐῤαΐ τϑιαδῖῃ ΟΥ̓ΘΣ, ἅΠἃ 50 ἴι 
τ. 1τΆ («υδίερ τοταδιπϑὰ οὐϑσ), ννῆετα ἴῃς 
ΒΆΠλ6 ΝΟΓα 15 υυϑεά. 

13. γαϊῥογεά.. ογειρεγ) βκαὐποχθᾶ... ἌΡ. 
Τῆς ψογά ἰ5 ἴῃ6 54Π|6 845 ἴῃ ν᾿. 12. Τ 6 51Π|ρ]6 
τοροιοη ρῖνοβ σμαγδοῖογ ἴο [Π6 Ππαγγδῖϊνο. 

ἑαυεἰυε] ὙΠῸ Ὠυπιθετ ἱπΊρ}165 τῃδῖ ἴη6 ᾿σοτκ 
νγἃ5 ξίνοη ἴο πὸ δροϑβίϊθβ, ᾿που σῇ ἸΘῪ ἢᾶνα 
ποῖ Ὀδδη σρθοία!ν πιοης[Ιοπθὰ. (ΟΟπΊΡ. υ. 70. 

ὀαμἀε.ἢ ΤὍδο βἴουϊ ννο κοῦ Ὀαϑκοῖβ (κοφί- 
νους) 85 αἰπιϊηρυϊδῃοὰ ἔγοπι {μ6 βοῆς, δεχίῦ]ο. 
“ ἔγ4115 ἢ (σφ ρ δεν; Μδῖξ. χν. 17); Ματγᾷκ ν!ϊ!.. 

4 δῖ." 111. 14. ΝΙ. 542. 8). [μν. 

14, 16. ΤῊΐβ ἱποίάθης 5 θοῦ αγ ἕο δὲ 
]οβη, θυῖ δῖ 10ὺκ6 Πᾶ5 ργεϑεγνθὰ ἃ ἀεί. 

Ης ποῖϊςεβ {πὶ Οἢγϑε νΠΙοἢ 11υβίγαϊοβ 11. , 
ΒΡΟΚΘ ἴο {Π6 πιι ἰτἀ65 “ Ποποογηίηρ {π6 Κίηρ- 
ἄοπι οὗ Οοά " (ἰχ. 11); δπά ἴὰἴ ἰ5. παΐιιγαὶ ἴο. 
ΒΌΡΡροΞο παῖ {πε οχοιϊζοιηθηξ σοηθεηπεηΐ ἀροῃ 
[(ὴ)6 ἀρβίῃ οὗ ἴ[ῃ6 ΒαριἰΞί, ννμὶς ἢ ἴῃ ρατγί ᾿ἰθά ἴο, 
[86 1, οτα 5 ΓΕ γοπιθηῖ, ΠΊΔΥ ἤᾶνθ τηονϑὰ ΠΊΔΗΥ͂ 
ἴο Ὀοϊΐονο [ῃαὶ Ηδ νοιιϊὰ ρ᾽δος Η!πηϑ ἢ δὲ ἴῃς 
μοδά οἵ ἃ ροριιίαγ γι ϑίπε ἴο ἀνθηρα ἴδε πιυγάεγ, 

14. Τρεη 1ροιε ηιδη ...«(ῳεσι ἀϊά...71 ΤἘᾺ9 
ῬΘΟΡῚ9 (οἱ ἄνθρωποι) ῬἈΘΣΘΙΟΣΘ... 9 ἀϊά... 

ἐῥαὶ ῥγορῥεῖ ἐδαὶ «δομία σον... ὉᾺ9 ῥγοῤδεῖ 
τιδὺ οομηθῖῃ... ΟΡ. ἰ. 21, 25) ΥἹΙ, 40. 
Τῇηε ρῆγαϑθο ἰ5 ρεοῦ ταῦ ἴο 81 [οῦη. Ὑεῖ 966 
'Μαῖϊ. χχὶ. σσ, δηὰ Αςῖβ υἱῖ. 37. 
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ς Μεῖι. σ4. 
Γ᾿ 

5τ. ΙΟΗΝ. ΓΙ. 
ςεἰνεά (δὲ {πὸ σψνοιἹά οοπὶς δηά 
ΚΕ Πίπι ὉΥ ἔοίςε, ἴο τππᾶκε ἢϊπὶ ἃ 
Κίηρ, ἢδ ἀεραγίβα δραίῃ ἰῃῖο ἃ πιοιη- 
τΑῖη ΠΙπη56]Γ δἱοησ. 

ιΙι6 “Απὰ ψῆξεῃ ὄνεῆ νγᾶβ8 που 
σοπλθ, ἢ8 αἰδοῖ ρ᾽ε8 νγεης ἀόνγῃ υἱπίο 
[Π6 568, 

17 Απά επίεγεά ἰηῖο ἃ 3Π1]0Ρ. δηά 
ννεηΐ ονεῦ ἴδε 868 τονναγά (ὐδρεγηδιιπι. 
Απηά ἴξ νγὰ8 πονν ἀαγίς, δηά |εϑιι5 νγᾶϑ 
ποῖ ςοπΊα ἴο {Π6Π1. 

156. «υομἱ (γθτ9 δοουὺξ 0)... σε ῥί»γε 
ὃν γος (ἁρπάζειν, δ ἱρ. μὲ γαῤεγεη!})} Οοτμρ. 
Αςίϑβ χχίῆ. τος ([υἀξ. χχὶ. τ, 0ΧΧ.); Μαῖῖ. 
χί. 12. ΤῆΘ που! τυάθ υϑῃοὰ ἴο υ86 ΟἸγιϑί 
ἴο ΠΙΗ͂Ι ἘΠΟΙΓ οὐσ θη θνεὴ δραϊποί Η!5 νν}]}}. 
ἴῃ (ῃϊ5 1165 ἴΠπ6 ἐογοβῃδάονιπηρ οὗ ἴπε 5ίη οὗ 
].ἀλ5, «ἢ. χΥῆ!. 6. 

»ιαῖε ῥί»η ὦ ἐϊμσ} ταῦῖκὸ Ἀϊὰ Κίπκ. 
Δεῤαγιεά] ὙΌΣ ἀγ ΘῈ (ἀνεχώρησεν). ΟοτΡ. 

Μαῖῖ. ᾿. 12 εἶ, χῖν. 13,) ΧΥ͂. 21, ἄζα. ; Αςἴϑ 
ΧΧΙ. 19. 

ἀσφαϊπ] [ἴ ἔοϊοννβ (υ. 2) ἴδδὲ Ηδ πιαὰ 
ἀεσοοεηάδά ἐονναγάϑ 6 ϑῆογθ ννῇεη {πὸ πλίγαςὶθ 
ἴοοκ ρἷδᾶςθ. 

βώνισεὶ αἰομε) ἴο ὈΓΑΥ, 858 ἰβ δά ἀθὰ ἴῃ {πὸ 
ῬΑγΑ} 16] ἡδγταῖῖνεβ (Μαϊζ. χὶν, 22; Μαζκ νί. 
46). ὙΠο ἀϊδηλ5541] οὐ [6 Δροϑβἕϊθβ πλθπεοποὰ 
ἴῃ Μαῖῖ. χῖν. 22; Μαζὶ Υἱ. 4ς, 15 Ἰηνοϊνοα ἴῃ 
{Π686 ννογὰβ (σοηίγασὲ νυ. 32). ὍΘ δροϑβίϊεϑ 
σοῦα ἤγϑι Πάγαννῃ ἤτοι ἴΠ6 ἰηἤιπιοποο οὗ (ἢ6 
ταῦτ ἀθ, ἀπά ἴΠ6 πηᾶθ5 οὗ [86 ρθορὶθ ννϑῖδ 
1Πδη δοπὶ ΑυναΥ : θα ΞΟΠ (νυ. 22) 511}} Πηρογεὰ 
ἢ ναὶη Πορεϑ {1}} [86 τηογηίηρ. 

16---21. Τρε εἰση εροη ἐδε ἰαξε. 
ΤῊΝ ᾿Ἰποϊάδηϊ 15 τεϊδιθα αἰϑὸ ὉγΥ 81 Μαίπον 

(χιν. 22 6) δῃά ὃγ 81 Ματγῖς (ν]. Ὡς 4). Τῇ 
σμδηρο ἴῃ {Ππ|6, ϑοθηθ, ρογϑοηβ, ὑθϊοηρβ ἴο 16 
δι ἤοδηςο οὗ {ἢ 5ἰξτι. 

16. Οοπιρ. Μαῖϊ. χιν. 2 ἢ; Μαγκ νἱ. 
45 ἢ. 

«υδέη φυεη αὐ: ποαὺ εορηδ 
δνθηϊηᾷ,᾽ ἔγουῃ ϑβιιηϑεῖ {11 ἀδγ 
Χῖν. 1ς, 22. 

17. ἱπίο α “δ[ῇ}} ὌὙὌ8δὲ ἀοἤβηϊΐο γίϊοϊα ἰ5 
οὐ ἴῃ {6 ἴγὰθ τοχί, 580 [δαί ΑΟΝ. ἰ5 

ΤὮΘ ὁ’ βοσοηά 
ΟοΡ. Μαεῖίι. 

Πογτεςῖ, 
«υεη!...«ἐοαυαγα] [1 1ΈΟΓΑΙΥ, 46} ομἱ οπ ἰδεῖν 

αὐαγ ἰο... Οὐομπρ. ἵν. 3... ΤὨϊ5 σοηππυουϑ 
[01] 15 σοηϊγαϑιθα ΌῪ [πὸ ἴδηβθα νι [Π6 51π|ρ]6 
ἃσῖ ννῆ]ς ἢ ργθοθαδά ἰἴ (κατέβησαν, ἤρχοντο). 

«υὐΩς ποΐ Υϑ1 εονπε...} αἵ ἴῃ π|6 νσῆδη {ΠΟΥ 
βΏΔΙΪΥ σἰαγίοα. [ἰ ἀρρθᾶγϑβ ἰῃδὶ βοπιὸ ἰποιἀθηζϑ 
ΔΙῸ Πότ οἵη6ἀ. ῬΥΡΟΌΔΟΪΙΥ [650.5 Παὰ ἀϊγεςϊοάὰ 
Π6 ἀροπβίϊος ἴο ποεῖ Ηἰπὶ δὲ ϑοπῖθ ροϊηΐ οἡ 
[6 δδϑίογῃ βἤοτγε οἡ ἐδοὶσγ ννᾶὰγ ἴο (δρεγηδηι. 

18. ὙΠΟ κἰησιαγ νἱνίηθθ5 οὐ ἴΠ6 ἀδβϑογρ- 
ἴοη ἰ5 ἴο 6 ποίἰϊςεά. Οομιρ. οηδὰ 1. 13 
(ΧΧ.. 

[ν. 16---2:. 

18 Απά {ἢς 8568 ἅτοβα ὈΥ γϑᾶϑοῃ οὗ 
ἃ δτεδῖ νγπα τῆδι ὑἷενν. 

[9 ὅο ννῆεη {πεὺ ἢδά τοννεά δδοιιῖ 
ἥνε δηά τυγεητ οὐ {ΠῚΠῊῚῪ ἐγ οηρβ, 
{ΠΕΥ 8εῈ6 εβὺβ νναϊκίπρ οἡ ἴῃε 862, 
τ ἀγανγίηρ πἰρὴ απο 6 5810 : δηά 
{ΠαΥ ννογα δέγαι!α. 

20 Βυξ ἢς 541ἢ ιἱηῖο τπεπὶ, 1Ὲ 18 
Ιτω δα ποῖ δἔγαιά. 

21 ἽΠεη {πεν ὙΠ] ΠΩ ΡῚΥ τεςεϊνεά 
Ὠΐπι ἴητο τῆ 5810 : δηά ᾿πιπιθά δῖε ὶγ 

19. βυε απά ἱαυεηΐγ..ιγἰοησ}] ὍΤῊ ἸαΚα 
5 δὲ 1ἰῖ5 Ὀγοδάθδε δῦοιιξ ἔογὙ ϑίδάθβ (" ἔαγ- 
Ἰοηρβ ᾽.), ΟΥ 5ἰχ. πη]ε5. Τἢ5 ΠΟῪ σγοθ “ἴη 
186 τηϊάἀ]6 " οὗ {πὸ ἰδκε (Μασκ νὶ. 47), μανὶηρ 
ἔογ ἃ ἴἰπι6 κορῖ ἴο πε ϑῇοτσζο. 

“.4] ὈθΒοΙ]ά. Το νψογὰ πλᾶγκϑ [6 ἀγτεϑιθά, 
Δυϑογυθὰ διἰϊοηϊίοη οὗ ἴΠ6 ἀἰϑοῖρ!εβ.0 (οιῃρ. 
υν. 2. 

οκ δε “«4Ἡ Ὑπὸ νοτὰβ τϊρῆξ πιθᾶῃ (85 
Χχί. 1) “οη ἴπ6 96 -ϑῆοτγα, ἡ Ὀυζ ἴῃ6 σοηϊοχ 
δΔηα ρᾶγ4116]5 ἀσίθστῃϊηθ 6 ϑρῆϑθ ἤθγθ. (ὐορ. 
1οὉ ᾿χ. 8 (ΧΧ.. 

«αὐεγὸ φῇγαϊἢ Οοιρ. Μαῖϊ. χίν. 26; Μαγὶκ 
ΥἹ. 49; κ6 χχῖν. 27. 

20. ἵ ὁ Π Οὐκ. ἰν. 26, ψ1}. 24, 28, 
48, (ἰχ. 9), ΧΙ, 19. ΧΥΙΙ. 5) 6, 8; Μαγκ ΧΙ. 6; 
[Ἂ,ακὸ χχι, 8. 

21. «υἱ ἑέηησὶγ γειοὶυεα4 1 ΠΟΥΤΑΪΙΥ, {δεν «ὐεγε 
«υὐμησ ἰο ἑαζε (ἤθελον λαβεῖν, δ αἱξ. σοἱμεγεπ 
αεείρεγο). ὙΠ6 ἱπιρογίοςς ἰη [6 οὐ βίῖπαὶ 6π- 
ῬΓΈ5565 ἃ σοπίϊηιιοι!5 βἰδίθ οὐἤἩ ἔδοϊπρ 85 αΪ5- 
ἘΠ σΠοα ἔτοπὶ 8ἃη ἰϑοϊδίθοἃ νυϊϑ. [1 18 
ΠΟΠΙΠΊΟΠΙΥ ιἱϑεὰ οὗ ἃ ἀοθῖγε ψνῃ] ἢ 15 ποῖ 
εταϊιῃοαά (11. 44, χνυὶ. το; Μαδῖκ νυἱ. 1ο, 48; 
Οδὶ. ἱν. 2ο, δζς.), Ὀυϊ [Π15 ϑεσοηάαγγ Ἰάεα ἀοε5 
Ποῖ ΠΕΟΟΘΒΘΑΓΙΪΥ 116 ἰη ἴη6 ννογτά. Ηδστγο πὸ ἔοσγος 
οὗ ἴδ ἴθπϑο 56 δάἀδαυδίοϊυ ρίνεη Ὁγ Α. Ν., 
{οι ρἢ τη Μαγκ νἱ. 48 ἴῃε 58π16 ννογά 15 υϑεὰ 
οὗ (π6 ξιιρροβοὰ ρύυγροϑοὸ οὗ (ἢ 1 ογὰ ἴο “" ρᾷ55 
Ὀγ" τὴὸ ἀϊδεῖρίεβ, νος ἢ νγᾶ5 ποῖ {1 ]]6ὰ. 
Οομρ. Μαγκ χὶν 38: 1κΚὲ χὶ. 46. ΕΘΑΓ 
Ραϑϑοὰ ἰπίο ογ. (ὐοπιρᾶγο 1κὸ χχῖν. 37 
ὙΠ} ]οἢη χχ. 2ο. 

αἱ δὲ ἰαπ Ὅῆε οὔρί παῖ ρῆγαϑε {ἐπὶ τῆς 
γῆς) ΠΙΔΥ πιοᾶῃ ἐπ ἐδὲ ἀἰγεοίίοα Οὗ δε ἰαηπά, 
[ῃαῖ 15, "" πχγονὶῃρ σίγα γ»ῃξ τονναγάβ ἴῃ6 ἰαπά : ̓" 
Ὀιϊ 1ζ τόσο ΡΓΟΌΔΟΪΥ πιθᾶπϑ οἡ ἐδ ἰαπά, Ὀεδὶηρ 
υυϑοα οὗὨἉ [6 ν6556] τὰ ὕρ οἡ ἴῃς Ὀδδοἢ. (ομΡ. 
5. ον]!. (ον}.) 30. Τπε ϑυπορι5ι5 ποῖίοο ἴΠαξ 
[6 ορροϑβιηξ ἔογοθϑ ψεγε γοτηονοὰ (Μαῖϊ. χὶν. 
421 Μαῖκ νὶ. εα, δὲ «υἱπαϊ εεαυε4}} δῖ Ιοδῃ 
(ῃφὲ ἴῃς ἀσδιγοὰ δοηά νγᾶβ ραϊηθά, δοίῇ γϑϑιι (5 
ἔο!]οννεὰ δὲ οὔςὸ ἔγοπι ἴδ ργόϑθοηςο οὗ ἢ τὶ 
νγοϊςοπηθά. 

«υεη}}] ΤἼΘ οτὔρίπαὶ ννογὰ (ὑπῆγον) 15 ϑοπ16- 
νΥὨ21 του κα ῦ 6. (ὐοιηρ. Ὑ-. 67, νἱῖ. 32, ποῖδ, 
ΧΙ, τὰ, Χνῇ. 8. ὙΠῸ Ἰάθα οὗ “νι πάγανιης 
ἐλεόνι “ὁ ρανῖης " ϑοιηοί ίηρ, 8θοηβ8 ἴο υπάεος. 
ἴθ 1. , 



Υ. 22, 23.} 

ἴΠ6 5810 νγᾶβ8 δὲ {πε ἰδπὰ ννῃ τῆ ογ ΤΠ ΕῪ 
γΘ ΠΣ. 

22 4 ΤῊς ἀδγ (ο]]οννίηρ, ἤδη {δε 
Ῥεορὶς ψ ἢ] ςοἢ βιοοά οἡ τῆς οἵδε 846 
οὗ τῇς 868 β8ᾶνν παῖ τΠδγα ννᾶ8 ποπα 
οἴδογ δοδῖ ποτε, ϑᾶνα ἴῃδί οηἊ ψῆετε- 

στ ΙΟΗΝ. ΓνἹ. 
ἱπῖο ἢ8 ἀΐδεῖρ᾽ε8 ψψεγε εηζογεά, δηά 
τὲ [εβϑι5 ψγεηῖ ποῖ γἢ ἢ8. ἀἶδβοϊ- 
ὈΪε8 ἱπῖο τῆς δοδῖ, διιῖς ἐῤαὲ ἢἰ5 ἀϊδοὶ- 
ΡΪ68 ὑγεῦε ρΌΠ6 ἈΥΨΔΥ ἃ]οπεα ; 

21 (Ηονδεῖς τπεῖε σοηπιε ΟἾΠΟΥ 
δοδῖθ ἔτοπι ΤΊ ΡοΓΔ5 πίρῃ υὑπίο τῆς 

[1 ψ}} Ὀ6 οὈνίουβ ἔπαὶ {Π686 ἔννο “" 51}}}5 ἢ 
ἅΓῸ ἱπιγοάμοίογυ ἴο ἴπ6 ἀϊδοοιιβο νυ ἢ] οἢ ἔο]- 
ἴοννβ. Βοίῃ οοττεςῖ ᾿ἰπυϊοὰ νἱοῖνς βργίηρίηρ 
ουΐξὨ οὗ οικζ πηδίογ!4] σοποθρίίοηβ. ΕΠδοῖβ ἃγὸ 
Ρτοάυσοά δὲ νατίδησο νυ] ΟἿΣ Ἰάρδς οὗ ψυδπίν 
δηὰ αυΔ]᾽}}7. ὙΠπαὶ νυῃϊς ἢ 15 5π14}} Ὀδσοπιθβ 
ξτελί. ὙΠπαὶ ννΒΙ ἢ 15 ἤδᾶνΥ τποόνθβ οἡ (Π6 
βυγίδοα οὗ ἴΠ6 νναῖοσ, (οπίγαγυ οἰδπιθηΐβ υἱοὶ 
δῖ ἃ αἰνίπο ργθϑθῆςθ, Βοίῃ “" βίβηβ,᾽ ἰη οἵδμοῦ 
ννογάβ, ργερᾶγο [6 ὙΑΥ ἔοσ πονν ἱποιιρῆϊ5 οὗ 
ΟΠ τίσι, οἵ Η8 ϑιιϑίδι πίηρ, ργοβογνίπρ, συ ϊάϊην 
Ροννεγ, δῃὰ δὀχοϊυάθ ἀδάυςςτοηβ ἀγάννῃ ἔγοπι 
ΠΟΥΡΟΓΘΔΙ γοϊδί!οηβ οηἶγ. Ηδ οδπ βυρροτί τηθη, 
του ἢ νἱϑι Ὁ] 6 πιοδῃβ (4}} ϑΘῃῆῃοτί. Ηβδ [5 ννῇ 
Η!5 ἀἰβοῖρ!θβ, (που ρὴ 16 Υ ἀο ποῖ τϑοοξηΐβε οἵ 
866 Ηϊ. Απὰ ἴῃ δοίἢ σᾶϑ65 4150 [86 βρονγϑῦβ 
δηὰ δοίίοη οὗ πιῆ ἄγε ποοάρά. ὍΠΟΥ γοοοῖνο 
δηἃ 4ϑϑἰπλ]ίο (86 ἰοοὰ νν ΠΟ 5 ρίνθη ; {ΠΟῪ 
ἴΔκε Ομ γιὲ ἱπίο {μεῖς Ὀοδῖ Ὀδέογε ΠΟῪ τϑαςὴ 
(ΠΟΙΣ Ὠάνθη. 

ΎΠ6 σεηᾶγκβ ἢ πο Αὐφυδεϊπο ορθηβ5 
δῖ5 ὀχρίδηδίίοη οὗ ἴῃς παγγαῖϊνε ἄγ οὗ ροιτηᾷ- 

Ορηξ νά]6. “ΜΠ Πγδουΐα ηυα ες Ποπηΐπιιβ 
Ὠοϑίογ [65:15 Οἢγδίὰβ συπέ αυϊάομη εἰν πᾶ 
ορεῖὰ εἴ δά ᾿ἱπίοϊ]οροηάϊπι Ὠδυτα ἀδ νἹϑ Ὁ} Ό.5 
δΔάπιοηοπὶ δυπιδηδπὶ τηδηΐθπι... Νοο ἰδιηδῃ 
5 ΠἔΕοῖ ας ἱπέμθ ἴῃ πλίγας}!}5 Οἤσιϑα. [η- 
ἰογτο οπΊυ5 ἰρ58 πιγασιϊα, αι ποῦὶ5 ἰοηυδη- 
ἴυγ ἀθ Οἢγβίο : δαῦθηϊ Θηϊπὶ 51 ἰηςοἰἸορδηΐυτῦ 
᾿ἰηριιδπὶ 5ιιᾶπι. Νδηὶ αυϊὰ 'ρϑδὲ (Οτβίυ5 
ΨΜοεγθυτι [δὶ δϑῖ, οἰϊδπὶ ἔδοΐυπι Ν᾽ ογΟὶ νογθιιπὶ 
τ ε5ι" (Αὐρυσῖ. “ἴπ Ϊοβδπη. Ττδςῖ,᾽ χχιν. 
1, 2). 

{ῤὲ ἀϊσεομγες αἱ σαῤεγπαιρι (5.2---ς 9). 

ΎΤΠ6 ἀϊδοουγθοα νυ Πςἢ ΓΟ] ονγοαὰ ἴδ6 ἔδράϊης 
οὗ ἴθ ἔνθ {πουσδης δοῦν ἰῇ ρασί 85 ΔΠ ΔΏΒγΟΓ 
ἴο ἴΠ6 τηϊδίδκθη Ὄχροςίδίομβ οὗ ἴπ6 τη 6 
(υυ. 14, 15), ἢ] ΠΟΥ υηξοϊά [ἢοϑ6 νἱοῦνβ 
οὗ (ἢ γιϑι 8 Ῥογβϑοη δηὰ ὑνοσὶκ νυν ἢ ὈΘΟΔΙΙΘ ἃ 
ἀοοίδινο {Π4] ἕο ἴθ ἔδι ἢ οὗ τπ|Ὸ ἀἰθοῖρ 65. γῆ 
ὙΟΙΟ ΔἰΓΟΔΥ διἰδοῃποά ἰο Ηἰϊπη. Τῆς 5ποτί 
δῦβεοηςο ἢαά ὕδθη ϑυβεοϊοης ἴο τοπΊουθ {πὸ ἔδασγ 
οὗὨ ἱπιπηϑάϊδίθ νιοΐϊεηςθ οἡ ἴδε ρατί οὗ Ἡετγοά ; 
τπουρῇ 1[ἴ ἀρρϑᾶγβ πδΐ {π6 1, ογά νυτμάτγενν ποῖ 
Ἰοης δέζογνναγάβ ἴο “"ἴἢς οοδϑίβ οἵ Ἴ γτὸ δηὰ 
διάοη " (Μαϊξ. χν. δὲ 8... 

ὙΤΠ6 ἀιθοουγθοβ [211 ἰηΐο ἴἧγοε στοῦρβ: συν. 
46---4ο0, συ. 41---ξ τ, τὐὉ. ς,5,---..8. ἘδΔοΐ ΞΤΟῸΡ 
5 ἰηϊτοάμποοα ΟΥ̓ ΞοπΊΣ Θχρτγοϑϑίοη οὗ ἔδο!ηρ 
οὐ ἴπε ρατὶ οὗ ἰδοβα ἴο δοηπὶ ἴΠ6 ννογάβ 
ἅτε δά ἀγεβϑοά, 4 5ηρὶ ιυοϑίίοῃ (υ. 2ς), ἃ 
ΓΑΛΌΤΤΩΌΓΙ Ηρ (Ὁ. 41), ἃ οοηϊοπίίοῃ ἀπιοηρ ἱποιη- 
δεῖνεβ (υ. 2). Τὴ του 58:1 Ὁ Οββι νοὶ Υ 
ἀοαὶὲ σι τὸ ἀϊπιϊηςξ : (1) (Π6 ράσο δῖε 

λει 7:.:1.--νοι, 11. 

ἸῸ, (2) τῃς τεϊδίοη οὗ {6 ϑοὴ ἴο Οοά δηὰ 
τηλῃ, (2) ἴῃ6 δρργοργιδίίοη ὈΥ͂ [86 ἱπάϊνίἀιι] 
οὗ [6 [πεαγηδῖε δοῆ ; δηά [ἴ ἄρρϑᾶγϑ [δῖ 6 
διάϊεηοθ ἀπ ρἷδοθ ἐο ποῖ γοπιδίη {ἢ ϑᾶπΊθ. 
ΎΠΟΓΟ ἀτὸ ενἱάθηϊ Ὀσρᾶκα ἔῖοσ υὖ. 40, ἀπά υ. 
51. ΤΠε ““ [ἐνν5 ἅγὸ ἱπίγοάἀυςσοά ἴῃ σν. 41, 
52, Ὀμῖ ποῖ Ὀεΐοτο. Τῆο ᾿ἰδϑὲ ννογὰβ ὑγΟσῸ 
ΒΡΟΚΘη “1 5 Πάρορυθ᾽" (υ. 9), Ὀυΐϊ [ἃ 15 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ σοποοῖνδῦϊα τμδαξ [ἴῃ σοηνογβαίίοη 
θορδη ἴΠογο. . 

26--40. Το ἢἤγϑε ρατί οἵ {86 ἀϊἰϑοουτϑαβ 
ζοηϑἰϑβῖβ οὗ δῆϑννειϑβ ἴο βυιςςοϑϑῖνε 4ιιϑϑίϊοηβ (υυ. 
25, 28, 20, 34). ΤὨο σοπνογϑαίΐοη 15 Ὠδιιγδὶ 
πὰ ταρι ἃ ἢ δηά ἐθα]β ἰῇ ϑσυςοθϑϑίοη ἢ [Π6 
αἰτὴ οὗὨ τε] ρίοιις οἤογί (26, 27) ; ἴθ πιεϊῃοάὰ 
(18, 29); ἴδε ἀϑϑυγδησο (30--- 23}; ἴδ6 δ18|- 
τηθηΐ (34---40). 

22---04. ὍΤΠ]5 Ἰοηρ βοηΐδηςθ 15 σοι ρ] ςδἰοὰ 
δηἃ ᾿στορ ]δΓ ἴῃ σοηδίγυςίζίοη, ΤΠ ἰγγορι Δ ΠΥ 
15 ἀυθ ἴο {πΠ6 τησπίίοη οὗἁἩ ἴἱννο ἔδεῖϊβ νυ! ἢ γα 
ἰητογοδίαϊοα Ὀεΐννθθη ἔπ Ῥορὶπηϊηρ ἀπά οπὰ οὗ 
ἴῃς ϑρηΐορηςσθ. ὍΠῸῈ παγγαῖϊνο νγου]ὰ παίοΓΑ Υ 
αν συ: Τόε ἀαν γο οευίπς ἐδε νιμἐάε... 
«υδέη δὲν} “ἀαὖ (Ὁ. 24) δαὶ ὕετ «υας ποὶ 
ἐῤόγε.. ἰοος «ὀίρριης.... Ὀμὰξ δὲ ]οῆπ δᾶ5 
ἰηϑοιῖοα ἵννο ὀχρδηδίοσυ οἴδιιϑοβ, ἴῃς ἤγϑεί ἴο ̓" 
Θχραη ὙὮΥ (ΠΟῪ 51}}} ᾿ἰπρογεὰ ὁπ ἴῃς δαϑίθγῃ 
5ῆογο ἴῃ {Π6 ἤορε οὗ ἤπάϊηρς 6505: Τδὲ 44» 
,)ο]οαυΐνς, Ὁ Ὰ9 πα] Ὁ π49...88}ν (εἶδον) ἐδαὶ 
ἐδεγε «υας.. “αὐϑ οπό (Οὐαὶ αὐδεγείπο ῥὶς αϊπ- 
εἰρίες «ὐεγὸ ἐπίεγε) απά ἐδαὶ ὕει... δμΐ ἐραὶ 
ῥὶς ἀϊείρίες τϑαῦ αυαν αἰοπε; δηὰ ἴῃ βοοοηὰ 
ἴο Θχρίδιὶπ ἢονν (ΠΟΥ τνόγο {παπιϑοῖνος δοΐθ ἴὸ 
ΟΙΌΘ5 ΟΥ̓ΟΣ : ῥοαυδεὶξ ἐῤέγο εαγηὸ δοαί: ζγονε 
Τιῤογία:... ΑΒ. ἃ Πσοῃδοηιθηςσθ ἢ6 Ὀορχίη8. {πὸ 
ϑδηΐθῃηςθ δραΐίη 'ἴῃ ὖ. 24, ἤζῥεη ἐδ »μμτμαδ 
ἐδεγεΐογε “ααυ.... ννῆοτε ἴῃ6 σσαὺ 15 ποῖ ἃ 5:Π|0}6 
Γοσυπηρτίοη οὗ ἴῃ6 “σεῦ ἴῃ σ. 22, Ὀυϊ {Π6 τὸ - 
5811 οὗἩ ἰδῖεγ οὐϑεγυδίίοῃ. Ἶ 

22. ἐδε ῥεορίο «υδίερ “ἰοο ] ἐδὲ τλα]ῦ1- 
τυάθ...(Δπηὰ 50 ἰῃ σ΄. 24), 50πΊ6, (παῖ 5, ννῆο 
51}}} προγοὰ ννῆθη [πΠ6 τοδὶ όσα αϊϑπηϑϑοὰ 
(Μαῖξ. χῖν. 23). [π6 πῆογε δᾶρεγ ζεδιοῖβ, 85 ἰΐ 
5065, γῆο νυιϑηθαὰ 51}}} ἴο τρᾶκὸ (ησγιϑί [16] 
{πεῖν ἀδϑίσηβ. Τ ΠΟΥ ννόσὸ ποῖ τότ ἤδη σοιυ]ὰ 
στοβα ἴῃς ἰᾶκΚ ἴῃ {Π6 Ὀοδίβ νυ σᾶπιθ ονοὸσ 
(νυ. 23). 

28. Ηοαυδεὶ! ἐδεγε εανῖὸ οὐδέγ δοα!ΣἿ Οτηϊ 
οὐδὲν (τεδάϊηρ ἀλλὰ ἦλθεν πλοῖα). ὙΠΕΘΕ 
Ὀοδῖβ, ΡογμΑρδ, σσεῖε ἀσγίνθη ὈΥ [Π6 “ὁ ΠΟΠΕΓΑΓΥ 
νυἱπά ᾽" (Με, χὶν. 24) δοσοβθ5 1ῃ6 ἰδκθ. ὙΠΕΙΓ 
ςΟπΊ ΠΡ ΡΓΟΔΌΪΥ οχρίδηβ ἴἢ6 τγείεγσεηοθ ἴο {ῃ6 
“ὁ ἀἸ5ςῖΡ165᾽" ἴἢ νυ. 24.- Αἱ ἢγβὶ ἴμ6 τη ζυαδ 

Η 
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Ρίδος ψνῆογε {ΠῸῈῪ αἷά οαὲ Ὀγεδά, δίζεγ 
τηαῖ τῆς [ιοτὰ δά ρίνεη τῆδηκϑ :) 

24. Νεἢ τῆς ρεορὶε τπεγείογε βανν 
(δε [6ϑι8 ννὰ5 ποῖ ἴπεγε, πείτῃεγ ἢΪ8 
ἀἰβείρ 65, [ἤν 4͵5ο τοοκ βῃϊρρίηρ, δπά 
σᾶπιε ἴο (ὑδρεγπδιιπη, 56 αἰ πρ, ἘἼτΣ 

2ς Απά Ψψῇεη (ἢοΥ ἢδά ἔουπά πηι 
οη (ἢε οἵδπεῦ 54ς οὐ τῆς 868, {πεῪ 
8414 υπίο ἢἰπι. ΒΑθΟὶ, ἤδη οἀπιαϑῖ 
τποι ΠΠογὶ 

26 7εβι8 δηϑινεγεά (ἢεπὶ δπά 5414, 
ΔΨ ΕΠ]. νεγὶγ, 1 5ΑΥ ὑπο γου, Ὗε 

ταῖς πᾶνὸ συρροθοά {πὶ ἔπου δά τεϊυγπηθὰ 
ἴῃ οπ6 οἵ (ἢδπὶ ἔτοπὶ βουὴ Ὀγίδί τηϊβϑίοῃ ἴο [ἢ 6 
οἴδοῦ 5146, 

πίσό μηΐὸ ἐδε ῥίαςε] ἰδ 18, ἴο ϑοπὶθ υΠ- 
[τοηυδηϊοά ραγῖ οἵ ἴπθ 5θογθ, 85 ἀγίνθη ὉΥ͂ 
βῖΓ658 οὗ ννϑδίδεσ. 

ἐῤε 1ογ4] Οοπιρ. ἱν. σ, χὶ. 2, Χχὶ. 7. 

24, ἐδεγ ΠΟΙ ἐδεγ ὉΒθταδο1]γ95. ΤὉΤῃὸ 
ἔοτοθ οὗ {6 νψοτὰ 5 ἴῃδξ ἴΠεῪ «950 ἀϊὰ νυῆδὲ 
ΒΟΥ ἔοιιπά {πὸ ἀϊϑοῖρ᾽ε5 ῃδὰ ἀοπο. 

28. ευδεη εα»πρ...} ὙΠῸ ἰάδΑ πιξεϑίοα 
ὉΥ «υδέεη, 85 ςοηίγαϑίθἃ ἢ (6 τλογὸ παίιγαὶ 
ῥοαυ, 15 ἰῃαὶ οὗ [Π6 βεραγαίίοῃ ἔγοπι (ἢ γιϑῖ ; 5 
1 τῆ6 ροορὶ μβδά ρὶοδάθά, "" νΥὸ βουρᾷὶ (ἢθ6 
Ἰοηξ δηά δηχίουϑὶν οὐ (ἢ6 οἴδοσ "5:46, Οοιυϊὰ 
ἴ ὈῈ6 τῃαῖ ὄνθὴ ἤθη ἴμποιι μδάϑι Ἰϑθς υ5}" [Ὁ 
1ἢ15 ἴυγῃ 15 ρίνεπ ἴο ἴπ6 τγογάβ. ἴῃ6 σοῃηηῃθχίοῃ 
οὗ 186 δῆϑννουῦ 15 οὑνίοιιϑ: “"1ἴ 18 ποῖ Πὴ6 γὲ 
δοεκ, θυ ΤΥ εἴ 5." 

26. ποί δεεαιμε γε “σευ ἰδὲ νηγαεΐες...} ποῖ 
δειαισε 789 ΒΔῊῪ Β1518..., Ὡοῖ Ὀεσδιι56 ΠΥ 
ψγοΥκ8 οὗ δΒοδ] ηρ δπὰ ϑιυκίδι ηἰηρ ἰεὰ γοιι ἴο 
Ἰοοῖ ἔοσγ οἴδοσ τηδηϊ οϑίδι!οῃϑ οὗ βριἴυδὶ σίου. 
Τμαΐ ομθ ᾿ἰδϑὶ ταϊγας]ο---ἃ βρθακίηρ δἰ βρη --ννᾶ5 
ἴο γου ἃ ξΓο55 πγάΐοσιδὶ βαιϑίδοϊίοη, δηὰ ποῖ ἃ 
ΓΠ ΕΣ Ὁ ῬΑΓΔΌΪΟ οὗἉ βοπιοίμιηρ πίσῆοσ. Υἵου 
ἰοὰ ἰο 866 'ῃ ἴἴ 186 ᾿Ἰοϑϑοῦ υνῆιςἢ 1ἴ ννᾶβ 

ἀοϑισπεὰ ἴο ἰεδοῦ, παῖ 1 πὶ ννα!(ἰρ ἴο τοίϊενο 
186 πυηροῖῦ οὗ [δ6 9ου!. 

«ὐεγε Μἰίε4] 1. 1τογΑ ν, “ὁ νοῦ βδιϑθοὰ ἢ 
ἔοοά 45 δηϊπ)α 5 νν ἢ} οά ἐγ" (ἐχορτάσθητε, 
Νυΐϊς. “αἰμγαϊὶ σοί, Ἀπ 50 ἴῃ Ὁ. 12). ΤΟ 
οΟΠΣπαὶ ννογὰ 15 ἀἰβογοηῖ ἔτοπι ἐπαὶ υϑοὰ ἴῃ 
τ. 11. [ἴ |5 πονγονοῦ υϑοά 'ῃ σοηποχίοη νυ ἢ 
ἴῃς παιγαῖίνο ἴῃ (Πὸ οἴπεν σοϑβρεῖὶς (Μεᾳαῖί. χίν. 
20, δηἀ ρδγδ] 65) νυπουξ ΔῊ ἀἰβραγαρίης 
5ΕΏ56 ; 8δηά [ἴ ἰ5 ποῖ {Ππογοίογο ροϑϑιθ]6 ἴο ργθβ5 
(ἢ6 τηδίογὶ] ἸΙάῴθα ψὨ ἢ ργοάοχηϊηδῖοθβ τη ἴΐ 
(ἔυκΚὸ χν. τό, χνὶ. 21). 8ε6 Μαίῖϊ ν. 6; [ὑκὸ 
ΥἹ]. 21. 

27. 1αδοων ποὶ ῶογ...} ὝοΥκ ποὶ ὕῶν... 
Ἴδε νοῦ ϑἰδηαϑ οἰ ΡΠΔΈΙΟΔΙΥ δὲ 1ῃ6 ποδά οὗ 
[6 βοηΐθηςσθ. “νοσκ, γεα νυἱπθῃ ὈΥῚ ψότκ, 
τοῖ..." ὙδΠυβ Ρογθδρθ ἴποῦθ 195 ἃ ςοπίγαβξὶ 
Ὀεΐννοθη “Ἢ ϑοεκίηξ " δηά “" ψοσκίηρ." (Οοπρ. 
5381. ἵν. χα ΕΞ 

5τ. ΙΟΗΝ. ΨνΝΙ]. [ν. 24--28. 

86εεἷς πις, ποῖ δεοδυβς γὰὲ βᾷὺγ {πε 
ΓΑΪγΆ 165, δαῖ δεσᾶιβς γε ἀϊά εδὲ οὗ 
τῆς Ιοανε8, ἀπά ννεῦεὰ ἢ]]ςὰ, 

27 'ΠμΆθουγ ποῖ ἔογ τῆε πιεαξ!οσ, 
ννῆοἢ ρογίβῃεῖῃ, δυὰς ἰοῦ (παῖ πχοδῖ 
ννΠοἢ ἐπάυγοιἢ απῖο δναγδβτηρ [Πξε, 
ΜΠ Ιςἢ τῆς ϑοη οὗ πιδῃ 5Π4]] γίνε υπίο 
γου : “[ογ ἢϊπὶ μαῖῃ (σοά τὴς Εδίμεγ “ Μδῖι 3. 
βεδίεα. ᾿ 

28 ὙΒεη 5414 {πῸὺ ὑπο Πἰπὶ, 
ὟΝ αΐῖ 5}Π4}} νγεὲ ἀο, τβαῖ ψψε πιρῃῖ 
νγογκ τῆς ννοῦκβ οὗ σοά ὴ 

ὝΟΥΚ.. κυ] ΤὍΠδ Τοπίγαϑσι οὗὨἩ ἴἢδ586 γογὸβ 
8 Θ5ϑθη1|4] ἴο [6 8θῆβθ οὗ ἴῃ ρᾶϑβᾶρθ.0 Τῇ 
Ὀε ον γ᾿ 5 γουκ ἀο65 ηοΐ Θᾶστ ἃ τοοουΊροηβο δὲ 
(Π6 ἰαϑί, Ὀυξ βθειισοϑ 4 γῆ. Ενϑη σοιηποη 
ὙγΟΥκΚ ΠΊΔΥ ὈΓΙΠΡ πιοτὸ ἴῆλπ 15 παίυ ταδὶ γοϑυ]ῇ, 
ἐ{Π6 ποδί νυ] ἢ ροΓ μοί." Απαὰ πο ψοσκ 
ὈΤηρ5 πιογὰ ἴδῃ {πὸ ροϑϑὶ ὉΠ Υ οἱὨ Ὀ]εβθίηρϑ ἴο 
Ὅδ υϑεά. (ΟΟπ,ρ. ἱ. 12 ἔ., ποῖδ. 

ἐῤε »πεαὶ «υδίεῤ ῥεγεθει δὴ τἰπλῖ ἰοοά (βρῶ- 
σις) ΜΝ ΒΓ. ὈοΙοημ5 ἴο οὐτ πιδίογιαὶ "δ ; νυ Ὡς ἢ 
ΒΕ ρροΓίβ [16 ΟἿΪΥ ὉΥ ὑπάογροιηρ ομδηβδ: ῸΓ 
τηδίο δὶ 11 ς 15. ἘΓΕΪΥ ἃ Ῥγοςθβ5 οὗ ἀεαϊῃ (ςοπηρ. 
. Οὐογ. νἱ. 13). [{ 15. ροβϑίῦ]ο ἴοο {παῖ {Ποῦ 
ΓΛΑΥ Ὀε ἄνθη δ 1Π|5 ροϊπξ ἃ σεΐθγεηςθ ἴο ἴδ 
ΓΔΠΠ8: Εχοά. χνὶ. 2ο. 

ἐῤαὶ (09) γιεαΐ αὐῤίοῦ ἐπάμγοίθ {Ὁ 6910) 
“πίοευεγίασἶηρ (Θ 0 ΣῈ 41) 72] ἰπατίοοα ννῆϊςῇ 
5 Ὁ Γ5 ΠῸ σῆδηρο, Ὀιιΐ ΓΕΠΊΔΙ 5 ἴῃ ἴἢ6 πιδῇ 85 
ἃ ῬΠποίρὶο οὗ ρονγογ ἰβϑυ πρὶ [ἢ εοἴεγηδὶ 116. 
Οὐοιῃρ. ἰν. 14. 

ἐδ ϑοη οὗ »ιαπῇὶ ΤὨϊ5 {Π||6 συ ρροϑῖς {Π6 
ποινῆς ννῃ]σἢ υπάρτγ] θα. (ῆ6 νυ ΠΟ]. ἀϊδοοῦγθθ. 
ΟΠ δὶ 15 ϑσροακίηρ οἵ Ηἰβ σοϊδιίοη ἴο πιθῇ ἴῃ 
νι οὗ ΗΙβ ρεγΐεςϊ μυπιδηῖγ. Ηθ, 85 {πὸ 
ΔὈϑοϊυϊο τοργοϑεηϊδίνο οὗ τηδηκίπά, νν}}} ρῖνο 
1ῃ15 ἔοοά οἱ 1 ΠΡ Πογ 11{6--ἰῇθ 1 ἴδ α͵5οὸ Ὀδῖηνς 
Ηῖἰ5 εἰῆῖ, ν. 2:.--ἷὧκ Ηρ ὰᾺ9 ῬαῦδμοΣ (ποῖ 
»γ Βαίβετ, ὦ. 31), Η β Εδίμου δηά ἴπ6 Βδίῃεγ 
οὗ πιεῆ, 808410ἃ, ουϑι Θοὰ (ςἶ. χ. 26. 866 
5ο ν. 16 ἢ). 

σῥαϊὶ γιυε) 85 ἴῃ ἴβϑιις οὗ Ηΐ5 ννοῦκ (υ. ς1); 
ΟΥ ῬΕΓΠΔΡ5 85 ἴπ6 σγοννῃ οὗ γουγ ογκ οὗἩ 21 
ἴη Ηἰπι. 

Οοά ἐῤδε αιίῥεγ] δὰ 9 ῬαΌΒΘΣ. οὐϑῃ 60ά. 
ΤῊ δαάϊτίοη οἵ ἴῃς αἰνίηθ πᾶπὶὸ δὲ ἴθ οἷοϑθα 
οὗ (ἢς ϑβοηΐθηςθ Ἐπιρῆδϑιχο5 ἴδ ἸΙἀδηςΠοδίοη 
οὗ σοὰ ν ἢ "16 ΒΑῖμογ " οὗ “τῆς ϑοη οὗ 
τηΔη." ΟὐΟμΊΡ. νἹ1}. 19. 
ἐἰρθμ 5Ο]ΘΠΊΠΙΥ 5εῖ δρατί ἴογ ἴῃ ἐἸ ΒΙπηοηῖ 

οὗἉ [Π|5 σῆαγρο ἀπά διυϊμοηςςαϊθα ὈΥ 1ηῖο! 1 10 ]6 
βϑῖ5η5. (ΟΟμΠΊΡ. 11]. 33, ποῖα. 

28. ΤΡενι «αἱά ἐῤεγ.. ἤϑαϊ “δα  «υὲ 4ο, ἐδαὶ 
«αὐό »πίσρι... {ρὲ “αἱά ὈΒοτχοῖοσχο... δα 
Σὰ πδὺ «ὐε ἀο, ἐδαὶ «ὐεταλῦ... ΤὮΘ 4υθ5 ΟΠ ΕΥ5 
ΔΡΡΘΑΣΙ ἴο δάμη ἴῃ ψογὰ [Π6 ΠΘΟΟβΒῪ οὗ τδ6 
ὨΙΣ ΠΟΥ δἷπὶ οὗ ψοσκ, δπὰ ἰπαυϊγο ἃ5 ἴο {πὸ 
τοί ποά οἵ τεδομίης ἢ; Ὀυξ ἴῃ6 ρἤγαϑο «ευογά 
ἐδε «υογἤ: 9ΚΚΓἹ Οοά ταλτκα ἴΠ6 ἐχίογῃδὶ σοηςορ- 



ν. 29--32.} 51. [ΟΗΝ. ΨΥΙ. 

29 6508 δηδυγεγεά δηά οαἰά υπῖο. 
417)0853 τῆεη, “ἼΠ5 15 τῆς ψνοτκ οὗ (σά, 

τῆδλί γε θε]ενα οα δῖ νοι με Πδῖῃ 

ΙΟΙ 

41 “Ουγ βίμετβ ἀϊά εδὲ πιᾶπηπᾶ ἰῃ 7 Ἐχοά. τό. 
τῆς ἀεβεγῖ ; 25 ἴξ 15 γτεη, 5 Ηδε ρᾶνε Νυταδ. τι. 
(ἢδπὶ Ὀτγοδά ἔτοπι ἤδξάνθῃ ἴο δδῖ. ἔρωι, γ8. 

86ηἴ. ὶ 

20 ΤΟΥ 844 τῃεγείογα υπίο ἢἰπὶ, 
νΒαῖ 8ίρῃ 8βδνγεβῖ ποι τπεη, τῆδῖ 
6 ΙὩΔΥ 866, ΔΠπ4 δεϊϊενε τπε6 ἢ ννῆδῖ 
ἀοβί τῆοιυ ννοσκ ἡ 

22 ἼΠεη 6808 8414 ὑπο ἢ δπι, 35: 
εν, νδγῖὶγ, 1 54Υ υαπῖο γου, Μοβαεϑ 

δᾶνα γου ποῖ [δῖ Ὀτγοδά ἔτοπι ἤεάνεῃ ; 
δυῖϊ πὰ Ελιθεγ ρίνεῖῃ γου τῆς ἴγς 
Ὀγόδλα ἔγοπι ἤδάνθῃ. 

ἴοη οὗ ἴδΠο ϑεσνίςθ οἵ σοὰά ἴο νῃϊοὰ {ΠΟῪ 51}}} 
οἰυηρ. ῬὍΤῆε «ὐορς 9.7 Οοὐ----ἀοῦ κα Ὡς ἢ ΗΘ 
Τεαυΐτε5-- -γὸ δϑουπιοὰ ἴο δδ [6 οἠθ σοπάϊοη 
οὗ οὈϊδίπιης ἴμ6 βριἴυλ] ἔοοά. 

49. Το 1] ογὰ ἀοαὶς νν ἢ [Π6 ογτοσ δηὰ {πὸ 
ἰγυἢ ἴῃ 16 αιιοεδείοη νυ δος ἢ ννᾶ5 ρυΐ ἴο Η!ηι. 
ἴῃ ἴῃ6 οὔθ ψόογκ νῃϊοῆ Οοά τγεαιυῖγεβ οἵ πηδη 
δηά πιᾶῃ οννεβ΄ ἴο Οοά, 411 ἔγαρηιλὀπίασυ δηά 
ΡΑΓΙΑ] ννογῖκβ ἅγὸ ἱπεϊἀθὰ. [{ 15 4 ἴγὰς ννογκ 
85 ΔΏδννοΓΪρΣ ἴο τηδη᾽5 νν}}}, Ὀυϊ 1[ἴ Ι551:165 ἴῃ 
τὶ ψ ὨΙΓἢ ἰ5 ποῖ ἃ Ψψογίς. Τὶς ἐξ ἐῤὲ «υογῇ 
97 Οοά, ἐδαὶ γ»6 δείίευε ον... Οοιῃρ. Σ ἰοδῃ {||. 
23 (δὲ: εο»ιὭριαηδ» θη). 

ῥα! γε δείϊευε (ἵνα πιστεύητε)) Ὑδα6 ρῆγαθθ 
πιᾶγκ5 ποῖ ΟὨΪγ ἴδ 5πιρίθ ίδςῖ οὗ δα] ονίηρ (τὸ 
πιστεύειν). Ὀυΐ {πε εἤογί ἀϊγεςιοἀ ἴο ἀπά ἰ5ϑυ- 
ἴηξ ἴῃ ἴπ15 θεϊεῖ. (Οοπιρ. ἵν. 34,) ηοῖΘ. Απά 
δξαίη 1 ὀχργοβϑοϑ ποῖ ἴΠ6 ϑἰηρ]θ ἀδοίϑινο δεῖ 
(ζἵνα πιστεύσητε, Χὶι!. 19), θυ 186 σοῃίϊημοιβ 
βίαϊο οὗ ἐδ ἢ. 

ἼΠΙ5 βιπιρὶο ἔουτηιἶα σοπίδιπ5 {6 σοπιρίεῖς 
50] υτίοη οὗ ἴπ6 τεϊδύοη οὗ ἔδι ἢ δηὰ ννογκϑβ. 
ΒΑ ἰ5 ἴπὸ 1 οὗ ψογκβϑ; ὑνοσκϑ ἃγὸ [6 
ὩΘΟΟϑϑγΥ οἵ δι ἢ. 

80. Τρεν “αἱά ἰδογεογε...} 85 τοσορηίβιης 
(86 εἰαίπι ὑν]ς ἢ ΟΠ τβὶ ργοξογγοά, δηὰ ϑθοκίης 
8 δυϊποηςοδίίοη οὗ 1. 

ἤρα! σἰσπ σῥεαυει ἐδοι (Θταρῃδς) ἐδεη...] 
1 1τογα γ, ῥαλ ἐῤοπ ἄοοεῖ ἔοι 9 ὦ “ἰφῆ... 
ἴποιι, ἢ [ΠΥ ςσοπηπιδηαβ ἴο 115, ῬοΟγΟΠΊΡΙΟΥΥ 
85 ἃ ϑοςοηά Μοϑο ΟΝ ϑῖ ἢδά σπαγροά {[Π6 
ηυοδι πεῖ νυ ἢ πιϑυιπαάογϑίδηαίπρ Η!5 5:5 05 
Ὀείοτε (υ. 26); ἵππου δϑκ τπεγεΐογε ἔργ ϑοΠΊ6 
οἰθασ δι(οϑίφιίοη οὗ Ηἰ5 οἰδίπιϑβι ἀπά 1η {ἢ |8 
ΠΟΓΟ 5 ποϊδιης ἱποοηβιϑίθδης νυ (Π6 οἴεςῖ 
νης (Π6 ἐδοάϊηρ οὗ ἴδ6 τυ πάς ἢδά ὑτο- 
ἀυοσεὶ οὐ ϑοπίθ. Οτοαί 45 ἴπαΐ ννοσκ νν85, 
{Ποῖτ Ὠιδίογυ ἴδῃς ἴποῖὴ ἴο Ἰοοὶς ἔοτ ξτοδίογ. 
ὝΠΟΥ δ5|κ, 85 ἰῃ ἴῃ δγηορίἰδῖ5, ἴοσ “ἃ 5ίξῃ 
ἔγοτῃ πράνθη " (Μαίϊ. χνὶ. 1). 

ἐξα! αὐε »ιαν “ες, απα δε ίουε ἐδεε] ἴΙἴτῃ [8656 
ννοτ5 (Δ ἰ5 το υσοὰ ἴο ϑπρ]θ Ὀδ] 16 τῃ (6 
{τα οὗ ἃ πιεβϑᾶρο, δηὰ στοιηάεα ὕροη ἴῃὸ 
ἰοβε ποαΥ οὗ ἴπῸ 86η565. ὍΤῃὸ “" Ὀ6] ον πρῦ οα 
Ομγϑι" (νυ. 29) 5 τεάυςοὰ ἴο “ δο]ενίην 
ΟΠτγιϑι." ΟοιρΡ. νὶ!!. 10, 11, ποῖδ. 

«αυδαὶ ἀο: ἐδομ «υογ ὁ ἢ ΤὍΠΟ ννογάϑ ἴΚ ἃρ 
[δε ἀσπλαπα τηδάθ οὐ ἱποη ϑεῖνεβ. ὙΠΟΓΟ 15 ἃ 
νοῦς, ΠΟΥ ρ]εδά, ἔογ ἴἢ6 ἰδδσῇοσ ἃ5 νν6}} 45 
ἴοσ ἴδε ἤδᾶγοσ. ὙὍῃδ 4υθϑΉΟ. ΘΧΡΓοσθ65 ννηδὶ 
νγ85 5κυρεοσίοα ὈΥ ἴΠ6 οι ρῆῃδίς ργοηοιη (ἐῤδοι) 
ἦυδῖ Ὀείογε, Ῥνογάβ τηϑδὲ Ὁ ᾿ι5ι1|8.ἀ ὈΥ 
Ὅογκα, 

81. 414 εαὐ »ιαηπα) Ὅλ 9 τδηπδ [Ρ8. 
Ιχχνυ!!. (ἸχχνἹ].) 24]. Τὸ πηΐγαςϊε νης ΟὨ τσὶ 
δὰ ψγουρῆϊ ουρβοσιοα [η6 φσυθδίοσ πηϊγδοὶθ 
οὗ Μοϑεβ, ΌῪῚ νυνί ἢ (ἢ6 ῥϑορΐθ ννογὲ βυϑιδιποα 
ἴογ ἔογγ γοᾶγβ. ΤΏΘγε νν45 ἃ δάϊίοη (’ Μ|ά- 
ΓΑΘἢ Κοποϊοίῃ," Ὁ. 72, ᾳφιοίοα ὈΥ 1ἰἰρπιοοῖ 
δηὰ ΔΝ ὑηϑοῃθ) {παΐῖ “45 ἴῃ ἢἤἢσβὲ Ἀϑάθεπηἷεγ 
οδυϑοά [Π6 τηδηηᾶ ἴο ζ4]} ἔγομη ἤοάνθη, ὄνυθῇ 50 

βῃουά {με βεοουπά Βϑάθοπιες (ἸὙὝΝΣ Ὁ.) 
οᾶιι56 {πὸ τηδηηᾷ ἰο (4]}.) Εογ {ἢ|5 βίβῃ [ἤδη, 
ΟΥ̓ Οπο {[ἰκθ [ῃ}5, [6 ρϑορὶε ἰοοκεὰ πῸπὶ Ηδῃ 
ννΠοπὶ (ΠΟΥ ὑγΟΓΟ γρδ Αγ ἴο Γεραγὰ 45 Μεββίδῇ. 
Οοιηρατο Μαῖϊ. χνὶ. σα; Ματγὶς νἱ}!}. τσ. ὙΤΒΘ 
ΙΔηηΔ ννᾶβ ἃ ἵδνουσιΐϊθ βυδ)θςὶ νυ ἢ [νυ 158 
ὀχροβίϊοιβ. Α δἰπρὶθ ραϑϑᾶρθ ἔτοπιὶ ΡΏΠο (' θς 
ΡγοΟΐα 15, 8.2 ς, Ρ. ς 66) ΠΊΔΥ 56γνθ 85 Δῃ Ἐχαπρὶδ 
οὗ {ποῖγ ἱηϊογργοϊδιιοηβ : “ΓΝ θη ἴμ6 ρθορ]θ] 
ΒΟ ἢ δῖ [ἴ 15 ννῆϊςἢ 5 {πὸ ϑουϊ, ἔοσγ 
{ΠΥ ἀϊά ποῖ, ἃ5 Μοϑβϑεβ β5ᾶγ8, κῆον ννηδῖ ἴξ 
ννᾶϑ, {ΠΟῪ ἀϊθοονογοὰ Ὁγ ̓ δαγηίηρ παῖ 1ἴ 15. [86 
υἱίεγαηοο (ῥῆμα) οὗ Οοά δηά ἴδ ἀϊνίπε ννοτά 
(θεῖος λόγος) ἴτοτὴ ὙΠ! ς ἢ 81] ἔουτηϑ οὗ ἰηβίγιο- 
τοι! δηά ννϊϑάοπι ἤονν ἴῃ ἃ ρεγθηηιαὶ βίγθδηι. 
Απὰά {Πὶ5 5 6 ποᾶνθη]υ ἔοοα νυ ϊοἢ 15. ᾿πάϊ- 
οδἰοά ἴῃ ἴπ6 βδογοὰ τοσογὰβ υπάογ {πΠῸ Ρούβοη 
οἵ {π6 Εἰγϑὲ ὕδυβθ (τοῦ αἰτίου) ϑβαγίηρ, ΒεποΙ]ά 
Ι ταῖῃ οἡ γου Ὀὑγοδά (ἄρτους) ουξ οὗ ποᾶνθη 
{τὴς χΥϊ. 4). ΕῸΓ ἴῃ νεγὺῪ {γα ἢ Οοά ἀἰ51}}5 
τοῦ ᾶδονς ἴδε 5ιιρογηδὶ ννυϑάοπι οἷὐἱ ΠΟΌΪε δηά 
σοηϊοπιρ αἰῖνα ταϊηάβ ; ἀπά ΠΟΥ ἤδη ΤΠΟΥ 566 
δηὰ ἰάϑῖθ, ἴῃ ρτεαί ἰοῦ, Κποὺνν ννῆβαὶ {πῸῪ ὃχ- 
ρογίθποθ, Ὀυῖ ἀο ποῖ κῆονν 86 Ῥονγογ ᾿νῃϊ ἢ 
ἀΐξροηϑεβ {πὸ ί. ΔΝ Βεγεέογο ἴδον δϑκ, ΑἸ Βαῖ 
ἰ5 [15 νυν ΠΙ ἢ 15 ϑυνθοῖεγ ἴλη ΠΟΠΘΥ δηά νυ Ποῦ 
ἴδῃ 5σπονν ἡ Βιιΐ 1ΠΟῪ 5841} ὕὈ6 ἱδυ σης Ὀγ [ἢ6 
ργορδποῖ μὲ {15 15 ἰη6 Ὀγεδά ννῃϊο ἢ 186 1 οτάὰ 
δάνθ {ποπὶ ἴο οδί " (Εχοά. χνὶ. 19). ΟουΡ. 
διορέγιοα, “Ῥηΐο ν. ΑἸοχ.᾽ 5. 229. 
2 ον»ι δεαυεη) οαὺ οὗ δεασυεη (Διὰ 50 [σου ἢ- 

οὐ), ννῃϊο ἢ σάπια οὐξ οὗ [86 Βοανθηὶν ἵγεᾶ- 
ΒιιΓο5, δηά ἀϊὰ ηοΐ 5: ΠΊΡῚῪῚ ἀοθοθηά ἔτοπι ἃ 
ὮΙ ΠΟΙ τορξίοῃ. 

82. Τδεη ὕει... ὕει ὈΘΣΟοζοΣο... 
Μο.ε. γανε.. ποί ἐδαὶ (Ὁ) ὀγεα4)] ὌΤδοτο 

ἰς ἃ ἀουδ]ο σοηΐγασι. [{ ννᾶ5 ποῖ Μοϑεβ Ὀυϊ 
Οοά τονρα]ηρς Ηἰ βοῇ του Μοθοὸβ ψδο 
ξᾶνα ἴδθ πιδηηᾶ ; πὰ ἃρϑίη ἴῃς πιδηηδ---ἰῃο 
ΡΘΓΙΒΏΔΌ]6 Ὀγοδά----νναθ ἢοῖ ἴῃ (6 ΠΙρἤσδι 86π58 
(ὁ Ὀγεδὰ ἔτοπὴ ποάνρῃ,᾽" Ὀυϊ ταί ποσ ἴῃ6 5γιηθοὶ 
οὗ οριπίυδ] ἑοοά. 

ξαυνε γομ]ὴ ὍΤῇθ ρϑορὶθ ἂὸ ἰάθπεβοὰ ψ ἢ 
{πεῖς δηοοβίοσβ. [{ [ῃ6 τοδάϊηρ “" βδῖἢ ρίνθῃ "ἢ 
(δέδωκεν) ΡῈ δάἀοριεά, ἴπεη 1ῃ6 ργεϑοπὶ γε} 58- 

Η2 



ΙΟ2 

42 Εογ ἴδε Ὀγεδά οὔ (ὐοά 18 ἢς 
ΜΒΙΟἢ Τσοπιεῖῆ ἀἄοννῃ ἔτοτη ἤδάανεη, 
Δα ρίνετῃ [6 απῖο τῆς ννου]ά, 

24 ΤΤΠεη 8α]4 {μεῪ απο Πίηι, [ψοτά, 
ἐνθυπιοτα ρῖνα τ1ι5 ἴἢ15 Ὀγεδά, 

ἃς Απὰ [|68ι8 8414 υπῖο τῃεπι, 1 

ἤἄοη οὗ νμδὶῖ Μοβϑοβ ραν ἴῃ ἃ ϑυγηδοὶ 15. 85- 
5 πηοά. 

δωΐ νην αέδεν χσίυείδ... ποῖ ἴῃ οπὲ πηγαου- 
Ἰου5 ἃςῖ οηἶγ, Ὀὰϊ πον δηά δἵ 81] {{π|65. 

ἐδε ἱγμδ ὀγεα  ἰμὶ νυ] ἢ 1115 ΔΟβο  υἱοῖϊυ, 
ἰάθΘΑ}}γ, ἴπ6 Ὠἰσμοσὶ σοποθρίίοη οὗ βιιίδι πίη 
ἴοοὰ (ἀληθινός). (ΟΟπιρ. ἱν. 23, ποῖε, ὍΤῆδ 
οχᾶςῖ ἴοιτῃ οὗ {ῃ6 Οὔ ΊΠ4] 15 δι ρἤδεις : ἐδέ 
ὀγεαά οἱΐ ὁ δεαύεη, δε ἱγμὸ Ὀτοδὰ (τὸν ἀ. ἐκ 
τ. οὐ. τὸν ἀλ.). 

838. ἐδε ὀγεαά οὶ Οοά] ἴθ Ὀγοδά νῇῆηϊςῇ 
Ορά ρκίνεβ αἀἰγεςῖν ; ποῖ 5 ΠΠΊΡΙΥ παῖ ν ΙΓ ἢ 
Ης κῖνεβ ὈΥ ἴῃς ἢδηὰ οὗ Η!5 βεγνδηΐβ. Οοιηρ. 
ἱ, λο (ἐῤε Σανιὸ 977 Οοά)), ποῖδ. 

ῥεὲ «υδιερ εοριοέῤ ἄοευπ...}Ὶ Ὁπδῦὺ ὙΒΊΟΝ 
εονηρι ἄοαυπ... ΟἾγῖδὶ ἀοοϑ μοὶ Ἰἀ ΠῚ Ηἰπι- 
561 ἢ 1ἢ6 Ὀγοδὰ "ἢ Ὁ}1] [η6 ποχὶ ἀπϑυνοῦ ; 
ἀηὰ τῆς τεαιυοοῖ οὗ {86 [οὺν5 νὩ] ἢ ξΌ]]ονν5 
δίίθννβ (δι ποϊπίηρ πιογὸ [ἤδη (ἢδ ποίϊοη οὗ 
ΠΟΑνΘΗΪΥ Ὀγοδαὶ ννὰ8 ργεβεηῖ ἴο {ῃδπὶ (σοπιρ. 
συ. 41, .0). Τἢ5 πὲνν τηδηπᾷ ννᾶ5 ἀϊϑιιη- 
δυϊϑμεὰ ἔτοηλ {π6 οἱ ἴῃ παῖ 1 ννᾶ5 σοπείπαοιβ 
ἴῃ 115 ἀδβοθηΐ δηά ποῖ ἔὺσ ἃ {Ππ|6 ; δηά δραίη 1 
νγὰ5 ποῖ σοηῇποά ἴο οἣθ ρθορΐς, Ὀιξ νγᾶβ ἔῸγ 
186 ννοτ]ά. 

εονρϑὶῤ ἀοαυη ὙἼΠὸ ρῆγαϑθθ ργερᾶγοϑ [ἢ6 νγᾶγ 
ἔογ ἴδε ἰηϊογργεϊδίοη ννῃϊςῇ ἔΌ]]ον5. νυ. 328,41. 

μπίο δε αυογ- ννπδουϊ ἴΠ6 ΔΝ σά, ν τ ἢ- 
οιἱξδ Οἢγιςῖ, ἴη)6 νου] σὴ δᾶνθ πο ἰΠἴ6, Ηθ 
ΤΏΔΚο5 [Π6 ὈΪοβϑίηρ, ΠΟ ἢ ννᾶ5 παίϊοηδὶ, υη]- 
νοΓοδὶ. 

84. Τδεη «αἱά ῤεγ...}] ὙΤδεγ “αἰάδ ὉᾺ 97 9- 
ζοτϑ... Τὸ [ονν5 566 ἰὴ ἴῃε ννογὰ5 οὗ Ὁ κί 
ἃ Τηγϑἴογιοι 5 ΡΧΟΙΏΪ56 νν ἰσἢ [ΠΟΥ σδηηοῖ απάοτ- 
δίδηα ; Ὀυϊ ΠΟῪ ἰηϊογρτεῖ [ἰ δοςογάϊηρ ἴο {ΠΕ 
τηδίογιαὶ ἤορεβ. Ζογά, συδφγηίογε, ὩΟῖ Οἢ οπ6 
ΤΑ Οσσϑίοη Ὀχξ ἀἰννᾶγϑδ, σίυε τῷ δὶς ὀγεοαά, 
ΤΠΕΥ δοκηον]εάρε {πὶ ἴΠ6 γι πηυϑδί Ὀ6 σοη- 
βίδηϊ (χ ἼΠε55. ν. ἰς, πάντοτε), που ἰἴ5 
εἴεςϊβ ἅγὲ ἰδϑζίηρ. 

35. ει (οηγξ απ4) «αἰά..ἢ ὙὍΠδ [ον 
ἀϑκοα ἔου βοπιοίίπρ ἔγοῃη Οἢγιβί : Ηδ οβοιξ 
1ποπὶ Η πη5ε]ῖ, ΤῊ στοδί ριὶ, 1Γ ΟὨΪγ ἐΐ νυ γα 
ΤΙΡΠΕΥ ρογοοῖνθά, ννᾶβ ΔΙ γον πιδάθ. 
 αρ 1ῤε..ἢ ΤΏϊΒ ἔογπιὶ οὗ ὄὀχρυθϑϑίοῃ ἰ5 

ποΐ ἰουηά ἴῃ πο δγηορί ϑῖ5. [{οσσιγβ ποῖ υη- 
ἐρθα ΠΘΉΤΙΥ ἴῃ 81 [οἢπ8 Οοβρεὶ, δπὰ {Π6 ἤξιιγεβ 
ψ ἢ ν Ὡς 1ἰ 5 σοηποςιοα διγηϊϑῃ ἃ σοπιρίεῖα 
βία Υ οὗ ἴῃς 1 οὐ δ ννοσκ. (Οοπλραγο συν. 41, 
48, «ἰ|, ν!.. 12 (1Π6 ᾿᾿χῆξ οὗἩἉ 16 νου] ά), χ. 7, 
9 ((δε Ποοτ), χ. αι, 14 (ἴδο ξοοά δῃερδοεγά), 
χί. γ)ς (ἴῃς Ἀδβυττοσοη δηά [Π6 1.,1{6), χίν. 6 
(186 νυ, ἴῃς Ὑτυίῃ, δηὰ [86 1,}{6). ΧΡ ΣΙ, ς 
((δς ἐπιθ Ν πο). 

στ, ΤΟΗΝ. ΡΥ]. [ν. 33-.36. 

πὶ ἴῃς δτοδά οὔ [πὸ : ἢε τῆδλι σοπιθῖῇ 
ἴο π|ὲ 5}4]} πενεσγ διηρεῦ; δηὰ ἢδ 
(δὲ δεν οὐ πὴ 814] πανεῦ 
ἘΠΙγϑῖ, 

46 Βιυεῖ 6] ὰ υπηΐο γοιι, ΤΑ γε 
αἶβδο ἢᾶνα β8ε6ῃ πις, δπὰ δεϊϊενα ποῖ. 

ἐδε ὀγεαά ὁ 17,5] ἴδε ἔοοά νὩςΓ ἢ 5 ρρ 165 
ἸΠ : οἵ νη ςἢ 116 ἰ5 ποῖ ἃ 4.4} } ΟἸΪΥ (Ὃν. ςι, 
ἐδε ἰδυΐης ὀγεαά), Ὀυΐ (580 ἴο 5ρ64}..) 8ῃ δη- 
ἀονντηθηΐ νυν ἢ [ἴ 15 ΠΑΡ ὈΪΘ οἵ σοπιπιιηϊοδῖ- 
ἱπρ. Οοπιράγε ἐδε ἐγέε φῦ γε (Οεη. 1ἴ. ο, ἢ, 
21, 24: Ῥτον. 11. 18, ΧΙ, 20, ΧΙ, 12, ΧΥ͂. 4; 
ον. 11..2, ΧΧΙΙ. 2, ὅζς.); ἐόρ «υαίεγ οΥ ἐξ 
Ἀδν. χχὶ. 6, χχὶ! σ, ἄο. Οοιῃρ. 5. χχχυϊ. 
᾿ἀβιθιι 9; γον. Χ. 1ἱ, ΧΙ. 14, Χίν. 27, 
χΧΥΪ, 22, Τουηΐδιη οὗ 116). Ὑπὸ ρῆγαϑεβ 
εἰ γογὰβ (ἀϊδεϊηοϊ ἡ ζΟγα ΠΟΘ 5, ΒΑ υ 155. ῥήματα) 
οὗ 1ἰξ6 " (ν. 68), δηὰ “τῆς. ψοτγὰ ([ΠῈ γῆ ο]6 
τενοϊδίίοη, λόγος) οὗἉ ᾿ξ " (α Ϊοδῃ ᾿. 1) ἅγε 
ὨΘΑΙΙΥ ςοπηροῖίοά. 
εογπφίῤ... δε ἰσυεῖ }} ΤὮο ἤγϑι νοτὰ ργοβεηῖβ 

Δι} ἰῃ ἀορά 5 δοξίνθ δηὰ ουἨκιναγά : [6 βοοοπὰ 
ῬΓοβθηΐβ δι ἢ ἴῃ ΤΠΟΌρΡΗΪ 45 γεϑτῖίηρ ἀπ Ἰηνναγά. 
ἙΔςοἢ εοἰοπιθηξ 5, ἴἃ 15 ἔπι|6, ἱπηρ! δὰ ἴῃ 186 
οἴπεγ, Ὀιιὲ [ΠΟΥ σδη 6 ςσοηϊομῃρίαϊοα ἀρᾶτγί. 
ΕΟΓ εορεηρ 10 γιὸ 8566 Υ, 40, νυ. (37), 44 ἴ.) 
ὅς, Υἱ!. 37. 
“ῥα πευεν δισισογ, σῥαϊ! πευόν δὲν] ὙΤὮΘ 

ἀοιδὶθ ἱπιαρθ, βιιρροοιθὰ ἴἃ πιαῦ Ὀ6 ὈΥ [86 
1ουρῆῖ οὗ ἴῃς Ῥάβϑονοσ, οχίθηἀβ. ἴῃς σοησθρ- 
(ἴίοη οὗ ἴΠ6 Ὠδᾶνεηϊυ ἐοοά, δηὰ ργθρατεϑ (ἢ 6 
ὙΥΑΥ ἴογ ἰῃ6 ἀου Ὁ] ἔοττη ὑπάθγ νυ ἢ 1ἰ 15 
ΠΠΑΙγ ἀεδοπ θεὰ (υ. ς3). ΤΠ βΠ οὗ ϑἰσθηρτῃ 
σογγοϑροηάβ νν τῇ ἴθ οοτγί ἴο τϑδοῖ ἴοὸ (τσ ; 
[Π6 νι οὗ ον νι [Π6 Ἰάθρα οὗ σέροβὲ ἰῃ 
Ο γιϑβί. 

“ῥα! πουεν ἐδίν ἢ] ὝΠΟ ὀχαᾶςί ἔοττῃ οὗ 6χ- 
ΡΓΘϑϑίοη ἴῃ ἴπ6 οὔ ΠΔ] 15 γοπηδυ ΚαῸϊς δηὰ {πῸ- 
Ευϊατ (οὐ μὴ διψήσει πώποτε. (Οοηίταβί Ἰν, 
14, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα). ῬΕΓΠΔΡ5 ἴὲ 
βιιρροϑῖθ {π6 ἱπιᾶρὸ οὗ (ἢγιδί ργεϑοηΐ ἴῃ 411 ἘΠῚ 
δηάὰ τοραγάϊηρ [6 υπέϑι!ϊηρ βαϊϑίδςϊοη οὗ 
ἴδοθε ννῇο σοπιθ ἴο Ηἰ πὶ, 85 ἀἰδι! συ ϑῃεὰ ἔτοπὶ 
ἃ 51π|ρὶ6 Γεΐαγο. 

386. Δι... Το γ»ἱδ ννὰ8 Ἰηάἀορὰ τηδάς, 
δυϊ ἰΠ6 ργέβθεηςε οἵ (6 γιὲ ει ννᾶθ ὑπανδι] ηρ, 
ἔογ {π6 σοπάϊξίοη τοχιϊγοά οὗ ἰῆοϑο ννῇο δου !ὰ 
Γοσοῖνθ ἴξ νγαϑ ὉΠγ 1 Π|16ά. 

Ϊ «αἰδ μπίο γομ.. ὍΤῆα τπουξῃξ 15 σοη- 
ἰδϊποὰ ἰπ ν. 26, Δηὰ ἴδ τοίθγθποθ ΤΥ Ὀδ ἴο 
τῃοθ6 ννογάϑ  Ὀὰῖ πιογὲ ῬΡΥΓΟΌΔΟΪΙΥ [Π6 τοίεσγοηςδ 
5 ἴο οἴποΓ νογάβ Κκὸ ἴἤσπὶ βρόῖκθη δἱ 50Πὶ6 
ΘΑΓΙ ΟΣ ἘΙΠΊ6. 

Τραὶ γε (οἴηϊξ αἰ00) ῥαυθ “τη πὸ, απά...} 
ΤΠ Πγϑι σοη]υποίίοη (καί) ἜΠΠΡἢ.451265 [ἢ δεῖ: 
ἐῤαὶ γε ῥαυε Ἰπάθοα σε απά... (ἸΟΠΊΡ. ἰχ. 37. 
ΤἼε 1 οἵ γεΐυττβ ἴο ἴθ ννογάβ ἴῃ τ. 20 (“ἐέ, 
δεί!κυε), ΠΟΥ ἴπαξ (Π6 υοϑί!οη ἴῃ Ὁ. 34 Πδ5 
Ὀδθη ηϑνγοσοὰ, Ηδθ Ηϊπιβο ννᾶ5 ἴπῸ 5ἰρῃ 
ἢ οἢ (Π6 [ονν8 οουϊὰ ποῖ τρδά. Νο οἵδεσ 
ΓΛΟΓΟ σοην ποίη οου]ά δὲ κίνεη, 



ν. 327-40. 

427 ΑΙ ἐὔδὲ τε Ἐδίδεῦ ρίνες τὴς 
8041} ςοπα ἴο πι|Ὲὲ ; δηά ἢϊπὶ τἢδι 
ςοπιεῖῆ ἴο τς 1 νν}]] ἰῃ πὸ νυ 86 οδϑῖ οὐ. 

48 ἔογ ἴ σληιε ἀοννη ἔγοηι ἤδᾶνθῃ, 
ποῖ ἴο ἀο πιίπα οὐνη Ὑ}}}}, δυῖ τῆς ψν}}} 
οὗ διπὶ τῆδξ β6ηΐ Π16. 

29 Απά τῇϊβ ἰ8 τῆς Εδιμεγβ ψ]}]}} 
ὙΠ ΙΟἢ Βδῖῃ β6ηῖ πγ6. ἴπδᾶῖ οὗ 8}} νν ἢ ἢ 

87. ὙΠεΙΘ ἰβα ἃ ρᾶυϑὲ ἴῃ ἴδ ἀϊβοοιγθθ 
Ὀείοτο (Π15 νοσϑο. ὍΤἢο υπδοϊοῦ οὗ ἴῃς ρϑορὶβθ 
νγᾶ5 ποῖ ἃ ὑγοοῦ [δαΐϊ ἴπ6 ρυγροβο οὗ σοὰ μδὰ 
ἔλι θὰ. Ἀδίμογ τ ραν οσςδϑίοη ἔοσγ ἀδοϊασιηξ 
τοῦς ΔΪΥ ἢονν σογίδίη]ν ἴἢ6 ϑοὴ οαιτιοὰ ουΐ 
(60 Εδίδοτ᾽5 ν"]]. 

ΑΜ δας (ΑἸ Ὁὰδὺ πῈ10}) ἐδε αϊδέγ... 
δὲ ἐδαὶ εονιείῥ...}] ὙΠ ἢγϑϊ οἰδιιθθ 15 ἃ 
ξεπογαὶ πὰ δὐρϑίγαςϊ ϑἰδίοπιθηϊς (πᾶν ὅν: [6 
βοςοπα ρῖνοβ ἴπ6 σοηοστεῖθ ἀπά ᾿παϊνι δὶ γρα]}- 
βϑᾶίϊίοη οὗ [ἴ (τὸν ἐρχόμενον). ΒΕ ΘνεΓΘ ἀτὸ τσὶ 
τεξαγάθα 85 ἔογγληρ ἃ ννδοϊε σοιηρεία ἴῃ 115 
ΒΡΥΘΓΑΙ ρατῖβ, ἃ γί οὗ ἴπ6 Εδΐδογ; δηὰ ἴδῃ 
ΘΔΟἢ βεραγαῖο Ὀο] θυ σ ἰ5 γεραγάδα ἴῃ 5 ρεγϑοηδὶ 
τοϊδίίοη ἰο ἴπῃ6 δοῆ. ἴῃ 16 ἢγϑί σᾶϑο βίγεβϑ 15 
Ἰαϊὰ ὕὑροπ ἴπε βϑυσοθϑϑίμ! ἰϑϑιιθ οὗ ἴπ6 σοπηϊηρ, 
ἴῃ6 ἀγγῖναὶ (ἥξει, “ὁαϊ! γεαερ γιό; σοτηρ. Ἀδν. 
1}.3. Χυ. 4, ΧΥΪΠ, 8); ἴῃ ἴΠ6 βεοοη Ἷᾶϑθ οἡ 
ἴδ ργοσθβϑ οὗ {πε σοτηίηρ (τὸν ἐρχόμενον, ποῖ 
τὸν ἐλθόντα) λῃὰ [Π6 νγε]σΟΠΊΘ. 

ΤὮθ βδῆθ σοηΐγαϑῖ δείννοεη ἴδ6 δὐϑίσγδςξ 
ςοηῃςορέοη ἀπά ἴΠ6 σοηοτεῖο ὉΠ] πιεπί οἵ ἰἰ 15 
ἴουπὰ ἴῃ συ. 329 ἔ ἀπὰ χνυῖϊ. 2. (Οοτηραγα 4150 
(86 υδὸ οὗ (Π6 αὐϑίγαςϊ ἔοιτῃ, στ Ιοὴπ ν. 4 
σοπίγασίοα νυνὶ ν. ς, 18 ; δηὰ (ἢ. 1], 6 σοη- 
αϑιοὰ ψ Π ἢ}. 8. 
ξ νει] (Οὐοπῆρατε χυΐ!. 2, 6, 95) 12, 24) 

ΧΥΤΙΙ. 9. 
1 «υἱἱ] ἐπ πὸ «αυἱδο...7 ὌΠ βἴσσῃ νγογάϑ ἴο ἴῃ 6 

ΟΔ]}1|5 4π5 πρῆϊ πάνθ βθοτηθὰ ἴο Ὀ6 ἃ σαϑίην 
ουΐξ, Ὀυϊ ἴῃ6 1ογά βἤονγβ [ῃδῖ, οη ἴΠ:6 σοῃίγαγυ, 
ΠΟΥ ψνετο ηοῖ {ΓὈΪΥ σοπληρ ἴο ΗΠ. 

εαπὲ ομ]Ἱ (ἸΟμΊΡ. Χὶϊ. 21, 1Χ. 34 ἴ. 

88. ἢον... ον" 1} 15 18 ἴθ Βδίμοτγ᾽5 ν]]], 
Ὧ5 15 ἱπιρ]ο τη ἴδε ἢ (υ. 39), δπά 1 ἀγι 
ἐογγις ἄοαυ»ι... 

1 εαηιὸ ἀοαυ"} 1 8ἃπὶ ὁΘ0πὶ|0 Δογ. (Οομηρ. 
1]. χ4; (ΕρΆ. τν. 9 ἢ). ΜΙ {πόθο ἐχοθρ- 
ἤοηβ ἴῃ. νογά ἰ5 υϑεοὰ οὗ Οἢτϑι᾽5 ἀσϑοθηΐ 
ΟὨΪΥ 'π 1015 ἀἰϑοοιιγθο. 
3 ον ῥεαυεπ)] ἴῃ [5 νόσϑο (ἢ6 οὐ ρίηα] ργὸ- 

Ῥοβί(ἰοη (δοσογάϊηρ ἴο πὸ ἴτιιο τοδάϊηρ) 6χ- 
ῬγΈβϑ65 {πε ἰάθα οὗ ἰϑαυηρ (ἀπό), ἰῃ ν. 42 (45 
111. 12} οὗ ρσγοςσεθάϊηρ ουῖ οὗ (ἐκ). [πΠ6 οπα 
ολ86 ἴῃς (πουρῆϊ ἰ5 [δδί οὗ βδοπῆςθ; ἴῃ [86 
οἴδεσ τδὲ οὗ ἀϊνιηιγ. 

ποί..ογμὲπο οαυη «ὐἱη ϑεὲν. το ἢ 

389. ἠδὲ μ δὲ Ἑαϊῥεγ᾽: «υἱῇἶ! «υδίεῤ δα... 
Αςςοογάϊης ἴο (6 ἴγυς χοδάϊηρ, ἐδὰρ ἐσ δ 
Ὑ11 Οὗ ἴα 1δαὶ... 

ἐδαὶ ὁ αἰ]... ὙΠ σοηδίγιςοπ ἴῃ {δε 
ΟΥ̓ ΚΙηΔ] 15 Ὀγόίθῃ : “ [Πδί αν )0γ αἱ ἐδαὲ «υδίοϑ 

51. ΙΟΗΝ. ΜΓ]. 
ἢς Παῖῃ ρίνεη πιε 1 8που]ά ]οβα πο- 
{πρ, δυῖ 5ῃοι 4 γλῖδ6 'ἴξ ἃρ ἀραίη δὲ 
τῆς ΗΣ ἀΔγ. 

40 Απά τἢϊ8 8 τῆς νν}]] οἵ ἢΐπὶ τῆδῖ 
δ6ηΐ πΠΊ6, [δῖ Ἔν ΕΟ οπα ἡνἢ!οἢ 86εῖῃ 
τῆς ὅοη, ἀπά δεϊτανοῖῃ οἡ ΠἰπΊ, ΠΊΑΥ 
ῃᾶνςε εἐνογἰδϑείηρ [6 : πὰ 1 νν}}} γαῖβε 
Ὠΐπὶ ὉΡ δὲ τῆς ἰλϑὲ ἀΔγ. 

δῪὲ δα: γίυεπ » 1 «ῥομίᾳ ποὶ ἴοσε οὗ 1ϊ...". 
Οοιηρ. νἱῖ. 48, (Σ [οδη 11. 24, 27), [0Κ6 
ΧΧΙ. 6. 

ῥαΐδ γίυεη)] ΤὍΠ6 ρῥγοβεηΐ υϑοὰ ἴῃ ὦ. 27. 
(αἱ υε! δὴ 5. ἤδγο σμδηροὰ ἱπῖο {86 ρᾶϑδῖ νγῆθη 
[ῃε εἰν ἰ5 Ἰοοκοά δἱ ἴῃ τοϊδίίοη ἴο ἴπε νν}}} οὗ 
1ῃ6 Εδίδοσ, δῃά ποὶ ἴο (πεῈ ννδϊτηρ οὗ (6 ϑοη. 

«ῥομίά ἰο:6 ποίῥίηφ, δμὲ “ῥομίά γαὶδε ἱ «}] 
Β|1οἀ ψ ἢ ἃ πον 115, ἰγδηϑῆξυγοά δηά βίου - 
βοά, ΤῊΪ5 ἰ5 {ῃε ἰϑϑὺθ οἵ ἴῃς σοπιπηι πη δίοη 
οὗ Ομ γιὲ ἴο ἴη6 Οδυγοῦ. [Ἃπ [ἢ1]5 ρίαςε [ἢ 
οἴἶδοι ἰ5 γοργεβεηϊοα 85 ἀδροηάθης οὐ ἴδ 
ἘΔίΠοΥ 5 1}; θὰ ννῆοη [8 ννογάϑ ἀγὲ γορθαϊθα 
(υνυ. 40, 44. 54)---Οηος ἴῃ ΘΑ 0} γγεδῖ αἰνβίοη 
οὗ {πῸ ἀϊθοουγθοθ---ἰ μος οἴεςί 15 τοϊεττεά ἴο (ἢ 8 
ν}} οἵ [6 ϑοὴ (απμά 1 «υἱ]! γαΐσε δίηι μῤ). 

αἱ ἐδε ἰα.ἱ ἀἐα7}) Τδδ ρῆγαϑο 15 ἑου πη ΟἾΪΥ 
ἷἰη 81 [οῆπ, υτν. 40, 44,2 4545. Χὶ. 24. ΧΙΙ. 
48. Οοπῖρ. τ Ϊοδη ἰϊ. 18. ΤῊΘ ρίυγαὶ σου Γ5 
Αςῖβ ἰἰ. 17; [ἅπ|65 ν. 3; 2 Τίπι. ἢ. 1. 

40. «“4π4...1δὲ «υἱὐ! οὗ δέ»ι ἐδαΐ “εμὲ τη, 
ἐδα!... Ῥοχ.. δὲ «υἱὐΐ οὗ τὰ ῬαΒΟΣ, δαὶ... 
ΤΟ ροηογαὶ δ] ΕἸ πιθηΐ οὗἉ [86 νν}}} οὗ ἴῃ ΕΔΙΠοΥ 
Ῥᾶ5565 ἰηῖο τῃϊ5 ἐυγίμοῦ γαῖ, τπαὶ [π6 σοη- 
ἰοιηρ δτίοη οἵ ἴδε ϑδοη δηὰ δε]οῖ οἡ Πὶπὶ 
Ὀπηρϑ ἢ [ἴ οἴογηδὶ ἰτρ. 
“ει (ὈΘΒΟΙ] 60) ἐῤε 8δ0η] Οοπιρ. χἰϊ. 

4ς, χὶν. 10, χΥυΐ. 1ο, τό, 19φ. Ἴδ6 δεῖ οὗ σοῃ- 
(οτηρ δίίοη δηὰ [Δ ἢ 15 ποῖ πιο ΠΙΔΓΥ ΟΥ ραϑῖ, 
Ὀμυΐ σοππημουϑ. 

ῥαᾳὺές ευεγίασεης (θθθ χη 81) 1.2] ποῖ 85 
ξυΐυγο, δυΐ 85 ργϑϑθηΐ δἰγεδὰγ 5 ἃ αϊνηθ 
Ρονγοσ. ΟορΡ. σ΄. 47, ΧΥΊ!. 23. 
ΤΕ ροβϑοϑϑίοῃ οὗ εἴθγηδὶ {18 15 ἕο οννθά ὈΥ͂ 

{π6 σγοννπίηρ δοίΐοη οὗ (δε ὅϑοῃ: απμά 1---ἰ 
186 [πολιπιαΐο ϑου---«υἱὐ γαΐσο δὲν ῤ. ἘΛοιδὶ 
116 ἰ5 σοηῃδιυπιπιαῖοα ἴῃ δε τεβίοσδίίοη ἴο 6 
ὈοΙΐονοσ οἵ ἃ ἰγδηβῆρυγοα τηδηῃοοά. 850 ἴωσ 
ἔτοηχ ἴμ6 ἀοςίτίπο οὗ ἴῃ6 Ἀδβυγγοσίίοη Ὀοίηρ, 
85 δ᾽45 Ὀδδη δϑϑογίοα, ἱῃοοηϑιϑίθσης ἢ δὲ 
]ομη 5 ἰοδοδίηρ οὐ {86 ργεϑεπίὶ γϑα! τυ οὗ 
οἴογμδὶ 11, ἰἃ ννου]ὰ 6 ταῖμεσ ἴγυθ ἴο ΞΑΥ͂ 
18δδὲ [15 ἀοςίτπθ πιᾶκεβ ἴῃ6 Προθϑϑυ ΟὗἹἨἩ [Π6 
Ἀεβυττοσϊίοη οὐνίουβ. Ηδ Ψ 80 ἔδε]β {μαΐ 118 
ἐς πονν, πιιϑὶ ἔθοὶ ἰδὲ δῆϊογ ἀθδίἢ 411 ταὶ ὃὲ- 
Ἰοηρβ ἴο {π6 δβϑθῆςθ οὗ 115 ργοϑθηΐ ρογέεοϊίίοη 
ταυσὶ δ6 τοϑίογοά, δονγονοσ πιυσὰ Θηποῦ]εὰ 
πηάον πονν οοπάϊξοης οὗ πηδη!ξοϑίδιοη. 

41. 51. Τε Ξεςοπὰ ρατί οὗ ἴΠ6 ἀϊδοουΓθαβ, 
ΜΠἰσἢ ἀθ41]5 νυ ἢ τῆ τοϊδίίοη οὗ (Ὁ γίδὲ το σοὰ 
δηὰ ἴο τηδηῃ, ἰ5 ἀϊτεςιγ σοηπεοοίεα Ῥοῖῃ ἢ 
1Π6 ἢτβέ ἀπά νὰ (86 ταϊγὰ ρατὶ: ψη τῃ6 
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ΙΟ04 

ἃ Μαῖιι. συ, 

4“ Τηε [οννβ πε πιυγπιιγεά δ 
ἢϊπι, δδοδιιβα ἢ 5414, 1 δῃχ τῆς Ὀγεδά 
Ὡς ἢ σλπης ἀοννῃ ἤοτὰ ἢεάνεη. 

42 Απᾶ {τῇεγ 54, Ἐ15 ποῖ (ἢ 18 
]6β8ι8, ἴ6 8οη οὗ 7οβερῇ, ψβοβε 
Δ. γ δληά πηοῖποῦ ννὰ Κηονν ἡ πον 18 

ἢγϑῖ Ὀγ [86 τεϊογαίίοη οὗ ἴῃε οἢῆςς οὗ [Π6 ὅοη 
ἐν: 44), ἃπὰ ννπἢ ᾿Ν (ϊγὰ ὈΥ ἴῃς τϑίογοησθ 
ἴο ΘΟ γϑι᾿ἰβ “" ἤθϑὴ " (υ. 1); 1 τουςῆδϑ οἡ 
186 ξτεδίεβι πηγϑίεγιεβ οἵ (τι ̓5 [1{6, ἴῃς [π- 
εἀτηδίίοη δηὰ ἴῃς Αἰοποπιθηΐ ί(υν. 41, 51), 
δηκὶ {πε στεδίεβδί πιγϑίεγιεβ οὐ πηδη 5 ᾿ϊξε, [ΠῸ 
ςοπουστοηςα οὗ (6 ἀϊνίπο δηὰ διιπηδη ΜΠ], 
δηά [Π6 ροιτηδήθηςο οὗ ᾿ξ (υυ. 44, 45,37 6). 
[τ 15 ὈΠΘΗ͂Υ Δ δῆθννοσ ἴο ἴπ6 αιοβίίοη, ΗΟΥ 
οδη 86 βρτγίηρ δηὰ βυρροτί οὗ {6 Ὀε ἴῃ ΟΒηϑὶ, 
ὙὙὯΟ ἰ5 ΓΓΟΪΥ πλδη ὶ 

41. ΤῊΪ5 νϑῦϑθ 5θοπὶβ ἴο τηατκ [6 ὈΓΟΘΘηΓΘ 
οὗἩ πὸνν ρεγβοηβ πὰ ἃ ΠΕ 50 6η6, 45 νγ6]}} 45 ἃ 
πονν βίδαρϑ ἰῃ ἴθ ἢιβίοσΥ. ὙὍὙῇς γοΓϑοβ 17---40 
ὙΈΓΟ ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ δα ἀγοϑθοὰ βρϑς! δ! ἴο ἴΠ6 ἰπη- 
τηοαϊδίο οἰγοὶο οὐ {πὸ ἀϊϑεῖρὶοσ, ὙΤΠὺ5 ννὸ σδη 
πη ἀογοίδπα ἤονν [ἢ [6νν5 ἀννεῖξ ου ἴπῸ ννογὰς 
ἴῃ νης (ΟΠ γιδὲ ἰἀοπτ πο Η πιϑοὶ ἢ (ἢ 6 
ἴτε βρίτῖυαὶ ἑοοά οὗ ἴπ6 νου] ά, νυ 116 {ΠῈῪ 
ἴοοκ πὸ ποίϊςο οὗ ἴδε ἰοδιεῦγ ργεγορδίῖνεβ 
ὙΠΟ ἢ ἐΟ]] ον εἀ ἔγοπι {Π|5 γι ἢ, δίπος 1ἴῃ6 6χ-- 
Ροϑιτίοη οὗ ἴεϑθ ννᾶβ ποῖ ἀϊτεοίθα το δεπι. 

Τὸε ὕεαυ. 1θεῚ Τό. ὕέαυ. ΦμΘΙϑίοσϑ.. 
(Π6 τερτοβοηίδξινοβ οὔ πὸ ἀοπηηδηΐ τοὶ ίουιβ 
Ραγῖγ, (}}} οὗ (ῃς ἰοδοπίηρ οἵ (δ ϑοῃοοϊβ. 

»μγιμγεά αἱ (ΘΟἸΟΘΣ ΗΠ) δῥμ] ἢ] ἴῃ 
ἀουδὶ (ν1}. 22, [12]} δπὰ ἢδ]ῇ ἴῃ ἀἰβϑαςϑίδεςοη 
(υ. ὁ; [κὲ ν. 30). ὙΠέθ6 ΠΊΌΓΤΉΓΙΠΡΒ 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἑουπα οχργοβϑίοη ἕο βοπῖα Π{Π]16 πὶ 
Ὀείοτε {ΠῸΥ ννεγὲ ἀηϑινογοά. ΤὙΠογε 15 ποῖ ἢ] ηρ 
ἴο 5δὸνν ἰδὲ {ΡΥ Ψογὸ ἤιϑί υἱἱεγοά ἴῃ ΟΠ σι 5 
ΡΓΘΘΘΏςΘ, 

1 αν ἐῤὲ ὀγεαάδ α«υδίεν εανιό ἄοαυπ ἥγοσι 
ῥεαυεη)] ὙὌὍὌΠῈ εἐχαςΐ ρῆγαϑδε ἀοεβ ποῖ οσςυγ ἴῃ 
[Π6 ρῥγόνιουβ γοσογὰ ; δῖ ἰἴ 15 ἃ δι γ οι πὶ πᾶ- 
ἄοη οὗ ἴ[Π6 [ἢτθς ρἄγαϑες ἴῃ νης ἢ ἴπῸ 1οτά 
Πδὰ ἀεβοεγι θεὰ Ηἰπιϑοῖῦ. 4ῤε ὀγεαά οΚ᾽ Οοά 
ἐδαὶ «υδίορ εογιείρ ἀοαυη ὕγο»ι ῥεαύεη (υ. 11) 
1 αν» ἐῤε ὀγεαά οἱ ἐε (Ὁ. 32)} 1 δας εοηι 
ἀοαυη 7γον ῥεαύυεη (υ. 38). 

45. 1, ποὶ ῤίε..1 ὙΠΕΙΟ 15 ρεγῆδρβ ἃ 
προ οὗ ζοπηίεπηρίιοι5 ΒΌΓΡΓΘΕ ἴῃ τῃ6 Ρτοποῦη 
ζάν ἃ5 ἴῃ Ο. ς2, νἱῖ, 1, 11. )ό, 1βουρῇ ἰξ 
ΟΥ5 Ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ [16 ἴῃ [6 ννογά, ἵν. 14, 

ἰχ. 33) ὅς. 
ἐδε “οπ ὉΓ “αεῤδὴ οἱ. ἰ. 46. 

ἷν. 22. 
φυε ἐποαυ] ΤῊ ργοηοαηῃ ἴ5 ετηρμδῖὶς : φυδουέ 

μι δὲν αὐό, ἀϊτοςς!Υ ἴῃ 1Π6 ΑΥ̓͂ οὗὨ ΟἿΓἿ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ 
Ἰ"θ, ἔποαυ... ὝΠοΓΟ ννὰ5 (50 ΠΟῪ ἄτξιιθ ἔτγοπὶ 
{πεῖν ροϊηϊ οἵ Υἱδν"}) ΠΟ ΓΟΟΠῚ ἔῸγ τηϊϑίακο ὑροη 
{πὸ πιαϊῖογ, ὍΤῆθ ννογὰ ἄποαυ Ἔχργεβϑεβ 5|ΠΊΡ]Ὁ 
δοηιαδϊηίδηςς ἢ (πε ἴδοῖ τηδὶ [Οϑθρἢ ννᾶ5 ἴῃ 
Ρορυΐδᾶσ εβίεσσῃ ἴῃ6 ἔδί μεσ οἵ [ἐϑὺ5 (σοιῃρ. νἱῖ. 

Οσορ. [υὑκ6 
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51. ΤΟΗΝ. ΡνἹ. ἵν. 41--.4. 

ἴς τῆεη (Πα ἢδ βῆ. 1 σαπιε ἀονγῃ 
ἔγτοπι ἤθανεη ὶ 

43 ]εϑ05 τῃογείογε δηβννεγαὰ δηά 
δα πηῖο τἤδπι, Μαυγηλιγ ποῖ ἀπηοηρ; 
γουγβαῖϊναβ. 

44 Νὸο πδῃ οἂπ ᾿οπς ἴο τς. 6χ- 

27), ἀπά ποῖ ρείβϑοπδὶ δοαυδιπίδηςς ὑν 1} Ὠϊπὶ 
85 511] Πϊνίηρ. 
ῥοαυ ἐξ ἐΐ ἐῤόη ἐδαὶ δὲ “αἰ.6)]) ἈΦῪ ἀφ ΒΘ 

ΠΘῊῪ δ8γ-- που, δῖ ᾿Α5ῖ, ἡνῇθη ἔῸΓ 50 θα ἢ6 
δᾶς Ἰνεὰ 28 ὁπὸ Οἵ ουτγϑοῖνεβ ἢ 

Ϊ αν ἀοαυη (Δτὰ οοτπιθ ἀουγὩ) ΠΩ 
δεαυεη) 866 υ-. 28, ποῖδ. 

48. ει Ἰδεγεΐογε αρπαυεγεά... 9688 
Διδθτθά... Τῇ ἄπδινοῦ σοτγοϑροηάβ ἰῇ 
ΒΟΠῚΘ νΥΑΥ͂ ΜΙ τῃαὶ ξίνθη ἴο ΝΙοοάριηιϑ (1]. 
42). ὙΠ ἔδῖϑε οἰδῖπὶ ἴο Κηονοάρο, δηὰ (ἢ6 
βου οὗ ηϑιι ϑίπίϊ4] οὈ]θεϊοη5, ἀγα Ὀοΐἢ 
πιοὶ ἴῃ 6 5Π|6 ΠΊΔΠΠΟΙ. Ὑπὸ ον Ψ ΓΟ 
ὈΠΔΌΪΙΘΣ ἴο υἱάογοίδηά [Π6 εἰνιπο ἀοθοεὴϊ οὗ 
πε 1 ,οτὰ, ννῆϊοῇ 5ροπιθὰ ἱστοοοηςσ !οδῦϊο ἢ 
Η!5 δοΐυδὶ οἰγουπιβίδησθς. Ηδ τορ]ε5 {παῖ ἃ 
βρί ιΐι4] Ἰηἤπθηςθ 15 ΠΟ ΘΘΘΑΥΎ Ὀεΐογο Η!5 ἴγι6 
Νδΐυτο σδῇ δ ἀἰϊδοογηρά, απὰ ἴπδΐ σςἢ ἰπῆιι- 
δῆσε νγᾶϑ5 ργοπηϑοὰ Ὀγ ἴῃ ργορδεῖβ 85 οὔδ οὗ 
[86 ςμαγδοϊογϑζς Ὁ] βϑιηρϑ οἵ [ἢ Με βϑίδηϊς ἀρ6. 

44. ΝῸ »αη εαπ.. ἄγααυ δὶ»}]ὺ (ΟΟπιρᾶσο 
Υ. 40, γε «υἱὴ] πο ξ0»}16 1ὸ γο. Α5 τῇ 4}] ϑ' ΠΉΠ]ΔΓ 
ΟΆ565 ἴἢ]5 “ὁ ςοπηίηρ ἴ0 ΟΠ γδι ᾿᾿ πιὰγ ὃξ τὰ- 
βαγά θὰ ἔτοπη 115 Ὠυήδη 56, 45 ἀόρθπάρηϊ οἡ 
ΤΔΠ 5. νν}}}; ΟΥ̓ ἴτοπὶ [15 ἀϊνὶπο διάθ, ἃ5 ἀδ- 
Ρεπάσπί οἢ Ἰδὲ Ρονεῖ οὗ Οοά. 80 851 Βέγπαγά 
ΤΕΠΊΔΓΚΒ ἰῃ σοηπεχίοη νν] ἢ {ΠΈ56 νγογαβ: “ΠΘΠΊΟ 
ηυΐρρο βαϊναδῖιγ ἰηνί τι 5" ( ς γαῖ, οἵ 110. δςῖ.᾽ 
ΧΙ.). ΥὙοῖ Ὄνθὴ {πε νν}}} 11561{ σοπλὸς ἔγοιη ἃ 
ἀϊνιπθ ῃαΐυτο, ἃ εἰνίπε ΡΊΗ (ςδῃ. 1. 1.2 ἢν, Π|. 
η ἔπ, νη]. 47, νἱ. 65). ὙΠΟ “ ἀγαννηνς " οὗ πὸ 
ἘΔ ΠΟΥ 15 Ὀεϑί "]υοἰταϊοα ΟΥ̓ [Π6 "" ἀγαννὶηρ " οὗ 
(πε δοη, χὶϊ. 32. ὍΤἼε σοπδῖγαϊπίηρ ργηςίρ]θ 5 
Ἰονα σι ἰγγθὰ ὈΥ 56} [-5δογ ῆἔςα, ἃ ἰονὸ ννῃϊ ἢ 68]}5 
ουζ, ἂπὰ ἀοε5 ποῖ ἀεϑι ΤΟΥ, πιδη᾽5 ἔγεεάοπι ἀπά 
55.165 ἴῃ 56 “ϑδσγιῆςσο, Τῇδ χτηϊδϑιοη οὗ [ῃ6 
δοη ΟΥ̓ ἴῃ6 Ἐδίπεγ («υδίοδ «ἐπὶ [οπιῖ ῥα48] 
γπ6), ἴῃ δονετεῖβῃ ἂςῖ οὗ ἰονε (11. 16), 15 ἴῃ.5 
Ὀχοιυρῆΐ ᾿ηΐο ο]οθο σοηηδχίοη ἢ τῆ Ροννοσ 
δχοιϊοὰ ΌΥ ἴπεὸ ΡΑΊΠΟΓ οὐ πιὸπ. Αὐυγφυπίπο 
(σά ἰος.) Ῥυϊ5 {πε τπουρμξ πιοϑδὲ ἐογοί]γ : 
“ Ττγλῆϊ 504 αιδπιηϊθ νο]ρία5 :᾽ ποη ἰγϑῆῖ 
Γονεϊλῖυ5 Ομ τ βίιι5 ἃ Ραΐγε ἢ Οὐυἱά δηϊπὶ ἐογίίι5 
ἀεϑδιάογας δηϊπιᾶ ηυδηὶ νου δίοιῃ ἡ ἢ (ΟΟΙΉΡ. 
υ. 68. 

Νο νιαπ εαη εορι] ὙΤῊΪ5 ἀϊνίηε ἱπιροβϑι ΒΙ ΠΥ 
ῖ5 (ὴ6 ΘχΧργοβϑϑίοη οἵ ἃ πιογδὶ ἶανν. [{ 15 ποῖ 
ΔΗ ΠΙΠΣ ΔΓΟΪ γα, Ὀὰϊ ἱημεγοηΐ ἰπ {Ππ6 νεΎῪ 
πδίυτο οὗ {πιηρϑ; 1 ἄοδθϑ ποῖ ἰπῖξ Ὀυϊ ᾿ἴ ἀδ- 
ἤπε5 ἴδε ἠδίιγε οὗ Ὠυπιδη ρόννεσ. (οπιρ. ν. 
19 (ποΐε), 30 (οὗ [με 80η),, χὶ!. 39, ποῖθ. 

ἐον!] Ἠετε ἂπὰ ἴῃ συ. ὅς ἴδε “" σοπιηρ " 
ὠἰθα ἃ 5 τεραγάεά 85 σοπιρίείθ, δηά μοΐῖ ἴῃ 
ῬΓΟΡΓΕ38 ἃ5 ἰῃ σ΄. 37, ΥἹὶ. 37) (ἐρχέσθω). 



ν. 45-50.] 

ςδρῖ τε Εδιδενῦ ννο ἢ Πδιῆ 86ηὲ τς 
ἀγανν Ὠϊπὶ: ἀπά 1 νν}}] γαῖβε ἢϊπι ἂρ δἵ 
τῆς ἰλ58ϊ ἀδγ. 

4ς [τ 15 νυγτῖεη ἴῃ τῆς ρῥγορβεῖβ, 
- πη, Απά τῃεγ 5841} δὲ 411 ταυρῆς οὔ (οά. 

Ἐ νεῖ πιδη τπεγείογε (πὲ μαῖῃ ᾿εατγά, 
δΔηὰ Παῖὴ ἰεαγηεά οὔ τῆς Εδίμει, σουηι- 
εἴ ἢ υηῖο πΠια. 

46 Νοι {πα ΔΩ τῆλ δδίῇ ϑ8δεη 

ἄγατυ (ἑἐλκύσω)) Οοπιρ. [6γ. χχχυῖ!. (χχχὶ.) 
24(ΧΧ.. 

αμά 1... ὍΠΗ ϑοῃ ἴδϊκεβ ὑρ ἀπά Ἴοπιρίοἴοβ 
ψΠδὶ ἴΠ6 ἘΔΙΠΟΓ 45 Ῥεσῃη. ὅπ οἤδηρο ἴῃ 
ἴΠ6 ρΡοβιοη οὗ ἴδε ργοποιιη 515. ΕΠ] πιοα! ῆε5 
6 ἔογτος οὗ (ἢ]5 τορϑαϊθα οἰδυυϑθ. [ἢ υ. 40 
ἴΠ6 Ὀδ]ΠΙονοῦ ἀπά Ὁ γϑὲ ἃγὸ οἰδοθά ἴῃ γειηδυκ- 
4016 Ἰυχία-Ροϑ οη (ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ, δί», 
1): ἤθγὸ (ῆς 1 βίδῃηαϑ ἢγβϑε νυ ἢ ἃ τοίεγθηςθ ἴο 
[Π6 ΨΠΟΪ6 ῥγοςσβάϊηρς οἰδυ86 (καὶ ἐγὼ ἀναστήσω 
αὐτό»). 

456. ΤΠ “ἀγανῖηρ " οὗἉ {Π6 Εδίπογ 15 }}Πι15- 
ἰγαϊοὰ ὉΥ ἃ ρτορμοίῖς ργοΐηδε. ἡΔπα ὑπάεῦ 
[Π15 πὸνν ἱπιᾶρσο οὔ “" Το "ἢ [86 ΡΟΥΨΕΣ ἰ5 
ΒΕ ἴῃ 5 {ννοίοϊὰ δϑρεςῖ ; (π6 ἀϊνίπο δηᾷ 
Βυπίδη οἰοιηθηΐβ. ἅσὸ σοπιθὶπθά. Ὅῆο “ὁ Πραγ- 
ἴῃς " Ὀτίηρβ οὐ {Π6 ὀχίογηδὶ σοπητηυηϊοδίίοη, 
1Π6 Ἰοαγπὶηρ (ἢ ἱπίθγηδὶ ἱπάεγϑίδπάϊηρ οὗ ἰδ. 
“« ΨιάοῖΘ φυοπιοάο {γαῆϊς Ῥαΐοσ : ἀοσθπάο ἀθ- 
Ἰεσίδϊ, Ὡοη ποορβϑιϊαίθπη ἱπηροόπθησο " (Αυρ. 
Δα ἰοε.). 

ἐπ ἐδε ῥγορῥε! 1.6. ἴῃ ἴῃς ἀϊνίδίοη οὗ [ἢ 
δοπρίιγοβ νυν] ἢ 15 50 σδ]] θὰ, Οομηραγτε Αςἰς 
ΧΙ, 40, Υἱῖ. 42 (ἐῤε δοοῖ οΥ 1δὲ ῥγορῥει 4): ςὮἈ. Ἰ. 
45. ποῖθ. Τἢ6 ρῆγαβο 15 ἑου πα 51:05 Ἀπ|14}} 7 
ἴη 54]. ᾿ἷν. 13: δηά ἴ[ῃ6 σοπίγαὶ ἰάοα οὔ πὶ ἰ5 
{πὸ ῥγοπηῖθο οἵ ἀΐϊγοοΐ ἀϊνίπο ἰθαςϊηρ. Τὺ 
[86 Θιρἢαϑὶ5 1165 οὐ “διιρῃς οὗ Οοα " δηά 
Ὠοΐῖ οἡ ““4}}.) ὍΙ5 ἰϑασπίηρ 1165 ῸΓ 5 ἴῃ (ῃ6 
Ῥεγβοῆ δὰ νουκΚ οὗ (ἰγιϑὲ ἱπίεγργεϊεὰ ὉΥ 
ἴῃς δριπί. 

ἐαμσῥὶ 97 Οοά (διδακτοὶ Θεοῦ, δ ]ς. 4οεἰδέίες 
1)ε)}} Οὐοπὶρ. σ Οογ. 13. 13: 1 ὙΠ655. ἵν. 9 
(θεοδίδακτοι). Ὑ8δ ρῆγαϑο ἀθβοῦθεβ ηοΐ ΟὨΪΥ͂ 
Οπδ αἰνίπθ σοπιπιυηϊοδίίοη, Ὀυϊ ἃ ἀϊνὶηο το] 4- 
[ἰοηβῆ!ρ. Βεϊϊενοῖβ τὸ {{{π-Ἰοὴρ Ῥαρι}5 ἴῃ ἴῃς 
βοῆοοὶ οἵ Οοά (Π ΥἼΌΡ, Ιβαίδῃ, Δ. Οοπιρ. 
ἰ5αἱ. υπῖ. τό). 
ΕὐεΡ »ιαπ ἐξεέγεζογε ἐδαΐ ῥαϊό δεαγά, απά 

δα! δ ἱκαγπρά 9. ἐδε Ῥαΐδεγ....} ἘΥΘΣΥ 0.9 
πηδὺ ΘΑΣΟΙΣ ἿΧΟΣΣ 1:9 ΕΔΌΒΟΣ δηὰᾶ 
Ιϑδσπθῦὶ (ἀκούσας καὶ μαθών)... Ὑδὲ (Ὁ]Π]- 
τηοηῖ οὗ ἴδ ργοπΊῖϑα ἰ5 ΤΟ] οννθά ὈΥ 15 ργοροΥ 
ςοηπϑβεηιεηςο. ὍΠΕ “ Βοδιηρ ̓" δηά “" Ἰδαγηίηρ 
ἅΤῸ ργοβοηίοα 85 5: Π}6 Ὄνθηῖβ σοστεϑροῃαϊηρ ἴο 
ἃ ἀοβηϊίο νοῖὶςθ δηά γονοϊαϊίοη. Ὅῆθ ςΔ]} 15 
οὈδεγεὰ δἵ οπορ, ἰπουρῇ [ἢ πιδὺ δὲ δι] Π]1οὰ ξτα- 
ἄυλον ; {πὸ δεῖ οὗ ἴδ γενεϊδιίοη 15 γγαϑροὰ 
Ἀϊ οηςο, Τπουρὴ ἰἴς πᾶ Ὀδ6 Δρργοῃοηάθα 1. 
ἀεῖδιὶ 11{{1|6 ὈὉγ ΠΈ]6. 

ἤσοιι ἐδε αΐῥεγ) ἴδε πιοβθαρα νυ δι ἢ σΟΙΊ65 

51, ΙΟΗΝ. ΥἹ. 
τς Εδιῃεγ, ἔβανα ἢθ Ὡς ἢ 15 οὗ Οοά, ΣΜΜΕΙΣ 
ἢδ ἤδῖῃ 8εθη τῆς Ἐδίδεσ. 

47 ὙΈΠ: νεγΪγ, 1 54Υ υπῖο γου, 
Ης τῇδ Ὀεϊϊενεῖῃ οἡ πιὲ μα δνεῖ- 
ἰαϑεῖηρ 16. 

48 [1 δηλ ταδί Ὀγεδά οὔ [τς 
49 Ὗουτγ ἐλιμοῖβ ἀἰά δδΐ πηᾶπηᾶ ἴῃ 

τῆς νν»]] ἀδγηεβ8, Δηαἃ ἀγὲ ἀεδά, 
ξο ΤῊ 15 ἴῃε διε ννῃϊςῆ σοπ- 

ὕβονι δε Ἑαέβογ (ἀκούσας παρὰ τ. π.)}. Οοπι- 
Ρᾶϊὸ ἱ. 40, Υἱῖ. ς1, 1}. 26, 40, Χν. :ς. 

46. Βυΐ τπουρῇ ἴῃ τενεϊδίίοη πηδάθ ὈΥ͂ 
ἴπ6 δίδου 15 ἀἰγοοῖ ἴῃ οὔθ 56ῆβ6, γεῖ 1 πιιϑῖ 
ποῖ δ6 υπαογβίοοα ἴο δ6 ἱπιπγοάϊαῖο. “ Ηραγ- 
ἴη6᾽ «πὰ “᾿εαγηῖηρ )" [41]] 5σῃπογί οὐ δθδίῃξ. 
ΎΠῸ ΒΔΙΠοΥ ἰ5. ϑθθῆ ΟἿΪἹΥ ΟΥ̓ ἴμ6 δοη (!. 18. 
Οοιῃρ. Μαζί. χὶ. 27, ἅπά ρᾷγδ}1εἰ5). Ηδ δἴοῃβ 
ὙΠΟ 15 {ΠΥ Οσοα σδηῃ πδίυγα! Υγ 58.006 Οοά, Τἢδ 
νοῖϊςθ οὗ σοά οᾶπιθὸ ἰο πιο υὑπάογ ἴδε οἷά 
(ονεπαηῖ, Ὀυῖ ἴῃ (ἢ γίϑὶ 1[Π6 ὈΘΙΊΘΥΘΙ σδη πονν 
566 ἴῃς ΒΑΙΠοΥ (χίν. 9) ἴῃ ραγῖ, δηὰ νν}}} ἤστο- 
δἴζοῦ 5ε6 Οοά 45 ΗἜδ 15 (1 [|ὁδη 1]. 2). 

δὲ «υδιοῦ ἐς οΓ᾽ (ἴχοτα, παρά)... (Οοπρ. 
Υἱ!. 29, Ἰχ. τό, 233. ΤὨΘ ρῆγαθα ἱπΠ10}165 ποῖ 
ΟἾΪΥ πιϊϑϑίοῃ (Χνὶ. 27 ἔν, εαρη ζογι δ ὕγο»), Ὀὰΐζ 
4150 ἃ ργοβεηὶ γεϊαίοη οὗ εἰοϑο ἀδροηάσησθ. 

ῥὲ βαλὸ “εθ} ἤθη Ηδ ννᾶβ “" Π Οοά ᾽" 
(1. 1) Ὀεΐίογε Ηδ “" θεσᾶπιθ ἤθϑῃ." Τῆς ννογάς 
ΤΛΔΤΚ ΘΠ ΡὨΔΈΓΔΙΥ ἴἢ6 ὑπομιδηρθὰ Ῥογβοπ δ ΕΥ̓͂ 
ΟΥ̓ Ομ γῖϑὲ Ὀείοσε ἀπά αδἴόογ [Π6 [πολγηδίοη. 
ΤΠ βιθϑιυτίοη Οοά ἕο ἐῤε Ἑαΐδεν ἴῃ ϑοιὴθ 
ΘΑΓΙῪ ἰοχίβ (δ 5)) [5 ἃ κΚὶπὰ οὗ βίοβϑ νυ υἱς ἢ 15 
ῃοΐ υπίγεημεηΐξ ἴῃ ἴῃ6 στοιρ. 

47. Αἱ 1ἢ18 ροϊπὶ ἴπ6 ἀϊδεοοιγθο ἴΑκοθ ἃ 
ἔτεβὴ βῖασί. ὅδε οὈ]οοίοη οὗ ἴῃς [6νν5 ἢλ9 
Ὀδοη πιεῖ, αηὰ ἴῃ6 Γοτὰ ρβοθθ οἡ ἴο ἀδνοῖορο 
{86 Ἰάθᾶ δεῖ ἔοτίἢ ἴῃ ὑσνν. 3. 16, ᾿ΑΚίης ὕρ {πε΄ 
ἰλοὶ ννογά : Ε9 ὕὑμλδῦ Ὀ011 0 9 Ὁ} (ΟΠΊἰζ ὁ» », 
(ἢ6 ρῆγαϑθ ϑἰδπάβ 405ο ἴθ] γ) δαί ϑῦθΣ 88] 
μι Ὅς δεῖυα] οχίϑίεηοο οὗ ἵσιιθ ἐδ! ἰπι- 
Ρ] 165 τη τρῃϊ οδ]οςῖ οἵ 11. Οοιμρ. ς. 1}. 2, ηοΐς. 
ῥα! Ὁ] 8686 νυ. 40, ποῖρ. 

48--δ]. ΤΠοῖο 5 ἃ οἷοϑθο ραγδ ]ε  σπὶ δηὰ 
οοηίγαϑε Ὀοϊνοθη νὺ. 48---τὸ δἀηπὰ ς;. δ 
ὀνγεαδ ὁ ἐϊε: 18ε ἡ υίηρ ὀγεαά---υδίεῤ εονηεῖρ 
ἄοαυπ.. ἀραὶ... «ὐδίερ ἐαπιε ἀοαυπ; τ. πιαν... 
ποί ἀφ: σῥαΐ ἰυε 79 ευεγ. ἴπ ἴῃς ἢγϑί οϑϑδ 
[6 τϑϑυ]ὶ ἰ5 ρίνθη 85 ραγῖ οὗ ἴη6 ἀϊνίηθ σοιιηϑοὶ 
(δαὶ εονεεί ἄοαυπ, δαὶ [ἵνα]...)}; ἱπ 186 
βοοοπὰ 85 ἃ ϑἰπιρίας πιβίογιοδὶ Ἴοηϑοημπθηςς 
(αν ἀοαυη.. 7 α »ιαη...). 

48. ἰἐῤαὶ (0.9, ἀπά 50 ἰπ Ο. ς8) ὀγεαά οὗ 
2] 866 υ-. 35) ποία. 

40. γ7ομγ γαΐδεν: 414] εαὶ »παηηα (δὺ9 ὉῈᾺ9 
8} 8)... “πᾶ ἀγε ἀεαά (ἃ194)}) Τῆς ννοτὰ5 
16 ηυοϊεὰ ἔτοπι {δ6 ἀγρξιιπηθηΐ οὗ ἴθ [ἐνν8, 
νυ. 21. ὙΤηε Ὠράνοηϊγ ἕοοὰ υπάεγ {π6 οἱά 
᾿λιβροηβδίίοη ἼοουἹὰ ποὶ δνετῖ ἀδαῖθ, ὍΤἢ5 

ΙοΚ 



το 6 

εἰ ἄονγῃ ἔἴτοπι ἤδάνθη, [δὶ ἃ πηδῃ 
ΤΊΔΥ εδί {Πεγθοΐ, Δη4 ποῖ ἀΐε. 

δῖ 1 πὶ ἴῆς ]ἰνίηρ δγεδά ψνῃῖςἢ 
οᾶπιε ἄοννῃ ἔγοπι ἤδανςῃ : [Γ ΔΩΥ ΠλΔῃ 
οδῖ οὗ τηϊ58 διοδά, ἢδς 5Π4}} [ϊνῈὲ ἔοσ 
Ἔνεγ: ἀπά τῃ6 διεδά τπλῖ 1 ψ1|}] ρῖνε 

πε νγᾶβ ποῖ ὀγεσά 9 “72, Ἔνθ ἴῃ ἴΠ6 βρῆογο 
ἴο ννῆϊς 1 ὈθοϊΪοηροά. (ΟουρΡ. ἰν. 13. 

50. Τρὶς ἐς ἐδο ὀγεαά «υδίεξ᾽ εο»ιεῖδ.. ἐῤαὶ...ἢ 
ΤῺᾺ16 Ὀτγοδιὶ--- [δ {γιι6 τηδηηδ-- 15 [89 Ὀχοδά 
ὙΔΊΟΣ οοχαθῦδ,.. ἐῤαί... [ἴ 15 Ὀδδῖ ἴο ἔδκο 
ἐῤὶς [ὀγεαά 45 ἴδε ϑιιδ)οςξ (υ. 48, 1 α»η ἐδὲ 
ὀνεαά ο ἰῤξ, ξατίῃον ἀοβηρά ἴῃ συ. ς 1), ἀπά ἐῤε 
ὀγεαά αὐδιορ εονιοῖ ὁ ἀοαυη ὕγονι ῥεαυεέη ἃ5 ἴῃ6 
ῬΓθάϊοδίο;; σοπραῖο στ. 23, .8. ΤΠ ἰηΐοῦ- 
Ῥγοίαίίοη ὙΠ ἢ πλαῖκο5 ἐφ (6 ρῥγοάϊοδῖς (ἐῤὲ 
ὀγεαά «υῤίεῤ εογιοῖΡ.. ἐν δία, τῆδϊ 15, 15 οὗ βιις ἢ 
ἃ πδῖιγο, ἐῤαὶ...) ἀρρθδῖβ ἴο ἀδβδίγου ἴῃ6 ςοῃ- 
ποχίοῃ. 

ποί Ἃϊ6] 

51. 14» 1δὲ ἠϊπης ὀγεαά δε ἴο σοπὶ- 
τηιιηϊςαῖο ἴΠ6 116 νυ ῖς ἢ 1 ρόβθοβθ.Ό Ηὸ {δεγὲ- 
ἴογθ νγῆο τϑοθῖνοθ τὴ6 σϑοοῖνεϑ ἃ ῥσίῃςρὶς οὗ 
116. 

εαἱ ο ἐδὶ; ὀγεα4  ϑοῖὴθ δησϊθηξ δῖ μου 165 
γοδὰ εας οὗ ρ»} ὀγεαέ. 

απά 1δε ὀγεαά... γὃ8 ἀπά (απά ἐπ γαεῖ) {δὲ 
ὀγεαά (καὶ...δὲ)... ΟΟμΊΡ. Υἱῖϊ. χό ἔ., χν. 27: 
τ []Οδη 1. 3. 

ἐῤε ὀγεξαάι «υδίεξ Υ (ἐγώ) «υἱ!] γίνε ὙΠῸ 
ὈΓΟΠΟΙΏ ἰ5 σπηρἤῃαίῖς, δηά Ὀγπρα ουΐ ἴΠ6 σοῃ- 
ἴγαϑῖ Ὀεΐννθθη (τισὶ ἀπά Μοβοβ. Αἱ {δε 54Π1Ί6 
{ΠπὶῸὸ ἃ ραβϑᾶρδ 15 πηδάθ ἔγοπι ἴδ ᾿πουρῆὶ οὗ 
ΟΠ γίϑὶ 85 ἴπ6 Ἰἰνίπρς ὑγοδὰ (1 αἂγρῃ.. ) ἴο ἴδ6 
του σῃῖ οὗἩἨ ΤΠ6 ῥαγιοϊραϊίοη ἴῃ Ηἱπὶ (7 «υἱ 
ξ:Ὁε...). ΤὨϊ5. ραγςραϊίοα 15 βσροκοπ οὗ 85 
51}}} ἕμίατο, δίποθ 1 ξο] οννθά ἰπ ᾿ἴ5 ἔπ] π6 85 οἡ 
{Π6 σοπιρΙεϊοα ννοῦκ οὗ Οἢγισῖ. ὙΓΒΕΓΟ 15 4150 
ἃ ἀϊβεγοηςςε ἱπαϊοδίοα ἤογο Ὀεΐννθθη τηδὲ νη ἢ 
ΟΠ γδὲ 15 ἀπά (παῖ νυῆϊοςἢ Ηδ οἤξειβ. Ης ἰ5 
ἴγυγ Οοά ἃπά ἴγι!γ πιδη (ἐγώ) ; Ης οἴετιξ 
Η!5 “ Βεβῃ,᾽," ΗΙ5 ρογίθοξ Ὠυσηδηιγ, ῶῶγ δε “2 
9 ἐῤε «υογἰά. 

»ιγ 3,ε4Ὁ1 “" ἘΠΕ5ἢ " ἀδϑουθεβ ἢ πη πδίαΓο 
ἴῃ [15 τοϊΔ} } τοραγάθα ἔγοπι 1[5 θαυ Π}Ὺ 5166. 
ΟοιῃρΡ. ᾿. 14. ὅ866 4150 1. 13, 11]. 6, νἱ. 63, νἹῖ!. 
;ς, ΧΥΠ. Δ: 1 ][οδη 1. τό, ἵν. 2; 2 [οῇη 7: 
Ἐοπλ. 111. 2: ἡ ΤΊμλ, ἢ. τό, Ηθῦγ. ν.). ΤὮΘ 
τῃουρῆξ οἵὁἩ ἀφδαίῃ 1165 δ γοδαν ἴπ ἴθ ννογά, Ὀυῖ 
πὶ (Πουρηϊ 156 ποῖ 85 γοῖ Ὀγουρῆϊς ουὔἵ, 85 
αἰἴϊζογνναγαβ Ὁ.Ὶ ἴῃς δάαπίοη οὗἁὨ δίοοά. (οηρ. 
ΕρΆ. 1ἰ. 14 Β΄. ; ἋΟἱ. 1. 22; « Ρϑῖ. Π|. χϑ. 
ΤΟ ἴδ οἵ ἴῃς ννουγ]ὰ ἴῃ 16 διρῇθϑί βθῆ86 

ΒρΠΉΡ5 ἔτοιῃ ἴπ6 [πολγηδίίοη δηὰ Ἀ δϑιιγγοσίοη 
οἵ Ομ τγιϑῖ. Βγ Ηἰξ5 [ησαγηδίίοη δηὰ Ἀδουγιθο- 
Ἐπ 1Π6 τιη δηὰ ἀθαῖῃ νυ ἢ δα Ὀτουρῆϊ ἴῃ 
ἃγ6 ονθγοοπιθ, ὙΠῸ Τπουρῆϊ Ποιὰ 5 οὗ 5ιρ- 
Ῥοτί δπά ργονίῃ, δηά ποί οἱ δἰοπεπιθηῖϊ (1 αν 
ἀοαυη γῆν ἐε 7ῶγ... χ.. αἰ, ἴς, ποῖθ). Ὅδδ 
εἴοβο οὗ τ1ῃ6 δαγῖῃν 11, [η6 οπὰ οὗ {π6 ᾿1ξ6 
ὙΠΙΟΝ 15, ἰῇ ομο ἀϑρθοῖ, οὗ 561} ἔου 56], ὀρεῃϑβ 

(ΟΙῚΡ. Υἱ. ς τ, ποΐο. 

51. ΙΟΗΝ. ΨΓΙ. ν. 51τ--ἰξ. 

18 ΠΥ ἤεβἢ., ννῃϊς 1 ψ}}}} γίνε ἔογ της 
Ἰπ οὗ τῆς ννουῦ]ά. 

52 Τῆς [ενν8 τπεγείογε βῖγονα 8- 
τηοηρ; (ΠαπΊδοῖναβ, ϑαγιηβ, Ηονν οδῃ 
τ 5 πιδη ρῖνε 8 δὲς ἤεβἢ (ο δὶ 

51 ἼὝΠεη ε808 8414 υὑπίο {Π6Π|, 

Ὑϊάον τοϊδτοηβ οὗἨ 16. Οοηρ. χὶϊ. 24. Αἱ 
[15 ροϊπῖ πὸ τῆοτγο ἴπδη [ἢ {γυἢ 15 
βίδιοά. [{ 15 ποῖ γεῖ ᾿πάϊςδιοα ἢονν ἴῃο “ βεβὴ "ἢ 
οὗ ΟΠ γίβί, [ῆθ νίττυο οἵ Ηἰβ πυπιδηϊγ, νν1}] Ὀς 
ςοπιπγιηϊςαίοα ἴο ἀπά πηδάδ εἴεςίιδὶ᾽ ἔοσ πηδη- 
κιἰπὰ οὐ πιθρῇ. Ὑπαὶ ρατΐὶ οὗ ἴμθ βυ]οσί 15 
ἀονεϊοροὰ ἴῃ ἴδὸ ἰαϑὶ αἰϊνιϑίοη οὗ [6 ὑνβοὶθ 
ἀΥΡυπιοηΐ. 

»ρ} Με. ὁ, «υδὲερ 1 «Ομ γίνε ῶὸῶγ ἐῤὲ ψζ... 
ΤΠο σὰς ἰσχί ρῖνεϑ εἰπιρίν »Ὦ7 ἥἴεὁ ἴον δὲ 
72... Ἐογ 1815 8ῃοιίοηδα ἔοσπι σοιηρδῖθ σ᾿ ΟΟΥ. 
Χὶ. 24. ὙΠδ οχηϊβδϑίοη οὗ ἴδ6 εἴἶδυϑο φυδίωρ 1 
«υἱ δ γίνε τὰατηβ ἴπὸ διίϊοπίίοα ἴο ἴῃ6 βϑησγαὶ 
δοϊίοῃ οἵ (ἢ γϑῖ 5 ριἢ σαῖπογ [ἤδη ἴο {πὸ δοΐυδὶ 
Γηλικίηρ οὗ [ἴἴ. ὙΠῸ ϑρεςΐδὶ τεΐεγεησς ἴο [ῃ6 
ξυΐυτγο Ῥαρϑίοη ννου]ά ἀϊσῖγαςξ {πῃ6 τῃουρδξ δ 
(ἢϊ5 ροϊηῖ, ννοσε ἴἰ 15 σοπορηϊγαϊοα ὑροη [6 
᾿ποδγηδίίοη δηά 18 σοῃϑθαιθηοοθ ΘΘΠΟΓΑΪΙΥ. 
866 Αἀάιπίοηδὶ Νοῖθδ. 

582--59. Τἷ5 ἰαϑὶ ϑοοϊίοη οἵ ἴδε τοδοίης 
οη “186 ἴγιιθ Ὀσοδὰ ἔγομι ποάνθη ᾽᾽ ΟΑΓΓ65 ἴογ- 
νναγὰ ἴῃ6 σοποορίοῃϑ σίνθη 1 υτ΄. 41---ἰῶὴῦ ἴο 
ἃ πον τέϑυϊ., ὙΠῸ αυρϑθοηῃ Ὀεΐοτο ννᾶ5 ἃ5 ἴο 
[ἢ6 Ῥογβοη οὗ {πο [ογὰ : “ [5 ποῖ [15 {πΠ6 508} 
οὗ ]οβορὴ ὁ" ὙὍΠὲ υσδίίοη πον 18 85 ἴο ἴῃ8 
ςοτϊηπλιηϊοδίίἼοη οὔ ἴα ΜΒοΟ Ης ρῖνεϑ: 
(Ηον σδη {158 ΠΊΔΠ βῖνο .5 ἢ15 δῇ ἴο δαῖ κ᾽" 
Ηον οδῃ οπθ {γ]Ὺ πιδη ἱπιραγέ ἰο οἴμοῖβ ἢὨἰβ 
Βυμηδηϊν, 50 ἴπαὶ {ΠΕῪ πΊΑῪ ἴλκα ἴ ἰο τΠ6η1- 
ϑοῖνθϑ δηὰ δϑϑί πα ]αῖο ἡ ὍΘ ΔΠϑΟΥ ἰ5 ἴῃ [ἢ15 
οᾶ56 αἷϑο ποῖ ἀϊγτεοῖ Ὀυΐ ὈΥ 1πιρ]]ςΔϊίοη. ὍΘ 
ἕλοϊ, πὰ {πὸ ποοθϑϑι οὗ πὸ ἔλοϊ, αἰδρθηθα 
ἢ ἴθ πρρὰ ἔοσγ ἔσο ἰπαυϊσγ. ὍΒΟ [1 
15 ἃ ΓΕΔ] ΠΥ. 

᾿ ΒΩ. 2ε ὕεευ: (υ. 41, ποῖο).. σέγουε ανιοης 
ἐῤεγι οίυες (09 Ὑ1Ὸ} ΔΠΟΌΒΘΣ, πρὸς ἀλλή- 
λους, ἰν. 33, ΧΥΪ. 17)] ὙΒΟΥ ἀϊά ποῖ 41} τε]οςῖ 
δῖ οὔςθ ἴπὸ οδοπίης οὗ Οπηδί. ὙΠ οσΟ γοΓδ 
αἰνιϑίοηβ δθοηρ ἴποπὶ; δηά {ΠῸῪ αἰδοιιϑοὰ 
ἔγοπι ορροβίϊε 5ἰάθβ πα ργοῦϊοπιὶ γαϊϑοὰ ὈΥ [ἴῃ 6 
Ιαϑὶ πιγϑίοπουβ ογὰβ ὑν σἢ ἘΠΘΥ δὰ Ὠραγὰ 
(ςοιμΡ. νἱϊ. 12, 40 Η,, χ. το 1). [{|5 ἱπιροτί- 
δηΐ ἴο πος δον ἴδε Ενδηρο δὲ σεσογὰβ ἴῃ 
ὙΑΓΥΪΏΡ ΡΠδ4565 οὗ σοπίεΠΊΡΟΓΑΓΥ ἔθο!ηρ. “ὙΠ6 
[ενν8 ννεγὲ ποῖ γεῖ ἃ}} οὗ οῃς πιϊπά. 

Ἠσραυ εαη...1 ὙΠῸ οἷά ηυεδίοη (111. 4, 9), 
ΜΠΙΓΝ 15 ἀραῖη ἰεξὲ νου Δ ΘΧχρ] οι δῆϑυνεῦ. 
ΤΠ 5ἰπιρὶθ γεδϑϑογίίοη οὗ ἴπὸ ἔδεϊ 158 ορροβοά 
Ὀοΐἢ ἴῃ ἃ περαζίνε (υ. ς3) δηά ἰῃ ἃ ροϑνθ 
“βἰδϊουηθηΐ ἴο ἴπε αἰ Πσ ΠΥ 45 ἴο ἴπδ τ]δηπΠΕΓ. 

ἐο εα ἢ ΤΟ [6νν5 ἰγαηβίοσ ἀἰγοςῖν ἴο “186 
βεσὴ " ννῆδλί ΠΙ Ποτῖο, 85 ζδΓ 45 Οἵ γθοοογὰ ψοὔϑ, 
[25 Ὀδϑη βδὶὰ οἠἱγ οὗ “" ἴῃ Ὀγρδά," πονν ἰΙἀεπξ- 
βοὰ νὰ τ. ὙΠΕΙΘ 15 Ὧ0 5ΤῸΞ5 Πλϑυ Π]ΕΓ- 
βδίδηάϊηρ οὐ πεῖς ραγῖ, Ὀυϊ ἃ οἰθᾶσ ροσγοθρΌοῃ 



ν. 54-τ.ς5}.} 

 οΥΪγ, νεγ]γ, 1 5ΔΥ υπῖο γοι, ἔχ- 
ςερῖ γε εδὲ ἴΠ6 ἢἤεβῇ οὐ τῆς ϑοη οὗ 
τηδη. ἀπά ἀτγίηϊς ἢϊ8 Ὀ]οοά, γε ἢᾶνε πο 
᾿ς ἴῃ τὸν 

54 ὟΝ οβο εδἴεῖἢ τὰν ἤκεβῃ, δηά 
ἀπη κεῖ τὰν Ὀοοά, μδῖῃ εδἴθγηδὶ [Πξδ ; 
πὰ 1 νν}}} γαῖβε Ἀΐπὶ αρ δῖ ἴῃς λϑϊ ἀΔγ. 

5:1. ΙΟΗΝ. ΓἹ. 
ςς Εο ΠΥ ἢβεβῃ ἰ8 πιεαῖ ἱπάδεά, 

Δηὰ πιν Ὀ]οοά 18 ἀτγίηκ ἱπάεοι, 
κ6 ἧε τῃδὲ εἴθ τὰῦ ἤεβη, ἂπά 

ἀγίη κεῖ πὰν Ὀ]οοά, αἀννε!] δῖ ἴῃ πλς, 
Δη4 1 ἴῃ ὨΪπὶ. 

57 ΑΒ τῆς ]ἰνίπρ; Ελῖθογ μδῖῃ βεηΐῖ 
πε, ἅπ4 1 Ἰΐνε Ὁ. ἴῃς Εδιδμεγ: 80 ἢ6 

οὗ [86 οἰδὶπὶ ἱηνοϊνοὰ ἴῃ 6 1ἃ,οτὰἶβ5 νγογάϑ. 
ΟομιΡ. 11}. 4, νας. ΥἹ1]. 32. 866 4150 Νυπι. ΧΙ. 13. 

63. ΤὨε [ποιιρἢϊ ἱπάϊςδιοά ἰῃ Ὁ. εὰ 15 ον 
ἀενοϊορεοὰ ἴῃ ἀοίαι!. ὙΠ “ὁ β65ἢ ᾽" 15 ργοβοηϊθά 
ἴῃ 115 τνυνοΐο]ὰ δϑροςΐ 85 “" βεϑὴ ᾽"" δηὰ “" Ὀ]οοά," 
ἁηὰ ὈΥ 1815 ϑοραγδίίοῃ οὗ 115 ραγίβ ἴδ ἰάρα οὗ 
ἃ νἱοίθηξ ἀρδίἢ 15 ῬγεβῸρ . Ευπδογ “186 
βεϑἢ " δηὰ “" ἴῃς Ὀ]οοά ᾿" ἅγὸ ἀδϑοσγι θεὰ 85 “186 
βοῇ " δηὰ “186 ὈΪοοά᾽ “’ οἵ [πε δοη οἵ πιδη,᾽" 
Ὀγ νης ἢ ὉῸῚ6 [86 τεργεθθηϊδενο σμδσγασῖοσ οὗ 
ΟΠγϑῖ ἰ5 τπδσκεὰ ἴῃ γερασγά ἴο [παῖ Ἀυτη δ Υ 
νν Ὡς ἢ Ηδ ἱπηραγίβ ἴο ἴῃς Ὀεϊενοσ. Απά οποθ 
αραὶη Ὀοῖῃ εοἰοπιθηΐίβ ἀγὸ ἴο Ὀ6 ρρτορτγίδίοα 
ἰηἀινίιι4}}Υ (“ὁ εαἱ,) “" ἀππηκ ᾽)). Βγ [δες “Π65}" 
ἴῃ {Π15 ΠΑΣΤΌΟΥ 86η56 Ψὸ πηυδὶ υηδεγοίδπα ἴΠ6 
νἱγτίῃθ οὗ Ομ 5 ΒυπΊΔη! Υ 45 ᾿νίηΣ ῸΓ ὃ; 
Ὀγ ἴπ6 "" δΙοοά " 186 νιγίυο οὗ Ηἰ5 ΒυπΊΔη ΠΥ 45 
βιιδ]οςῖ ἴο ἀϑαίῃ. ὙΠ Ὀοϊονόσ στηυϑὲ Ὀ6 πιδάθ 
Ρατίδ κοῦ 'ῃ Ὀοῖ., ὍΤα ϑοη οὗ πιδηῃ Ἰινϑὰ ἴῸσ 
15 δηὰ ἀϊοά ἔογ 5, ἀπά σοπιπιιηϊςδίοα ἴο υ.5 
16 οβεςῖβ οἵ Η!5 [ἴδ δὰ ἀθδίῇῃ 85 ρογίεςϊ πηδῃ. 
Δνπβουῖ (ἢ15 σοπηπημηἰοδίίοη οὗ (ἢγὶσῖ πηθρη 
σλη μᾶνο “0 ἰδ ἴῃ {ποιηϑεῖνοβ." Βυΐ (ἢ γΓιϑ 5 
εἰ οὗ ΗΠ β 1 ἴο ἃ πιᾶπ Ὀδοοπιθβ ἰῃ {Ππ6 τϑοῖ- 
Ρἰρηΐ ἃ 5Ρ Πηξ οὗ 6 νη. ΟομρΡ. ἷν. 14. 

Τρεη ει “αἱά... ὕει ὈΒΛΟΙΘΙΌΣΟ “αἱά... 
τιοοῖηρς ἴπο αἰ ΠσΌΪ Υ νυ ςἢ νγᾶ5 γαϊϑοὰ ὈΥ͂ δὴ 
ἌΡΡΟΔΙ ἴο ννῆδί 15 γϑδ!]}ῦ 4 ἕδεϊ οὗ ὀχρογίθῃςο. 

εαὶ.. ἀγίμὰ)] ὍὕΤὸ “οἴ δηὰ ἴο “"ἀστίηκ " 
15 ἴῺὼ [4Κ6 ἴο οπεβοὶῦ ὈΥ ἃ νοϊυπίαγυ δςΐ ἴῃδὲ 
ὙΠΟ ἰ5 νου, δηὰ [ἤδη ἴο ἀ5ϑὶ πνιϊδῖθ [ἃ ἀπά 
τΉΔΚΟ [ἢ ραγὶ οὗ οῃθβοὶξ. [{ 15, 25 1ἴ ψνοσθ, 811} 
τοραγάρα τὴ 115 σοῆνϑιβα δοίΐοη. διὰ [ἤσγοννβ 
ἴῃς Ὁ νογ ἀροὴ δηὰ ἱπῖο [18 οδ]εςῖ ; 1}}18 
βρὶ πῖιδὶ οδῖίης δηὰ ἀππιηκιηρ ὈΓηρ5 86 οὈ]εςξ 
οὗ (διῇ ἰηῖο ἴπ6 Ὀ6] ον. 

ἀγίμς δὶς δίοοα] ΤὨς ρἤγαθο 15 ὑπίηιθ ἴῃ 
πὸ Νὸνν Τεβίδπιθηί. Τὸ [οννϑἢ ϑᾶγβ [ἴ σου]ὰ 
ποῖ δυῖϊ δὲ 41] οὗὁὨ 5ἰδγ!ηρ πιγϑίοσγ. ὙὍἢὲ 
ἀπουρἢϊ ἰ5 {πὶ οὗ [86 ἀρρτγορτίδιίίοη οὗ “118 
βδογπορα." δὲ Βεγηδλγάὰ δὄχργεβϑοβ ραῦῖ οὗ [ἃ 
ΕΓ νν6}} ννβδη ἢ6 5405.... δος δϑῖ 51 σοπγραῖϊ- 
ΤᾺΪΏΙ ΠσοητορηδΌ 15 (6 Ὁ]. Ὠδο,᾽ 1Ν.). 
Οοχηραγε “ἴῃ Ῥϑδὶπι 111. 2, ““ Οὐὰ δυΐοπη 6ϑῖ 
Τηληάυσᾶσγο οἰ στο οἵ ὈΙΌΘΓΟ 5ΔΠΡΊ ΘΠ) 
Ὠἶδὶ ΠΟΙ ΠῚ ΠΙσᾶΓΟ ρϑϑϑϊοηΐι15 ο᾽ι}5 οἵ δᾶπὶ σοῃ- 
ὙΟΓΞΔΙΙΟΏΘΙΩ ἱΠῚ1 Αγ] 4υδιη ὨδΌυϊς ἰῃ σδιτιο ἢ ἢ 

ἐμ γομ] 1,ἰοΓΑ ΠΥ, ἐπ Υ0 ὍΣ ΒΘ1Υ98. (ΟΠΊΡΑΓΟ 
υ. 26. Μαῖϊ. χι. 2. νι δουϊ [ἢ6 δοη τῆθῃ 
ἔνα πο [᾿δ : ἴογ ἰῇ πῖθη {ΠποηΊβοῖνοβ ἤθε 15 ὯῸ 
βρης οὗ 6. Ἐνεη (ο πε ἰδϑὶ {πεῖγ [πε 15 
“Ἰῃ ΟΠ γι" δηά ποῖ “ἴῃ τβοπιβοῖνοβ." 

δά. "ῥοωο (Ε6 τλΔῖ,͵ 85 ἰῃ Ὑ. ς6) εἐσίε! }] 
ἼΠ6 γνεγὺ υϑοὰ δΒεῖὲ (τρώγειν) ΕΧΡΙΕβϑὲ8 Ὠοΐ 

ΟὨΪΥ ἴδε 5ἰπιρὶε ἔδςϊ οὗ οδέης Ὀυΐ 186 ργοοθββ 
8ἃ5 ἴῃαὶ νΒΙΟἢ ἰ5 ἀννεὶς ὕροὴ ὙΠ ρ]θάβιιγο 
(Μαῖι. χχίν. 38. Οοιῃρ. οἷ. χί!. 18). 850 
αἰθο 186 ἴεπϑε (ὁ τρώγων, ςοηίγαϑί Ὁ. 4ς,) ὁ 
ἀκούσας) τιλτκϑ5 8Δῃ ἀςίίοη ννῃ] ἢ πχυβί 6 σοῦ- 
ηυου δηά ποῖ σοπιρίεἰοά οηςε ἴοσ 8]. 

ῥα! εἰεγπαὶ ...7 Οοιμῃρᾶγε συ. 40, ποίο. 

66. Σὸν» ,ε..7 ὙΠ6 ροπβϑεββίοῃ δηὰ 
[86 δὶ γῃοβῖ πιδη  εϑιδύοη οὗ ᾿ἰδ ἔο!]ονν ἤδοθ5- 
ΒΑΓΥ ἔγοπι ραγς ρδίίοη ἴῃ ΟἸ τσ 5. “" Πεβῇ "᾿ 
δηὰ “" ὈΪοοά :᾽ 5υςἢ 15 {Ππεὶγ ροννοῦ. 

ἐξ νιοὶ ἱπάεεά,.. Μν ἥἴἔ. 5 ἔσο (ἀληθής, 
ΤΟΔ]) »ιεαὶ... [1 5βἴδπάβ ἴη ἴΠ6 58π|6 γο δίοη ἴο 
ΤΑΔἢ 5 νν οἷο θείην, 45 ἑοοά ἀοεϑ ἴο 15 ρῃγϑίςαδὶ 
Ὀεΐης. [τ τσὶ βσϑὶ Ὅε ἴδκθη, δπὰ ἴδεη ἴἴ 
τηιιϑὶ δ6 455: πη ]διθὰ, 

66. Τὸ (τῇ οὗ τ. «4 5 [Γᾶςρά ἴο 115 
ὨΟΟΟΘΘΑΓΥ͂ ἰουηάλίιοη. [ἢ νἱγίις οἵ ΟΠ γϑι 5 
ἱπηραγίπηθηΐ οὗ Ηἰ5 Βυπίδη!Υ ἴο {86 Ὀδ]ονοσ, 
1Π6 ὈΘΙΊΘΥΟΓ ΠΊΔΥ ΣΡ ΆΓΠΥ Ὀ6 Ξαϊὰ ἴο ““δθιὰθ ἴῃ 
ΟἸγῖβί "᾽, δηὰ Ὁ γίβὶ ἴο “ δοίάδ ἰῃ τπ6 Ὀε]ίονοσ." 
ἼΠο ὈοΙ ον ἢδ5 ἱπογείογο “" εἴσγῃὶ [1{6,᾽) δπὰ 
ἴη {Πδΐ, ἴπ6 σογίδίηΥ οὗ ἃ γϑϑιγγθοῖοπ, ἃ σὸ- 
βϑιογδίοῃ ἴῃ ΦΙΟΓΥ οὗ {86 δ] πε85 οὗ ἢ15 ργοϑθηΐ 

ΜΟΙ. 
ἀαυεί ! }} δουϊάοι!, 45 16 νογὰ 15 σοπλ- 

ΤΩΟΠΙΪΥ τοπάοσοα. ὅ80 4Ϊ50 Χίύ. ἵο, 71:1 [οῇῃ 
111. 17) 24) ἷν. 12, 13) 15, 1,6. Τἢο νοτγὰ ἰ5 
ΒΙΠΡΌΪΑΓΙΥ ἤοαυθηξ ἰῃ δῖ Ιοβὴ (Οοθρεὶϊ, 
ἘΡΙ51165), δῃηὰ ἴθ ρῇγαϑοβ “" σόιάες ἐμ [ῤνγ 1" 
δῃὰ {Π6 ΠΠΚ6 ἅτθ ρϑου]λγ ἴο Ὠἰπὶ (γεῖ σοπηρατο 
: Τίῃι. [τς ; 2 Τίπι. {Π. 14). 

ἐπ ηιο απά 1 ἐπ δί»ι... ὙΠΟΓΕ ἰ5, 8580 ἴο 
ΒΡΟΔΚ, ἃ ἀοιὉ]6 Ῥεγθοηδ Υ. ὍΠῸ ὈΟΙΘνΟΥ 15 
αυϊοϊκοηοὰ ὈΥ ΟἸγσι 5 ργόβϑθηςθ, δηὰ ἢ 15 ῃϊπ|- 
561 ἱποογρογαϊθα ἰπ (Ὁ γιϑῖ. (Οουρατζο χνυ. 4, 
ΧΥ]. 32: Σ [οδῃ ΠῚ. 24, ἰν. τς ἡ ὍΤῆϊ9 ἵνο- 
ἰοϊΪὰ δϑρεοςὶ οὗ ἴθ ἀϊνίπο σοηποχίοη ἰ5 1110}.5- 
(ταϊοὰ ὈγῪ ἴδε ἔνψνο ρστολῖ ᾿πλᾶροβ οὗ {86 “ὁ Ὀοάγ" 
δηὰ (ἢ6 ““ το ρ16." 4“. Μδηρίλιβ ἰπ 10 οσυπὶ 
ΒΠ10}8 ΠΟΙ ΤΑ 6115: Πηδηεῖ Διιΐοτη ἴρ5Ὲ ἴῃ 
ΠΟΌΪ5 οὔπὶ 5ι1π|115 το ρ] πὶ οἷ" (Αὐξ. “ἴῃ 
]οἱ.᾽ χχν!!ι. 6). 

ϑΟΠΊΘ ΘΑΓΥ δυο 165 (Ὁ), ὅζο.) δαὰ ἃ τὸ- 
ΤΑ ΚΑ ὉΪ6 ρ]οβ5 ἂδἵ ἴῃ οηὰ οὗ [ῃ6 νοῦβθ: ουεῆ 
Ω: ἐδε Ἑαϊδον ἡ ἐπ ρι απά 1 ἐπ ἰδὲ Ἐαέρεγ. 
Κεγιΐγ, εγὶἐν, 1 447 τσιΐο γομ, μρΐδι. γε γεροῖυξ 
λάβητε) ἐδεὲ δοάγ 977 δὲ δοπ οὗ, »ιαη ας ἐῤε 
λϑρ, ΟΠ γε ῥαῦνε ποὲ ἐγ ἐπὶ δὲν. 

57. “1:....0] ΤΏ 54π|6 σοσηιηδίίοη ὁσουγ5 
ΧΙ Ις; Σ [οδη 1]. 6, ̓γ. 17. 

ἐδὲ ἰμυίηςφ Ἑαϊδεγ) ὍὙΠῃῈ [} 6 5 υπϊᾳι6. 
Οοπῖρᾶγε ἔπε ρῆγαϑε ἐδ ἐξυὶπφ Οοά͵ Μαῖῖ. χνὶΐ, 
τό; ἃ Οογ. Υἱ. Σό; Ηεῦτγ. Υἱῖ. 2ς, ὅζο, 

1ο7 
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τῆλ εαίεῖῃ τῇς, ὄνεη ἢδ 541} Ϊἷνε 
ὈΥ πΊα. 

58 ΤῊΪϊ ἰ5 τῃδτ Ὀγεδά νυ ῃ]οἢ σᾶπις 
ἄονῃ ἔτοπι ἤδάνεῃ : ποῖ ἃ5 γουγ ἔδ- 
{Πεῖ5 ἀϊά οδὲ πηιᾶπηδ, ληὰ γε ἀδδά: 

51. ΙΟΗΝ. ΜΓ]. [ν. 58, 59. 

δ τῆδλῖ οδϊοἢ οὗ τἢ18 Ὀγοδὰ 5}2]] ᾿ΐνα 
ἴογ δνϑῦ. 

59 ἼΠεβε τὨίηρβ 84 ἢε ἴπ τῆς 
ΒΥΠΑΡΌριΙΘ, 48 Πα ἴδιρῃϊ ἴῃ (ὑδρετ- 
Πδιιτλ. 

ῥαὶῥ τοηὶ ριΖ (ϑϑπαῦ »"6)}] ὙΠΟ ᾿ἱπίγοάἀυςίίοη 
οὔίμοβα ννογάβ πλᾶγκβ {Π6 ἔδοῖ [ῃδὶ (ἢ γσῖ σρθακϑ 
οὗ Ηἰδ5 νιῖ4] [6] οννϑῆῖρ ἢ} (6 ΕΑΤΠΟΥ ποῖ 85 
πο ἮΝ ογὰ οἠἱγ, Ὀυΐϊ 45 ἴῃς ϑοὴ [ποᾶγηδίο, [6 
ϑοη οὗ πιᾶη. Οοιρ. ν. 22. Απά ἴπυ5 [6 
δοςσορίδηςο οὗ {Π6 εϊν!ηθ πιϊϑϑίοη ὈΥ ἴῃς ϑ0η, 
δηὰ Ηἰ5 ἀδροπάρηςς ἰπ Ηΐ5 Πυμηδη Υ οἡ {Π6 
ΕΔΊΠΟΥ, ἀτὸ Ὀ]αορά ἴῃ 50ΠΊ6 56η56 ἴῃ σογγοϊαί!οη 
ΜΠ {Π6 ἀρρτγοργίδέίοη οὗ ἴδ [ποᾶγηδίθ δοη 
(ν τραῖὶ εαἰφε  μι6) ΌΥ ἴῃ6 (τ βίίδη ; 50 {παῖ 
[6 τοϊδίίοῃ οὗ ἴῃς Ὀδίενοσ ἴο Οἢγιδὶ 15 ργὲ- 
Πευγοά τη 186 τοϊδτίοη οὗ (π6 δοὴ ἴο ἴΠ6 Εδίῃογ. 
(οΙΏΡΑΓΟ Χ. 14, 1ς, ὨοῖΘ. 

ὧγ (Ὀθ68 89 ΟΥ) ἐῤε Ἑαΐδεν.. ὁγ (Ὀθοδ πὰ 89 
ΟΥ̓) ».6] ὙΠῸ ρῥγεροϑι(ίοη (διὰ τὸν πατέρα, 
Ψυϊε. 2γορίον ῥαΐγορι) ἀδϑοσγιθεβ {Π6 στουηῃὰ οὗ 
ΟὈ]θοὶ ()ῶγ, οπ σεεομρ 97.), δὰ ποῖ ἴδ6 ἰῃ- 
δἰ Γαπηθηΐ οὐ ἀροηΐ (ὁν, ἐῤγομφ, διὰ τοῦ π.). 
Οοπιρίεῖο ἀενοξίοη ἰο ἴπὸ ΒΔΙΠΟΥ 15 [Π6 δϑϑθηοθ 
οὗ τὸ Ἰΐδ οὗ τῆς ὅοῃ ; δῃά 90 σογηρ]εῖε ἀθνο- 
Κίοῃ ἴο 6 ϑοη ἰ5 {86 1 οὗ ἴῃ6 Ὀδ]ονοσ. [ἰ 
δοϑιη5 Ὀεϊίου ἴὸ ψίνο {Π|5 1}}} θδθῆβο ἴο (6 ννοτά 
{π4πη ἴο ἴακο 1ἴ 85 δαᾳυϊναϊθηϊ ἴο ὁγ γεχσοη οὗ; 
[Πα 15, “41 ᾿νε Ὀδοδυβὲ ἴῃς Εδίθο ᾿ἰνοθ." 6 - 
δε Εα!δεγ] ποῖ “ΤΥ Εδίμον." ΕἸ ρἢδϑι5 

15 ἰα!ἃ ἀροῦ [6 Ὡπίνογβ4] τγο]διοπϑῃρ. (οπιρ. 
ἵν. 21, ποῖδ. 

ῥε ἐῤαὶ εαἰείδ »] ἴπ [ἢ 5 ρἤγαϑθθ ννὲ γθᾶοῇ 
186 οἰπμαχ οἵ ἴΠ6 τενοϊαϊίοη. ὍὕΠὸ ννογὰβ εαὶ 
9 1ρε ὀγεαά (υύυ. ςος 41}. καί δὲ ἥε 9. {δὲ 
δον οΥΓἹ »αὶ απά ἀγίπὲ Ηΐς δίοοά (υ. ς3}),, τί56 
δἵ ᾿ἰαϑὲ ἴο {πὸ (ποιιρῆϊ οἵ εαῤς Οδγμέ. ΤΠΘ 
Δρργορτιαίίοη οἔ τη ἔοοά ννῆϊςἢ (γβὶ ρῖνοϑ, 
οὗ (ἢ ΒυπηδηΥ ἴῃ νι ἢ Ηδ Ἰνθὰ πὰ αἰϊοθά, 
155}65 ἴῃ [η6 ἀρργορτίδίίοη οὗ Η! Ππιβοῖ , 

εὐεπ ῥε] ἈΘ 818οθ. ὙἼΠς ᾿ηϑογτοη οὗ [ἢ6 
εἰηρμαῖίς ργοποιῃ (κἀκεῖνος) Ἱπιπηβ δε! ἁΡοΓ 
1Π6 δι δ]οςξ, νης ἢ τὲ τοροαῖβ δηὰὶ ἘΠΊ Ρ ἢ 851ΖΘ5, 
56 πιοϑδὲ τϑιηαγκαῦϊθ. [1ἴ Ἀρρθαῦβ ἴο ἰΔΥ ϑἴζεββ 
Ὁροη τδαϊ τοϊαἰίοη οὗ ἀδρρεπάθηςθ ννϊςἢ σοη- 
δι[{πτ65 ἴΠ6 ράγα οὶ Ὀείννοοι τΠῸ ἀϊποῖρ᾽ο5 δηὰ 
[86 ϑοῆ. (ὐοτηρᾶτζθ χίν. 12. 

σδαὶ! Ἰυε} ποῖ ἐυείδ. Τῆς ἔμ] π6855 οὗ [6 
ἸΠ6 ννὰ5 σοπϑοαυθηΐ ὑροὴ ἴῃ οχαϊἰδέίοη οὗ 
ΟΠ γσῖ. (Οομμρ. χὶν. 19. 

588. ἼΠο56 σοποϊιάϊης νγογάβ σδύγ ὕδοκ 
(Π6 αἀἰδοουτθθ ἴο 1158 σοτηπιοησοπιθηξ (νυν. 23, 
42). Ὑπὸ {ἸΒΙ]πιθηΐϊ οὗ ἴμὲ ἴγρε οὗ [πε τηδηπᾷ 
ἴη (Πησὶ, δέϊογ [ἴ ἢ45 Ὀδθη βοΐ (τ ἴῃ 115 σοπη- 
Ρἰεῖο ἔοστη, ἰ5 ρἰαςοά ἴῃ ἀἰγθοῖ σοπποχίοη ἢ 

. [86 ΘΑΤ ΟΣ ὀονθηῖ. 
Τρ: ἐς ἐῤραὶ (06) ὀγεαδ «υδίιερ εαριε...ἢ 

Τρὶ: Ὀγοδά, 15 ἢθάνθη νυ οοά, νν ἰςῇ ἢδ5 Ὀδδῃ 
βῆσννη τὸ Ὀ6 Οῃηϑι Ηἰπλβοὶξ, δηὰ Ηἰ5 “ βεβϑῇ " 
(υ. ς1τ}, ἐν 1 ρε ὀγεαά «υδίερ εαπιρ... Αοηϊγαϑξ 
τῳ. το: ΤΡ ἐς ἐῤε ὀγεαά τυῤῥοῦ εονεεέῤ.... ΒοΙΒ 

ἀϑρεςίβ οὗ (τισι ̓5 νου πηυϑὶ Ὀ6 Κορί ἴῃ πϊηά, 
Ηδ ολπι6, δηὰ Ηδ σομη65. ᾿ 

ποί ὦ, γον γαϊῥέγ: ἀϊ εαὶ »ιαππα, αηά αγὲ 
ἐἰεα4] ποῦ δ 89 ζΖαῦμοΥΒ ἀϊ!ὰ οδὶ δηά 
ἀϊτθά. Το ςοηπίπιοσίίοη 5 ᾿στόροϊασ. Ναδίι- 
ΓΑΙΪ ἴῃ6 ϑοπίθποο ννοι]Ἱὰ ἤδνθ τη " Τρὶς ἐς δὲ 
ὀγεαά,. ῥέαυεπ: δὲ ἐδαὶ εαϊερ ἐῤὶς ὀγεαά...; 
δῖ ἴη6 ραγθης Β ΕΓ Δ] οἰδιι56 ΘΟ ργόϑϑοθ 'π ἃ οοῇ- 
ἀθηθοά ἔοτγπι ἴΠ6 σοηϊγαβὲ Ὀθίννθοη ἴῃ ἴσυθ δηὰ 
[Πα ἰγρίοδὶ πιάῆπᾷ. “Ἴ 6 ἔαςϊ δπὰ (ἢδ ἰβϑιιδ 
οὗ τὴε ἕδλςΐξ 15 ποῖ ἂς ἐῤδεὲ ζαίϑεγς αἱε αμά αἰϊεά." 
ΟΡ. σᾧ [οδη 11}. 12 (οὐ καθώς). Ὅῇο τεῖΐδ- 
Τοηοθ ἴο ἴδ “ ἀθδῖ ἢ " οὗ “1ῆδ6 νεπογδίίοῃ ἴῃ 
[Π6 νν] Δ  τηθ55 “ἢ ἡνουἹὰ δᾶνα 4 ΠΟΥ πιθδπίηρ 
1 16 τε! νύογο αἰγοδάν οσυγγοηΐ ἴῃ δι (ἢ 15 
δοηογαίϊοη “δὰ ἢὯο ρμᾶγξ ἴῃ ἴθ ννογὰ ἴο 
ςοπΊς " (ᾳυοίεά ὃγ [ἰδ ιξοοῖ οἡ «-. 29). 

ὕπο ,είῤεγ ὍὙΠ56 {1|||6, 85. αἰβιϊηρυ ϑηοὰ 
ἔτομιῃ ἴῆ6 σοπηπιοη ἴοχῖ γοωσ αίϑεγο, τοσορη ϑο5 
[86 τοργοδοηζαίνθ ροϑιοη ὙΠΟ ἴῃ6 ΘΑΓΥ 
δεπογδίίοη οσσυριο.. 

ἐδὸ ζαιῥεγ:.. ρὲ ἐῥαΐ εαἰεἰῥ..ἢ ὝὍθοτο 8ρ- 
ΡῬθαῖβ ἴο Ὀδ 5ἰρῃιβοδηςα ἴῃ ἴδ6 ραβθᾶρθ ΌΙΩ 
16 ρἰαγαὶ ἴο ἴΠ6 βίησυΐαγ, ὙΒγουρσῃουϊ τῃς 
ἀἰβοουγϑοβ [Π6 Ὀ6] αν ὺ 15 ἀθδ]ῖ νυν ἢ 45 Ὄχογςί5- 
5 Ρεγβοηαὶ δ ἀπά ποῖ ΟἿΪΥ ἃ5 οἠὲ οὗ ἃ 
ΒΟΟΙΕΙΥ. (ΟΟΙΠΡΑΓῈ νύ. 3 ς,) 37) 40, 45) 477) 50, 

51, 54, 56. : 
ἐαἰεὲῤ οΥ... θαῦοῦ, 85 ἴῃ υν. 54, “6. ΤΠ6 

σοηπσίτιςσίίοπ ἴῃ συ. 26, ςο, 5Σ, ἰ5 ἀϊβεγεηῖ 
(φαγεῖν ἐκ). 

569. ἐπ ἰδὲ τγμασοσμεὴ ΤΠΐ5 5. {Π6 ΟΠΪΥ͂ 
ποίϊςο οὗ [δῆς Κιπὰ ἴῃ δὲ Ἰσμον Οοϑρεὶ, ἰπουρἢ 
[Π6 ρϑῆσγαὶ συδίοπι 15 γεΐεττοά ἴο, χν!!. 20. 
ΎΠΕ αὔϑοιςθ οὔ ἴπο ἀδῆηϊίε δὐίϊςῖ 'π ἴῃ6 
ΟΥΙΡΊ Δ] ΠοΓῸ πὰ ἴπ ΧΙ. 20, ϑνῃςἢ ᾿οαά5 ἴο 
8 ἕοιτη οὗ ὀἐχργθϑϑίοη (ἐν συνωγαγῇ) ποΐ ἑουηὰ 
ΟἸσοννῆοῦο ἴθ 6 Νὲνν Τοϑϊαπιθηΐ, βϑθθπὴβ ἴο 
Τλδῦῖκ [Π6 σπαγαςῖοσ οὔ ἴΠ6 Δϑϑοι ὈΪλρα ταῖθοΣ 
(δὴ ἴΠ6 ρῥΐδεοθ 1561: “ἤδη ρεορὶς νγεσο 
βαϊπογοὰ ἔογ ννογϑῃὶρ, ἡ ὁ ἴπ τἰπγα οἵ ϑοϊθγηη 
Ἀ5ΒΘΙΊΟΪΙΥ " (ςοιηρ. τ Μᾶδος. χῖν. 28). [{ [5 ἃ 

.ἕαςϊ οὗ ριθαὶ ἰηΐογοϑῖ παῖ δπιοηρ ἴῃ ΓΙ Π5 
ννὨΙσ ἢ πλασκ [6 ργοῦδθ]6 ἐς οὗ Οδρογηδιπὶ 
(ΤῊ Ηὐπι) ἃτο ἴδ σγεπιαῖῃβ οὗ ἃ ἢδηάϑοπια 
βυπᾶροριθ, οὐ νιοὶ νΊηβοη βᾶγ5: “Οπ 
(υγηϊης ΟΥ̓ΟΓ ἃ ἰάτεο ὈΪοςκ [οὗ 5ἴοῃς] ννὲ ἑουπὰ 
(Π6 ροῖ οὗ πιᾶπηᾶ δηρτανθὰ οἡ ἴΐ5 ἴδοοδ᾽" 
δνδγγθη 5 " δσονοῦυ οὗ [θγυβαίθπι,᾽ ρΡ. 344 
.). Τῖδ νΕΓΥ δυπιῦοϊ πᾶν πᾶν Ὀθθη Ὀείοτγο 

ἴπ6 ἐγθ5 οὔ ἴποβε νν8ο Ποδγὰ ἴῃ 1 τά β ννογάϑ. 
1 πηῆᾶγ Ὀ6 δα άἀοά ἰπδῖ [πε Ηἰδίογυ οὗ [ἢ6 πιδπηᾶ 
(ἔχοά. χνὶ. 4----16) ἰ5 ἀΔρροϊηϊθά ἴο Ὀε τοδὰ ἴῃ 
ἴΠη6 ϑγπαροριθ5 δἰ ΠΊΟΓΠΙ ΠΡ 5ΟΓΥΟΘ. 

Ω: δὲ ᾿σισϑ] ὍΤΒΟ ρῆγαϑθε ξῖνεβ ἃ πιλεκοὰ 
ΕἸ Ρἢ2515 ἴο ἴθ ννογὰϑ  Ὠ]οἢ μάνα σός Ὀεῖοζε, 



ν. 6ο---6..] 

ὅο Μάδηγ τπεγείογε οὐ ἢιΐ8 ἀϊΐϑβςὶ- 
ΡΪε5, ἤδη ΤΠῈῪ δὰ Πεαγὰ ἐῤίς, 8414, 
ΓΗΒ 8 ἅπ Βιαγά ϑβαγίπρ; γῆ Ἵδῃ 
ἤδαγ τ ἢ 

6ι ΝΒεη [εβὺ5 Κποὸνν ἴῃ Πἰπηβε] 
τΠδῖ ἢ 8 ἀἸβς!ρ᾽65. πλυγηηιγεά δὲ ἱϊ, Πα 

5τ. ΙΟΗΝ. ΨΥ. 
84᾽]4 πο ἴδεπὶι, οι (8 οἤεηά 
οι 
62 ἐἤξῥα! ἀπά ἰξ γε 5}4}1 866 τῇε Ἢ «βαρ. 

ϑοη οὗὨἉ πιᾶπ δϑοεπά τρ Ψψἤεγα με νγᾶ8 
δείογε ὃ 

63 [τ ἰ5 τῆς βρῖγις τῆλ φυϊοκαπαίῃ ; 

ΤὮδ οΓ515 σοστοϑροηαᾶϑβ ἴῃ σμδγδοῖοσ ἢ τηδὶ 
δ Νδζδγεῖῃ, [χυκὸ ᾿ν. τό ἢ. ἀομρ. Μαίί. χιὶ. 
23. ϑοπΠΊ6 ΘΔΥΪΥ δυϊβοῦ 65 δα, ννδὶ ΤΥ Ὀ6 
ἃ ἴπι|6 ἰγδά!οηδ] σίοσϑ, “ οἡ ἃ ΒΔ Δ ἢ.᾽ 

Τδε τς (6ο---71). 

ΤΠ ἀϊδοουγδοβ ργονοὰ ἃ ἰγὶδὶ ἴο ἴῃς Δ οὗ 
ἴδε ἀϊοεῖρ]εβ. ὙΠῸ ἱπιπιράϊαϊς εἴεοϊ νγᾶ5 8 
εἰ τη τη Πρ Ὁ ἀπλοης ἴδοπὶ ννῃϊοἢ Ἰοὰ ἴο ἃ 
οἰθᾶσ Αδϊγπιδίίοη οὗ ἴῃς ἀϊνὶπο σοπάϊοηβ οὗ 
ἀἰβοῖρ εβαιρ (6ο---ός). Απὰ {Π15 ννᾶ5 ἔξ ]οννεά 
ὈΥ ἃ βοραγδίίοῃ Ὀεΐνγοθη ἴΠ6 (δι ἔ} δηὰ τΠ6 
υπίδιίθξα], ὈοΓἢ νἱ 8. 0}ν (66----69) ἀπά ᾿ῃν 510} 
(7ο, 71). 

θΘ0. 2 αηγ ᾿δεγεζογε) ποῖ οἡ]γῪ οὗ ἴδ πηῖ9- 
υπάἀεγβίδηδιης τιυϊαας ( 8.) δπὰ οὗ της 
11-ἀἰδροϑοὰ ἰεννβ (41 6). Ὀυϊ ογ ἐδε ἀϊπεἰρίτ 
(νυ. 3) γῆο ἢδᾶ ΒΙΒογίο ἐυ]] οννεὰ Ηΐπι, αυδέπ 
ἐρῶ δεαγά ἐπι ῥα) ἐδία, Ἰουπὰ [86 πον 
(εδοἢίηρ οὗ ᾿πἶδ τσουρῃ ἀοαῖῃ ἃ Ὀιυγάρδη ἴοο 
οᾶνυ ἴο Ὀ6 ὈΟΓΙΗΘ. 

ῥαγά “αγίηφ) ἴῃμδὲ 15, ἀἰ ἔσο: ἴο σϑοοῖνο, 
δοοθρῖ, ἀρργοργιδῖοθ, Τὴ ἰάθα ἰ5 ποῖ ἔπδὶ οὗ 
ΟὈβουγὶίγ. Τ ἢ ἀϊβοοῦγϑθο ννᾶβ οβἤδπϑῖνο, ἀπά ποῖ 
ὈΠπΙη(6}ΠΠ| 1016. Γ{ πιδάθ οἰδίπηβ ου ἴῃ σοτηρ είς 
5 Πλ5ϑίοη, 56]{-ἀδνοίίοη, 56} -ϑυυσοπάοσ οὗ 
[Π6 ἀἰθοῖρ 65. [{ Ροϊηίθὰ 5 βηι ποδηογ ἴο ἀφίῃ. 
Τῆι 58π|6 ννοτὰ (σκληρός, δ υἱρ. ἀμγι) Οσσυ ΓΒ 
]υἀδ τς, ἴῃ ἃ ϑδοπιοννῆδι 53: Π|}}|8Γ σοηποχίοη. 
Οοιηρᾶτο ὕξη. χχὶ, σὰ, Χὶδ. γ: σ Κ. χΧἱϊ. 12 
(ΧΧ.. Ἔ 

“αγίη5}] ΟΥ̓τΑΐΠΟΥ, σρέεορ, ἀϊδεομγς (λόγος. 
ψυΐϊξ. “ε»»π0). ὙΒΟ ἐμεῖεὶ μειδι υϑ τα ει, οἵ 
[86 ΟΠ ΙΔ] {92 15 ποῖ 5:8{ΠἠπίΘ ΠῈ]Υ οἰαϑτὶς ἴο 
ξῖνςα [5 56η56 ἴῃ 411} ᾿λϑθ5. 

ὅκαν 1] 1 ἰϑῖοη ἴο 1ξ (ἀκούειν αὐτοῦ) σῈ ἢ 
ῬαϊεηςΘ, 45 γεδαῦ ἴο δάπιξ ἰ. ὅ66 νἱ}. 40, Χ. 
8, 1ό, 27, ΧΙϊ. 47, ΧΥΠΙ. 272η.. ὙΠῸ ργοπουῃ 
(αὐτοῦ) ΠΙΔΥ Ὅς (Δ κΚδῆ 845 ρογβοῃδὶ: εὐδο “Ωπ 
δὲέαν δμηῇϑ Ὀχΐ [ἢ ]5 15 Δηὴ ὉΠῚΙΚΕῚΥ τοπάοτης. 

61. ἤφῥεη ὕθ ἄμεαυ ἱπ δίνω] Βα 
«υδέη ὕει... 866 1]. 24. ποῖθ, 
πμγγε  ] (ΟΙΊΡΔΓΟ σ΄. 41, ποῖθ. 
οὔεπά γοι] (ΟΟἸηραζο χνΐ. 1ἵ, Ὠοῖθ. 

62. ῥα! «απά ἐξ γε «δαὶ “εε..1 ὙπαΊ 
ὍΘΕ 17 γ9 ΒΒΟου]ά Ὀθπο]ἅ... Π15 ἱποοπι- 
Ῥἰοία αιιοϑίίοη, ννῃϊοΐ δθρεπιθ ἴο ἰδεᾶνθ ορεη ἴῃ 
ΒΟΙῚΘ ΠΠΘΆΞΌΓΟ (δ Δ] 1Ογηλίνοβ οὗ ζγεῖοσ οἤἴδησθ 
δηὰ ροϑβ50]6 ν]ςσΐοσυ, [45 θδεη ἰηἰογργεϊθα ἰῃ ἔνγο 
νοτῪ αἰ ἔοτγοηϊ νγᾶγϑ, ΟΥ̓ ΒΡ γὶπρ ᾿ῃ ΟὔΘ οᾶ386 ἃ 
ποραῖῖνο δήϑυνου : ""ὙΥυἴὰ ψν}}} ποῖ ἴῆδη Ὀ6 οἤεηδοά 
ΔΩΥ͂ ΠΟΙ ;᾽ δηά ἰπ ἴπδ οΟἴποσ ἃ ροϑίενο : “" Υ6 
τὴ] ἰδ Δϑθι το δ 511}}} πιοτὸ οἰεηάοά.᾽" 
Ασςοοσάϊης ἴο ἴδε ἢγϑὶ ἰηϊογργείδιοη ἴδε 

εἰ ἈΞΟΘη απ ὉΡ ᾽ ἰ5 ἴῃς Αϑοδηϑβίοῃ 45 ἴδ ἤηδ] 
βρ᾽ γιζ 4} 1Ζίης οὗὁἨ ἴΠ6 [,οτὰ 8 Ῥούϑοη, ὑγβεγθῦ 
(Π6 οἥξηςες οἵ ἴῃς ἰαπρυᾶρο 45 ἴο Ηἰ5 βεεὰ 
νου ά Ὀ6 τοπηουθδά ὈΥ {πὸ ἀρργοῃοπβίοη οὗ (86 
ἰσυτῆ 45 ἴο Ηἰ5 ϑρίγῖυδὶ Ὠυμπηδηϊγ. [ἢ 1Π6 
βδοοοπὰ (6 “" ἀϑοθηάϊηρ τ ᾽ 15 τοίοττοά ἴο {Π6 
“ἰ οἸονδίίοη " οἡ (ἢ6 Οἴοββ, δηὰ ἴθ οὔρῃηςθ 
οδυϑοά ὈΥ ἴδ6 τοίδσεηςε ἴἰο ἔπ ἀδαῖῃ οὗ (ἢ γίϑὶ 
15 τεραγάθα 45 ἱπογεαϑθὰ ΌὈΥ ἴῃ6 ἀδδίἢ 156} ἴῃ 
115 δεΐιδὶ] οἰγουπιϑίδησοθ. Ἐδοῆ οὗ ἴμοϑε ἴννο 
ἱπιογργοι δ οηβ ἀρρθᾶγβ ἴο σοηίδὶη) οἰοπηθηῖβ οὗ 
(86 (1}} τηοδηϊηρ. ὙΠῸ ἡ ΠοὶῈ σοηΐϊοχῖ ὁἤδννβ 
ἀἰβεποΕ {πδῖ {π6 αἰδοῖ ρ]εβ ϑγεσε ἴο δ6 50υὉ- 
Ἰεςίοα ἴο 50ΠῚ6 Θ6ΎΘΤΟσ {Π|Δ]. ὍῊΘ ἴὰπὰ οὗ [Π6 
ϑδϑοηΐθηοα {πογείογο τηυσὶ δὲ: “1 τῆρθῃ γὸ 966 
(ὴ6 ϑοη οὗ πιδὴ δϑοθηάίη.. γὸ Μν}}] Ὀς, δεςογά- 
ἵπῷ ἴο γου ρῥγοϑοηΐ ϑἰδῖθ, σηογο δ. ΘΟ ΒΥ 
οἤεηάοά ; ἔογ {πὶ {τὶ γοὺ πιυϑδὲ 51}}} Ὀ6 
ἀϊβειρ!ποᾶ." Βυῖ, οἡ ἴΠ6 οἵδεοτ ἢδηά, τπ6 
Οτυοϊηχίοη δ'οπο σουἹὰ ποῖ Ὀ6 ἀεδο θα 8ἃ5 
ΔῊ “’ ϑοοηάϊης ὉΡ νἤσγε ΟΠ γϑὶ ννᾶ5 Ὀείοσο .᾽" 
γεῖ ἴἴ ννᾶ5 {πΠ6 ἢγϑί ρατί οὗ (ἢς Αϑοεηβίοη, [6 
ΔΌΞΟΙϊΘ 5δογιῆςς οὗ 561} ννῇς ἢ Ιδϑδιθά ἴῃ {Π6 
ΔΌΞοΙΪ υἴο ΠΌΤ Ρἢ νοῦ ἔπ 1: πλι|4[10Π5 οὗἉ δαγίῃ- 
Ιγ οχιϑῖθρηςθ, Τὰο Ῥαβϑίοῃ, [6 Ἐδϑυγτοςίοη, 
(ἢὨ6 Αϑορηβίοη, γεγο δΐορβ ἴῃ ἴπθ ρὑγόργοβθα οὗ 
(6 ““ ἀοσοπάϊησ υρ᾽ ᾿πτουρἢ 5. ἘΕοσιηρ, νι ἢ 
ἷ5 [η6 στοαὶ οἴφησθ οὗ ἴῃ6 Οοβϑροὶ. ἼΠὸ ἀἰ[- 
οὐ] γ οἴ δοςερίην [Π]5 Πτὸς ἀρέθϑν [αςϊ 5 ((Πουρῇ 
ξτεοδίογ) οὗ ἴπ6 βαπὶθ Κὶπάὰ 45 ἴδε ἀϊ βίς γ οὗ 
Δοςορίπρ [πἴ ΟἹἹΥ ἘΒγου ἢ [Π6 σοπηπλιηϊςδιοα 
ΒυπΊδηϊγ οὗ ἴῃ6 ᾿ποᾶγηᾶΐθ δοηῃ. 

ἐδε δὸπ οὔ »ιαπ αφεεπά ὧὐ (ΔΒοθῃάϊηΕ) 
«αυδέγε ῥὲ «υας ὀφξζογε]ῇ (οπιρᾶγο Υἱῖ!, ς 8, ΧΥΙ!. 
5, 24: (ΟἹ. ᾿. 17). ΝΟΡἤγαϑο σου] βἤθνν ΠΊΟΓΟ 
αἰθασὶγ τῃ6 υποδιδησοα ρῥογϑοηδ! Υ οὗ ΟΠ γίϑῖ, 
ΑΚ5 "186 ϑοη οὔ πηδῃ " Ηδ βϑρεᾶκϑ οὗ Ηἰ5 θείης 
ἴῃ δοάνθη Ὀεέογο τῆς [πολιπδϊίοη. "" ΕἸ]10.8 
Βεὶ εἰ Α]ὰ5 Βοπλπ5 ὕπιι5 ΟΠ γιδίαβ.... ΕἸ] 15 
Π οὶ ἴῃ ἴοττα βυϑοερία σάγπο, Α]105 ΠΟΙΊΙη15 ἰῃ 
ςαῖο ἴῃ υπίϊαῖθ ρεγϑοηῖ " (Αὐξ. κα ἤοε.). 

63. ἐῤὲ «ρἰγὶε,. 1δὲ. 2... ὙΤὴδ 5απιὸ σοη- 
ἰγαϑῖ ὉσσιΓ5 ἴῃ 11}. 6 (566 ποῖθ), 1: Ῥεῖ. "]. «8. 
7υβϑὲ 5 ἴῃ πιᾶῃ ἴδ “ρὲγί ἢ 15. ἐπί ρατὶ οἵἁὨ ἢϊ5 
Ὠδίιγο ΌΥ νυ] ἢ Β6 ΒοΙ 8 Ὁ Ποννβρ ἢ τὴ 
Ὁ ηθθοη εἴογηδὶ ογάθσ, δηὰ 266 εεὁ ἴῃαιὶ ραγὶ οὗ 
ἴ Ὀγ νν!ςἢ 6 Πο] 5. ἔε! ]ονυϑῃρ ἢ τῆ σθθη 
ἰοπιρογδὶ ογάοσ, 50 ἴῃ ἴννο νγογάβ ἂγὸ δρρ) δὰ 
ἴο ἴῃς ννογκίηρ οὗ τσὶ. Νοίδίηρ σῇ ΟΑΙΤῪ 
ι.5 Ὀεγοηὰ {δα ᾿1π||18 οὗἩ [18 οὐγῃ γθαϊπη. ὍΤὴθ 
πονν 16 πηυδὶ σοπιθ ἔγοιῃ ἴμδῖ ὑν ἢ ἢ Ὀεϊοη 5 
ῬΓΟΡΕΙ͂Υ ἴο 186 ϑρίιδσε ἴῃ ὑγῃιςἢ ἰξ πιονο5. 
Οοπραῖε σ ὕογ. χνυ. 4ς, (2 ὕοσ. 111. 6). Τὸ 
{1} 8 ὀχργοβϑοὰ ἴῃ [15 πιοϑῖ βθπογδὶ ἐΟΓΠΊ, 
δηά ἰ5 ποῖ ἴο ὃδ6 Ἰϊπι|οὰ ἴο [6 Ξρίτυδὶ δηὰ 
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τε βεβἢ ργοδιεζῃ ποιμίηρ : [ἢ ννογάϑ8 
1π4ς 1 βρεὰῖ υπῖο γου, ἐῤέν γε βρί γί, 
δηά ἐῤέγ ατε Ἰ1ξε. 

ό4ᾳ Βυὲ τδεῖα γε β8οπὶε οὗ γοι 
τῆι ὃεῖανα ποῖ. Εογ 7εβϑ8 Κπενν 
ἔτοπι τῆς Ὀερίπηΐϊηρ; Ψγὴο τῆῈῪ ννεΓα 
τῃδι ἐεπε γεν. ποῖ, ἀπά ψνῆο 8Ποι}4 
θαῖγαΥ ἢη1. 

ὄς Απά ἢε 5:4, Ἱβεγείογε εαἱά 1 

ΟΆΤΤΔ] Δρργοῃοηβίοη οὗ Οἢ τισί β Ροόγβοη : οσ ἴο 
[π6 ϑρὶ ἴ8] πὰ θχίεγηδὶ ραγίςιρδίίοη ἴῃ ἐδ 
ΗοΙγ Οὐοτηπιηίοη; ΟΥ̓́Θ θη ἴο {π6 βρίγιζι4] 
δηά διδῖογιςδὶ τηδπί[οοϊδίίοη οὐ Ογισ. Ἐδοῆ 
οὗ [656 ραγῖ!4ὶ που ρ ἢ 5 Ὧδ5 ἰἴ5 ρΐδςθ ἴῃ (Π6 
ὝΠΟΪο σοποορίίοη, (ὐοπΊρατθ 2 Οογ. νυ. 1ό. 

ἐδε «υογ2] ρτο ἴΠ6 ἀεῇηϊία υἱξογδηςο5 (ῥή- 
ματα, δ αἱρ. σεγόα, Ὁ. 68) πὰ ποῖ ἴπ6 ψνῇοΐα 
τενοϊδίίοη (λόγος, ΝΪΕ. “εγριο, ὑ. 6ο). ΤῆΘ 
ΤΟίογθηςο ἰ5 ἴο ἴΠ6 ΟἸδΑΥ υηξο]άϊηρ οὗ ἴδ σοπη- 
Ρἰεῖθ σοϊαϊίοη οὗ τρδη δπὰ ἢιιπιδηϊν ἴο [Π6 
[ῃοαγπαῖο ϑανίοισγ. Ηδηοο ἃ πιαγκοά οπρδ515 
ἰ5 ἰλϊά οὐ {Π6 ργοηουπ 17: ἴδ6 ννογὰβ τῇδί 7 
δηῃά πο ργορδεῖ, ηοῖ Ἔνθ Μ|οβεβ (υ. 32) Ὀείοτο 
ΤΔ6 ; δηά οἡ ἴδε ἴδηϑο : 26 «υογάς δαὶ 1 Ἀδὰ} 9 
ΒΡΟΚΘΩ (λελάληκα, δοσοτάϊην ἴο [Π6 ἔτιιε 
τοδάϊ 5), δηὰ ποῖ βἜΠΟγΑ  σρεαξ, ἰοῦ ἢ ἴῃ 
ΘΟΠῚΘ 56η86 411] (ἢ γιϑι 5 ννογάβ τὸ 116- ΕΊΎηΡ, 
85 σοηνουίης βοηθοί πᾷ οἵ [Π15 σὐπίγαὶ συ τἢ. 
ον (ἢε οχαοῖ ϑθηῆϑε οὗ ““ἴπ6 ννογάϑ5᾽" (τὰ 

ῥήματα) 566 111. 34. Υ11}.. 47, ΧΥῚ]. 8. 
αγὲ ἐμ αμά ἐῤὲν αγε [5] τδμαΐ 5, Ὀοϊοηρ 

Θβϑθη 14 }}γ ἴὸ ἴΠ6 τορίοη οὗ δἴθγηδὶ θείην, δηά 
50 ἅΓ6 σδρϑῦϊο οὗ σοηνογίηρ ἴπάξ Ψ ΒΙΟἢ {ΠΟῪ 
ἐβϑθηι δ! ἅγθ. (ομηρδῖθ υ. 68. 

64. ΒΒ ἐνθη 50, ἰη [ες οἰοβοϑῖ εἶγοὶθ οὗ 
ΤΩΥ ἀἰϑο!ρ]65 ἴδ ἅγθ 50ΠῚ6 ἴο ννῆοπιὶ {ΠΟῪ 
ΠΟΉΥΘΥ πὸ νἱἰν γιηρ ᾿ηβἤπθποθ, Ὀθοδιιθα ἴῃ 
Βυπιδη σοπάϊξίοπ 5. υη[}} Π]1οὰ : ἐφεγό αγὸ οἵ 
σου (ἐξ ὑμῶν) Βοπιθ «υδὸο ὀείϊευε ποί. ἘῸΥ 
[86 ογάογ σοπηρᾶγε υ. 70 (οΐζοι ο»6). 

ον ὕες ἔπεαυ}] (ἸΟΤΊΡΑΓΕ 1]. 24, ποῖθ, 
ον»: :δε δεφίηπιησ] Αοπιραᾶγα χνΐ. 4, (χν. 

27). Ἐτοπι ἴμο τϑὶ πιοπιθηΐ ψνΏδη 186 ρυ]ς 
σογκ οἵ Οῃτϑὶ θορδη (1 [ὁἢη 11]. 7, 24. Πιι τα; 
[τἀκὸ 1.2). ΤΟ ρῇγαϑθ πιιιϑὲ δἰνγαγϑ Ὀ6 γοὶα- 
ἔνθ ἰο {π6 ροίηϊ ργθϑοηῖ ἴο ἴπθ πιιπὰ οὗ [δ 
ὙΓΟΓ ΟΥ̓ ΘΡΘΆΚΟΓγ; δηὰ πογε ἴμαῖ 5θεπλβ ἴο Ὀ6 
ἤχρά ΌὉγ υ-. 70. 

αὐδο «ῥομίά (Το 10 τῶβ ὉΠ δῇ Β01]4) 
δείγαν ῥίρη)] ἢ5 ἤγϑε δ᾽ υϑίοῃ ἴο ἴΠ6 βίη οἵ 
]υάας ον πῖ]γΥ δἰαπάθ ἴῃ ἃ 5 ηϊβοαπὲ σοη- 
ποχίοη νυ (η6 ἢγοε ἀπνοι] ηρ οὗ ἴῃς 1 ογὰ 8 
Ῥαβοίοη. Τῃὸ ννογὰ σοπάθγεα δούγαν (παραδι- 
δόναι) ΠπιδΔΠ5 5|ὙἸΟγ αἰείυεγ μρ, 10 σίας ἐπίο 
[86 Βαδηάϑβ οὗ δποῖπογ ἴο ἀθ8] νυνὶ 85 ἢ6 016 8565 
ςἢ. χυῆϊ. 20, 3ς Ει, χῖχ. τό: Μαείϊ. ν. 2ς, δὅζς.). 
ἢδ {116 ΟΥ̓ “" {γαϊτου δ 15. ΟΥ̓ οὔσθ δρρ] θά ἴο 

7υάαβ ἴῃ ἴδ6 Νὸνν Τορίδπιεηξ : [μὰΚῸ νὶ. τό 
(προδότης). ἴῃ οἴδοῖ ννογάϑβ ἢ]5 δεῖ ἰ5 γεζαγάδὰ 
ἴῃ γεϊδίίοη ἴο ἴδε 1 τὰ δ Ραβϑίοῃ, δηὰ ποῖ ἴο 
᾿ιὶς 5'π. 

στ, ΙΟΗΝ. ΨΚ]. 

ΧΙ. ς4. 

[ν. 64---68, 

ἀπὶσ γοι, ἴπαῖ πο πΊᾶῇ οδὴ ςΟΠΊΘ 
ὉΠῖο π|6ε. Ἔχοαρῖ ἰτ ὑγεγα σίνθη ὑπῖο 
ἢϊπι οὗ τὴγ δίμογ. 

66 4 ἔτοπι τῇαῖ {716 ΤΊΔΠΥ οὐ ἢ 8 
ἀἸβοῖρίε5 ννεπὶ θᾶςῖ, ἀπά νναϊκεὰ πο 
πιογα νντἢ Ὠἰηλ. : 

6η) ΤΒεη 8414 |ε8083 υὑπῖο (ἢε 
ἔννεῖνε, ΝΥ] γε 4130 ρὸ ἈυνἍγ ἢ 

68 ὙΠεη διίπιοη βεῖθεγ δηβυνεγεά 

66. Τρεγεζοῶγε “αἱά 1...1 ῬοΟΥ 0Ὁ8}18 ο8 89 
ὨΔΥ͂ΘΙ δΒαειᾶ... Το ἀϊνῖπο οσοπάϊζίοη οἵ ἀϊ5- 
αἰρ]θϑῆρ ννᾶ5 οἰθασὶυ 5ἰδίοά, Ὀεοδιϑα ἴθ ἀ15- 

᾿ Οἰρ θα ννουϊὰ πᾶν ἴο Ὀθᾶγ [ἢ 6 ἴγ[4] οὗ [γθδ ΠΟΥ 
Τουθαὶ θα ἴῃ (ΠοΙΓ πιιάσι, νῃϊςἢ πηρῆϊ ϑθοπὶ ἴο 
Ὀδ ἱποοηΞςίϑίοπί νυν (τς 5. οἶδ πηβ, ἀπά στ 
ψνηδὲ {ΠῸῪ τπουρῆς πὲ ΠΟΥ δὰ ἑουπάὰ ἴῃ 
Ηϊπι. Ηἰς σμοῖςθ ὄνθη οὗ [445 ννᾶβ ποῖ τηδάθ 
πους 1} Κπον]εάρο (ΧΗ, 18). 

εὐ» μπῖο »6] [υἀλ5 ἴδῃ, [ΠΟυΡἢ “σἤόϑθη 
οὐδ" (Ὁ. 70) πὰ ς)]]εἀ, μαὰά ηοὶ Τοοπιὸ ἴο 
(ἢ γίϑε (υ. 37). Ηθ τεπιδι πα 511}} ἴῃ Βἰ πΊβεϊε; 
δηὰ πονν δἷἵ {ῃ15 ογβὶ5 ἢ6 σδὴ Κθδρ 53:]6Ώς6. 

«ρεγὸ ίυεπ μπίο ῥίηι οὗ μιν Εσέβεγ) ἈΔῪΘ 
ὈΘ92 (οὐ 90) σέτεη μπίο ῥίπι οΓ Ὅλ 9 ῬΑΌΒΟΘΣ. 
Οοπηρ. 11}. 27. ὙΒοτο ἰβ ἃ 5εηῆθε ἴῃ ΠΟ 4]]} 
1 ἰ5 (ὴ6 πἱπίο]άϊης οὗ ἴπ6 {ἰπιοῖοϑς ἀϊνῖπο ψ1}}. 
ΤΠ Εδίμποσ (ποῖ »»0 δαΐῥεγ) ἤθγα ἰ5 Ἰοοκεά 
ὑροη 85 ἴμο δουγοα (ἐκ) ἔγοτι νγνῇοπι 4}} ἤονν5. 
Οοιηρ. χ. 32: α ΟὐοΥ. νι]. 7: (2 Οογ. ᾿. 2). [1 
ταυσῖ Ὀ6 ποίϊςοα {{κοννῖϑο μον ἤθε {πὸ ἀϊνίηθ 
δηὰ Πυχίδη οἰοπιθπ5 ἀΓῸ ρ]ασθὰ ἴῃ οἷοϑο Ἰυχίᾶ- 
Ῥοβιτἴοπ, ψέσεη, ες. ὙΠ6 ΠΊΥΘΙΟΤΥ πιυβὲ ΡῈ 
Ἰοῖς ψ  } [Π6 ἀοϑογίίοη οὗ Ὀοΐῃ [86 σοπουττεπῖ 
Ραγῖϑβ, (μ6 νν}}} οὗ Οοά δηά [86 ψν}}} οὗ πιδη. 

68 ΗΓ ὙΠΟ ““πιυτγπιυτγίη ς᾽, ἰδϑυθα ἰῃ βοραγᾶ- 
ἰίοη, Τ ἷ5 ϑοραγδίϊοη ννᾶ5 ραγΥ Ορδη ΔΠἃ ΡΑΙΕΥ͂ 
ϑοογοῖ. ὙΠῸ βάπιὸ ἰθδοδιηρ ὙΠ] οἢ Ἰοὰ 5ΟΠῚΘ 
ἀἰβοῖρε ἰο ἀθϑοτὶ Οἢιδῖ, Ἀρρεᾶτθ ἴο ἤᾶνθ 
οΔ]]οά οἱ ἴῃ [ἀᾶ5 ἰπαῖ ἀδορεῦ δηϊδροηίϑπι οὗ 
Βρί Γι ἢ ἢ ννᾶ5 ϑῆσννη δῖ ἰδϑὲ 'η (Π6 Ὀείγαγαὶ. 

66. ἔγορι ἐδαὶ "ἐσι9] Ὅροι 0818 ἐρρθ εἰ 
Χῖχ. 12), ἢ ἴδ ποϊΐϊοη οὗ ἀορεπάξησθ οἡ 
ψνῃδὶ δὰ πον Ὠαρρεποά. Ὅῇδ ρῆγαϑε ἰ5 ποῖ 
ΒΙΠΊΡΙΥ τοπιροτα] (ςἢ. ΧΙ; [ὺΚὸ χ. 20; Αςἴϑ 
ἰχ. 13, ΧχΙν. 1ο, ΧΧΥΪ. 4), ΠΟΙ 51ΠΊΡῚΥ οδιι54] 
(Άοπι. ἱ. 4; αν. χνὶ. 21, ν]].. 13). 

«υεπὸ δαοξ (ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω, ΜΝαυΐξ. 
αὐϊεγμπὶ γοὶγοὺ)] ΤΏΘΥ ποῖ ΟἹΪΥ ἰοῖτ ΟΠ τϑί, 
Ὀυΐ γανθ υρ τνῆδί {πογ Πδὰ ραϊποά ννἢ Η!πὶ,. 
δηά, 50 ΔΓ ἃ5 (ὭΘΥ ὡουϊά, τοοσςσαυριοα {πεῖν οἷά 
Ρίδοοβ, ΡΗ]]. 111. Χ2. 

«υαἰξεά πο πον «υἱὲ δὶ») (ΟΟΠΊΡΑΓΟ Υἱῖ. 1. 
ΤΟ ρῆγαϑθο ρῖνοβ ἃ υἱνὶα ρογίσγαι 16 

οὔ [πὸ 1 οτα δ ̓ἰΐς, 

67. Τρεη ταἱά ε::...}Ὶ ὕδις ὈΆΘΙΘΥΟΣΘ 
“αἰά... ὍΘ ἰοϑῖ μδὰ Ὀδεη δρρ θὰ ἴο ἴδ πιδ58, 
δηά ἴἴἃ νγᾶβ ΠΟΥ ΠΟΟΟΘΘΑΓΥ Δρρ]οὰ ἴο {86 
ἱπησγηηοβῖ οἰγοὶθ οὗ ἀϊϑε!ρ 68. 

ἐδὲ ἰαυεἰυε] ἼΠΕθ6 τὸ βροκθῆ οὗ 85 πού, 
τπουξὰ ΤΒΕΥ αν ποῖ Ὀδεη πηοητοηδὰ Ὀεῖοσο. 



-ὦ:":Ὲ.Νιϊ, σό. 
16. 

ν. όο, 7ο.] 

ἢἰπι, Ἰμογά, ἴο ψνῆοπιὶ 584} νγε ροὶ 
ἴδοι Παϑὲ [ῃ6 ννογά8 οὗ εἴεγηδὶ ]{ε. 

όρ “Απάὰ νγε δεϊϊανε δπὰ ἅγε βιιγα 

ΎΤῃε πυμῦοῦ ἰ5 ἱπρ] οὐ ἰῇ τ. 12. ἴῃ ἴδ 
ΘΑΤΊΙΟΓ ρατῖ οὗ (ἢ γτεοοσζὰ (ἢ. 1.----ἰν.) ηο σι ἢ 
σὔοϑεη ΘΟΙΏΡΔΩΥ 5 ποίςρὰ, ἃ ἔδοϊ νϑϊοΐ 18 ἃ 
4 χη βίη οὗ ἴδ6 αἰδιϊηςΐποθα ἢ νυ Βιςἢ [ἢ 
οουΐϑο οὗ 16 σψοῦκ οὗ Οἢγιϑὲ ννᾶβ ἱπηργοβϑοά 
Οου (6 ἀροϑβίϊε᾽β τηϊηὰ. Ηὄθ ἀοδβ ποῖ τεοογά 
186 41} οὗ (6 ἴννεϊνο, γεῖ 1 1165 διάάθη δηᾷ 
παρ] ἰοὰ ἴῃ ᾿ἰ5 πδγγαῖῖνθ. ΕἼοπὶ ἃποίδου 56 
[6 τεέθογοηςε ϑῆθνν5 δὲ 81 [οὔ δϑϑιιπιθ {παῖ 
5 τοδάθιβ ᾶἀγὸ ἔτη αγ νυ ἢ [86 πηδίη ἕλοῖβ. οὗ 
ἔπ ὨΙπίοΓΥ. , 
ἢ γε αἰτο..7 ὙΠῸ ἔογτι οὔ ἴθ αυσϑίίοη 

(μὴ θέλετε, ν αἷξ. πωπιφμίά υμἰἰς 3) ̓ τὰρ} 165 (Πα 
0 Οἢ ἀδβοι!οη ἰ5 ἱπογθάϊ]6 ἀπά γεῖ ἴο Ὀ6 
ἔεαγοὰ - ὈυὉ ποτ [6 πορδίίοῃ 15 υἱγίυ δ 85- 
ϑιπηοά. (ΟΟΙΠρΑΓΟ ΥἹ]. 47, 42, ΧΥΠΪ. 17, 2ς. 

8ο αευαγ...580 (υ. 68)..71 Ῥετδαρβ πῆοσὸ 
ΟΧΔΟΙΥ, 80 (ὑπάγειν, Ὁ. 21)... 80Ὸ ΔΎΔΥ 
ἀπελθεῖν, υ. 11)... Ὅλο τοὶ ννογὰ συρξοϑίβ 

ἴθ ποίΐϊοη οὗ (Π6 ρεγϑοηδὶ δεῖ ἰῃ ἰἰϑε]ξ: 106 
βεςοηά (δαῖ οὗ βερασδίίοῃ, 866 νἱῖ. 22, ποίθ. 

68. Τδη δϑίνιοη Ῥείοῦὺ (οὐαὶ {Ρεη)... 
δι ΡῬεῖοσ οσουρίοβ {ΠῸ ᾿ϑᾶπιὸ σοργοϑθηϊδενο 
οἷδε ἰῃ δῖ [οῃπ᾿5 παγγδῖίνε 85 ἰη ἴῃ οἴδϑβ. 
Οοιρ. χίϊ!. 6 ἢ, 24, 26, ΧΥ]ΐ. 1ο, ΧΧ. 2, 
χχὶ. 2, Ηἰδ5 ΓΕΡΙΥ ἰ5 ἴΠε βίγοηρ σοηέεββίοη ἴπδῖ 
[(Πε ἀροϑβίϊοβ. βάν ἔουπὰ ἱπ Οἢγδὶ δ] ἰῃδῖ 
ΠΟΥ Τσου]ὰ 566Κ. ὝΠΟ ἱβουρῃξ 5 οἵ νῃδῖ 
Ομ γίϑὶ 85, ἃ5 (ΠΟΥ ἢν Κηοννῃ, δηά ποῖ 
οἔὗ ΗἰΪπιβεὶξ: ἐρο (ἀποιηρῃδῖς) δασέ ἴῃ ΤΥ 
ΒΡΙΓΙΓΙ4] ᾿γΘΑΘΌΤΥ τοδαγ ἴο Ὀ6 ὑτουρῆς ἑογιῃ 
δοςογάϊπς ἴο ΟἿΓ ρον ΓΒ ἀηὰ προθϑϑι 65 (Με. 
ΧΙ, ς2) ἐῤὲ αυογάτ, ΟΥ̓ΤΑΙΠΕΙ τοχάβ οὗ 
εἰεγπαὶ 2. ΤὨϊ5 ρῆγαϑα ΠΊΑΥ πλεδῃ οἰ ΠΟΥ (1) 
νγοσάς---ἰἰογδηςο5 (νυ. 6 3)---(ΟΠσοτηηρ εἴογτδὶ 
᾿Πξδ ἢ οὐ (2) ννογάς Ὀγηρ ΏΡ, ϑϑυΐηρ ἴῃ, εἴεγηδὶ 
1 (α ]οἢη . τ). ΤῊ υϑᾶρὸ οὗ δῖ [οδη ἰ5. οῃ 
ἴδε νοὶ ἀδοϊάθαϊυ ἴῃ ἔδνουγ οὗἩ ἴῃ6 βοσοηὰ 
ἰηϊογργείδίιοη. Τῆυ8 νγὸ Βηὰ 7266 ὀγεαά 97 ἐμὲ 
(νυ. 3ς, ἄς.), ἐδε ἰϊψδί φῇ ἰδὲ (ῖϊι. 12). δὲ 
αὐυαΐεν 97 ἐ7ε (Εδν. χχὶ. 6, ΧΧΙΙ. Σ, 17). ἐδε ἱγὲδ 
9 ἐπε (ον. 11... 7, ΧΧΙΪ, 2, 14). 81 Ρεΐοσ ἄοοϑς 
ποῖ σρθὰκ οὗ {π6 οοπιρίεῖϊοὰά Οοβρεὶ (ὁ 186 
νοτγά ᾽), Ὀυζ οὗἁ Ξ5ροεϊῆο βαγίῃφϑ (ῥήματα, ποῖ 
τὰ ῥήματα) ΜΙΟΝ δὰ Ὀδοη ἔδ!ξ ἴο ΟΔΙΤΥῪ ᾿1δ 
ἀκ" ὁ πο. Ηδ διδά στϑοορηϊβοά. (ἢ γαῖ οὗ 
ν δῖ (Π6 [μοτὰ Πδὰ 84! ν. 63 (τὰ ῥήματα). 

69. “14 «υὐ} ὝὙὍδε ργοπουῃ 15 δι ρῃδίςο ; 
6 Ψ)Ο ΑΓ ποαγοϑὲ ἴο Τ ἤθθ δηὰ ἢδνο ἰ:ςἰοηοὰ 
ἴο Το6 τποϑὲ ἀδυουίγ. 

ὀείίουε απά ἀγὸ “μγ6)] ἈΔνθ9 Ὀθ]1ονθα δπὰ 
ἘΠΟῊῪ (ΟΥ γδίῃοσ, δ ΥΘ στη ἤἢο ΚηΟΝ). 
ΤὨο νἱτδὶ ἔδ ἢ νη ἢ σταθρ8 ἴμ86 πὸνν ἀδίδ οὗ 
[86 ὩΣ ΠΟΥ 16 ργοσθάεβ (6 σοπϑοίουβ ἰηΐζείϊθς- 
ἴυδ] ἀρργοςοϊαϊίοῃ οὗ ἴθ. ““ ΝΟῆ σορποΥ Πγ115 
εἰ οτοαϊἀϊπι5... τοι ϊπλι5 οπὶπὶ υἱ σορπο- 
ΘΟΘΙΈΠΊΙ5 ; ΠΔΠῚ 51 ὉΓ15 σΟΡΠΟΒΟΟΙῈ εἴ ἀο!πάδ 
οσθάοσο υϑ]δπλιθ, Ὡθς ΠΟΚΏΟΘΟΟΙΕ πος ογθύετο 

στ, ΙΟΗΝ. ΜΙ. 
τηδῖὲ τῆοι τὶ τπδὲ ΟΠ γίβε, τῆς ϑοη οὗ 
δε ᾿ἰνίηρ (ὐοά. 

70 |ε805 δηϑβυνεγεά ἴῆεηι, Ηδνε ποῖ 

γαἰδγοτλι5᾽" (Αὐξ. 4 Ἶος.). ΟοιιΡ. οἷ. Χ, 48; 
4 Ῥεῖ. ἰ. ς. ;: 

Ιπ σ Ϊ|οδῃ ἴν. τό ἴθ νψογάβ ϑἰδηὰ ἴῃ {86 
ἱηνογίοα ογάογ, Ὀυΐ 1 νν}}} 6 ποι᾿ςοά ἔγοπι [6 
ςσοηϑίπιοίίοη ἴδποΓο Πδί ἴῃς ννογὰ5 ῥασε δείϊευεαῖ 
4υ Δ)" δηά ὀχρ δίῃ, 50 ἴο ϑρεδῖς, δαυδ οι 0 
ἐποαυ (ἔποαυ), Ὀυΐ ἄο ποῖ ξὸ οἰοβοὶγ ἢ 16 
ἐσυε ἐῤῥαὶ Οοὐ δαὲῥ ἰο τ, ΝΜ ὨϊΟὮ ἀδρεπας ἀΙ ΓΟ ΠΥ 
ΟἹ ἄποιυ. : 

ἐῤαὶ Οργίσι, ἐῤε ϑοπ οΥ 1ῤὲ ἰψυίης σοἢ Α-ς- 
οογάϊηρ ἴο (6 γ16 τοδάϊηρ (866 δαά)οηδὶ 
ποίθ), ὅπ 9 ΒΟΙΥ Οπθ οὗ αοά. Μαχκί. 24: 
[μκὸ ἵν. 24. Τὸ Κηον]ράρο οὗ [86 ἀδιηοηΐδος 
ΓοΔΟΠΟα ἰο [6 δβϑθηι14] ἡδίυσο οὗ (6 1 οτγά. 
Οοπρ. Ἀσν. ἢ. 7:1 ]οδη 11. 2ο. 866 ͵50 
ςἈ. χ. 16, δηὰ «. 27 οὗ {8᾽]Ά5 σπαρῖίοσγ. 
νὴ [ἢ 15 σοηξεβϑίοη οὗ δῖ Ῥείεγ δῖ τυ ἢ 

15 τοοογάδά ἴῃ Μαῖίϊ. χυΐϊ. τό, τις ἢ Ὀοοηρϑ ἰο 
[δε 5ᾶπ|6 ρεγοά Ὀυΐ ἴο ἀϊ δγοηΐ οἰγοιπιβίδηςεβ, 
τηιϑὲ Ὀ6 σοπιρατοά. Ηρτο [Π6 σοηξεβϑίοη ροϊηῖβ 
ἴο {π6 Ἰηνναγά σβαγδοῖογ ἴῃ νυ ῖςἢ [86 Α ροβίϊεβ 
ἴουπα ἴΠ6 δϑϑιιγσαῆςο οὗ }ἴ ; ἴῳῴτ ἴῃς σοηΐξοε- 
80 νγὰ5 οἵ {86 ρυῦ)ς οἢῆςο δηὰ 1τβοοςγαίὶς 
Ῥογβοῃ οὗ ἴδο [οσὰ. Τὸ βιρροβε ἴμδὲ (ἢ6 οὔθ 
Ποηξοββίοη 5. 5 ΠΊΡΙΥ 4η πηρογίοςϊς τεργοβθηίδ- 
[ἴοη οὗἩ [Π6 οἴ ῦ 15 ἴο ἀδῃῦ ἴδ ἔυ]π685 οὗ [ῃς 
16 νος ἢ [165 ὈΘμ πὰ Ὀοῖῆ. ὍΤῊ]5 σοηξεβϑοίοῃ 
τηυβῖ Ὀ6 σοηραγοὰ 11 [Π6 ΠΟ οϑϑίοῃϑ ἴῃ ςἢ, 1. 
Ηδεγὸ ἴῃ σοηΐοέδίοη 15 τηδάθ δἰζαογ [6 ἀϊ5- 
ΔΡΡοϊπίπιθηξ οὗ ἴδ ρῬορυϊαγ Βορθ, δῃηὰ γϑδςἢθ8 
ἴο ἴη6 τϑοορπίοη οὗ παὶ δΌϑοϊαϊθ σδαγδοίοσ 
οὗ σμηϑὲ Ὡς ἢ [86 ἀοπηοηϊδοβ ἐΠθὰ ἴο σονθδὶ 
ΡΓΕπιδίυΓΟΙΥ. 

70. Εγνρη ἴῃ ἴδοϑο ψῆο 5{1}} οἴπην ἴο ΟΠ τς 
ἴδογε νν5 Δῃ δἰεγηθηΐ οὗ υπέδι 1655. Οοσρ. 
ΧΙ. τὸ ἔ, 
ει αππαρεγεά,. ἢ ὍΤἢΘ ΤΟΡΙΥ 5 ἴο (ἢς 

σοηβδάσηι " ῇηιττηδίίοη οὗ δ8ῖ1 Ῥοΐοσ, ννῆο γοςϊοὰ 
85 ργοΐδαδσϑίοῃ οὔ ἴθ δοιάϊηρ ἔδι Β }]|η6558 οὗ [Π6 
ΔΡΟΒ[Ι65. ὑροη ἴποὶγ ρεογοερίίοη οὗ ἴδ 1 ογα 5 
πδίῃγο, 80 ἴδ νγὰ5 [Π15 ἔγοπι ἰθανηρ ΠΟ στουπὰ 
ἴον ἀοιδὲ [πδὲ ἴπΠ6 1, ογὰ 5Ππονν5 (παῖ ἐνθη ΗἰΪ5 
ον εδοῖος (4 ποῖ [---ευεπ ἵ--εϑοοιϑ) Ἰοῖς 
ΓΟΟΠὶ ἴῸΓ ἃ ἴσγϑιῖοσ δηοης ἴποϑο οπὶ Ηδ δδὰ 
σδοβθῃ. 

ἐδε»!} 81 Ῥοῖεσ βροόκς ἔοσ 4]}, δηὰ ἴΠ6 1Ὀογάὰ 
511}} σρθᾶκϑ ἴο {πὸ νεῖν δηάᾶ ηοΐ ἴο (δεῖσῦ τὸ- 
Ῥτγοβθηϊδίινο ΟΠΪΥ. 

Ηατυε ποῖ 1 εϑοσόπ γομ ἰαυείυε  Ὅϊὰ ΠΟΌΙ 
ΘΠΟΟΒΘ Υοὺ ἢ89 ὕὉτ791γ}9071 γοιῖϊ (Π6 πιαικοὰ 
Γοργοϑοηζδίνοϑ οὗ 6 ποὺν [5γδοῖ, {πὸ ρδίΓ ΓΟ ἢ 5 
οὗ ἃ ἀϊνίπο ρΡεορὶθβ. ὍΠδ τεΐδεσγεποθ 15 ποΐ ἴο 
[86 πυπθεῦ οὗ ἴΠ6 δροβῇϊοβ, Ὀυΐ ἴο {Π61Γ βρεςῖδὶ 
ροϑβιζοη (ὑμᾶς τοὺς δώδεκα : ΠΟΠΊΡ. ΧΧ. 24). 

ἐβοοσο: ΧΙ. 18, χυ. τό ἢ, Οὐοτηρᾶτθ 
[ἀκ6 νἱ. 112; Δοῖϑβ ', 2, 24: Σ Οογσ. 1. 2η ἔ; 
Ἐρἢ. ἴ. 4. Οπ [δε Ἵεδοίςε οὗ [υἀλ5 566 χἰϊὶ, 
Σ8, ποῖδ. 
από οἱ 9 γχζοω (οὗ γοῖ! 086) ἐ; 4 ἀευϊῆ 

1 



112 5τ. ΙΟΗΝ. ΨΝΙ. Ἴν..71. 

Ι΄οἤοβοη γοὰ ὑνεῖνε, ἀπά οπς οὗ γοιι τοβμ οὐ δίπιοη: ἔογ ἢθ ἴ νὰ8 ἴδαῖ 
15 ἃ ἀδν!] βῃοι 4 ὈεῖγΑΥ ἰπι, Ὀείπρ οπα οὗ [Π6 

71 ες ϑρᾶκε οἵ Τπ4248 ἰβοδγῖίοι ἐῤεέ. ἔννεῖνε. 

Ενθη ουξ οὗ (ῃ15 σβοβεη Ὀοὰγν (ἐξ ὑμῶν) οπε 
15 ἔ1:1Π|655. ὙΒΕΓΟ 15 ἃ ἴσγαρις ρδίῃοβ ἴπ [Π6 
οΥρίηδὶ ογάθγ. 

α ἀευϊη νἱἷϊϊ!, 44, ΧΙ, 2: σ [οδη 1ἰ. 8, το; 
ον. χὶ. 9, Χχ. 2. ὙΠὸ διπάλιηθηϊαϊ ἰάθᾶ 
866Π|5 ἴο Ὀ6 ἴῃαΐ οὗ ἰυγηὶπρ σοοά ἱπῖο εν!] 
{ ΠΑΛΕΙΤΝ ΤΗΘ ἴνο ργεδΐ ἰοπηρίδιοης ἂγῸ 
ἴἢς σμαγδοίογ δίς ὑνογῖκϑ οὗ "πὸ ἀθν}]}..}) Ηδηςθ 
]υάδ5, Ὀγ τεραγάϊης (ἢ γίδὲ ἴῃ ἐπὸ ᾿ἰρηξ Οὗ 5 
οΟννῃ 56] ῃ5ἢ νυἱθννβ, δηὰ ο]δι πιίηρ ἴο υ86 Ηἰ5 
" ἔογ {πὸ δοςοπὶρ ἰ5ῃπιθηΐς οὐ {παῖ ννῃϊςῇ 
6 δὰ ρτγτοροβθὰ 8ἃ5 Μέοϑϑιδῆ 5 ννοῦκ, ραγίοοκ 

οὗἩ [πὶ νυ Π]ςἢ 15 Θϑβθητίαὶ ἴο {Π6 ἀθν}}}5 πδῖιγο. 
νη} 1815. ἰεττη Δρρ! δά ἴο [υἀὰ5 ννὲ πιυβὶ 
ςοπρᾶγε παῖ οὗ δαίαμ ἀρρ]ιοα δὲ πὸ ἰοπξ 
ἰηἴΐογναϊ ἴο 81 Ῥοίεσ (Μαίξ. χυΐὶ. 223). [πἀδς 
νυ Ιϑποὰ ἴο ρεγνογῖ (ἢ ἀϊνιπηθ ροννοσῦ ὙΠΙσ ἢ ΠΘ6 
δᾶνν ἴο ἢϊ5 οὐνὴ δηάς : δῖ Ῥείογ κίγονο ἴο ἀνοῦΐ 
τυ δαῖ ἢ ἔδαγοὰ ἴῃ οτγιηρ 264] ἔογ ἢϊ5 1 ογά, 

71. Ηε «“ῥαζε... Νοτ ῥὲ «ῥαζε... 
μάας Τεεανίοί ἐδθ “οπ Οὗ δίνιοη] ὅπᾶδβ ἴῃ 

580η οὗὍὨ Βδίπηοι Ιβοδυῖοῦ. ὙΠ {Π|6 γοδάϊηρ 
ΠοΓγΘ τηάγκϑ ἰϑοδποῖ 85 σΟΓΔΙΏΪΥ 4 ἰοςδὶ ΠΑΠΊΘ : 
Α »ιαη 9} Κεγίοιρ (Καγίοιδ). ὝἼΠῸ ρίδοθ 15 
ΠΟΠΙΠΊΟΠΙΥ ἰάσθητβοά νυ ἢ Κερίοί δ, ἃ ἴον οὗ 
]Ιυάδὶι ([οϑἢ. χν. 2ς), δοσογάϊῃρ ἴο {δε ΑΟΥ͂,, 
50 {παῖ [ἀδ5 δίοπε ννᾶβ5 Ξ' τς Υ ἃ [πἀξδηῃ. 
Βυΐ ᾿ἴὰ ἀρρϑᾶγβ [δὲ ἴπὸ γεηάοτης ἔθος 15 1η- 
ςοττοςξ, δηὰ ταὶ Κοποίῃ οὐρῶϊ ἴο 6 Ἰοϊηρὰ 
σι ΗδΖγοη (Κεγιοίἢ- Πθζγοη). Μδγ ποῖ 
16 ἴοννηῃ 6 ἰάοηιβοὰ ἢ τῃ6 Κογίοίἢ 
(Καριώθ) οὗ ΜοδΔΌ πιοπιοπθά ἴῃ [ετ. χἰνῃ. 
24) 

δε 11 «αυα:ς ἐῥαὶ «ῥομί4] ἐὲ «υαϑ ῥὲ ὰμαῦ σδ8 
δ Όοττ ἴο (ἔμελλεν παραδιδόναι)... (ΟπηρᾶΓα 
ΧΙ. 4; [μ|κὸ χχί! 22. ὙΠ ΡὮΓαβο ἴῃ υ. 64 ἰ5 
ἀϊβογοηὶ (ὁ παραδώσων). 

ὀεὶπρ οπς οὗ δε ἱπυείυε] ὌΠ6 ρῆγαβο (εἷς 
ἐκ τ. δ.) 5 5158 Ε}γ ἀϊογεπὶ ἔγοπη ἴπδὲ τη Μαῖῖ. 
ΧΧΥΪ, 14, 47 πὰ ρδγδὶ]εῖς (εἷς τ. δ.), ἀπὰ 
566Π|5 ἴο πηᾶγκ ἴΠ6 ὉΠ|Υ οὗἩ 1η6 Ὀοὰγ ἴο ννῃς ἢ 
[Π6 υπέλιτΠ}}] τπλεθεσ Ὀεϊοηροά. (ΟΟπιραγε 
ΧΧ. 24. 

ΑὈΡΌΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οα ΟΗᾺΡ. νἹ. 
26-- 68. Α ὑτιοῖ 8 ΠΊΑΓΥ οὗ (ἢ ἀτριιπιοηξ 

οὗ {πὸ [ἢγδο ἀἰϑεοιγϑοβ ἔα ΓΠ5Π65 ἴΠ6 Ὀδδὲ οἷτιδ 
ἴο {Ποῦ βϑηθγα] ἱπίεγργείδίοη ἴῃ νἱονν οὗ [Π6 
σοη σονογϑίθϑ νυ Ὡς ἢ ἤᾶνθ διϊδοπεοά ἴο ρδῦῖβ οὗ 
ἴῆθη. ὙΕΙ͂ σδηίγ4] συ δ]οςς 5 (ἢ τισξ, ΓΓΌΪΥ 
τηδη, ἴπ6 βουγος δηὰ (ἢ6 βξυρροτί οὗἉ 116, ΤΟΥ 
ἀραὶ, 85 ννὸ ἤδνθ 566 η, ὙΠ ἴὮγθα αι ΘΒ 05 ἰπ 
βιισσοϑϑίοῃ. Ηον οἂπ πηᾷη Κ41η ἔθ] ον ἢ 
ἢ σοάὐ Ηον σδῃ οπεὲ νγῆο ἰ5 πιδῇ δδ ἴῃ 6 
ΒΟΌΓΟΘ ἂηά 5ιιρροτί οὗ ᾿ἴ) Ηον οδῃ [Π6 
ν οὗ (ἢ γϑι 5 Βυπηδη! ν Ὀ6 ἱπηραγίοά ἴο 
δηἀ Δρργορτγιαῖθα ὉΥ οἴμοι ἡ Οὐ, ριυῖζίπρ ἴδ6 
ἔννο ᾿αδὶ ηιιθϑιίοηβ 'ῃ Π6ΙΓ βη4] ἔοττη : (δη ἴΠ6 
[ποαγπαΐϊϊοη ὈῈὲ ἃ ἔαοϊ δὴ ἴπὸ [πολγηδῖθ 
ϑοη οὗ Οοά οσοϊηπιιηϊςαῖε Η!ΠΊΞΟΙΕ τὸ πιεη 
ὝΤΉΘΥ ἅΓθ, [ἴ 15 ονϊἀεηΐ, φυσϑίοηβ οὔ τη] νογβαὶ 
τηοπιθηΐ, ΙΓ ἢ κὸ ἴο ἴΠ6 νεγὺ πεατῖ οἵ ἐδ : 
ἃηὰ δοσογάϊηβ 345 (ΠΟΥ ἃγὸ δηδννογοα ὈΓΠΣ 
βοραγαίίοῃ οὐ οἴοβογ υπίοῃ δὲ 411} {ἰπ|65 θθζνγθθη 
Ομ γιϑὶ δὰ Ηἰ5 ἀϊϑςὶρίοθ5. 

Σ. ΤΊΙῈ σουγοθ οὗἉ Ππἴδ. 
Μη οἴογί 15 σςοπηδίποά δηὰ Ἴοηϊγαοϊοὰ 
ψ Οοὐ δ γῆ (26, 27). 
ΤΠ ἀϊνῖπο ννοσκ οὗἉ πηδῃ ἰ5 (δ:ἰἢ 1η ἃ Ῥοζβοῃ 

(28, 29). 
ΤΠ αἰτοσίδίίοη οὔ ἴῃς γ'ῆ ννδῖο ἢ Ηδ Ὀγηρ5 

1165 ἴῃ 16 ρὶ [0561 (2ο---33). 
Ης 15 Ηἰπιβοὶγ πὸ γᾶ ; δηὰ ὄνεη (πγου σῇ 

Δρραγεηΐ ἔΔ]υτε ΗΘ ἤ]ῃ}5 ΗῚ5 ψόγκ (34--.8). 
ΒεοΙΙοῦ ἴπ πὸ ϑοη ἰ5 [Π|π6 πονν, δπὰ νυ] ὈΘ 

(ο]ϊοννεά ὈΥ τεβυγγεσίίοη (39, 40). 

4. Βιῖ ἢονν σὴ Οπὸ Ψῆο 5 τῇδῃ ἴδπιι5 υηϊΐδ 
ρα δηὰ ἤδαυρῃ 

ΤΠ ΔησννΟΓ ΓΟ] Ἶτ65 ἃ βρί γἰξι}.21] ργοραγδίοη 
ἴῃ 186 δάγοσ (43, 44). 

Βυῖ ἴῃ ρατγῖ ἰξ ἰ5 δηϑυνογοὰ ἴῃ [Π6 ργοηλιϑεθ. 
οἵ ἴῃε ΟἹ Τεβίαπιεπί (45, 46). 

Ι͂π ραγὶ ἴοο {πὸ Ὀθίονοσ πιιϑὲ ὨΙπλϑ οὶ σο- 
οροσγαῖίθ (47--- ο). 

Ομτϑὶ ρίνεβ ννδδὶ Ηθ ἴ5: {86 ἔξ πη655 οὗ Ηἰβ5 
Βυιπιαπιν (ς 1). 

4. ον δρδὶῃ σἂῃ πηδη ραγίακο ἰῃ [Π6 νἱτίι 69 
οὗ δῃποί μοῦ 5 θοιηξ ἡ 
ἼΤΠ6 δῆσθννοῦ [65 ἄθορ ἴῃ (ἢδ ρογοθρίοη οὗ 

[ἢ ἀϊνίπο παΐιγο οὗ {Π6 ϑοη οὗ πιδῃ. 
Μδῃ Ἰἰνθὸ5 ΟὨἹΥ ὈΥ {Π6 φαγί ς ραίίοη ἱπ {Π6 

νἱγίυθ5 οἵ Ηἰ5 6 δηὰ ἀδαδαῖῃ (ς2--- ς). 
ἼΠΙ15 ραγςιραίίοη ὉΠ Πρ 5 νυ ἢ 1 4 ρμογϑοηδὶ 

ἀπίοη Ὀεΐννοεη {Π6 6] ονοῦ δηπὰ Ὁ γβὶ (ς 6), 
ἍΜ ΏΙΓΝ ἰ5 ἴῃς ἔμ] π655 οἵ αἀἰνίπε ᾿6 (ς7, ς8). 

τοῦ ἔγϑὶ ἴο ᾿αϑῖ τῆ6 μη ἴο τθθη οὐ ἴἢ6 
Ῥατὶ οὗ σοὰ ἰ5 95εἰ ἑογίῃ 25 (ἢγιϑδι "" [ὴ6 ϑοη οὗ 
ΤηΔη : "ἡ δηὰ ἴπ6 ροννοῦ ὈΥ ΜΜὨΙΓὮ τῆδῃ πα κ68 
186 ΒΔ 15 ονγῃ 15 δείϊνο “" 1}. ὙὍΠ6 τορο- 
τποη οὗἩ ἴθ {{|6 “16 δοὴ οὐ πιδῃ ᾽" [ἢγθο 
ἘΠπ|65 ἴῃ πιοδὲ ϑἰρηϊδοδπξὶ σοπποχίοηβ ὈΓΏΡ5 
Οἷμ ΥΘΓῪ οἰθαγὶΥ πε ἀβϑρεςΐ οὗ ΟΠ γίβι 5 Ῥοόγϑοῃ 
ἴο ννῆϊςἢ της (θα δίῃ δρες ιν ροϊηῖβ (υνυ. 
27.) 535) 62). 80 4͵50 ἴδε 5ἴγεβϑϑ ἰδία οἡ δοϊϊον- 
ἴπῃξ (πιστεύειν εἰς, σν. 19, 35, 40, 47) ΚΘΟΟΡΒ 
ἴῃ Ριοπιίπεποθ ἴῃ6 Γεαυϊγομεηΐ ἔγοπὶ πιδῃ. 
ἴπ [Π6 Ἰαϑὲ βοοϊΐοη (ς2--- 8) “" δ] ονηρ ᾽ ἰ5 
ποΐ τηρητὶοηρά, Ὀμυΐ [ἢ βδπὴο οἴἶοοϊ 15 δγὶ- 
Ὀυϊοὰ ἴο "' εδἴίης ἴπ6 βοϑῃ δηὰ ἀτγίπκίηρ τΠ6 
Ὀϊοοά " οὗ ΟΠγιδῖ 25 Ὀδίογτο ἴο “" Ὀο]ονίης 
ΔΌβο υτεἶγ (νυν. 47, 445) ἔχει ζωὴν αἰώνιον). 



στ, ΙΟΗΝ. ΓΙ. 
Ἡδρτο πη ἴδ δος Ὁ οὗ (Δ 18 ὑγεβϑοηϊοά ἴῃ 
ι5 σοπηρ οῖοϑε ΘΠΕΓΡῪ ἴῃ ςοπποχίοη νυ (6 
ἔα ]Π]1οϑὲ ἀσϑοτὶριίοη οὗ 186 ἀϊνίηο βῆ. ὙΤΠὲ 
ξυπάδηγοηίαὶ δ Πο5 5 οὗ {πθῸ ἢυϊηδη ἃπά 
ἀϊνίπο, τ ἢςἢ ἀρρϑᾶγα δῖ {πὸ ορϑηΐϊηξ οὗ [6 
ἀϊἰδοοῦγϑοβ, 18 ἴῃιι5 ἀἰσ. ΠΟ ΕῪ ἐχργοϑϑοὰ δὲ {πὸ 
αἸοβο. 

[1 πιυδὲ ποῖ δονένοῦ δ Πσοποϊυάοά [δέ 
“ ραῖϊηρ ἴΠ6 βοϑῇ οὗ ἴῃε ϑοη οὗ πιδι} δηᾶ ἀγίηκ- 
ἱπῃρ Ηἰ5 Ὀϊ]οοά ᾽ 15 5: ΠΊΡΙΥ ἃ πιοίδρῃοσγίοδὶ ὁχ- 
ῬΓοβϑίοη ἴοσ “ δεἸανπρ οὐ (ΟΠ ΓΙϑῖ,," ΟΥΆΠΊΟΓΟ 
ΒΡΟΟΙΠΟΔΙΪΥ ἴῸγ “ὁ ὈΕ ΠΟΥ οα Οἢγϑὲ 85 πανὶπρ 
Ἰϊνοὰ δπὰ αϊεὰ ἔοσγ πιϑη.᾽ [1 15 αυδ τιη- 
πδίυγαὶ ἴο ϑυρροβδο (δαὶ ἴῃ6 ϑδιῆογ δηὰ ρἰδίη 
ὑνοσάβ ἃσγὸ ἰηνοϊνοά ἴῃ ἀδγκ ἥριυτγοβ ὈΥ [ῃ6 ἰδίεῦ 
Ρἤτγαϑθβ. Οη ἴδε σΟΠΙΓΑΓΥ͂, ἴπθθε ἤραγοϑ ἱπα!]- 
οδῖο [06 οβοοῖνο δοίίοη δηὰ ἰϑθ6 οὗ διῆ, 
ψὮ1]6 (ΠΟῪ ργόβϑοσνα δηά τοοορηϊϑο [86 τηϑοῖην 
τορεῖδεγ οὗ ἴῃ6 Ὠυπίδη ἀπά ἀϊνίπο 'π ἴΠ6 ἢ μοβῖ 
σοηϑυπιπιδίοη οὗ {Π6 ἀθϑίηγ οὗ πιδη. 
ΤΠ ρῥσγορύθθθ νῃ] ἢ πάρη] 165 ἴῃ6 δρραγεηΐ 

Τποποΐοην οὗ ἴῃς ἀἰϑοοιιγβθβ 15 τηοϑὲ σοηϑρίςοι- 
ΟἸΙΞΙΥ πιαγκοαὰ ὃν {π6 σοπιραγίϑοη οὗἩ ἴῃ σοῦ- 
τεβροηάίην ρἤγαϑοβ "' Ὀδ]ονίηρ οὐ ἴΠ6 δοη οὗ 
τηδη,᾽" δηά “" εδίϊηρ ἡ [πὸ δοη οὗ πιδῆ, δηὰ ἰ5 
ἰηἀιςδίοα 150 ἴῃ ἴῃ6 τοσουγγοηξ ἔοστηθ οἵ δχ- 
Ῥτεβϑίοη ἢ ἢ δθοπὶ δὶ ἢἤτγβί. δρῃξ ἴο δὲ 
Ιἀσηπτῖς]. Ὑῆιθ στ. 33, ςο, ς8, ΠΙοἢ ἴῃ 
{ΠΕ βοηεΓΑὶ βιπιοίαγο δηα οἰ] 5 ἃγα ΟἸΟΒΟΙΥ 
σοηπεςῖοά, ἅτὲ γεῖ ἐουηά ὕροπ οχδηγηδίϊοη ἴο 
δε οἰεαγὶγ ἀἸ5Ε ηρυ !5ηθά : 

ν. 3,11... ὙΠὸ Ὀτοδά οὗ Οοὰά [5 {πδὶ ψἢϊςὶ 
εογπεΐδ ἄονγη ἔγοπι ἤεάνεη, δπὰ ψίυεί (διδούς) 
ἐμ 1ο τῤε «υογ ά. 

ν. το. ΤΠ5 (Ὀτθαά) [ν. 48, 1 δπὶ [πὸ 
Ὀτοδὰ οἵ Ἰϊξ67 5 τῆς Ὀγεδὰ νυ ῃἱοἢ εονηείρ ἄοννῃ 
ἔγοπι ἤθάνθη [ῃδῖ ὦ »ιᾶμ νιν σαὶ 9711 (ἐξ αὐτοῦ 
φάγῃ) απά ποὶ ἀϊε. 

ν. .ς8. ΤὨι5 (Ὀγεδα) [ὲ.6. 1 (νυ. ς7)}} 5 ἴῃ 
Ὀγοδὰ ννηϊςῆ εα»ιε ἀοννῃ ἔσγοπὶ ἤδάνθη : δὲ ἐῤαΐ 
ἐα!εἰὁ (τρώγων) ἐδὶ: ὀγεαά «ῥα! θέ )ὸγ ευνεν. 
ΤΠ ρϑησῦαὶ ἀϊνίπο ἕδεϊ 15 ἰδία ἢγϑί ; ποχῖ 

ἴῃς ἀϊνίηθ ρίγροβα ἰη σοηποχίοη ἢ ΙΏΔη :; 
ἃηὰ {πο αϑὶ ἴπ6 Ὠδίοσις ἕδοΐ 85 ἴἴ 15 ἄρρτο- 
Ρηδιοά ὈΥ ἱπάϊν!ἀιι4] πηθη. 

Ρτοπὶ ψγνμαΐ ἢδ5 Ὀδθῃ βαϊὰ 1 νν}}}] Ὀ6 ϑθθη 
1ῃδῖ {πῸ ἀἸϑοουΓϑοβ σργίηρ πδίυ γα! οὐΐ οὗ ἴπ6 
Ροϑιτίοη ἴῃ  ὨΙςῃ τς 1 οτὰ οἱοοά δἷ ἃ ἙσΓ οὶ] 
τιοπιοηΐ ἰονναγάβ. Η!5 ἀϊϑοῖρ᾽ 65 δηὰ (ἢ 6 ρθορ]θ, 
δηὰ ἂγὸ ρεγίεςιγ ᾿π|6] ΠΡ 10]6 45 Δῃ Δησνοῦ ἴο 
[Πε 4υ δ! οηηρ5 ἀπιοηρ ἵΠεπὶ σοηνογοά ἴῃ ϑιιοἢ 
ἃ ράγδθο]ις ίοιτη (Μαῖξ. χὶῖ!. 34) 45 ννᾶβ 51- 
δεδιθα ραγῖγ ὈΥ {πε πχίγαο]α οὗ ἐδεάϊηρ, δηὰ 
ΡΑΓΎ ὈΥ ἴῃ τιοηλοσθβ οὗ (ἢ6 ράβϑονεσ. ὙδΠδῖ 
ψ Ποῖ ἰ5 ουϊννατά 15 τηδάς [6 ἤριο οὗ {ῃ6 
ἰηννατά, δηὰ ἐῃδη, ννῆθη (6 βρίττὰ] σοηςθρ- 
ἰίοη ἰ5. ἔγῪ ἀονοϊοροά, [6 ουϊνναγα ᾿πηΑ ΣῪ 
8 ζαῖὶπ δάορίδἀ ἴῃ ογάθγ ἴο ἱπάϊοδϊε ἔτοϑῇ 
ἔοτπιϑ οὗ 6 {τὰ ἢ. ὙὍὙΠδ6 ρϑορὶο δὰ “" οδίθη 
οὗ πὸ Ἰοᾶνοϑ " (υ. 6); ἴῃἢδξ ννῃϊοἢ 1 ννᾶς 
τοῖν Ὠἰσῃσοϑε Ὀ]οσϑίης ἴο ἀο ννᾶ5 ἴο δαΐϊ ἴπ6 ϑοη 
οὗ πῆᾶῃ (υ. ς7)). Τἢ15 “ΘΔ ἡ 15 6556η118] 
ἔογ 41}, ᾿Ἰπδοπηυςἢ δ5 νου 18 Τἤοσο 5 πο [1ἴδ 
Ἀπὰ πο τεβισγοςσίίοη (νυ. 52). Απὰ ἔαγίδοτ, 
(15. ““ οδίίης " ἰοδὰ 5 ΠΕΟΟΒΒΑΓΙΪΥ ἴο 16 ἴῃ ἴδ6 

δι χμοϑῖ 5θη56.; ἴξ ἢ825 πο 4114]}Ποδίϊοη (βυςΐ 85. ᾿ 
ολτίηρ ““ ννογ ΠΥ); τ 15 ορεγαῖῖνο ἔοσ σοοά 
ΔὈΌϑο] υἴοϊγ. 

ἴῖτ ο]]ονγ5 ἴῃδὲ νυμδΐ 15 ϑροόοκθη οὗ “" εαἴϊηξς 
φαγεῖν) οὗ ἴῃς Ὀγοδὰ νηοῦ σοιηοῖῃ ἀονῃ 
ΤΟΙ δοάύθῃ ᾿" (συ. ς1), “ οαξηρ (φαγεῖν) [6 
Ποβῆ οὗ (η6 δοὴ οὗ πιδη" (συ. ς 3). “" εδίηξ 
ἐν ἴαρρῦοι Η!5 βοβῇ, δηὰ ἀτγίηκίης ΠΙ5 ὈΪοοά ᾽" 
νυ. 54, 56), “ ἐλέηρ (τρώγειν) Ηἰπι" (νυ. ς7), 

“ὁ ραἴϊηρ (τρώγειν) ἴδε Ὀγοδὰ νυν ῃϊο ἢ σᾶπιθ ἀοννη 
ἔτοῦὶ μεάνθῃ " (υ. 58)---ἰῃε ϑιοσσεβθίοη οὗ 
Ρἤγαθο5 5 πιοϑί τοΠΊΔΓΚΔΌΪ]Θ.--- σδηποῖ ΓΕΙδγ 
᾿ὐμορῆς Ἀνὰ {πΠ6 ΗΟΙΪΥ Οοιηπιιπίοῃ ; ΠΟΥ δρδίῃ 
οδη ἱΐ δ ΠΊΡΙΥ ργορμεῖς οἵ {παῖ ϑδογᾶ- 
τηθηῖ, ΤΠ ἴοδοῆϊηρ Πᾶ5 4 ἔ}} Δπὰ σοποίϑίθηϊ 
ΤΑΘΔΏΙ ΠΡ ἴῃ σοηποχίοη ἢ ἴὴ6 δοῖιδ] εἰγς 
ουτηβίληςεβ, δηὰ ἰΐ {γθαΐῖβ Θβϑθη δ ΠΥ οὗἁἉ βρι γί] 
ΤΟΔ 65 ἢ νν ἢ ἢο οχίογῃαὶ δοῖ, 45 δυο, 
σδῃ ὃὉ6 ςο-οχίοησινθ. Τὴδ νν6}1- κῆπον ογὰβ 
οὗ Αὐυριυπίηο, ἐγεάφ εἰ παπάμεαιἐ, "5 ὈΘΙΊΟνΘ 
δηὰ ποὺ δασέ δδΐθη," ρῖνο ἴπὸ δυπὶ οὗ [86 
δου ῃί5 ἴῃ 4 ἰυπλποὺβ δηὰ ργορηδηΐ βθηΐθηςθ,. 

Βυῖ, οἡ (ἢ6 οἴποῦ δαηά, ποθ σᾶη 6 ΠΟ 
ἀουδὲ [παῖ {πὸ ἰσυ ἢ νυ ]ς ἢ 5 ργοϑοηϊθά ἴῃ 118 
ΔΌβο] ἴθ ἔοστῃ ἰπ [696 ἀϊβοοιγϑοθ 15 ργοϑοηϊοα. 
ἴῃ ἃ βρεειϊῆς δεῖ δηὰ ἴῃ ἃ Ἵσοποζοῖθ ἔογπι ἴῃ 186 
ΗοΪγ (οπιπιιπίοη ; δηὰ γεῖ ἔαγίθογ {μδὲ τΠ6 
ΗΟΙΥ (Οοπιπιιηίοη 18 ἴἢ6 αἰνίηοὶγ δρροϊπίοα 
ΤΏΘΔΠ5 ὙΥΠΟΓΘΌΥ ΠΡ ΓΊΔΥ ΓΟΆ}156 (ἢ {γυῖῃ. 
Νοῖγ σδῃ ἵμογὸ Ὀ6 4 αἰ ΠΥ ἴο ΔΠΥ οπθ ΨῸ 
δεκηονν]οάροβ ἃ ἀϊνίης ἤϊπο55 ἴῃ (δ6 ογάἀπδησδ5 
οὗ [8ὸ Ομυτγοῦ, δὴ εἴεγηδὶ σογγεβροπάθποθ ἴῃ 
(86 ραγίβ οὗ (6 οὴξ σουηϑοὶ οἵ σά, ἴῃ Ὀδ]ϊον- 
ἵηᾳ ἰδὲ {πὸ 1,ογά, νν ἢ 116 βρεακίηρ ᾿ηί6}} 1 1 Ὁ]}Ὁ 
ἴο ἴῃοβ6 ννῆο δοαγὰ Ηΐτ δῖ πὸ {ππ6, βανο ὉΥ͂ 
ΔΠΕΙςΙρΑιΐοη ἃ ΠΟΠΊΠΙΘΠΐΔΓΥ, 50 ἴο βρθᾶκ, οὔ 
(86 ϑασγαπηθπί νῃιςἢ Ηδ δέϊογνναγάϑ ἰηστυϊοα. 
Βυΐ ῃδξ ννῃιοἢ Ηδ ἀθ4]5 νυ ἢ 15 ποῖ πὸ ουΐ- 
ννατὰ τγίϊο, θυξ [86 βρί γί] ἕδος νυ σῇ ἀπάογ- 
65 1. Τὸ αδἰζειηρί ἴο γδηβίογ ἴῃ6 ννογάϑβ οὗ 
[Π6 ἀϊϑοουγθο "ἢ ΠΟΙ͂Γ σοηδοαυθηςσεβ ἴο ἴπ6 
ϑδογδηθηΐ 15 ηοΐ ΟἿ]Ὺ ἴο ἱπνοῖνε [ἢ6 Ὠβίουγ. 
ἴῃ Βοροῖεβα σοηξιδίοη θυῖ ἴο ἱπίγοάμποθ οὐ γ- 
νυν Βοϊπλίηρ αἰ συ {165 ̓ πῖο Ποῦ ᾿ηογργείδίοπ, 
ὙΠ] ἢ σᾶη ΟΠΪΥ Ὀ6 γεπιονθά ΟΥ̓ ἴπεῸ ΔΓΌΙΓΓΑΓΥ 
δηα υηϊοηδῦϊο ᾿Ἰπιογροϊδιίοη οὗ αι] γι η 56 - 
ἴθης65. 

Ιῃ [ἢ15 σοηποχίοη ἴννο ροϊπῖβ σθοαυΐγο σᾶγο- 
ἔμ] ςοπϑιάεγαίίἼοη. Τὴ νοτγάς υϑοὰ Ποῖὲ οὗ 
ἴῃς 1 οτγα 5 Πυπλδη γ ἅτ “' ἤεϑἢ " δηὰ "" ὈΪοοά,᾽" 
δηὰ ποῖ 85 ἰῇ ΘΥΘΓῪ σᾶ86 ψνῆογο ἴῃ6 δαογαπηθηΐ 
15 ΞΡοίκθη οὗ ἰῃ δογιρίυγο “ θΟΩΥ͂ ᾿" δηὰ "" Ὀϊοοά.᾽" 
Απὰ ραῖῃ δὲ οῆη ποννῆογο γοίουϑ αἰ γος ἰο 
ἴηὴ6 ϑδογαπιθηίβ οἵ Βαρίϊϑπι δἀπὰ Ηοὶγ Οοπι- 
Τημπίοῃ 845 ουϊνναταὰ Γῖ65. 

ΤΠς βοσοπὰ ροϊηΐ περ ποῖ σά 56 ΔΗΥ͂ 511Ὑ- 
ὈΣΙ5θ, δι [οδη Πνῖηρ ἰπ {Π6 σεηΐγο οἵ (τ βιίδη 
ΒΟΟΙΘΎΥ ἀσε5 πρὶ ποῖϊςθ [86 ἱπϑιτιτοπ οὗ 
ΒΕΓ Ο65. νῃ]ο ἢ ψεγα ρατίβ οὔ ἴπ6 ϑειἰοὰ ἐχ- 
Ρεπθηςο οὗ ΟΠ τοῦ ἴδ. Ηδ ργεσιυρροϑοβ ἔῃ Πὶ 9 
πὰ αδἵ ἴθ δᾶπιῈ {ἰπ|6 τοσογὰβ ἴΠ6 ἀϊἰβοουγϑοβ 
ἴῃ ννῆϊςἢ {Π6 Ιάθ45 οἰοϊπεὰ ἔοντ υ8 Δηὰ Ὀτουφὰξ 
ΠΟΑΓ ἴο 05 ἱπ ἴῃ6 ἴννο ϑδογδπιθηῖϊβ νγεῦθ δεῖ 
ἔοσἢ. Ηδ ριιαγάβ {Π6 ϑδσγδιηθηῖβ ἰῃ [Π|5 ΝΑΥ͂ 
ἔτομι Ὀεΐης τεραγάδα οἰἴμεσ 8ἃ5 δηάβ ἴῃ ἴπεπὶ- 
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ΘΕΙ͂Ν 8 ΟΥ ἃ5 ΠΊΘΤΟ Ξυτη 0 015β. δ οπδυΐθβ 1.58 ἴο 
866 ΠΟῪ (ΠΟΥ ςοιτεβροηδ ἢ διιπάδηιεπίδὶ 
γίοννβ οἵ ἴῃ γτοϊδίϊοπβ οὗ πᾶ ἴο σοά : ἴον 
ΠΟΥ τὸ ἱποϊυάθά ἴθ οὔθ 8δῆϑο ἰπ ἴῃς ἢγεὶ 
τοδοῆίηρ οὗ ἴμ6 Οοβροὶ; ον ΓΒΕ ΔΠΙΥ 15 
6556 ΠΕ 14}}} 5δογαηηθηίαὶ 45 [υἀΔ1᾽5πὶ 56 Θ556Ώ- 
ἘΔ} ἰγρίςδὶ ; Ἀονν, [πτουρἢ [ἢ [πολγηδίοη, 

᾿ [{Π6 γταϊδίοπ5 Ὀεΐννθοη {πίηρδ ουὐϊνναγὰ δηὰ ἰη- 
νυαγά, ᾿ἱδίηρϑ ϑθθὴ δηὰ ὑπϑϑθη, ἀγὸ σγενθδ]οὰ ἴο 
1.5 85 Γο4] δηὰ εοἴοσηδὶ, δηὰ ποΐ βιιρεγῇς!] δηὰ 
ἸΥΔΏΞΙΟΤΥ. ᾿ 
ΤΕ ἢγϑὶ ροϊηῖ ἰ5 εν άθπογ οἵ οτ εἰς] 1π|- 

᾿ὐὐιορα ἔογ ἴπ6 υπάογοίδηάίηρ οὗ (ῃς τοϊδίϊοη 
ννόεη (ἢ6 αἀἰϑθοοιιγθεβ ἀπά ἴῃς ϑδογαπιθηῖ. 

Τῆς “ ΠοΞἢ 15 (50 ἴο 5ρ64) ἴδ σοηῃϑβίτιοηϊ 
οἰειηθηῖ οὗ ἴῇ6 δυπίδὴ οΥ̓ΡΔηΙΖϑιοη; [Π6 
εἰ Βοάγ " 5 ἴθ ογραηίζδίίοη ἰἰβϑοῖϊ. Τῆδί 
νυ Πι ἢ (Π6 ὈΘΙΘΥΟΥ πχιδῖ ἀρργορτγίδιθ 15, ἃ5 νν6 
δνο 56θη, ἴῃ6 νἱγίιθ οὗ (ἢ γιϑι 5 ΠυπΊδηϊγ ; 
τὨγουρἢ [Π|5, ἴθ ἴΠ6 ὑπ! οὗ Ηἰ5 Ῥεΐβοῃ, 
ΟΠ τὲ υπιῖο5 ἢπὶ τὸ Οοά. Τμδὶ νης ἢ ΟὨγῖϑῖ 
Ργοβοηΐῖβ ἴὸ Ηἰβ Οδυτγοῦ ἰῃ ἴδ6 ᾿ηϑ! αἰοη οὗ 
Ἦοϊγ Οοπμπιιηίοη 15 Η!5 “ Βοάγ." ΤὍΠὸ ἴθπῃ 
ες βο5ῃ " τιᾶγκϑ (ἢδί νυ] ἢ πλιϑί Ὀ6 455 πλδίθα, 
δηά βυξρεβῖϑ ἴδ6 ἄτι σο-ορογαίΐοη οἵ ἔπ ἱπαϊ- 
νι άμ4] τος ρίεηϊ ἔογ δὴ οθςοϊ νυ ἢ 15 δὈϑο]ῖο. 
ΤῊ ἴογπι “" ὈΟΑΥ͂ ᾽ Δηδννοῖβ ἴ0 [ῃς ουμνναγὰ 
τιῖο, ΨΏΙΟΒ 15 ΡΓΙΠΊΑΣΓΙΥ 5οςῖδὶ (1 ὕοτ. χ. τό ἢ.). 
Οτ, ἴο ρυῖ 16 Ἰάδα ἴῃ ἃ βϑοπιοννῃαΐὶ ἀϊβετγεηῖ 
Ἰκῆϊ, {πὸ “« βοβὴ ᾿" Ὄχργόβϑϑοβ [δῖ νυν ῃϊοῇ σῆδγδο- 
ἴογιχο5 [Π6 δβϑθηζίδὶ ᾿ἰπιϊδξίοη οὗ ἐπδξ ΠυΠπηΔ ΠΥ 
ννῆϊςἢ “16 ΜΜογά Ὀδσδπλθ," σαραῦϊθ οὐ δη 
Ἰηάοβηϊῖα νᾶγίοι γΥ οὗ πηδη!θϑίδε!οη5, νυ ῃ 116 (ἢ 6 
ἐ Βοαγ ᾽" 15 ἃ βροοϊῆς πιλπι ἐθδϊδιοη. ὍὙΠὲ ΟΠ 
ϑιιβρεσῖὶ ἴθ ςοποθρίίοῃ οὗ ἴῃπε ῥσιηοὶρ]ο οὗ 
δυπιδη [ππὸ; [86 ΟἴΠοΥ (Π6 ὑπ|γ οὗἩ ἃ ραγί 47 
ἴοστη οἵ δυπιδη [16. (Ἴδε σίοββ ἴθ Ὁ οη 

ἰῷ, 56 5πονν5 ον ϑοοῇ ἴπο ἀἰϊδιϊποῖίοη ννᾶβ 
περ]οςοά,) Ι 

Απιοης ΘΑΥΪΥ τίει Αὐρυπῖίηθο 5 οχ- 
ΡΓοβϑθά νοσγῪ οΟἰθΑΥΪΥ [πὸ τοϊδιίοη οὗ ἴθ ἃ19- 
σοῦγδο ἴο ἴΠ6 ϑδεσγδπιθηῖ, (πΠουρ ἢ 6 ἄοδϑα ποῖ 
ἄννο! οἡ ἴδε ἀϊογοηςο οὗἉ "“ Πεβἢ " δπὰ "" δοάγ." 
“ ΤΠ5 ἰοοά δηὰ ἀγίηκ,, ἢ νυγιῖοβ, “" (τισί 
ὙΥ15Π65 ἴο Ὅδ υπάετβίοος 45 ἔε!] ον ἢ 
Η!5 ΒΟΥ δηά πιεπιῦεῖβ... ὙΠῸ ϑδογαπηθηΐ οὗ 
[15 τΠίηρ, ἰμαῖ 15, οὗἩ [Π6 ὑπ|ν οὗ ἴῃς ΒοαΥ 
Δηα ΒΙοοά οἵ ΟὨγιβῖ, ἰ5 ργοραγοὰ οὐ ἴδο 1,ογὰ 
τ 0]6 (ἐπ ἀονηέπίεα γπεησ 4} ἴῃ 50π6 μἰάσθβ ἀδιγ, 
ἴῃ ΟἾΠΕΥ ρῥίδςοϑβ αἱ οἰδῖϑα ἱπίογναὶβ, δηὰ 15 ἴδίκθη 
ἔτοπι ἴης [,οτὰ δ (40]6, ἔοσ βοπὶθ ἴο ἰδ, ὺγ 
80ΠΊ6 ἴο ἀσϑϊγιςίίοη (σά εχ ϊώη); ἴΠ6 της 
1156} πόννενογ οὗ ψῃϊοῃ [δῖ 6] 5 ἃ 58. γᾶ- 
Τηθηΐ, 15 ῸΓ ἜνΕΓῪ πιδῃ ἰο [ἰΐ6, ἴο ποπὲ ἴο 
ἀεκιπιςίίοη, νῃοθνεῦ ραγίακοϑ οἵ ἴὲ (' Τ τὰςῖ. ἴῃ 
Οἢ.᾽ ΧΧΝῚ. 15)... Ὑ}!|5 15 {πογοίογο ἴο οἂῖ (δὲ 

(“εα»ι) απὰ ἴο ἀτηκ [παῖ Ὀ]οοά, ἴο νἀ 6 
ἴῃ ΟΠ γϑὶ αηὰ ἴὸ βάν Ηἰπὶ δοϊάϊηρ ἴῃ οηθϑοϊῇ. 
Απάὰ τπγοι μὴ [ἢ 15, ἢΘ ννῆο ἀόδβ ποῖ δϑϊάθ ἴῃ 
ΟΠτιβὶ πὰ ἴῃ ννποπὶ (ἢ γδὶ ἀοθβ ποί δὐϊάθ, 
ἀουθιε55 ἀρο5 ποΐ εδῖ Η!5 βοβδῇ (γοεμ ἀμόίο 
πε γπαπάμεαϊ! ἐσγηφοι εἴ, ἴὴ6 δάἀ!τοη “»έγέζω- 
αἰϊδον 5 ἃ [156 ρ]055), ποῦ ἀσίηκ Ηἰ5 ὑἱοοά, 
ΔΙ ΠΟ Ρἢ ἢδ οαΐβ δηὰ ἀγίηκ8 (Π6 ϑδογαπιοπηΐ οὗ 
80 ξτεδὶ ἃ ἰπίηρς ἴο δίβ ονγη Ἰυάφτηηοης " (12. 

51, ΙΟΗΝ. ΨΥ]. 
8 18, εἰἰα» οἱ Ἰαπῖ δ γεὶ “πεγαρηδηΐμηι αα ἡμά!- 
εἰρη σἰδὲ νιαπάμοεί εἰ ὀίιδα! δεςσοτάϊηρ ἴο 186 
Μδ55. ὅδ ἴοχί 85 ἰἴ ἰ5 φυοϊοα ἴῃ Ατί. ΧΧΙΧ. 
μᾶ5 Ὀδθη ἱητοσροϊαϊοα ἔγοπι ἴΠ6 σΟΠΊΠΊΘΠΙΑΓΥ͂ 
οὗ Βεοάθ). 

ΝΟΤΕ ΟΝ ἘΕΑΡΙΝΟΒΊ ΙΝ ΟΗΔΑΡ. ΥἹ. 

ΤΒοτο ἅγῸ ϑονογαὶ τοδάϊηρϑ οὐ σοῃϑι ἀοΥΔ ὉΪ6 
Ἰηϊογεϑέ ἴῃ οἷ. νἱ. Ὡς ἢ τραι γα ποίϊοο 85 1}}.5- 
τγαίίηρ [6 Ὠδίογυ οὗ ἴΠ6 τεχί. 

9. ἼΒο εοπιπιοη ἴοχῖ τοδὴ5 παιδάριον ἕν. 
ΤῊϊ5 ἰ5 δυρρογίθα ὈΥ Α, ἴδ6 πιδββ οἱ ἰδῖεσ 
ὉΠς4] πὰ ουγοῖνο Μ55., βδοπὶθ σορίοβ οὗ υἱ. 
1.α!., Καίσ., τὴς δγγίας νϑγβίοῃηβ (Ἔχοερῖ ὅγγ. 
αἱ.), ὅτε. 

Οηἡ ἴδο οἵπου ῃδηᾶ, ἕν 15 οπηι θὰ Ὀγ ΒΌΙ, 
πὰ ἃ (δῦ πυπλῦοῦ οὐ ᾿δίθσ σορίθβ, ἱποϊ μαϊησ 
ΒΟΠῚΘ ΥΕΤῪ ἱπιρογίδηξς εἰιγϑῖνοβ, {Π6 πιοϑὲ [Π|- 
Ρογίδηξ Ἵορίεβ οὗ Ζα . οἱνν ὅγγ. υἱ.,. Οτίζεη, 
Ογτ! ΑἸοχ., Ομγγϑοβίοπι, δίς. (( 15 ἀεξεςἰνο). 
Ηρτο ἴξ ψν}}} θ6 οὐϑεγνθὰ (πδὲ {πε οἱ ἀδϑῖ τεργθ- 
βοηίδίνοϑ οἵ ϑδςὴ οἶλ55 οἵ δυυϊπου 65 ογαϊῖ ἴῃς 
ννοσὰ ἰπ ἀϊβρυΐο, {πὸ οἰάεσ Οτεοκ Μ55.. τῆς 
ο᾽άοσὲ ἔοιπης οὗ ἴδ οἹάοσί νϑγϑίομϑ, δηὰ [Π6 
οἰάοϑδὶ ἔδῖμογ ννπο ηυοίοβ ἴΠ6 ρᾶϑϑᾶρβθ. 

ΎΠοΓΟ οσἀη ἴΠοη Ὀ6 πο ἀουδὶ {παῖ παιδάριον 
αἰοηθ βδοι]ὰ "6 γϑδά, 

16. [Ιπ (5 νοῦϑὸ δὲ ἢλ5 ὁπῈ οὗ ἴμοβθ ρῬϑγᾶ- 
ΡἈγαϑίὶς ρίοβϑο ψοἢ τὸ ομδτγαςίεγϑες οὗ 
Ν., οὐ. 1αϊ. ἀπὰ υἱ. ὅγγ. [ἡ ρίδοθ οὗ ἵνα 
ποιήσωσιν [αὐτὸν] βασιλέα, ἡΥοἢ 5 τοδά ὈΥ 
41} οἵδε δυϊπμογιεῖεβ νὰ οπθ ηυοβιηδῦ]ς ἐχ- 
σθρίίοῃ, ᾿ξ τολάϑ καὶ ἀναδεικνύναι βασιλέα. ΤῊ 8 
ΡὮΓᾶ96 5 [ο]ονγθά ΕΥ̓ φεύγει ἴογ ἀνεχώρησεν. 
ΤῊ τολάϊης φεύγει ἰ5 5υρροτγίεα ὈγΥ οἴδεῦ 
δΔυϊποσγ 65 οὗ [6 58 Ππ|6 ὅΤΟΊΡ, υἱ. Ζαὲ., Κεμί., 
ὅγγ. οἱ΄; Ὀπῖ δυςῃ ονϊάσποθ ΟΥ̓ 5μθνν5 ἴΠ6 
ννϊάς οχίοπβίοη οἵ ἴμε βίοββϑ δὲ ἃ νοῦ ΦΑΣΙ 
ΕἸΠ16. 

ΟἾΒΟΙ ΘΧΑΠΊρ᾽ο5 οὐἨ ϑἰ πη δῦ ῬΑγΔρΉΓΑϑο5. ἴῃ 
Το ετ5 οὗ ἴῃ6 βᾷτὴθ ῬΥΟῸΡ ΟΟΟῸΓ ἸΠῃ Ὁ. 17) 
κατέλαβεν δὲ αὐτοὺς ἡ σκοτία (ἴΟΓ καὶ σκοτία 
ἤδη ἐγεγόνει) δ ἢ ; 46, ἑώρακεν τὸν θεόν (ἴοτγ 
ἑ. τὸν πατέρα) δὲ ἘΌ «ὁ ε... ξ1, ἐκ τοῦ ἐμοῦ 
ἄρτου (ἴοΥ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου) ἣὲ ὦ ε... 
λαμβάνων (ἴοΥ τρώγων) ὮὉ. 

δ1. ὝΠα ἰαϑὶ οἰδιιϑο οὗ (815 νϑῦβο 15 ἑουπὰ 
ἴῃ ἴῆγοο ἐΟΥΠΊΒ : 

(1)...ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρ ἐστὶν ὑπὲρ 
τῆς τοῦ κόσμον ζωῆς, ΒΟΏΓΚΤ, Δ αι:., δ)γ. οἱ.) 
Τρεὸ., (Οτρ.), ἄς. 

(2)...ὃν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου 
ζωῆς ἡ σάρξ μου ἐστίν, ᾿ὲ͵ (»). 
(3).. .ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μον ἐστὶν ἣν ἐγὼ 

δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. ΤΠΘ πιᾶ58 
οὗ Ἰαίεῦ Μϑ85, (Α ἰ5 ἀεσίδεϊινθ), ὅγγ. δι. 
δηὰ Ηοί., Μεριρ}., ΟἸδι. ΑἹ. 

ΎΠΟ ἰπϑοστίοη οὔ {πθ εἴδυϑο ἣν ἐγὼ δώσω ἰῃ 
(3) 5 δνιάθπον δὴ δἰίοπηιρὲ ἰο τεῖπονο ἴῃ6 
Βαγβῆποϑβ οὔ πε σοηδίγυςίοπ ἰη (1), νν ΠΙ ἢ 15 
τοπιονοὰ ἰπ (2) ὈΥ 4 ἰγαηβϑροβι[οη, Βαΐ {Π6 
δαάϊτίοη οἵ ϑιιςῇ ἃ οἰδιιϑο ἃ5 ὑπὲρ τ. τ. κ΄ ζ. ἴο 
ἃ 58εηίεηοδ ἰγοδαγ βταγηπηδς Α} } } ςοπιρίεἰς ἴῃ 
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στ, ΤΟΗΝ. ΜΊ!. 
ογάοσ ἴο Ὀτγὶπρ οὐ ἃ ψιον {που ρἢ 15 σοπὶ- 
ῬΙο ΟΙΥ ἴῃ δῖ }οΒη᾽ 8 5βίγ]6. 

638. Τῆδ σοπιπιοῃ στεοδαϊης λαλῶ 5 500- 
ἀμϑὸν ὈΥ ἴα στοαί πηᾶ55 οὗ ἰδίογ Μ88., δυΐϊ 

Υ̓ ἼΟ ΘΑΥΪΥ δνϊήδηςε νυπδίονου  4}} ἴπ6 οἱἀοϑῖ 
Μ55., νεγϑίοῃβ, δηὰ ξδίεγβ γεδάϊηρ λελάληκα, 
νὨ ἢ ἂὲ βγϑί δἱρῇῃϊ ϑθοπηβ ἴο 1π|ξ [86 σἰδίθ- 
τηθηΐ υπά]γ. 

69. Τῆς νογάς οὗ δὲ Ῥείογ᾽ 5 σοηξεϑξϑίοῃ 
ΟΥ̓ΈΓ ἃ τποϑί ἰηβίγιςτινο Ἄχδιῃρίο οὗ ἴῃ 6 τη ΔΉΠΟΥ 
ἴῃ ψνηϊοἢ ἃ (δυρροβθα) ρᾶγα! δὶ ἰηβυσποαβ ἃ 
τοδλάϊηρ. 

ΤΠὸ ννογάϑ ἅΓ6 γίνῃ ἰπ ἀἰθγοηϊ λυ ΠοΣ 165 
ἵπ ἴΠ6 ξΟ]]οννῖηρ ἔοιπτῃϑ : σὺ εἶ 

(() ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ ΒΟΊΌΙ, (Α δὰ Τ 
ΔΙῸ ἀοίοςξνε). 
ᾳ) ὁ χριστός, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ, Δεπιῤῥ., 

4) ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, 17, ὁ. ϑ»γ. οἱ. 
4) ὁ χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, 1,αἐ. 
5) ὁ χριστός, ὁ νἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος, 

[δε τπιδ55 οὐ Μ55. δηὰ ὅ»γ. (Ἔχοθρὶ ὅδγγ. υἱ.). 

ΤΠ ἰδϑῖ ἕοστῃ (ς) ἰ5 Ἰἀθητῖςδὶ συ {παῖ ἴῃ 
Μαῖίῖ. χυὶ. τό, ἴῃ ἢ ἢ (η6 Δυϊ πο 65 (ργας- 
Ἐἰσδ}}γ) ἀο ποῖ νᾶσγ. [ἴ 18 {βθη βοδγοοῖν ἴο 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΥΙ]. 
1 ες γεῤγνουώλ τἀς αγεδὲδορ απα ὀοίάγιεες οὗ 

δὲς δίπενεοι τὸ ρυείά τῷ ,2ϑονε Οαΐέεε ἐο 
ἐλε “ατί ο77 ἐαδεγμαείες. 14 ἐεαελείά ἐπ 1}ε 

Ὀς πιυεριίοποά (παΐ ἴπ6 ἰδηριαρο ἰη δῖ [οδη 
ἢδ5 Ὀδθη Ὀγουρῆϊ ἱπίο δοσοτὰ νὴ ἢ 81 Μαίζηουν 
δηά ποῖ σπὔαηροά ἔτοτὰ ἰἴ. ὍΠο βἴαροϑ οἵ (86 
55: Π Δ. ἢ ἄγε ργεβεγνοὰ ἴῃ (2), (3), (4). 
ἼΤνο οσὔδηξοθ ΕΓ ΠΊΔ646 ΘΟρΑΓΔΙΟΙΥ δἴ ἃ ΥΕΤΥ͂ 
ΘΑΥΪΥ {ἰπι|6, {πΠῸ δἀαϊτίοη οὗ ὁ χριστός (ἘΞ ΥΡ- 
(ἰΔΠ νογϑίοῃβϑ) δηα [πὸ ϑιι δι τυτοη οὗἨ υἱός ἴῸΓ 
ἅγιος. ἼΠο56 ἴψο σμδηῆροθ νοῦ ἤθη σΟΠῚ- 
Ὀιηδά, ἀπά [Π|5 15 (Π6 γοδάϊης ργεβογνεά ἴῃ δε 
[γ455 οὗ 1,δἴη ςορίθ5. ᾿ἀπὰ ἢἤμδ]ν [ἢ σοπΠ|- 
ὑρι ρῆγαϑθο οὗ δῖ: Μαίζηεν ννᾶ5 ἱπιγοάἀυςοὰ 
Υ ἴδε δα ἀϊίοη οὗ τοῦ ζῶντος. 

71. ὙΠΟ πηᾶ55 οὗ Ϊἰδίοσ ἼἽορίῖοβ, ἢ ἴπ6 ΄ 
Οοιῃϊς πὰ ἴπὲ ἰδίου σορθ5 οἵ ἴῃς Μιιϊραῖοθ, 
ξῖνο {[Π6 {Ππ|6 Ιδοδποΐ (Ἰσκαριώτην) ἴο [υά 45, 
Ὀυΐ [86 οδυ]ογ Μ55. (ΒΓ ψ ἢ βοπλο οἴπογϑ) 
δηά ἰδ Ὀεδὲ σορίθ5 οἵ ἴῃ6 Νυϊξαῖς σοπποοῖ ἴἃ 
ἢ δίπιοη (Ἰσκαριώτου). ἴῃ Π) δηπά 5οπὶθ 
ΘΑΥΪΥ [,Α[π σορίο5 ἴῃ τϑδαϊηρ 15 5 ΠΊΡΙΥ Σκα- 
ριὼθ (««γὶοί δ), ἴον νη ἢ δὲ δηὰ ἔυυγ ΟἴΠΕΣ 
ΘΑΙΪΥ Δυϊῃογ 165 γοδὰ (45 Ὁ σεδαϑ χίϊ. 4, χἱὶ!, 
ἃ. 26, χῖν. 22) ἀπὸ καρυώτον. ἴῃ ΧΙ]. 4, Χὶν. 
22, ἴπ6 {π|6 υπήουδίθα!Υ Ὀεοϊοηρθ ἴο [ιἱἀΔ5, 
Ηετὸ δηά ἴῃ Χἱ!. 2, 26 1 ΔΡΡΘΔΓΒ βοδγοοὶν [658 
ΠοΓίδΙΥ ἴο Ὀεϊοηῦ ἴο 5 ἐδίδου δίπιοη. Τῆς 
ηδίιιγαὶ σοῃο]υϑίοῃ ἰ8 ἴπδὶ ἰΐ ννγᾶ5 ἃ ἰοςδὶ ὨΔΠὶθ 
Ὀοτγηο ὈΥ ἔδίμεγ δηὰ 5οῃ 4116. 

ἐρεῤίς. 40 Φένεγς οβέμίροης οὗ λέγε ἀρεο» ' 
ἐλε ῥεολίς. 45 7 λε βῥαγίδεις αγό απ} ἐλαέ 
ἐλεὶ» οδέεεγς ἑροξ, ἀἦνε μοί, αμαὶ εὐτάς εὐἱᾷ 
Δεεοάκημμς γον ἰαξίηρ λὲς ῥαγῇ, 

11. ΤῊΕ ΟΚΕΑΥ ΟΟΝΥΚΟΝΈΕΒΒΥ (ὙἹ!.---ΧΙ!.). 
ΤΠ τοοογὰ οὗ {Π6 στοαῖ σοί γον ΓΞΥ δί ογα- 

5λίθπι, ἀυτίηρ νυ !ςἢ Δ δηὰ 6] ΘΓ νυ ΓΟ 
ΓΆΪΥ τονθαὶθά, [4]15 ᾿ηῖο ἵννο ραγίβυ Ὑὴδ ἤγϑί 
ρατί (υ1].---χ.) σοπίδιπϑ ἴ86 οὐΠ]π6 οὗ ἴΠ6 5116- 
οοϑϑῖνο δίδροβ οὐ [ῃ6 σοΟΠΙΓΟΥΘΥΘΥ ἰἴϑε]ῖ, [86 
βοσοηά πὸ ἀδοϊσῖνα Ἰυάρπιοηϊ (ΧΙ., χΧΙ!.). 

;. ΤῊΕ ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΑΙΤΗ ΑΝῸ ἴν- 
᾿ΒΕΙΕΡΑΤ [ΕΚύυβα  ῈΜ (Ὑ11.-- Χ.). 

ΤῊΐβ σεπίγαὶ βεςίίοη οὐ 1ῃ6 ψγθοὶς (ὐοβρεῖ 
ςοηίδ᾽η5 ὀνθηΐβ δηά ἀϊθοουγθοβ σοηποςίδά νν» ἢ 
ἔνγο παίοηδὶ ξθϑίῖναϊβ, δε ἔεαιί οΥΓἹ Ἰαῤεγηαείε: 
δηὰ 26ε Ἐκασέ οΥ 1)εάϊεαίίοπ, νν ὨΙοἢ σΟΠῚ 6 ΠΊ0 5 
ταῖθρα {Π6 ἢτϑι ροβϑόβδϑίοη οὗ (δηδδη ἃπὰ (ἢ6 
ὅτεδὶ ΓΟΟΟΥΘΓΥ͂ οὗ τε]! ρίοιι5 ἱπάθροπάθηςθ. Τἢι5 
[(Π6 ξοϑιῖνα 5 ἢδὰ ἃ πιοδί πιδλυκθα ΠΊΘΔΠΙ ΩΡ [ἢ 
τορατγὰ ἴο τπ6 [εἴς οὗ ἴπ6 [Θννβ, δηὰ [ἢ15, 85 νν]]]} 
Ὀ6 866πη, ἱπῆμποηςσοά ὑδ6 ἔογπιὶ οὗ ἴῃς [,οτγάΐβ 
[οδοδιηρ. 

ὝΠοΙο ἰ5 ἃ ΟἾδασ Ῥγόρτεβθβ ἴῃ (Π6 ΒΙβ[ΟΓΥ. 
ὝΠΟ ἀϊδοιισϑίοης δ ἴπ6 ἔφαςί οὔ Τλῦογηδοὶθϑ 
(ΥἿ!., ν1}}.}) ἀγὸ σμαγαοίογιζοά ΟΥ̓ ννανουῖπρϑ δηὰ 
ηυεβιοηίηρϑ5 ἅπιοηρ ἴπ6 ρεορὶε. Ὅε ἀϊβου5- 
Θ'οη5 δ ἰῇ ραδῖ οὗ [οήϊοφίίοη 5πὸνν (86 
ϑΕρΑγα[Οἢ ΔΙΡΟΔΟῪ σοπϑιπηπιδίοα (Ἰχ.. χ.). 

(α) ΤΡε Ρεαιὲ οΥ᾽ Ταδεγπαοίος (Υἱϊ.,) ν111.}. 

Νο βοςοϊΐοη ἴῃ ἴθ (ὐοβροὶ 15 πιοσὲ ον θη Ἐγ 

νυ {ω:1.----0Τ οἱΙ,. Π. 

ἃ ἰταπϑογρὶ ἔγοπι 16 ἴμδπ (15. [{ τοῆθςῖβ ἃ 
σοπιρίοχ δπὰ δηϊπιδίθα νδγίοῖυ οὗ Ἵδδγαςίετβ 
δῃηὰ ἔδοϊπρ5. [θγΓιιβα θη 5 ϑθθη ογοννάθα δ 
[86 πιοξῖ ρορυϊαῦ ἔδαϑε  ΠὮ πιθη συ] ον ἀἰβοτ- 
ἰπξ ἰῇ ἤορὲ ἂηά ροβίζίοπ : 8οπὶθ δᾶρεν ἴῃ 
δχροοϊδίίοη, δοπῖα ἱππππονθὶς ᾿η Ὀγα)ιάϊοθ. 
ὝΠΟοΓο 15 ποίδίηρ οὗ ἴδ σδὶ πὶ 50] θηπΥ οὗ [86 
ρηναδῖε ἀϊβοουγθο, οὐ οὗ [δε ἔ.}} ἐχροβιοη οὗ 
ἀοςοίτης Ὀεέογε ἃ ἀϊηιδοά Ὀοάγ, δος ἢ 85 [85 
ὕδεη είνοη Ὀοθίοσθ. ΑἹ] ἰ5 ἀϊγεςῖ, ρεγβοῃδὶ 
δποουηΐοτ. ὙΠῸ ““Ὀγοῖῆγοη " οὐ ἴῃ6 [μοτγὰ 
(νἱ!. 2. 85), “θὲ [Θνν5." (Υἱῖ. Χ, 11, 13.165. 35) 
ΜΠ, 22, 48, ς2, 47}. “ἴπ6 τη τυ 65" (νῇ.. 
12 ἢ), “ἴῃς πὐυϊτυἀθ᾽" (νἱϊ. 12, 2ο, 31 ἢ, 
40 ἔν, 43,) 49), “ἴῃς ρεορὶς οὗ [6γυϑβαίθπι ᾽" 
(!. 25), ““1μ6 ῬΠδυϑθοβ ἡ (ΥἹ}. 32, 47, ΥἹ. 
13), “16 οἰϊοξορτιοβῖβ ({.6. 6 ϑδάάιισοδῃ 
ΠΙΟΓΑΓΟ ΠΥ) ἀπά ῬΠΔγίβθαβ " (Υἱ!. 12, 4.5.) ἔογ [86 
ἢχσϑι εἰπιὸ), ΝΙςοάσπηλι5. (ν1}. ςο0), ““ἴΠ6 [ονν5 
ννθο δε ονοὰ ΐπὶ᾿ (111. 31), ἄρρεᾶγ ἴῃ ϑυς- 
σοϑϑίοη ἴῃ 1ὴ6 παγγδίινθ, δηὰ 411} νυ ἱ ἢ ΟἸΘΑΥΥ 
ταδτκοὰ ἱπάϊνιάιια!}γ. [πιρδίϊοπὶ ργοτηρίης8 
ἴο δοίίοῃ (νἹΪ. 2. 1), νάξυθ Ἰπηυ γιθϑ (Υἱῖ. αχ), 
ἀοθαϊίπρϑ (ν]]. Σ2, 40 ΗΕ), ἔδασ ου [ἢ 15 5ἰάς δηὰ 
ται (νιῖ. 13. 30, 44), οπάοσ (ΥἹ]. ας, 1 
ΡΕΓΡΙΈΧΙΥ (Υἱῖ, Ἃς 8..), Ὀε] 16 (11. 31, νἱῖ]. 30), 
ορεη Βοβι  (ΥἹ]. 32), ἘΓΠΈΡΟΥ σΠ Εἰς 5πὶ 
(Υ"}. 23 ΕΠ, νη]. 48. 1.), 56 ββ8ἢ Ὀε]ε ἴῃ [9] 1 ες ἐς: 
Μεβϑίδηιϊς ἀϊξπίεγ (νι. 21. 5..), ἕο ονν ἰη ταρὶὰ 
αἰϊογηδίίἼοη. ΑἹ] 15 ξ}}} οὗ πιονοιηεηΐ, οὗ Ἰοςδὶ 

; 
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«͵κν. 5. 

Α΄ ΤῈΚ τἢεβὲ τηϊηρβ [εβι5 νναϊκεά 
ἴῃ (Δ1|Π[|ςὸὲὲ : ἴογ ἢεὲ ψουϊά ποῖ 

νγαὶ κα ἴθ ἴοεντγ, Ὀεσδυδε ἴῃς ενν8 
βοιρῃξ ἴο ΚΙ] Ὠϊπι. 

2 “Νον τε [εννβ᾽ ἔδαϑβί οὗ [θεγηδ- 
οΪε8 νγᾶβ δὲ ῃαπά. 

4 Ηἰς3 Ὀτεΐῆγεη τῃεγείογε 5414 υηΐο 
ἢΐπι, ᾿Περᾶγῖ πεσε, δηά ρὸ ἰηἴο υ- 
ὦπα, τῆδλῖ τὴγ ἀἰβοῖρ]ε5 4180 ΠΊΔΥ 566 
τ 6 ψγόογκβ τπαῖ (μοι ἀοεϑῖ. 

εοἴουτ, οὗὨ νἱνιὰ ἰγαϊῖ8 οὗ σοῃῆι!ςοτίηρ οἶ45565 δηὰ 
ἰοηάρης!68, 

ΤὨδ ϑθοζίοη 15 πδίιγα!  αἰν ἀδὰ πο ϑονογαὶ 
ἀϊδίίποεϊ δοθποθ, ὙΠ αἰγοιπ)δίδησθς οὗ ἴῃ6 
Υἱϑὶ (Υ11. 1--ξ 12}. ΤΠ ἀἰθοιιδδιοηβ δἵ "1Π6 πη! σι 
οὗ {πῸ ξεδλϑι " (14---16). ὙΠ ἀἰδοιιβϑίοηβ οὐ 
(Π6 ᾿αϑὲ ἀδὺ (37)---52)ὲ.. ὙΤΠὴῈ δβογεϊοδοῆιϊπρ 
ΝΙΝ, ἽἘΠ ΤὨΘ ἴ{|4] οἵ ἔγσῃς δηὰ ἔδ]5ϑ6 
ἢ (11-- 59). 

Ι. δε εἰναρραίαποθι Οὗ 1δὲ Οὐ} 1ὁ ἐδε Ἐεασὲ 
97 Ταδεγπαείες (νι. 1-- 3). 

ΓΗΑΡ. ΜΙ]. 1---18. [ἢ ἴδοθθ νϑῦβθβ ἔΠοῖὸ 
5. ἃ ᾿νοὶγ ρἰσΐυγο οὗ δ ροβίτοη νος ἢ 186 
Ι,οτὰ μοϊὰ δὲ ἴῃ6 ἴτθ. (Οοπεπυδα ἰοδοῆίην 
ἴῃ Πάπα ῃδά ὈδοοΟΠΊΘ ἱπιροββιθ]Ὲ (νυ. 1). Ηἰ5 
Ὀγοίηγοη ἱπιρδι θη] ῥγεϑϑθα [ῸΓ ϑοΐηβ ΠΊΟΓΘ 
ἀεοίβινο ρυδὶὶς πιαηϊοβίδίίοη οὐ Ηΐϊ5 ροννεγ 
(υν. ,ω---ο). Το πιυ!ετυ 65 ραίογεὰ δἱ [ἐπὰ- 
5δίεη ννετο ἀϊνϊἀοά Ὀεΐννοοη (411 δηὰ ἀϊϑίγιϑι 
νυ. τὰ, 11). Βιυξ (Π6 ἀοπιϊηαπὶ ρᾶγίυ Κερῖ 
ον 811 ορϑῃ ἀϊϑειιβϑίοῃ οὗ Ηἰ5 οἰαἰπβ (υ. 1.3). 

Τῆς ἀεσβοσιρίίοη Ὀτίηρϑ οὐξ͵ (5. ΠΟΌΥ νᾶ ΠΟι}5 
ἄϑροςῖβ οὗ ἃ ννοσῖς δηὰ ἃ Ῥεζβϑοῃ ποίΐ γαῖ {}}}} 
τονρδ]θά. 

1. “δὍδ[,μεἘν δες ῤίηρ.}1 Απᾶὰ φεῦ ἰδέτε 
ἐδίησι, ἰῃλῖ 5, [6 ἡ ΒοΪθ ογϑὶ5. Ὀσγοιρῃς δϑουΐ 
ὈΥ {πὸ τηίγδςὶθ οὗ ἐδξεάϊηρ. 

«υαἰξεκΠ εἢ. νἱ. 66, ποῖδ. 
«υομΐά ποὶ «υαἱξ ἐπ ὕεαυνγ (πᾶ 98, 45 Ὁ. 3)} 

Τὸ νψψογάβ ἱΠΊΡῚῚ ἃ ῥσουῖοι5 νοσκ ἰη [υἀτδὰ 
σογτοβροπάϊηρς ἴο ἴπαὶ πονν δοσοπιρ] ἰ5ηθα ἰῃ 
Ολ]Πεο. 

49 ἀμ} δὲ» 866 ν΄ 18. 

Ὡ. ἐδ ϑεαυ.᾽ Κα" 9 Ἰαδενπαοίο:} Ἐκ 9 ὕθαβὲ 
ΟΥὍἨ ᾽Ὅ89 ὕθτδ, 189 ζοαβὲ οὗ ΤΔΌΘΣΠΔΟ]1Θ68Β. 
ἼΤὮΙ5 ραϑὶ ννᾶ5 ργθ- ] πθηϊ ἀπιοηρ [ἢ6 ἔδϑιϊνα 5 
“85 {Π6 Πο] οϑὲ δῃὰ ἡλανθα δ μὰ “Απί ἢ ΚΠ]. 
4. 1). [ἴ [6] οἡ 1:ς---22}2 ΤΠ57] (ϑερίεπιδον, 
Οοεἴοθετ), δηὰ ἴδ ἴπογο 15 Δῃ ᾿ἱπΐογναὶ οὗ 5ἰχ 
τοοηΐῃς δέον (ἢ δνοηΐβ οὗ εοἢ. γἱ., οὗ νῇῃϊοὴ 
(ἢς Ενδηροὶῖδε χεσογὰβ ποΐμίηρ. ὉΤδο τοοογὰ 
οὔ βϑοπιδ ἀείδ:}5 οὗἉ {|15 ρογοά ἰ5 ξίνοη ἴῃ Μαῖϊ. 
ΧΙΙ. --ἰχνὶϊ,, ΧΧΙ. 

8. Η» ὀγοίῤδυθη] 866 1ὃἰφμτοοῖ, Εχουγθιβ 
11. οἡ “ ΟαἸδίαη5. Ῥογπδρθ5 Μ6 ΤΥ σΟΠΟΪ 6 
δνθη ἔγοπι [ἢ ϊ5 ηοῖ!οθ, σοτηραγοὰ νν ἢ Ματγὶς 11]. 
21, 31, ἰδὲ ἴδε Ὀτγεϊδγοη νγεγα οἱάθγ Ὀγείγεη 

στ. ΙΟΗΝ. ΜΙ]. [ν. 1τ---. 

4 Ἐοτν ἐῤεγε ἱἰς πὸ τὰδῃ ἐῤαΐ ἀοειὴ 
ΠΥ τῆϊηρ ἴῃ δεογεῖ, ἀπά ἢς ΠἰπΊ56] 
δοκεῖ ἴο θὲ Κποννῃ ορεηὶΐγ. [ἢ 
ἴπου ἀο τΠεβ6 τϊηρ5,), 8ῆδνν τῆ γ56]} τὸ 
τῃς ννοτ]ά. 

ς Ἐογ πεῖῖδεγ ἀϊά ἢ15 Ὀγεῖῆγεη ὃδὲ- 
Ιενς ἰπ ἢΐπι. 

6 ἼΠεη εβιι5 8214 αηῖο ἴμεπὶ, ΜΥ 
{Ππ|6 5 ποῖ γεῖ σοπλα: Ὀαϊ γουγ {{π|6 
18. ΑἰννΑΥ τϑδάγ. 

({.ε. ϑοῃ5 οἵ [ οϑορῇ ὉΥ ἃ ΌΓΙΠΊΟΓ ΓΊΔΙΤΙΔ 56) Ὑῆ0 
της ἢ ἔγτοπὶ τΠΟΙΡ ἀρὸ 566 Κ ἴο ἀϊγοςΐ [πὸ 1 ογά, 

ἐῤεγεζογε) 5ἰθσθ [655 μΒδὰ ποῖ ξοῆθ ὕρ ἴο 
ἴΠ6 Ἰαϑὶ Ῥδββϑουθῦ. 

ἐδγ ἀϊειρίος ἀφο »ηαῦ “ἐ6 (9814)... ποῖ 
ΟἾΪΥ ἴῆοβο ἀΐβοιρ]ο5 ννῆο νου ὰ Ὀ6 μαϊποτοά 
ἔγοτη 4}} ραγῖίβ ἴο ογιβαίθπ), Ὀυϊ ρος 4}}} 
ἴποϑ6 ννῆο Πδά Ὀδεη ραϊποὰ ὈΥ δαγ!οῦ ἰοδο 
ἴῃ [πάπὰ δηὰ [6Θβα]θ πὶ, Δηαὰ ννῆο 51}}} τὸ- 
πιδϊποὰ ἴποσο Εγοῦλ [Π|5 ποῖσθ ἴἃ ἀρρΘΑΓβ 
(δὲ πηῖγᾶςϊθθ γοτ σουσῆΐ ΤΠ ΘΗ ἃπιοηρ 
ΒἴΓΔΏΡΕΟΙΚ ἴο ἀγγοβῖ δἰϊθητοη ; πὰ 4Αἷϑο (δῖ (Π6 
[,(ογὰ νν45 Δοσοπιρδηϊθα ΟἿΪΥ ὉΥ ἃ 5Ππ|4}} στοὺρ 
ΟὗὨ ξΟ]]οννοσβ ᾿η Ηἰ5 Οδ] ] σδη εἰγου 8. 

4. ἔον ἐῤέγε 1 πὸ πα δαὶ (80 τὰ 8) 
ἀοει δ απ ἐῤὶπρ ἱπ “εογε  ἃ5 Οἢγίσὶ ἀϊά, ἔργ 
ΗΙ5 ψνοσγκ ἰθ ΟΔ]1166 δηὰ ὄνθὴ Ὀσγοπά [δ6 
Ὀοτγάοτς οἵ Οὐ811|66 ννογα ρυδοις! } Υ νυ Πάγαννη 
(δυςἢ 15 186 ἀγριιπιθπῖ) ἔγοπὶ ἴπ6 οὐϑογνδίίοῃ 
οὗ ἴῆοϑθ ννῆο σου]ά ὑοβῖ Ἰυάρε οὗ {πον νγογίῃ, 

αμπά ῥε.. “εεζεῖ (ἃΔιᾳ 5Β00.Κ00}) 10 δὲ 
ἐποαυη οῤεπὶγ] [Διο γα γ, “ἴο 6 ἴῃ Ὀο]άΠ655 ᾿" 
(ἐν παρρησίᾳ εἶναι, νυὶρ. ἐπ ραίανι ε154), ἴο 
βίδηα ἕογίῃ. ὈΟΪΑΙΥ ἃ5 ομα ὑγξῖπβ 15 οἰ Δ] Π|8 
Ὀοΐοτε {6 νοῦ ψηπουΐ ΓΈθοσνο ΟΥ̓ ἔΡΑΓ. 
(οπηρ. ΝΝν!5α. νο σ ; (Οἱ. ἰϊ. ᾿ς. Τῇ νογάϑ 
Γοΐογ ἴο ἴδ ροϑιζοη οἷαι πηιθά δηὰ μοί ἴο (ἢς 
Ροϑβιξίοη καϊποά ("" ἴο Ὀ6 ρῃ]}ΟΥ Κποννῃ ᾽). 
ΤΠ ρῆγαϑε βοννένεῦ (δ ὉΠ ἼΞ2) 15 ποῖ υπέτε- 
υρηῖ ἴῃ ἈδθΡίηϊς νυγιῖοτϑ ἴῃ (Π6 5σθηϑα οὗ “1 
ΡΟ] ς " 845 ορροϑοὰ ἴο “ἴῃ βϑϑογοί,᾽" 5εὲ6 Βιιχ- 
ἰογέ, “1,6χ.᾽ “εν. 

ΤΡ ἐῥομ 4ο (ἃοΘ8). ᾿ ΤΠ νογάβ ἀο ποῖ 
ΟΑΓΓῪ ΙΓ {ΠῈπὶ ΔΠγ ἀσδηϊθ ἀφηϊδὶ οὗ (δ ἔδςεξ 
(ν 3), Ὀυϊ 5ἰΠΊΡῚ]Ὺ ρίαος (ῃ6 ἔδλοϊ δ5 ἴῃ ὑδ5,5 

Γ ἴῃο σοῃο]υϑβίοῃ. 
“ῥεαυ 1ργιοἰ7] τι ζοδο ἐδγεες ΤῊ ψνογὰ 

(φανερόωλ) ἰ5 οπαγδοίοτϑις οὗ 8ὲ [οἢπ. Οοπιρ. 
ΧΧΙ. Σ, ποΐδ, 1. 21, ἰχ. 3, ΧΥ], 6. 

ἰο 1δε «υογἰ4] Υἱ]. 26. (ΟοτΡ. Χίν. 22. 

δ. Σὸν πείδον (ποῦ 0061) ἐἰϊά δὲ; ὀγείδγοη 
ὀείίϊευε ἐπ δ Ἴδ6 ρἤγαθο πϑοὰ ποῖ στηθᾶῃ 
ΤηοτῸ ἴδῃ παῖ {ΠΟῪ ἀϊὰ ἠοῖ 5δοτίβος ἴο αὔϑο- 
Ἰυῖθ ἔγυϑῖ ἰη Ηἰπὶ 411} {π6 ἔδηςίεβ πὰ ργοὐυάϊοαβ 
ὙΠ ἢ ΤΟΥ ΤΠογϑμεά 45 ἴἰο Μεβϑίδῃ᾽ 5 οβῆοϑ. 
ΤὨυ5 πεῖς Ὀοοέ σου]ὰ ποῖ Ὀ6 ἃ ςοηπϑίδηϊ 
ῬοΟΝΕΓ (οὐκ ἐπίστευον) ἱπβισηςίηρ ἘΠεΙγ γῃοὶς 
ταοάθ οὗ {πιηκίηρ. ΠΟΥ νοπίυγοα ἴο δάν᾽ϑ8 
δηὰ ὑγρὸ ἤδη ΒΑ τνουϊὰ πᾶν Ὀϑθη οοηίεπί 
ἴο ννδῖ[. 



δ Πρ. 8. 
Φο. 

ν. 7--.2.} 

7 Τα ννοῦἹὰ σάπποῖ ἢαῖε σοι ; 
δι π|ε ἴξ Βαῖθιμ, θδοδιιβε 1 τεϑ.}ν οὗ 
1, τῆλε ἴλε ννογκβ τῃογθοῦ ἀγεὰ δν]]. 

8 ὅσο γε ὺὑρ υπῖο [ἢ]58 ἔδαβε : 1 ρὸ 
ποῖ ὕὑρ γεῖ υπἴο ἢ 15 ἔεαβῖ; ὄξου ΠΥ 
τἰπλε 18. ηοῖ γαῖ {μ]] σοπλε. 

9 ΝΒ δη δε Πδά 8414 τῃδϑε νγογάβ 
υηἴο τῆεπλ, ἢ6 δδοάς εὐ ἴῃ (Δ1Π|6ς. 

1Ιο ἢ Βυῖ ψῃεη 5 Ὀγεϊῆγεη ννογα 

στ ΙΟΗΝ. ΛΝ]. 
ϑοπα πρ, ἴπεη ννεηῖ ἢδ αἷβο ᾧρ υπἴο 
ἴῃ ἔξαβῖ, ποῖ ορεηΐγ, Ὀυζ 45 ἰξ ὑγ6 γε 
1Π βεοσεῖ. 

11 ἼΠεη τῆς εννβ δουρῆς ἢϊπὶ Αἵ 
της ἔεαϑβῖ, δηὰ 414, νΏσγε 15 πε Ὶ 

12 Δπά τῃόγὰ ννὰβ πιο τημγηλυγ- 
ἵηρ; ἀπηοηρ [ῃ6 ρΘΟρΙα σοποογη!ηρ Β΄ ΠῚ: 
ἔογ 8οπΊ6 8414. Ηε ἰ5 ἃ ροοά πηδῃ : οἵιειβ 
5814. ΝΑΥ ; δυῖ με ἀεςεϊνειςῃ τῃ6 ρεορία. 

δείϊευε ἐπ δί»ἢ ΟΟμηραᾶτζο νἱῖ!. 10, ποῖο. 

Θ. Τὅκη ὕω “αἱά..ἢ ἘΤἘἈΘΣΘΙΟΣΘ 59888 
ΠῚ 1) ΝΕ 

ΜΜ» 1ἱ»6] ἴπθ βοαϑοηδθϊς πιοπιθηΐ ἴογ [πὸ 
τονοϊδιίοη οὐὗἨ τηγϑοὶξ (ὁ καιρὸς ὁ ἐμός). Ὑδε 
νγογά (“' 5ϑθάϑοῃ," καιρός) Οὐσιγ5 ἴῃ δῖ [οῃη 5 
Οὐοϑρεὶ ΟἹ]ΥῪ ἴῃ (Πἰ5 ραβϑᾶρὲ [ν. 4 ἰ8ἃ 51055]. Α5 
ςοπιρατοὰ νυ] 5’ ΒουΓ᾿᾽" (νη. 2ο, ποΐθ) "" 568- 
50η " ἀρροδῖβ ἴο τηᾶσκ ἴἢ6 ἤϊποϑβα οὗ {πιὸ ἰῃ 
τοραγὰ ἴο πὸ σοιιγϑα οὗ διιμδη ὀνθηῖβ, νυ} 116 
“6 ΠουΥ᾽ ἢ45 τοίθγεησε ἴο (δ ἀϊνίηο ρῥίδη. 

7οιι" ἐΐπὸ (καιρός) ἐς αἰπυαν γεα4}}] (ΟἸτίϑι 5 
Ὀγοϊῆγοη πδὰ 0 ποὺν [ποι 5 ἴο πλάκα Κποννη. 
ἍΝ μδὶ ἴεν μδὰ ἴο βᾶὺ ννᾶ5 ἰπ πατποηγ ΜΝ] ἢ 
ψνΠαὶ οἴμοι γεγο ἔδοϊίηρ. ὙΟΙΓ φὐνιο αὐας 
αἰαυαγ. γεαάγ. ΤΏΘΥ ννογὸ ἴῃ ϑυτηρδαῖῃυ νν ἢ 
[Π6 ννου]ὰ ; ννῇ}]6 ΟἸ γίδες ννᾶ5 ἰὴ δηϊδροηίβηι 
νυ τ86 ννοῦ]. ὙΠΕΟΥ τιϑκοά ποῖμίηρ ὉΥ Ἰοίη- 
ἴῃ ἴπ 1Π6 ἔδβιϊνναὶ ρΠρτηαρο; Ηδ Κορὲ δδοκ 
Ὡοΐ ΟΠΪΥ ἴτοπι {πὸ ἀδηρογ οὗ ὀρθὴ Βοβαγ, Ὀὰξ 
4150 ἔτοπι (Π6 ν᾽οθησθ οὗ πηιϑίακθη Ζ6δὶ, Ἰοϑῖ 
50ΠΊ6 5ῃου]ὰ ““τηᾶκο Η πὶ ἃ Κίηρ " (νἱ. 15). 
ΤΠ (πουρῆς νυ πο ἢ ἀπά οι]ε5 ἔλθ νοῦθο σοστοϑ- 
Ροπάς ψ ἢ ἰΠδὲ ἴῃ Ὁ. 17. 

7. εαμποί ῥα γομ] ΤῊΪ5 ““ σδηηοῖ ἢ 8ῃ- 
βυνογβ ἴο πο ἰᾶνν οἵ πιοσγδὶ σοττοοροπάθηοθ. [ἰ 
15 οἵ ἔτεαιιθπῖ οσσυγτγοηςα ἰπ 51 [οἢπη᾽5 Οοβροὶ 
δηά ἴῃ ἀϊβεγοηϊ τεϊδιίοηθ. ΤΠ ι5 ἰἰ ἰ5 5εὰ οὗ 
ἴΠ6 τοϊαἰοη οὐ ““ἴπε [Θνν5" ἴο (ἢ γίϑὶ (ν1}. 34. 
46, ΥἹ}}. ΔΣ ἔν, 432 ἔ, ΧΙ! 29), δπὰ οὗ “(86 
ννου]ἀ " ἴο ἴθ Ῥαγδοϊεῖς (χῖν. 17); δηὰ ἴῃ 
ΔΠΟΙΠΕΙ ἀβροςῖ οὗ [Π6 τεϊδίίοῃ οὗ ἴῃ ὈΘ]ΙΘνΟΓ 
ἴο ΟἸγίϑβῖ, ᾿π ἢ15 ἤγβε ἀρργοδοῦ (ν]. 44, ός, 1, 
3. 4), 8η4 ἴῃ ἢ]5 ἰδίοσ. ργορτθβϑϑ (ΧΙ. 11. 26, 
ΧΥ]. 12): δηά γεῖ δραίη οὗ ἴῃς γοϊδίίοη οὗ [86 
δ0η ἴο ἴπε ΚφΙΒΕΓ (ν. 19, ποῖε). [π ϑϑςῇ ᾿ᾶβε 
1Π6 ἱπιροβϑὶ ὈΙΠΥ 1165 ἴὼ δ ἵἔγια πίυγο οὗ 
(Πηρ5, δπὰ 19 ἴῃ6 οὐδοῦ 5ἰάθ οὗ ἴθ ἀϊνὶηθ 
εἰ χηιϑῖ ᾿" (Χχ, 9, ποίθ). 

8. ὅο γ6 μὸ μηίο δὲ: “εασἱ (06 Μεα.1}} 
ἼΤΠΟ ρῥγοποι 5 επρῃδίις : Ὠο γο, ν ἢ γουΓ 
(δου 5 ἀπά ἤοροβ, σὸ ΌὉΡ (ὑμεῖς ἀνάβητε). 

1 χο πο μῤ γε τοῖο ἐδ ἄαἢ ὙΠῸ 56η56 
ΤΩΔΥ ὉὈ6 “1 ρο ποῖ ὺρ ν ἢ {6 ρστοαΐ ἰγαὶη οὗ 
ὙνΟΓΒΏΙρρΟΓΒ." ΝὼυγἸπάοοά ἀϊὰ Οῃηβὶ κὸ ἴο {Π6 
ελϑὶ ἃ5 οὔθ Ψὴηο Κορὶ ἴς. Ηδ δρρεοᾶγοά ἀυτγίης 
[πὸ ἔραϑί (υ. 14), Ὀυΐϊ 1Πθ 45 ἃ ργορῃεῖ Ξιιἀ- 
ἄθη]ν ἰη ἴπο ἴθ ρ]6, Ῥεγῆδρ ποννενεῦ ἰΐ 15 
Ὀοϊῖοῦ ἴο γψίνο ἃ ἔμ] ἶοσ ἔοσος ἴο 16 “βοϊπρ υρ᾽" 
δηὰ ἴο ϑδιρροθο (Πδῖ (πὸ τῃουξῶϊ οὗ ἴῃ6 ποχί 
ῬΑΞΟΝΔΙ ἸΟΌ ΓΙΟΥ͂, ἤθη “(86 {{π|6 ννᾶ5 ἔ] ΕΠ|6ἀ.,᾽" 

ΑΙΤΟΔΑῪ ϑῆδροα {86 ννοτάβ. ὅδ ἴγυ6 τοδαϊπρ 
εἰ ηοῦ γεῖ ᾽" ([Ο]οννδά Ὀγ Δ. ΜΝ.) δηὰ δἷϑο (ἢρ 
ὀχασὶ ρῆγαϑθο “"1ῃ18 ἔθαδί " ρῖνε ἔογοθ ἴο [ἢ 8 
Ιηϊογργοϊδίιοη. Τῆς Εραϑὶ οὗ Τδυογηδοῖθθ ννᾶ5 
ἃ [εβίϊνα! οὔ Ῥδοι ΠΥ ἸΟΥ͂ ἔῸΓ ΜΟΥΚ δοςοπ- 
Ρ]Ι5πεά. Αἱ δυςῃ ἃ ἔδαξί (γιϑῖ πδὰ ἤονν πο 
Ρΐδςο. 
4 ποῖ γεί γε εο»ιδὴ 1{(λίογαῦγ, ἐς πο γεῖ 

7.1711194 (οὔπω πεπλήρωται). Οομρ. [ὑκὲ 
χχί. 24: Αςίδβ Υἱῖ. 22 (ἐπληροῦτο) ; Ἐρδ. ἰ. 
το; Ὅαι. ἵν. 4. 

9. ἤζῥιη δὲ ῥαά «αἱά..ἢ Απᾶ Ἀανὶηξ 
“4... 

10. ΔΒμὶ «υδέη.. «εν 5οπὸ μῦ, ἐδοη «ὐϑρΐ δὲ 
αὐρο μὸ ὠπίο ἐδο 4 μὲ «υϑέη.. «ὑεγέ 50,6 
μῤ Ὅο Ὅλ90 ζοαδῦ, ῤεη «ὐδηὶ δὲ αἰδοὸ μῤ. 

ὀμὲ α΄ ἐδ «ὐεγὸ ἐπ σεν} Ὠϊάάδθη ἃ5 ΟΠδ 50]}- 
ἸΔΥῪ ϑἴγαηρογ δηά ποῖ πε ςεηΐτο οὗ δῃ ὀχρθοῖ- 
δηΐ Ῥαπά. Οὐοηϊγαδι ἴδε νἱϑίξ ἴῃ 11. 132. (1π 
ῬΟννΘΓ), νι 1 (85 ἃ ΠΡ πι), ἀπά ἤογο, νῃθη 
ΟΠ γισῖ ννὰ5 νυ άγαννῃ ἔγοπι [ἢ ΡΠ ΓΙ -Οοπ- 
ΡΔΠΥ͂, ἢ (86 πα] νἱϑιὲ ἴῃ {ΓΙ αρἢ, χὶὶ, Χ2 

11. Τρεη ἐδὲ ϑεαυ: (ἸᾺΘ 9.01 ὑΒΘΙΘΖ019) 
σομσ δὲ δὲ») ἴῃ ἴΠ6 ραγῖ!65 οὗ Οὐδ Πα ᾶη ννουβῃ!ρ- 
ΡΕΓΆ5, ἀϑκίηρ οὔ ἴπθπὶ ῥεγε ς ῥὲ 3 τῃαῖ ἔδιηουβ 
ἴοδο ποῦ (ἐκεῖνος) ννοτη ννεὲ ϑᾶνν, δηὰ οἵ νῃογῃ 
νγ 6 ἢᾶνθ βίηςθ ἤραγά (ἰχ. 12)}) ὍΤδδ ηιοπϊίοη 
ννᾺ5 δϑκοὰ ἢ] ρογθδρϑ ἴῃ 11}-νν}}} δηὰ ΠΑ] ἴῃ 
συγ Οϑγ. 

12. »μιμπιιγὶπσ] ΟΥΏΡΟΓΠΔΡ5 ΠΟΓῸ γε γὶης 
(γυγγυσισει γυϊνς. ὙΠΜΡ,ΗΜΓ), ἃ5 οὗ θη ννῇο 

ιά ηοΐ ἀᾶγὸ ἴο σρεακ ρἰδιη}} δηα Ἰουαϊγ νυμδῖ 
ἴΠῸγΥ (εξ. (Οὐομηρ. σὙ-. 32. 

αὑμοῆς ἐδ ῥεορίε] ἀπιοπρ ΝΘ τι 1 Ὁ1Ὅπ498, 
[Πδΐ 5, ἀπιοηρ ἴδ ἀϊβογοηΐ σσοιρ5 οὗ 5, γδηρεῦα 
νΠῸ Πδὰ σοπὶδ υρ ἴο ἴδ {δϑίϊναὶ, δηὰ ϑιιςῇ 458 
ςοηϑοτῖοα νυ ἴποπι. ΤῊΪ5 σοηῆμδησε δηὰ 
βοραγαίϊίοη νν}} ὀχρί δίῃ [ἢ6 οσουστοηςο οὗ 1Π6 
Ρίυταὶ (ἐν τοῖς ὄχλοις) νΥ Βἰςἢ ἰ5 ἔοι πα ΒεΓὸ ΟὨ]Υ͂ 
ἴῃ δῖ Αι ἃ5 1 ΟσουΓ5 αἰθο οὔςο ΟἿΪῪ ἴῃ δῖ 
Ματγκ. 
,)ν τορῖὸ “αἰΑ βοτλθ βα1ἃ. ΤῈ οπλϑϑίοη 

οἵ {π6 ραγίῖοϊο ψῖνεβ υἱν!ποθ8 ἴο (6 ἀθϑοτρ- 
[ίοῃ. 

Ω σοοά »α5} υη56] Πϑἢ δπά {γιθ. 
Μδιᾷκ χ. 17. 

ἀεεείυείρ ἐδε ῥεορ[ε] Ἰϑαάϑτ 886 πια1}!- 
ἴτᾶθ δΔκῦσδΥ (πλανᾷ, δ ι]ς. σεὐμεῖ2). Οοιῃρ. 
ν. 4). Το {πουζἢὶ 15 οὗ ῥγαςιἰςδὶ δηὰ ποῖ οὗ 
ἰη(ο]]οοῖια] αττοσ. 

Οοπρασο 

12 
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12 Ηονδεῖς πο πιᾶη ϑρᾶκε ὀρβῃὶγ 
οὗ ἢϊπὶ ἔογ ἔδαγ οὔ τῆς [ενν8. 

14 4 Νον δδοιϊζ ἴῃς πκιάβξ οὔ [δε 
ἔελβι [εϑιι8 ννγεηῖ ὑρ ἱπῖο τῆς ἴεπηρῖε, 
ἀπά τΔυρῃς. 

Ις Απά τῃ6 [εννβ πιᾶγνε]εά, βαγ- 
ἴηρ, Ηονν Κηοννεῖῃ [ἢ]}5 τηδηῃ | Ἰεϊίεγϑ, 
Βανίηρ πδνεογ ἰθαγηθα ἡ 

16 [εἐϑὺ8 δηϑυγεγεα τῇθπη, δηά 5δἱά, 

18. πὸ »πῶη}] ὙΘΙΠΟΓ Π6 (που νν6}] οΥ 
11 οὗ μπβῖ, “ραζε ορεμἷγ (Ὁ0141γ.)) 9, δίνι δὸγ 
3 αν---Ὧῃ 4}}-ρογνδάιηρ ἔδαγ (διὰ τὸν φοβον)---- 
97 δε ὕεαυ:,. ἴῃ6 Ἰεδλάθτβ οὔ πὸ "" ηδίιοπδὶ ᾽ἢ 
ΡΑΓῪ, γὴ0 δά 85 γεῖ ποῖ ρσοποιηςοὰ 74 ρ- 
τιοπί Τρ ΪΥ του ἢ {Ποὶγ ἱπο!Ἰπδζίοη ννδ5 ρ] δίῃ. 

οῤῥεηὶν) ὈοΙάΙγ. Ὅῆδ οτρίηδὶ ψνοτὰ {(παρ- 
ρησίᾳ) διᾶ5 ἃ ἀου}6 ϑθῆθθ. [{τΔῪ πηοδη ΟἰΠΘΓ 
ΠΟ τόϑοσνθ Οὐ Υοὶϊ, ρινίην ἔτδ6 ιογᾶηςθ ἴω 
ΘΥΟΓΥ {ΠοΟυΡἢϊ Ρ]ΔΙΠΙΥ (Χ. 24, ΧΙ. 14, ΧΥΪ, 2ς, 
29, ΧΥΠ. 20), ογ ννηδοιῖ ἔδαγ (χὶ. ς4). Ηετο, 
πὰ 50 ὈγοΟῦΌΔΟΌΪΥ ἴῃ συ. 26, [ΐ [5 ιιϑδεὰ ἴῃ {Π6 
Ἰδοῦ 56η58. 

1. δε ἀμεμα τος αὐ ἐδ νά! οὗ ἐδ Ρεας 
(νυ. 14---.36). 

14- -386. Το ἀϊδθοιβϑίοηβ δἵ “ [ἢ πιά οὗ 
πη ραϑὶ " ἴδ ὀρθὴ {ποι ρη 5 οὗ ἴῆγοο βτοιρ5 
οἵ πιθὴ : “πὸ [δνν5 (114-24). “' 50πὶ6 οὗ {πε 
ἱηῃδ οι λη5 ΟΣ [ογιιβα ἐπι" (2 5----31), [Π6 δην ΟΥ̓ 5 
οὗ “1Π6 σὨίοῦ ργεβίβ δηά ἴθ ῬΠλγιϑοθϑ" (32-- 
26). Εδοὴ ἀϊδουδϑίοη σοηβίἴε5 ἃ ϑοραγαῖθ 
50 πθ. “πὸ τυ τά "ἢ 15 ϑναγοὰ ἴο δηά 
ἤτο ΌΥ σοηβιοῖίηρ ἔεαιθ δηάὰ ἤορθβ (20, 31 ἔ.). 
Ιῃ ἀθδ]ης νυ [ΠῸ δυσςσοβϑῖνα 4υ ΘΟ ΘΒ (Π6 
Τιοτὰ ᾿παϊςσαῖοα ([η6 δυϊῃογν οὗ Ηἰς [ολοῃίηρ, 
Η!Ξ σοηποχίοη ἢ ἴῃς οἷα ἀϊδρεηϑδίίοη, ἴῃ 6 
Ὀτιεῖ σραοὸ οὗ (Π6 ρθορϊε᾽5 {Π|4]. 

14.-.4. ἴῃ ἴδε ἤγϑϊ ϑοθης ἴῃ ἴπ6 (δΠΊρ]6 
Ομγδὲ σἤονν5 ἴἢ6 βοιγοθ δηὰ ἰδθ ἰθϑδὶ οἵ Η!5 
ἰελο!ηρ (16---18) 25 ἀραϊηδὶ [Π6 [2156 ἰηίοσ- 
Ῥτεϊδιοηβ οὗ ἴπεῈ [ἣνὺν7ὶ (Ὁ. 19), ΜΒ ἢ ννοΓο 
δραϊηϑὶ ἴπὸ βρὶ ξ δηά Βιβίογυ οὗ {πὸ νἂνν 1561} 
(ωο---24). 

14. ἐῤὲ »ιἱάε! ἡ δε ξζα ἢ ὝΦΤΠΕ ἔδαβί ργοὸ- 
ΡΕΤΙῪ ἰΔϑίοαὰ βονθη ἄδυϑ, δι ἴο ἴπ656 δὴ δἰ ξῆτἢ 
ἀδυ ννᾶ5 δα ἀρὰ 85 “"ἴπ6 ἰαϑί ἀδγ " οἵ ἔπο ἔδαϑδί 
(νυ. 37). μεν. χχῖμ. χό: 2 Μᾷξςες. χ. 6. 

ἑηΐο δε ἱονιρίο, απά αι] ὍΤῊΪ5 15 ἴῆε ἢγϑί 
τροπίοη οὗ ἴῆθ ἀρρδάγδηςθ οὗ (6 ] οτὰ 85 ἃ 
ῬΟΌΙΠς ἰδασῆοῦ αἵ ἰογυϑαίεπι. (Οογήραγε Υἱ. 
49. ΥἹ]. 28, ὙΠ]. λὸ (186 σᾶ86 15 ἀϊβογοης ἴῃ χ. 
23}. ΧΥΤ. 20. - 

16. “1πώ4 1δὲ .ε«υ(} {δε ὕεαυ: ὈΒΘΙΘίοτσθ, 
γ. 1ο. [ἰηϊγοά. Ρ. ΙΧ. 

»παγυείϊεα  Μαῖϊ. χχὶ!. 22; [8 ἵν. 22. 
ἐποαυεῖῤ.. ἰοεεγἢ (Οοπιράγο Αςἰβ ΧΧΥΪ. 24. 

ὙΠῸ πιᾶγνοὶ ννᾶ5 ἴῃς [6515 ϑῃοινεά Η: 561} 
ἔδυ αγ νυ ἢ τΠ6 ΠΠ ΟγΑγΥ πιεϊπῃοάς οὗ ἴπ6 {ἰπη6, 
ΨΠΙΟἢ Ψνογὸ βυρροθεὰ ἴο δὲ σοηβηοὰ ἴο [6 
Βομοΐδτβ οὗ ἴμ6 ρορυ δῦ ἰθᾶοῇοβ. 

στ ΙΟΗΝ. ΡΠ]. ν. 14---18. 

Μγ ἀοςειτίηε ἰ8 ποῖ πλῖπθ, δυῖ ἢΪ5 τῃδῖ 
8εηΐ Π16. 

17 ΙἔδηΥ πιλῃ ν}]] ἀο ἢϊ5 ψ}}], ἢς 
8041} Κηονν οὗ τῆς ἀοςσίτγίηθ., Ῥν Ποῖ οΓ 
1 δε οὗ ()Φοά, ογ τυῤείῤεγ ἷ βρεὰκ οὗ 
τηγ 561}. 

18 Ηες τῆδὲ βρελκεῖῆ οὐ Ὠἰπιβο 
ϑθακοιῃ ἢ5. οννῇ φίογυ : δυὰξ ἢ τῇδῖ 
δθ Κεῖ ἢ8 ρίογυ παῖ βεηῖ ἢϊπὶ, τΠῈ 

ῥαυΐπρ πευεν ἱεαγπεά  τπουρὴ Ηδ μᾶ5 πενεῦ 
βιυαϊοά 1 οἠς οὗ ἴδε στοαΐῖ βοῇοοὶβ (μὴ μεμα- 
θηκώς). ΟΠγΞὶ νν858 ἴῃ ἴἢε δγεβ οὗ ἴῃς [δνν8 
ἃ ΤὨΘΙΕΙΥ 5 οἴδυρῆϊ ἐπιῃιιϑίασι. ὙΠΟῪ πηᾶγ- 
γο]]οὰ δὲ Ηἰ5 βίγαηρθο ϑιισοθβϑ, νυ ἢ] (ΠΥ αἰὰ 
ποΐ δάπιὶ Ηἰκ ᾿γγορῦ δῦ οἾ41Π|5, 

16. ὕω: απραυεγε ὕσς ὈΒΘΘΙΘΙ͂ΟΣΘ 
αησαυεγεά, ὙΠΟ 1] ογά β ΤΕρῚῪ πιοεῖβ πὸ ἀϊΠ[ΠΝ5π 
ΟὈΠΥ οὗ 1π6 αιοδίοπετβ. 5. ἰδδοπίηρ ννᾶ8 
ποῖ 5] ογριπαῖοα (,Μν ἀοεϊγίπε (Ὁ9 80 118) "ἡ 
πο γνιΐπε), Ὀὰϊ ἀεγνοα ἔτοπὶ ἃ ἀϊνίπε Μαβίεγ; 
ἰηΒη ον ρτοαῖοι. ἴπᾶπη {πὸ ροριυΐαγ ἈΔΡΌΙ5. 
Απὰ τ Πδά ἃ ννοξοϊ ἃ αἰϊοβίδιοη---η Ἰηννατὰ 
σΓογίο πὰ δὴ οιινναγὰ οτιϊοσγίοη ; ἴῃς ἤγεί 
ἔγοτῃ ἰἴ8 ὀβϑοητα] σμαγδςοΐογ, δηά [ἢ6 ϑοσοηὰ 
ἔτοπι {Π6 σμαγασῖογ οὔ Ηἰπὶ ννῆο ἀο!νογοὰ 11. 
Ης ψ ῇοβο νὴ} ννα5 'ἰῃ Παυτηοηγ ἢ (6 ψν}}} 
οὗ Οοά οου]ά ποῖ θυ τεσορηῖδα (ἢ6 δουγος οὗ 
{86 τος. Απά ραίη, ἴῃ6 δοβοϊυῖα ἀθνος 
ἄοη οὗ σμηβὶ ἴο Ηἰπὶ ννο βϑθοηὶ Η!ΠΊ νγ85 ἃ 
δίῃ οὗ Ηἰ5 ἱπιῖῃ. 

17. Ρ ἀην γιαπ «υἱὴδ' 4ο (θέλῃ τὸ θέλημα 
ποιεῖν, Νυΐϊζ. “ἱ φιιὶς οἰμεγΐ σοἰμπίαίοη 74- 
εεγε)... ἐδ. 1Ε Ἰὸ 6 ΔΠΥ πηᾶη 5 Ψ}} ἴο ἀο Ηἰ5 
Μ}}}. ἢ6 ἔοτοο οὗ ἴΠ6 δυρυπηθηῖ [165 ἴῃ [ἢ 6 
ΤΆΟΓΑΪ ΠΑΓΠΊΟΠΥ οὗἁ [Π6 πλδη 5 ρῃγροβθε ἢ 1Π6 
ἀϊνίπὸ Ἰᾶνν 50 ἔδυ 85 1ῃ15 ἰᾶν 15 Κποννῇ οὐ ἔε]ῖ. 
{ἸΠογο 6 ὯΩῸ βυτραῖῃυ ἴΠπογο σδὴ ὃδ6 ΠΟ υῃ- 
ἀεγοιδηάίηρ. ἘοΙρίομ 15 ἃ πιαίτογ οὗ ἰδ διὰ 
ποῖ οὗ [που ρἢϊ οὐ]γ. ΤΠ ρυηορ 6 15 Ὠη νοῦβδὶ 
ἴῃ 118 Δρρ!!οδιίοη. ὙΠ «υἱή οὶ Οοά ἰ5 ποὶ ἴο 
Ὀ6 ᾿ἰπιιῖοὰ ἰο {π6 ΟἸἹὰ Τοβὶ- πλοηΐ τονοϊδιοη, 
οἵ ἴο ἴδο οἰαῖπιβ οἵ (ῃηϑῖ, Ὀιυ ᾿ησ] 465 Ἐν ΟΥΥ 
τηδη Ἐοϑίδιίοη οὐ ἴῆ6 ρυγροβθο οὗ Οοά. Α ἤπθ 
βδυΐηρ ἰ5 διἰτ δυϊοὰ ἴο ““ἈΔΌΌΑΝ ΟΔπιδ] 6], 16 
80η οὗ ΚΑ. [ἐδυάδῃ Πᾶ- Ναβὶ:" “1)ὸ Ηἰ5 ψ1}} 
ἃ5 ἴ ' ψεγὸ ἴγ Μ}}}}, ἴῃ Ης πιᾶὺ ἀὼ (ἢγ 
Ψ1}} 45 δ τὸ γογε Η]5 νν}}} " (( Αοί,᾽ 11. 4). 

σῤεασᾷ 9 »ιγεε 7 (Οὐοτηραῖδ ν. 30 ποῖϑ, χνυ. 
4, Ἰοῖδρ. 

186. ῥὲ: οαυπ σου] (Οὐομηρᾶσε νυ. 10, 4 ἢ- 
ὀμὶ δὲ δαὶ «εεάείδ...}ὺ ὙΠῈ βεσοπά ρᾶτῖ οὗ 

[ἢ ϑοηΐθησο 5 σῃδηρθὰ τη ἔοττῃ 50 85 ἴο ἴᾶΚ ἃ 
Ροϑιενο 5δῆδρθ, ννγουρῆξ οὐἱ ΒοΟΙ͂Ν ἴῃ τοϊδτίοη ἴο 
(οι χῆς δὐβοϊυϊεῖγν (ὦ ἔγμε, ἀληθής, Ναὶ. 
τεγαχ) δηὰ δεϊίοη τοϊδτιηρ ἴο οἴμεῦβ (ἐδ εγέ 
ἐς πὸ μηνὶ ῥίεοισησις ἐπ δ). 

ΕοΓ ἴῃθ σοῃποχίοη οὔ “" αἰϑοῆοοά " δηὰ 
“μη ΓΙΡ ΘΟ 5Π655 "ἡ 566 οπι. ἰϊ. 8: 1 ΟὐΟΥ. 
ΧΙ. 6:  ΤΠ688. 1, 12. [π)υδίίος 15 (Δϑδομῃοοὰ 
ἷἱῃ ἀδεά, 



ν. το --2.} 5τ. ΙΟΗΝ. ΨνΝΊ1]. 

{Πεπὶ, 1 Πᾶνε ἄἀοπθ οπα ψγοῦκ, δπά γε 
411 τηδγνεὶ. 

22 “Μοβε8 τπεγείογε ρᾶνε ὑπῖἴο γοιι “ἴαν. τα. 3. 
οἰγουπςοϊδίοη ; (ποῖ Ὀδεσδιιβε ἴξ 15 οὗ 
Μόοβεβ, ἤθυς οὗ τῆς ἔδεμεῖβ ;) δηά γε ῦεα. :7. 
ου ἴπι6 βδ ἢ ἀΔῪ οἰγοιιπχοῖδε ἃ πιᾶπ. ἐ 

23 1 ἃ πιᾶῃ οἡ ἴδε βαδθδιῃ (ΔΥ 1 ον, τυὐμ- 
γαςεῖνα οἰτοιιπγοϊϑίοη, ᾿ἴμαῖ τῇς ἰανν ἐκ ἐλε 
οἵ ΜΜοβοςβ 5ῃοιϊά ποῖ Ὀ6 Ὀγόκβδῃ ; δγε ἐδφρῇ 
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ΒΔΠῚ6 18 ἴγι 6, Δηἀ ΠΟ ὑῃΓρΡ ἢ Θου 8} 688 
18. 'ῃ ἢ]ηλ. 

19 “Πιά ποῖ Μοβεβ ρίνε γου ἴῃ6 
ανν, ἀπά γε ποπα οὗ γοιι Κεερεῖῃ τῆς 

“ ομλρ. 5. ἶανν ὃ “ὙὝΝΥ ρὸ γε δϑοιιῖ ἴο ΚΙ] πιὸ Ὶ 
δὰ 20 Τἢε Εν ΔῈ Δηϑνγεγεά δηὰ δά, 

ἼὝμου διαβῖ ἃ ἀενὶ] : 
ἴο Καὶ] τπεε 

21 |6βι5 δηϑυνεγεὰ δηᾶ δἰ υπῖο 

«Ἐχοά. 24. 

ννῃο ροστῆ νοῦς 

19. Τὸ ρηποεῖρῖο ἰδὰ ἄοννη 5 δρρ]ϊοά ἴο 
(6 ςοπάοπηπαϊοη οὗ ἰπ6 [ενν8. ὙΠΕΥ ρτοὸ- 
ἔεϑοεὰ υπροιηάρα ἀδνοίίοη ἴο Μοϑβϑεβ, δῃά γεῖ 
ΠΕΥ Ὀγοκὸ {π6 [ὰνν Ὀδοδιιδθ ΠΟΥ ννῈΓῈ 65- 
ἰγδηρεά ἔτοπι [15 βριγιῖ. ὙΠεὶγ ἱσπούδηςθ οὗ 
ἴῃς 1νν Πδὰ δὶ ἰδϑῖ ρβονγῃ 50 σγοδΐὶ ἴῃδί {ΠΟῪ 
ὙΕΓΟ ργεραγοά ἴο πιυγάοσ Ηἰπὶ ννῆο σδπια ἴο 
ἔα 16] τπ6 1ἃὑἀνν. 

διά ποί...ἐδὲ ἰααυ, ἀπά γεὶ ποπὸ.. 1δὲ ἰααυ 3) 
δι ποῦ... 9 Δ ΥΡ΄ πα ΠΟΏΘ.. 89 1Δ}0. 
ΤΠ αιιοδίίοη 15 Δῃ Ἀρρθδὶ ἴὸ ἐμεῖγ οννῃ ρῥγουά 
Ὀοαοί. ὙΠ θη ἔο]]ονν5 με γ σοπάοπηπδίίοη ὉΥ 
[δε γένεος 
ἢν 50 γε αδομί (Β69}Κ γ8, Δῃά 50 σ΄. 20) 0 

Ὧ2Τ υἱὲ] υ. 1. 

20. Τρε ρεοῤρ[ε] ΤῊΘ πια!ο1πά9Ὰ, τηδάθ 
ὉΡ οδΙΘΗ͂ οὗ ρΡ τ πι5, δηὰ τπογείοσο ὑηδο- 
υδιηἰοά νυν {πὸ (}} ἀο5 55 οὗ ἴῃς ΠΙΟΓΑΓΟΉΥ. 
Οτιξ σμά «αἱά. 
Τομ δαυ! α ἀρυϊῇ Οὐοτηρατε Μαζί, χὶ. 18; 

{ὰκὸ νἱῖ. 22, γῃοῦο [ἢ 6 54Π|Ί6 ρἤγαϑθ 15 ιιϑοὰ οὔ 
]οῦη ἴῃς Βαρίἰ5ῖ, 85 οὔθ "νὴ 5:6ΓΠῚῪ δηά, ἴῃ 
ΤΑΘἢ 5 Ἰάρστηεηϊ, Ρ]ΟΟΥΆΠΥ πὰ ΠΠΟΓΟΘΟΙΥῪ ΜΠἢ- 
ἄγενν ὨΙΠΊ56 1 ἔτοπὶ ἴπῸ6 σΠοογ ΠῚ] η6 55 οὗ βοςίαὶ 
6. 80 ἤόγεὲ ρεύπαρβ ἴπΠ6 ννογάὰβ πηθᾶῃ πὸ 
ΤΟΓΟ ἴπδη “ἴπου αὐἱἢ ροβϑοϑϑθα νυνὶ ἢ ϑίγδηρο 
ΔΠηἃ τλϑίδησθ ον ἕδηποϊθβ ἢ ἴποιι γιοϊἀοϑὲ ἴο 1416 
ἔθδιϑβ." [Ι}π ἃ ἀϊρτγοπι σοπίοχι ΤΠΘΥ ἀϑϑυ πιὸ ἃ 
ΓΉΟΥΘ 5: }ἰδίογ ἔογοθ, νἹ}}. 48 ἔ., 52, χ. 2ο. Ὑοῖ 
δον ἴῃ [Π696 ᾿αᾶϑθὸ5 ἴῃ6 96η86 ἀοδθθ Ὠοῖ ΡῸ 
Ὀογοπά {Πδὲ οἵ ᾿γγαί πα] Υ. 

2]. ὕεια ἀπραυεγεά... Ὅῶε ροίπε οὗ {ΠῸ 
ΔΏΒΥΨΟΙ [165 ἴῃ {Π6 ἰηάϊοεδίοη οὗ {π6Ὸ ργοιπά οὗ 
πε ΠΟΒΈΠΠΥ ννΠΙ ἢ οπάρα ἴῃ ταυγάσγοιι8 ἀ6- 
βϑίρῃβ8. ΑΙ «αἰκε-- ες [ονν5᾽ δηὰ “τῇς 
τυϊτ το "---σαγυεἰϊεά δὲ (μΔὶ νυ μι ἢ 5ῃου]ὰ 
πᾶν Ὀδέη δὴ ἱπίο!] !ρῖ0}6 1] ϑίγαιοη οΟΥἨ ἁ Ψ[Π6 
ϑνν. ΤΠΙ5 ννοηάου Τσοηϊαϊποα (ἢ6 ρσεῖτὴ οὗ 
ΟΡθη πιἰβιιηἀογϑίδπαι! πρὶ δηὰ ορροϑιτοη νν ἢ ἢ, 
1 [οἸἹοννοά ἴο 115 Ἰορ εἰ πιαῖθ ἀθνοϊορπιθηΐ, σου] 
ποῖ Ὀὰὲ οηὰ ἴῃ. ἀθδάϊγ θηπιῖῖγ. [6 πιρη ἐλιὰ 
ἴο 566 ἴῃ6 ἴπποὺ ϑἰρηιβσδποε οὗ {πε 1ἂνν {ΠΟῪ 
ταυβδῖ ρογβοσαῖο ΟἸγιϑῖ πο σάπιὸ ἴο ᾿ηΐογρσοῖ 
τι δηὰ οὔδεογ 115 (0 Β]πιθηΐ ἴῃ ἴῃ (σοβροὶ. 

 ῥᾷαυε ἄοπε (14) ομἊ «υογα]} οὮ, ν. χ 
ΤῊΙ5 ϑρεςῖδὶ μεϑ] Πρ οη ἐμὲ ΘΑ ΔΓ. ἰ5 βπρὶθὰ 
ουΐ οἵ [Π6 πιᾶπῪ νης (Ἡγίδὲ ννυγουξὶϊ (ἰ]. 
43. ἷν. 4) ἔτοπι 115 Ἔὀχοδρίοηδὶ οἰγεοιιπηϑῖδηςο5. 

»παγυεῆ Ὑεῖ Ἔνθ ΨΟΠΟΘΥ ΠΊΑΥ ὈῈ ἃ ἤγϑὶ 
ϑίερ ἰοννατὰς ἃ (γιοῦ Δρργοποηϑίοη οὗ [86 
ἀϊνίηθ ἰοθϑϑοῦ. (Οοιηρδῖε ν. 20. 

22. Μο:«: ἐῤδεγείογε σαυε ὠπίο γοι...ἢ ῬΟΥ 
5818 0889 ΜΟΒΘΒ ΒαὺΣ ΚΙΥΘῺ γοΟῦ, 85 8ῃ 
Δυϊάϊηρ ογάϊπαποθ... Ὅμδ σδιιθθ γείεγγοα ἴο ἰ5 
1Π6 (γριςᾷὶ τεδἰἰϑδαΐίοη οὗ [6 ἰόββοη νυ ϊς ἢ 
πη ἀ6γ] 165 [Π6 τεϑιογδίίοη οὗ ἴῃ6 ἱπιροίδηϊξ πιδῆ, 
45 ἰἴ 15 ὈΓΟΌΡὮΪ ουἱ]η ν᾿. 22. ὙΠῸ ννογάβ ῶῶγ 
ἐῤὶς σαμδς σΟΥΪΑΔΙΏΪΥ ΠΟΙ ΘΠΟ6 ἃ πον ϑοπίδῃςο, 
δηὰά ἀο ποῖ εἶοϑε σ. 21. [πὸ [Π15 γεβρεοὶ ἴδ 
5856 οὗ δῖ ]οἤη 15 ἀθοϊβίνε, Υἱ. ὅς, νἱ]], 47. 

ποΐ ὀεεαιυε (Ὁ 8.0) ἐ ἐσ δι... ὙΠΟ ννογάς 
ΑΥΘ μαγοηςῃοίιοαὶ. Ὅῆδ σᾶϑ6 νγᾶϑ ἢοΐ 5 ΠΠΡῚῪ ἃ 
σοπῆϊςϊ οὗ ἵννο Μοβαῖς ργεσερίβ. ΤῊ ἰανν οὗ 
εἰγουπης ϑοη ννᾶ5 ποῖ ἴῃ οτιχίη Μοϑβαὶς : δηὰ 
ἴδια ἴῃ 1156} 1ἴ σαγτίθαὰ πιοη 5 τπουρῃῖ5. δδοὶς 
ἴο {Π6 στοδί ἰάθδϑ υυῃις ἢ (ἢ Μοϑαῖς ἂν νγᾶ8 
ἀεϑισποὰ ἴἰο ἐπυδοάγ. Τὴὸ Μοβϑὶς [ἃν οὗ ἴδ6 
ϑανυφίῃ ννᾶ5, οἡ ἴῃς οἵπου μαπά, ἤϑυν. 

ΤΠο σοηποχίοη οὗ ,ογ ἐῤδὶς εαιως νυ ποῖ 
δεεαμσε (1 δα.) ἈΡρΘΑΓβ ἴο Ὀ6 ἀραϊηβί {π6 υϑᾶρὸ 
οὗ ἴθ Ἰδῆζυάᾶρε (νὶ. 46); ον. ἱ. 24, 1 ς; 
ὮΙ], ἵν. 1η; 2 ὙΤΠο55. ΠΠ. ἡ: 1 40 ποί ριθαῆ 
ἐδαΐ..δμέ,....}. γεοῖ 966 ΧΙ! 6 (νυ μογα ὅτι 5. [δ - 
Ρεδίθά); δηὰ δραίπϑὲ {86 Δραπιθηΐ, ἔῸγ ἴΠ6 
ΡΟΪπὶ ἴπ 4ιυεδίίοῃ ννᾶ5 ποῖ ἵδμε ογίξίπη οὗἉ εἰγ- 
συπιοϊϑίοη, που ἢ 1ἢ15 ἔμαγη ϑῃοα ἃ βυ 5, ἀἸΑΓ 
{βου ρῃι, Ῥαϊ 1π6 ἔδοϊ οὗ ΓομβΙοτίηρ ἐπδοῖπηθη 5 
ἴη ἔπ6 {ϑνν ΜΏΙΟΝ νγΌγῸ δα)ιϑῖθα ἴῃ ἃ ραγςυ- 
ΔΓ ΤΩΔΏΠΕΓ. 

οπ ἐῤε (8) «αὀῥα!ῥ] τῇ {δαὶ Ὠδρρεπδά ἴο ὃς 
ἴῃς εἰρθι ἄάγ. Ὑπὲ ρηηςίρίε 15 ἀἰβεϊης Εν 
Τοσορηϊϑοά ἴῃ ἴπ6Ὸ Μιδῆηδ, 5400." ΧΙΧ. 1. 
Ἀ. Ακίνα 5δἱὰ : “" ΕνεῦΥ Μοτκ ΜΠΪοΒ οἂπ δ 
ἄοπα οἡ {πὸ ον οἵ ἴπθ δαθθδίῃ ἀοθϑ ποῖ 5εΐ 
αϑιάθ ἴδ. ϑαθθαίῃ ; Ὀυζ οἰγουπ)ςοϊϑίοη, νυν σῇ 
σδηποῖ Ὀ6 ἀοπο οὐ {πε ον οὗ ἴῃς ϑαρθδιῃ 
μ {Π6 ὄν δ [Π6 ϑονθητῃ ἀλυ7], ϑεῖ5. δϑιάθ 1ῃ6 
" " (ομπραῖο 1 ἰρμιίοοϊ δηὰ ἊΝ εἰϑίείη, 

αὐ ἰοε. 

28. «δομίά ποὶ δὲ ὀγοζεπἼ] ὉΥ ἴπὸ νυἱοϊδίίοη 
οὗ ἴπε σοπιπηιαηάπιεπξ νυ] οἢ δη]οἰηδὰ οἰγοιπη- 
οἰδίοη ου 1[ῆ6 οἰκῇ ἀΑΥ. (ΟΠΊΡ. χ. 24ς, Υ. 18, 
ποῖξ, 

γέ γέ ἀπρτγ.. ὀεεσισς 1 ῥᾷυε »παάρ (1 
τη. ἀ9)...] ὙΠῸ σοπίγαϑβί 15 θείννεθη {πο οβεςξ 
οβ οἰγομπιοίβίοπ νΒίο ἢ πιδάο (85 ἰξ ννθγθ) οὔθ 
πιο Ὁ Γ κοιηά, δηά παῖ οἵ ἴΠ6 πγγας]ο ννῃϊοὴ 
ταδάς ἴῃς νυν ῃοΐο ργαϊγϑοὰ πιᾶῃ βδοιπά, [ξ 
{θη τἴπ6 [μἀνν 156} γδ! θα [Π6 ργεσθάρηςθ οὗ 
(ἢ 5 ἂἃςοΐ οὗ ραγίϊαὶ βοδιῖπρς νοῦ Π6 σογοπιοηϊδὶ 
ΟὈϑογνάηςο οὗ (ἢ δ ῦδιἢ, πονν πλυςἢ πιοῖὸ 
ἰαντῆι! ννυᾶ5 ἴῃ σοπηρίεῖα ΠΟ] Σ. 
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4 Ὅκευϊ. Σ. 
16. 

γε ΔΏΡΤΥ δῖ πι6, Ὀεσδιβ6 1 ἤᾶνε τηδάς 
ἃ ΤΔη ΘΥΘΙΥ ῬΨΏ1 ννῃο]ς οπ (ἢ 54Ὁ- 

᾿Βαῖῇ ἀαγὴὺ 
24 Φ7]υάρε ποῖ δοοογάϊηρ ἴο τῆς 

ἄρρβάγδηςς, δυῖ Ἰυάρε τρμζεουβ Ἱμπάρ- 
πλεηϊ. ἢ 

2ς ἼΠεη 8414 βοπιε οὗ ἴδβεηὶ οὗ ε- 
Γυδαίεηι, 18 ποῖ [15 ἢ6, ψγῆοπι τῆ 6 Ὺ 
86 ΕΚ τὸ ΚΙ] ἢ 

26 Βυῖ, ἰο, με βρεακεῖῃ δοϊάϊγ, 

] βαῦε νιαάε... οπη ἐδε “αὀῥαϊῥ...1 1 ταδᾶϑθ... 
οῃ ἃ “αὐδα!ῥ. 

Ω να ΦΌΦΡ «δι! «υδοίε... Μοτε Ἐχδοῖϊγ, 
α «υδοΐε »ιαη φομπά (ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ, Ν υἱξ. 
Ἰοέτ»ι ῥογμέμοοι “4ημ71). Α «υῤοίε »ιαρ τὸ- 
ξατάρα ἔγοπι ἴῃ6 ρῇγϑιςδὶ δἰάθ, δπὰ ποῖ ν ἢ 
[πὸ δυιδοτγάϊηαϊε ἀϊδιϊποίίοη οὗὨ ““ 508} δηὰ Ὀοάγ."" 
Οὐοτρ. Υ. 14. 

24. “ιυάρσε ποῖ ἀειογαϊπρ ὁ ἐδε αῤῥεαγαπεεὴ 
ΒΌΡΟΥΠΟΙΔΙΥ, ὈΥ [Π6 Θχίογηδὶ δϑρεςῖ, 45 {Π6 
ΤηΔίίοΓ ἢἤγβί ργοβϑθηΐβ ἰἴ56}} (κατ᾽ ὄψιν, Νυἱξ. 
“εομηπάμι γαεἰδηη). 

γι ῥίεοις ἡμάσνιοη!) ΟΥταῖδοσ, ἐδὸ γί ῥίδομς 
͵μάσριοεπε; ξῖνα (ἢ6 οπα ἔπι δηὰ Ἴοιηρ]εῖθ 
ἀθοϊδίοη οὗ ννῃιοῇ [6 οᾶ56 δάπη!5. Τ8Πὲ (χὰ ἢ 
5 ΟΠ6. 

26--31. ἴπ {6 φοοοηὰᾷ ϑζοπο, ψ ποῖ ἰ5 
511} ἴῃ [Π6 ἴδπιρὶθ (νυ. 28), ἴῃ6 [Ὀοτὰ πιροίβ 
1ῃ6 ρΡορυΐαγ οὈ]εςίίοη νυν! ἢ ννᾶ5 ἀγροὰ ραϊηβὶ 
186 ὈΕΙΘΕ τΠδὲ Ης ννᾶϑ ἴῃς (ἢ γιϑὲ (υυ. 2 ς--- 2). 
Ἧς Πιαά ρεγέοςϊ δυϊδογυ ἔον Η!5 ννογῖκ, ἔγοτῃ 
Ηἰπὶ σοι (Π6 οννβ “"Κηονν ποῖ " (νυ. 28 6. 
80 ἴπε ρθορὶ ννοσε ἀϊνἀοαὰ Ὁ Ηἰ5 ννογὰβ δηὰ 
ψογΚ5 (υ. 21). 

25. Τρεη ταιά φογιο.. ὔεγισαίονι... Βοτθ 
ὈΒΘΙΘΙΟΣΘ οὐ ἐῤεηι 977 ὕεγι αίφε ταἰά, ΜὮΟ 
ὙΈΓΟ δοαυδιηϊοά νυ ἰΠ6 ἀεβίρηβ οὗ [ῃ6 
ΠΙΘΓΑΓΟΏΥ, δηὰ γεῖ ποῖ ςοχηπλϊ το ἴο ἔποιη. 
Ηξηςε (ΠΕΥ τὰ ἀθϑογι θα Ὀγ ἰδ Ἰοςδὶ Πᾶπὶθ 
(Ἰεροσολυμῖται,  α]ρ. (ποχᾶςῖ]γ) φωίάανι ἐπ 
Ηεγο“οἰγ»ιδν), Μ ϊς ἢ ΟσσιΓ5 εἰϑεννἤθσγο 'π Νονν 
Τεβίαπιθηϊ ΟἹ]Υ ἴῃ 81 Μαγκ ἱ. ς (ὕ υἱρ. Ηίεγο- 
“οἰγ»εα). ὙΠῸ σδαῖπ οὗ βοαιθποθ (897Σ90- 
7019) ἰ5 (δαί {[Π6ὸ Τοτὰ Παὰ ἴδκθη ᾧρ [Π6 
Ῥοβιτίοη οὗ δοουθὸῦ ἤθη Ηδ ννᾶ5 ΗΙΪ πιο 
δοσιιϑοά. 

26. ΜΒμὲ (Απά), ον, δὲ «ῥεαζειίῥ δοϊα ] 
ΟοιιΡ. υ-. 12. 

1ὴο ἐδε.. ἀποαυ.. δὲ εν Ορν 4 5 ὅσδπ εἰ 
ὯΘ παῖ 089 ΣΌΙΘΣΒ ἑπάεεά ἔποαυ (μήποτε 
ἔγνωσαν)... 9 ΟἾ ΣΙ ΒΡ 1 (δὴ ἴἴ ὃ6 [Δί {ΠΟῪ 
Πᾶνα ἰεαγηΐ, σοῦ ἴο Κπον ... ἡ ὙΠῸ ννογάς 
566 πὶ ἴ0 ΠΊΑΓΚ 50Ππ|6 ροϊηϊ οὗ ἰγδηϑι[οη, 45 δᾶ 
σἤδηξο τῆς ἤανα ραϑϑθὰ ονοσ [6 ϑαημοασγη. 
ῬΟΒΞΒΙΌΙΥ (50 ἴπ6 ρεορίθ γγι16) {ΠΥ πᾶνθ 6χ- 
δηγποα ἴΠ6 πηδίζεν, ἀπά ἔουπα γϑάϑοῃ ἴο ἀθοϊὰθ 
ἴῃ ἕδνουγ οὗ Ἡΐϊπὶ ψΠοπὶ ΠΟΥ Ὀείογε ορροβθά, 
Ῥεγῆδρ5 ἴπεγδ ἰ5 ἃ σεΐεγοηςε ἴο ἴπ6 θχλπδί!οη 
ἴῃ οἷ. ν. το ἢ, 

5τ. ΙΟΗΝ. ΡΠ]. [ν. 24---28. 

ΔΠ4 ΤΠ ΕΥ̓ 84Υ ποιῃίπρ ὑπο Ὠΐπι. 1)0 
τῆς τυ 6 Γ8 Γν Ἰπαθβοα τῆδλϊ τἢ]5 18 
τῆς νεγν ΟΝ γιβεὶ 

27 Ἡονῦεῖς νγεὲ Κπονν [ἢ 8 πηδῃ 
Μ Ώεποα ἢς ἰδ: δυῖ ψ ἤθη (ΟΝ γίβῖ 
ςοιμδῖῆ, πὸ πιᾶδὴ Κποννεῖῃ ψῃδησα 
ἢς ἰ5. 

28 Ἴεη οτεὰ [ε508 ἴπ τΠε τεηὶ- 
ΡἰΘ 485 με ἴδιρῃῖ, βαγίπρ, Ὗς δοῖῇ 
Κπονν πιε, ἃπά γε Κπον ψνἤεηςε 1 

27. ἩΗσραυδεὶ! (ἀλλά)...1 ὙὍῆδ βυϑρίςείοη 5 
δῖ οὔςδ εἰ δϑιθ 845 ᾿πΠροϑϑιἷθ: αὐῊ ἄμοαυ...Μὸ 
γ»αη ἐποαυεῖρ. Τῆ6 ἵἴννο ννογάξ ἄπουν, ἀμοςυερ 
(οἴδαμεν, γινώσκει) ΟΥ̓ ἃ σοηϊταπὶ δεΐννοεη 
(ῃ6 Κπον]οάρο νυ ις ἢ 5 [0}} δηὰ δοιάϊηρ, δηὰ 
(πδὶ νῃςἢ σοπιθ5 ΟΥ̓ ρΓορτεβ8 δηα οὈϑεγνυδίίοηῃ, 
Οοιηρᾶτο χὶν. 7. 11. 24, ποῖθ. 

«ὐϑέπες δὲ 14] 1... 6 κῆονν Η!8 ΓΔΠΉΠΥ δηὰ 
Η!5 Ποπιθ. Υ δὲ ὄνθη 50 {ΠΥ 1πουρξ οὗ Ναχὰ- 
ΓΟ δηὰά ποῖ οὗ Βει ] μοι, Πᾶν! 5 ΟἸΥ, Ὁ. 42. 
Οοπιρατο Μαῖϊ. χίθ. ς4 ἢ. [ἴ δεεὲπὶβ ἴο ἤᾶνα 
Ὀδοη ὀχροοϊοά {παῖ Μεοβϑίδῃ νοι]ά ἀρρθᾶγ 
βιυδάθη!υ (ρογηδρβ ἔγοπι Όδη. Υἱ]. 13, οὔ ΤτΌμι, 
541. 111]. 8), Ὧο οὔθ Κπὸνν νἤθηςθ, νν ἢ 116 (ἢ γιϑῖ 
᾿ιδὰ Ἰνοά ἰοὴξ ἀπιοὴρ Ηἰ5 σουπίγγπιθη ἰη οὔ- 
δουγγΥ δηά γοῖ Κηοννῃ ἴο με. Ασοογάϊηξ 
ἴο ἃ [εὐν]ϑἢ βαγίηρ (' δαπῃθάγ.᾽ 97 4) “ 1ἢγεα 
(πηρ5 σοπὶθ ΠΟΥ πποχρεςϊοά, Μεββϑίδῃ, ἃ 
ξοά-ϑεηα δηὰ ἃ Ξοογρίοη." Δσςογαϊπρ ἴο ᾶἅπο- 
(ἢν γα τοη, Μοβϑιδῇ ννουά ποῖ ἔνθ ΚηοΥ 
Ὦ]5 οὐ τηϊδϑίοη 11] Π6 ννᾶβ δηοϊηίθα Ὁγ ΕΠ] 4ἢ. 
]ι8ῖ. Μ. ' )14].᾽ ὃ 8, Ρ. 226 Β. 

«υδὲη Ορνα (9 ΟἿ Σ180) εον»ιο} ὍΤΠα 
οχᾶςϊ ὀχργεβϑίοπ (ὅταν ἔρχηται σοηίγαπιοά ΜὙΠῊ 
ὅταν ἔλθη, Ὁ. 11) τρᾶγκα ἴῃ6 δεΐυδὶ πχοπηεηΐ 
ΠΟ ἴΠ6 σοπηηρ, 15 το θὰ, ὍΤἢδ Δρρθάσγδηοθ 
15 ἃ 50 ΓΡΓΙ56. 

28. Τρεη ογίϑαά ὕει. ἂἍ δὲ ἰσμσδί, “αγὶπρ] 
95:85 ὈΒΘΙΘΙοΣσΘθΘ, 45 δείηρ δισιδιηῖοά ἢ 
(ΠΘΙΓ ραγίιδὶ Κηονν]οάρο δπαὰ ἴπ6 σοῃοἰιϑίοῃ5 
ὙΠ ΙΟἢ ἴΠΕγῪ ἄγονν ἔτοπι ἴἰ, οσ 194 δ]οπά (ἔκρα- 
δφ) ἐπ ἐῤε ἐεριῤίε, ὑθδοθ δά ΒΑΥ1ΠΕ. 

Ὧδ ἰεϑΕ ΠΊΟΩΥ 5 σίνθη ρα] Οἷγ διὰ ἢ 
βοίθπηη πη ρἢδϑῖς, Οοτηρ. Ὁ. 37, Χιϊ. 44, ᾿. 15. 
ὙΠῸ οτἰρῖπαὶ ννογὰ (κράζω) οὐσσιΓ5. ΟΠ] τῇ 
[656 ρίδοθβ 'ῃ {πΠ6 Οὐβρεὶ (ΧΙ. 13, Χίχ. 12. ἅΓδ 
[4156 τοδα!ηρ5). 

ἼΤΠΘ τοροιτοη οὗ ἴΠπ6 ννογὰβ ἐπ ἐῤδο ἐθρηρίδ 
(σοπιρ. συ. 14) ϑ8εθπὶ5 ἴο ἱπαϊςαῖθ ἃ Ὀγρὰκ 
ἔννθθηῃ (15 ϑθθηθ δηᾷ ἴδῃο ἰδϑῖ. 

7ε δοίδ ἀποαυ νι, απά γε ἄποαυ (πᾶ 
Κπον)...} ΤὍῇε εἰδῖπι οὗ ἴπ6 ρϑορὶε οὗ Ϊοσυ- 
54[6Π| 15 ἄγανγη ουξ δἵ Ἰεηρίῃ (πε, σπά αὐῤεέποδ 
1 4»), διὰ 115 βιιρογῆςιαὶ ΓΤ ἰ5 σοποράοά, 
80 ΔΓ 85 πιεῖε ουϊνναγά ὀχρογίθησο ροθϑ, (ἢ τίϑῖ 
ΔηϑνοΓβ, 6 ἀο Κηονν Πλὲ ἀπά τὴν οτιξίη ; δῖ 
(δὲ 15 ποῖ 411. 7] Ἂ»ῃε ποὶ εορις οὗ πιγεεί, 5εἰ- 
ςΟΠΊ τη Ξϑοηεά, ἀδρεπάθηξ ὁπ ὯΟ οἴποῦ δυο ΠΥ, 
δμὶ Ηκ ἐῤαὶΐ “επὶ γκ16 ἐξ ἐγ, ῖ5α. Ὁὴ6 ννῇο ςοπὴ- 
ΡΙεἰεὶν ϑαϊίδῆεβ [86 σοποερίίοῃ οὗ ἃ ϑοῆάεσ 



ν. 29--33.} 

ἃ: δηῃάᾷ 1 λπὶ ποῖ Τςοπης οἔὗὨ πηγϑεϊῇ, 
δυῖ με τῆλι βεηξ τη6 ἰδ ἴγιι6, ΠΟ γ6 
Κπον ποῖ. 

29 Βυῖ 1 Κηονν δίπι: ἔογ 1 δηὶ 
ἔτοπι πἰ πὶ. ἀπά ἢς διῇ βεηΐ π|6. 

20 ΤΠδη {ΠῸῪ βουρῆς το ἴακε ἢϊπι: 
θυῖ πὸ τῆλ ἰλιά ἢδηάβ οἡ ἢϊΐπι, ὃδε- 
οᾶιι86 ἢ]5 ΠΟὺΓ ννὰ8 ποῖ γεῖ σοπΊ6. 

21 Απά πηδηγ οὗ ἴδε ρεορὶς δε- 

(ἀληθινός); ἰΐ ἰ5 οἡ Ηΐπὶ 1 τεῖγ, δηά ἔγοσῃ 
Ηἰπὶ 1 ἀγᾶνν ΤῊΥ 5ἰγοηρίῃ ; δηὰ Ηἰπὶ γε (επι- 
ῬὨδίΙς) ἔποαυ ποί. 

απά 1 αν» ποί... ΤΠο ἕδοεῖβ σῇ [ἴῃ 6 ΡΘΟρΡΙΘ 
Κπὸν δηὰ (ἢς ἔδοϊβ ΠΟ ἢ ΠΟΥ ἀϊὰ ποῖ Κηονν 
Δ΄ 5ΙΠΙΡῚΥ 58εἰ οἰάθβ ὈῪ ϑἰάθρ. (οπῖρ. συ. 30, 
1]. 20, ἰχ. 20; Μαζκ χίιῖϊ 11. 

οΓ »ινεἱ 7} Οὐοτήρᾶζε νυ. 10, ποῖθ. 
“ ἱγμο] ἢ ᾿νογὰ τεπάογοά ἐγμε (ἀληθινός, 

ΠΟΙΏΡΑΙΟ ἱν. 23) Γοΐδιηβ 118 ῬΥΟΡΟΥ τηδδηΐηρ. 
Οοάὰ 5 ἀδϑογι θὰ 85 ἴγι16 ποῖ πλθγεὶν ἴῃ 50 ἔν 
8ἃ5 δ ξᾶνθ ἃ {116 πλοβϑᾶρο, Ὀυΐ 45 ὁπ ψῆο 
ΤΟΔΙΪΥ ϑθηΐ ἃ ΠΊΘΘΘΘΠΡΟΥ; ἃ τοδὶ ἘΔΙΠΟΥ, 85 ἴἴ 
ὝΈΓΟ, βοηἴηρ ἃ το] ϑοη, ὅδε 4ιοβίίοη ννᾶ5 
85 ἴο ἴῃ δι! ΠΟΥ Υ οὗ ΟὨγτῖβί. 

γε ἐποαὺυ πο] Οὐοτῃρ. ἱν. 22.ὥ. Τἢ5 ἕδίδὶ 
ννδηΐ οὗ Κηον]οάρο πιδήθ πεὶγ Ὀοδϑῖ οὗ κηονν- 
ἰοάρο νϑῖῃ. Ὑπὸ ννογάβ ἂῖθ ἃ σδὰ δϑοῆο οὗ 
(86 ορεηΐϊηρ ψογάβ. Α8 ποὺ ἐδοιρῆς {ΠῸῪ 
ταν ΟὨγδὶ 8580 ποὺ τπουρῃῖ ἴον Κπὸνν 

2θ. 1 (ουπγὲ 8Μμ1)---ἃβ ορροβθά ἴο γοω --- 
ἀποαυ ῥὲνι, γὸγ (Ὀθο8 89) 1 αν» 7γο»ι ῥίηι] 
Νονν 45 αἰννᾷᾶγβ 1 γτοϑὲ ὑροὴ Ηΐϊπι, ἀετγινὶης 
ΤΥ ὑνΠΟΪ]6 Ὀεΐηρ ἴτοπὶ Ηΐπι, σμά ἐκ ῥα “τηἴ 
(698) »"ο. ὍΤΠ6 σοπίϊημδηςο οὗ Ὀεὶπρ ἂπὰ 
ἴπ6 Ὠιδζοσγίς τη 5ϑίοη ἅγθ δεῖ ϑἰάδ Ὀγ δά, δηὰ 
ὈοΙῈ γὲ σείεγσγεὰ ἴο Οοά. 

380. Τόεη ἐδ «ομσδί...} ΤὍεν σομσῥί ῬΆΘΥΤ6- 
ἴοτο---᾿εσάυ5ε οὗ Η!5 οεἰδίπιὶ ἴο Ὀδ 56πί ἔγοπι 
Οοά---ἶἰο ἑαζε ῥίρ»μ. ὙὍὙΠ6 βδυδῆοθοςϊ ἰ5 ἴἌκθη ἔγοτῃ 
"ἐ Θ0ΠῈ6 ΟὗἉ ἴπεπι οὐὗἨ ἁ ογυιβαθπι" (υ. 2), ἴμο56 
ΔΙΏΟΠΡ Πποπὶ ννῆ0 ἃ.Γὸ βρϑοῖ δ! γ “δ ]]οὰ "’ [6νν5.᾿ 
(οπηρᾶτε συ. 32, 44, (111. 20, 59}, (Χ. 31), 
χ, 40, Χὶ. ς7. 

μέ πο γπιαη... διὰ πὸ »:ῶη... ΟομραΓα 
τ. ,8, ποῖο. 

δὲ: ῥομγ (Οομπίρᾶζγε χὶϊὶ, 1, ποίο. 

81. “πά »ιαὴῦ 977 {δὲ ῥεορίε... Βπατ οὗ 
89 Σι α]01Ὁ᾽46---ἰπ σοπίγαϑε νῈ ἢ ἴδ Ἰεδογ5 
οὗὨ Ϊογυ βαίθηη---ριαη» δοουεά οη ῥί»νι, ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ξανα ογδάρηςε ἴο ψῃαῖ Ης 5.]!ὰ (“" Ὀεϊονοά 
Η μι"), Ὀυξ 5ιιτεηάογοά (ποπηβοῖνοβ ἴὸ Ηἰ58 
ξΕυϊάληοςο. [{ ἀοεβ ποῖ ἄρρεᾶσγ ἴδπαί {ΠΕῪ γεῖ 
ἀεβη  ΕἸΥ τεσορηϊϑεά Ηἰπὶ 25 Μοβϑίδῆῃ, Ὀδοδιιϑα. 
Ης μιδὰ ποῖ γεῖ Τὀρεηὶγ δϑϑοτιοὰ Ηἰ5 οἰαῖπι ἴο 
"Ε 1π|6 (χ. 24), [πουρἢ (ΠΟΥ ψεσὲ ργερατοὰ ἴο 
ο 530. 
ἤδεη Οδιιεἱ εοριοί δ, «υἱδ! δε... 

σπχίδὶ ΔΘ Ηὁ εο»μείό... Τ' 
ὙὝ111 ᾽ὉΌ᾽896 

4ιοβίίοη 

51. ΙΟΗΝ. ΜΙ]. 
ἸΙενοά οἡ ἢϊπι, δηά 3414, θη ΟἸ γίβὶ 
σοπλοῖῃ, ΨΜ}}} 6 ἀο πιοῦα χλῖγᾷο 68 
τῃ2π 8656 ψῃΙΟἢ τῆϊ5 σιαπ μδῖῃ ἀοπε 

422 4 ΎΠε ΡΠαγίβεεβ πεαγά τῆδῖ 
τῆς ρεορὶε πιιγηιυγεά δυςἢ τῆϊηρθ 
σοποογηίηρ Πίπι; δηά τῆς ῬΠΔΓΙβε 68 
δηὰ τῆε σἢϊεῖ ρῥγιεδῖβ βεηῖ οὔ οΓβ ἴο 
ἴλΚε Ὠϊηι. 

22 ΤΠδη 5414 εβδιιδ ὑηζο τῇδηη. 

(μή,  υϊξ. περπ φμὶ) ϑυρροϑίθ. ἴῃς Ἰπέθγεησα 
ἴπδὲ [6815 τηυϑὲ Ὀε ἴΠ6 Οἢγίϑῖ, {που [6 
Ἰηΐογοηςα 15 ποῖ ἀγδαννῃ. 
ἐδ νιαη ῥαΐδ ἀομἊ) ἰδὲ νριαπ ἀ1ἃ, ὙΠΕΥ 

Ἰοοῖκ Ὀδοκ ὕροη {86 “5:55 ἢ] ἢ ΟΠ σὲ ἢδά 
ὙΓΟΌΡΗ 85 4 ΝΠ ΟΪΘ, πον ϑθθη αἰβραεϑι οηδίοὶΥ 
ἴασ οἵ. 

82--3886. ὙΠεβο νόῦϑο5 ἀθβοῦῦα (6 ταῖϊγά 
50θη6 ἰῃ [6 ςοπίγονοσθυ. 1ῃῈ νν 5ῆ65 οὗ 
Ομβι 5. ἐποηηῖοβ (τ. 30) 5σοοὴ ἔουπαά δἼοῖϊνε 
Θχργεδϑίοη. ΤῊ ϑδημοάτγίη δεπί ρυ Ὁ] 1. ΟΥ̓ ΘΓ5 
ἴο 5εἶζε Ηἰπι; δπὰ ἴῃ {ποὶγ ργεξεηοθ ἔοσ {Π6 
ἢγϑὶ {π|ὲ Ηδ δηπουποοβ Η!5 βρεεὰγ δηὰ ἵγγθ- 
νος Δ0]6 ἀδρατγίυγο ἔτῸπὶ “(ἢ [ονν5᾽ (νυ. 33 Ὁ), 
ἴο τποῖγ θεν] ἀθττηθηὶ (υν. 3ς ἢ). 

8982. Τ7ρε βῥαγί"εε.1 ΟὐΟπ,Ρ. ἵν. 1. 
ῥεαγά ἐῤαὶ ἐδ ῥεορίε γριωγηπμγεά «μοῦ ἐῤὶπρ 

ῥεαγά ὉΔ9 λυ υΣπ|ὰ9 ἹΠΌῸΣΤΙ ΣΙ ΠΒ 8.089 
ἐῤίηχοε, 85 ὈΘΙΏΡ ἱηνν ΑΓ] ἀϊ55αι]ςβθα ἀπά ἱγγὸ- 
50 εἴς, 

ἐῥεὲ βῥαγμδες αμά ἐδε δὶ ρῥγίθ 7 ὉᾺ9 
ΟὨ1θζ7 ΡΣ1ΘΒ᾽Β5 δῃᾶ ῬΙΔΣ1Βθ0686. ΤΠ Ποπ- 
ιηδίίοη οσουτα αἷϑὸο ἴῃ δὲ Μαίζπον : Μαῖϊ. 
ΧΧΙ. 4ς, ΧΧΝΙ. 6ό2.Ὀ ὍὉΠὲ ρἤγαϑθο Ὀυο ΔΟΪΥ 
ἀοβοῦῖδοβ [Π6 δϑαπηῃοάγιη ὑηάογ [Π6 ἔοττη οὗ 115 
σοηϑιϊςυθης οἾα5565.. ΟΟΠΡ. σ. 4ς,) ῃοῖδ, Χίὶ. 

47. 57. ΧΥΠΙ, 3. 
εἰς ῥγίο ἡ] ὙὝΠ6 Π116 ἀρρεαᾶῦβ ἴο 6 ξίνεῃ 

ποῖ ΟὨΪΥ ἴο ἴῆποβο ννῆο πδὰ δοὶὰ [Π6 οἢῖϊος οὗ 
ΠΙΡΠτρτοϑῖ, ἢκὸ Απηᾶβ (866 οἷ. ΧΥἹ. 13, 
ηοῖς), Δηὰ ἢϊ5 δοὴ ΕἸεδΖαγ, ἀπά δ᾽ πιο {6 5οῇ 
οὗ Καιηῃϊ, δηά 5ῃ πιο] ἴῃ σοη οὗ Ρῆδοι, ἣν μο 
ΤΩΔΥ 4}} παν Ὀδθη 4]ῖν6 δ [6 {ἰπ|6ὸ, Ὀιτ 4150 
ἴο πιοιηθεῖβ οὗ [Π6 ὨΙΘΓΑγΟὨΙΟ4] ἔΔ ΠῚ} 165. νυ ΠΙς ἢ 
ὙΝΈΓΘ γοργεϑοηϊοα ὈΥ ἴπεϑε πιθη, 4116 ἱπξΆπιοι5 
ἴη [οὐνϊϑῃ ἰγαάϊπίοη. ΟἋομρ. εγεπθοιτρ, 
«.Η!ϑίοῖτο ἀε δ θβίιπθ,᾽ ρρ. 22ο. '΄. ὍΤῆυ5 
τπ6 (1|6Ὲ ἀθβογιῦεβ σγαῖμοῦ ἃ Ρο]ἰς4] ἔδοϊ!οη 
ἴπδπ 4 ἀεῆπιίε οϊςθ. Οοιῃρ. Αςῖίϑ ἰἱν. 6 (σα: 
»ΩΜ} Ὧ. «υεγὸ 97 ἐδε ῥἰπάγεά φ ἐδεὲ δὶσῥ ῥγἱεσ). 
866 Ὁ. 45, Χὶ. 47) 57, Χὶϊ. το, ΧΙ. 3, (35}» 
ΧΙΧ. 6, Ις, 21. 

Οοπηρᾶγο 4150 Μαῖξ. χχυῖϊ. σ,, ποῖθ. 
οἴξεεγ: (ὑπηρέτας) εἰοϊΠοά ν». ἢ Ιορα] δυῖῆο- 

ΓΠΥ δηὰ οδογίηρς (ῃ6 ἰῃπϑίγιςσίοη5 οὗ {πὸ 
Οουποῖ. Οομρ. νυν. 4ς ἢ, χυὶ. 4, 12, 18, 
22) ΧΙχ. 6; Αςῖϑ Υ. 22, 26. 

858. ὙΤόεη «“αἱά ὕεσια τοῖο δε) 9888 
ἘΒΘΙΘζοΟΣΘ δα. Τῆς νγνογάβ ἴᾶνα ἃ ἡ] ἘΣ 
Δρρ]οδιίοη ἴμδη ἴο ἴῃ ΟΠ ΓΟΓΒ. 
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Ὁ “δδΡ. 13. 
33. 

Ὑεῖ ἃ [π|||ὲ γῆ] ἂπὶ 1 ἢ γοιι, ἀπά 
ἐῤέπ 1 ρο υπηΐο Πἰπιὶ τῃδῖ βεηῖ π|α. 

24 ἘΥ 6 5}1] 8εὲκ πὲ. δηά 5}}8]} 
ποῖ ἢπά πὲ: ἂδπά ψῆεσγε ἰ δηι, ἐῤί ἐεῦ 
γε σδηποῖ Πςοπηα. 

ἼΒεη 8414 τες ενν8 ἀπιοηρ 
{ΠεπΊβοῖνεβ, ὙΥ ΒΠογ Μ1] πε ρο, τῃδὲ 

α ἢ εἶς αυὐδὶ 6] τ νγ85 ἀρουῖ δἷχ τηοηζῇῃβ ἴο 
1Π6 1,ϑὲ Ῥδβϑβονοῦ, 

«υἱὲῤ γοι] ὝὙΠ6 “τἀ 6,᾽) [6 “ὁ [νν5,᾽Ὁ 
1ῃ6 ““ οἤςεΓΒ,᾽" ἅγὸ 4}} στουρεοά τορείμογ ἰῃ οπ6 

Υ: 
1.χο... ΤΉγος Οσεοῖκ ννογάϑ ἅτὸ ἴἢι.5 ἴγϑη5- 

Ἰδϊθα ἴῃ 81 [οἤπ, πὰ ἵννο οἵ ἴποπι ἰῃ βίπλ δῦ 
. (οηποχίομβ. Εδοῆ νογὰ ὄχργοϑϑθοθ 4 ἐϊδίηςῖ 

ἀϑροοῖ οὗ ἀοραγίαυγο, δηὰ 115 βρϑςῖδὶ ἔογοθ πηιβὶ 
6 ἴακοθη ἱπῖο δοσοιηΐ ἰπ ἴδε ἱπίογργείδιζοη οὗ 
16 ράβθαρθὸ ἴπ ῃΙΟἢ ἴἴ 5 ἔουπά. ΤΟ ἢχβὶ 
ννυγά (ὑπάγω), ννῃ]ς ἢ 15 δά ΠοΓδ, ἘπΊρ ἢ 451265 
16 ΡΕΥβΟΠΔ] ἃςΐ οὗ ροίπρ ἴῃ 156} 85 4 τ ἢ- 
ἀγανναὶ (ν1}1}}. 14, 21 ἕν, ΧΙ, 4,.23, 26, χὶν. 4 ἔ, 
48, χνῖ. ς, 1ο, τό ἢ). 

ὙἼΠ6 βοσοπὰ ννογὰά (πορεύομαι) τιλτῖκα (6 
ΒοΙηρ 5 σοπηροϊοα νὴ ἢ ἃ ῬΙΓΡΟΞΒΘ6, ἃ τη! 5ϑίοη, 
8Δη ἐηὰ ἴο Ὀδ6 ραϊποά, ἃ ννογκ ἴο 6 ἄοῃο (νυ. 
35. ΧΙΝν. 2.12. 28, ΧΥΪ, 7, 28). 
ΤΣ {πὰ ννογά (ἀπέρχομαι) ΘΧΡΓΕΒΘ65 

5 ΠΠΡ]6᾽ δοραγδίίοη, ἴπ6 ροιϊπῖ [εἴτ (νι. 68, χνὶ. 7, 
80 ἀαυα}). 

ΤΠεῖν αἰ θγοποεβ ἃ ΥΘΓΥ͂ ΟἸΘΑΥΙΎ 9θθη ἴῃ ἃ 
σοιῃράγίδοη οὗ χυΐ. το (ὑπάγω) νυ] χὶν. δ 
(πορεύομαι), ἀηὰ {πε 5ιςςοοϑίοη οὗ ννογάβ ἰπ 
ΧΥΊ. )η---τὸ (πορευθῶ, ἀπέλθω, ὑπάγω). 

ὠπίο ῥὶ»ι ἐῤαὶ “πὶ »ῇ] Ὠυτίηρ (6 ἀϊ5- 
ΘΟΙΙΓ565 ἰπ 1ἢ15 σπαρῖου {Π6 τϑέεγοηος 15 ἴο {Π6 
ΔΟΪΒΟΓΥ οΥ̓Ὠ πιϊϑϑίοη (ῥίγε ἐῤαὶ «ἐπ! νιο)ὺ πὰ 
ποί οὗ παίυτο (ἐῤε ἔαέῥεγ). ὙὍὨῈ {πουρῆϊ οὗ 
ἐῤε Βαιῥόγ ἰ5 δεἰϊἀθὰ ἴῃ ςἢ. γ1}. χό, 18. ἼΤΠ686 
τνοσάβ {Πποηηβοῖνοβ ἰθᾶνο ἃ τἀ άϊθ πηϑοϊνθὰ 

84. Υὲ «ῥα “εεὰ »πε... ποῖ ἴῃ ρεπιΐθποα 
ΠΟΥ γοῖ ἴῃ ἀπρογ, Ὀιιΐ 5ΙΠΑΡΙΥ ἰη ἀϊδίγοθθ, Υοιι 
5011} τροδ]] ΠΥ ννογὰβ δηὰ ννοῦκβ, δηὰ νν]βῃ 
Οποθ δρδίῃ ἴο 566 ἰξ ᾽ἴ πιῖρμῖ Ὀ6 (δῖ ἴῃ πθ 
{Πογθ ννόγὸ ἀεϊνογδηςσθ. Ὅδὸ [πουρῇξ 15 ποῖ 
οὔ [πῃ (ῃγίϑὲ βοπογδιν, Ὀὰΐ οἵ [πε [,οτὰ Ηϊτη- 
561, ννοϑα ροννοσ ἀπά ἰονε {Π6Ὺ μδὰ ὄχρογὶ- 
ϑηςθ 4. Οὐοπιρ. ἰμκε χυὶ. 22. (ΟὐΟηίγαβί [ἢ 15 
᾿ποβοςοίι4] βοοκίηρ νν ἢ Μαῖξ, νυἱῖ. 7. 

απά «ὐῤέγε 1 »η... ὍΠο ἴδοι οὗἉ ἔδ]γο 15 
τείοτγοά ἴο ἴΠπῸ σδιιϑθ οὐ ἔδ]υγο. (Ογῖσῖ 15 
Ἐ556 ΠῈ14}}γ πογὸ ΒΓ δ ροῦθ. ΤΠο 5ἴγθ55 
ἴη 1815 ρΡίδος 15 ἰαϊὰ ὕροὴ ἴῃς ἀϊβογθηος οὗ 
Ἑπαγαςσίοσ (1 4»η) νυ ῃ] ἢ ηνοῖνες δοραγατίοῃ, 
δηὰ ποῖ προη {Π6 5: πΊρ]6 Πιϑζοσις δ] βϑοραγαίίοη. 
Οὐοιηρ. νι. 2ὲ, Χὶϊ. 12 (1 σο). ΤΠ ργοποιηβ 
ἱπ {πὸ οὐ ρίπαὶ ἀτὸ ρἰασθὰ ἴῃ δρμπῃς Ἰυχῖδ- 
Ροβιίοη (εἰμὶ ἐγὼ, ὑμεῖς...) 

856. Τῥεη «αἰ δὲ ὕεᾳυ:..1 Ὑ{ῤΡῈ (7εαυς 
ἘΒΟΣΟΖΟΣΘ «αἱ. ἼΠοΒΟ Ποὺ οἰδϊπιοά τδ6 

51. ΙΟΉΝ. ΜΙ]. [ν. 34---36. 

νγῈ 5}|4}} ποῖ πᾶ δΐπὶὶ νν}}} ἢς ρὸ 
με 

ι - ἔοι, αηἴο ἴῃς ἀἰδρεγβεά δπιοηρ ἴπε "Όεη ᾿Οτρ 
{1165, Δι ἀ τεᾶςῇ τῆς (σεπε]ε5 ἡ 

46 Ὑνμαῖ πιαμπέν 77 βαγὶῃρ' 15 (ἢ 18 
(Πδτ ἢ 54, Ὗε 5}4]} 5βθεκ πι6. δηά 
58Π4}} ποῖ βηά σις: δῃά ννῆσγε 1 46}. 
ἐδ εεγ γε σληποῖ οοιηε αὶ 

ΠΛΟΠΟΡΟΪΥ οὗἅὨ τοϊρίουβ ρυν! ορθθ ἀτὸ βοραγαίϊοα. 
ἴτοπι ἴθ τοϑσῖ. Ηρηοθ ννὲ ἢᾶνο δα»ρῃόοηρ ἐῤερ- 
“εἶνε: (Χὶϊ. 19) ἀπά ποῖ οπό ὁ αποίῤενγ. 

«υἱἱ! ῥὲ 9ο] αὐ ὉᾺ1Β ταδὶ σο, ἴΠ]5 ΞΓΔΠΡῸ 
Ῥγεΐοπαοσ (οὗτος). ὙΠῸ ργοῃοῖῃ ΠΕΓΟ σΑΓΓΙΟΒ 
8 δεςρηΐ οὗ ϑιυγργίϑθ δηά σοηϊεηρί. (οπΡρ. 
Υἱ, ς2. 

ἐδαὶ αὐό «ῥρῥαϊ "οἱ... (αὶ ννὸ (ἡμεῖς) το 

δἰδηὰ ἰπ ἴμ6 οἰοβεδξὲ σοηηθχίοη νυῇ 411 (Π6 
Ρεορῖὶε οἵ Οοά. 

ἐδε ἀϊρεγεάδ αριοπσ δε Οεμ 61] ὈᾺ 9 ἀ18- 
ῬΟΣδίοΣ διροπβ ὕ9 ΟΥΘΟΙΚΒ (ἢ διασπορὰ 
τῶν Ἑλλήνων, νυ]. ἀμῥεγιίο σοητρν, δε 
Ἶθννβ, ἴῃαῖ 15, ῆο ἃγὲ βοδί[ογεὰ δηηοὴρ [ἢ 6 
Ὠοδίηοη Οτοοκ-βρεακιηρ παϊίοηθ. ὍΤΠε [ονν5 
νν ῆο νν ΓΟ 51}}} ϑοραγαϊθαά ἔγοπι {πο ]Γ νη ἰδπὰ 
δῇῆοῦ {μὲ Ἀαίμυστι ννεγὸ σδ]]δαὰ ὈΥ ἔννο 5 ΓΙ ΚΙΠΡΙΥ 

βίρηιβοδηΐ ἴογπιβ: ἴῃ “" Οδρινιγ "ἢ (οὐὖ2 ἔτοῦι 

πο, ῥε νιαδς δαγε, ἀποικία, μετοικεσία, αἶχμα- 
λωσία), δηὰ ἴῃ6 “’ Ὠ᾿δρογβίοη ἡ (διασποράλ), 
ὙΠΙΟἢ Πᾶ5 πΠ0 ἀϊδίϊποϊ Ηδῦγονν ουττείϊδτινα. 
ΤΠῸ ἢγσε τπᾶῦκϑ {πεῖς γοϊδῖίοη ἴο ἴπεὶγ οννη 
Ἰαπά : (Π6 ϑοσοπά {Π6ῚΓ τοϊδίίοπ ἴο ἴδ ἰαπάς 
νυν ΙΓ ἢ [ΠΟΥ οςςιρίοά. ὙΠΕΓ οὐ ἰαπαὰ ν᾽ᾶ5 
βίρροά οὗ ἴποπὶ, απὰ {ΠΟΥ νοῦ βοραγαῖοα 
ἔτοτῃ ἐποὶγ πδηοηδὶ Ὀγνεροθ. Οἡ [ΠῸ οἵμογ 
Παπά, {πὸῪ ψεῖς 50 ϑολίζογεα ἃπηοηρ [6 
Παῖϊοηβ 85 ἴο Ὀδοοπῖα ἰῃ6 ϑθθὰ οἵ ἃ ἴυΐυγα 
Βαγνοσῖ, ΤΠ ἱποι σῆς 5 τοσορηϊθδοά ἴῃ ἃ 
δι Κπρ σομημηθηΐ οἡ Ηοϑ. ᾿ϊ. 24, ιοίοά ὈΥ 
ψνάπρομβο: ΚΑ. ΕἸιοΖοῦ οαὰ ἴμ6 Εἴογηδὶ ἢλ95 
{πογοίογε ϑδοδίιογοὰ τἴῃ6 [5γδεὶ 65 ἀπηοηρ ΟἴΠΟΓ 
Πδίοη5 {Παϊ [Π6 ποαίπϑη τῇδὺ αἰΐδοῃ ἐπ ηγβοῖνοα 
ἴο πο ( Ρεβαοἢ." 8) Ὁ). Μέαρογα τσὶ οο- 
συγ δα. χχνὶ. 25. Οὐομπρ. 54]. Χ]ῖχ. 6; 
76. χν. 7; 2 Μδος. ᾿. 27: 1 Ρεῖ 1. αἰ 
Ταπιεβ 1. 1. ΒῸτ (ἢ φθηϊῖνε 566 «τ Ῥεῖ, ἴ. 1. 
ἼΓῊΙΒ υϑᾶρὲ 5θοηβ ἴο Ὀ6 αυϊΐο ἀεςοϊδῖνθ ἀραϊηϑῖ 
[86 ἱπιογρσγείδιοη "Ὁ ἴμὸ ἀἰβρεγϑοὰ Οὔὐθοκϑ.᾽" 

απά ἱεαερ δὲ Οεμεος (ΟΣΘ661.8}}] πιᾶκο 
[Π6586 ἰϑοϊδίθά στοιιρβ οὔ [ενν5 ἴῃς 5ἰαγίπρ- 
Ροΐμξ (45 δε δροβἕϊεβ δοίυδ!υ 414) οὗἨ ἰϑᾶςἢ- 
Ἰπξ ἀπιοὴρ ἰῃ6 Οδηίἶοβ. ὙΠ15 15 ἴΠ6 οἰ πηᾶχ 
ΟΥ̓ γγδιοηδ ῖγ. Νὸ ἰγὰθ Μοβϑίλῆ, ὯῸ ΟΠ 
ΒΟΓΙΟΙΒΙΥ οἰαἰπλῖπρ ἴῃς Ἐς, οσου]ὰ (1 [5 ἀτρυθά) 
Θηϊογίδιη ϑυςῇ ἃ ρ͵δη. 

86. ἢραϊ "παπηεγ οΥΓ “αγὶπς ἐκ 1ῤῖ4...} 
ὙΔαῖ 16 816 ποχὰ,.. ἴῃ 5ρίὶῖε οὗ 411, ( ἢγιϑε 5 
ννοτάς σδηποΐῖ Ὀ6 βῆδκοη οῇ, ὙΠΟῪ τὸ ποῖ ἴο 
6 οχρίαϊποὰ ἀννᾶῦ. Α νᾶξιιθ 56η56 γεπηδὶ 8 
{παῖ (πεῦε 15 'ῃ ἔμεπὶ ϑοπῖ ὑπίαι ποπιεα πιθᾶη- 
ἴῃς. 



ν. 37-39.} 51, ΙΟΗΝ. ΜΙ]. 

27 'Ἴη τῆς αβὲ ἀδγ, {παῖ ργεδὶ δα 
οὗ τῆε ἐεαβῖ, εβϑι8 βἰοοά δηά οτγιεά, 
βαγίηρ, [{ΔΥ πιδη {Ππ|γβῖ, ἰδῖ ἢἰπὶ 
σοπλα πηῖο Π16, ἀπά ἀτίηκ. 

[23 

χδ τὰ μὰ [6 βογρίαγε παῖ 5414, οἷἱἱδ οὐ ἢϊ8 
δε ]γ 58}.4}} ἔονν τίνετβ οὗ ᾿νίηρ νγδῖεσ. 

39 (Βυῖ τῇϊ5 βρακε ἢε οὐ τῃε ϑρίτγίτ, 11 τς 
ννἢϊς ἢ ΠΥ τῆδῖ θείαν οἡ Ηἰπὶ 5ῆου Δ΄ ὁ ὁ ὁ ὁὃ6ὲ 

Α͂ ΄ 

Ὅευξ. 18. γεςεῖνο: ᾿ς. 8 ΤΗξε τμδῖ Ὀε Ιθνθῖῆ οἡ πα, 88 

34. Ἴδε ἀνε ο οη ἐδὲ ἰα ἀκα) ὁ. {δὲ 
Ἐεασὲ (υν. 37---52). 

ΤΠ τεοογάὰ οἵ ἴῃ6 οἰγουχηδίδηςος οὗ 16 
Ἰαϑὶ ἀδὺ οἵ ἴμε Ἐθδϑὶ ςοηβϑὶϑίβ οἵ ἃ ἔγαβ πιο ἍΓΥ 
υἱΐϊογαηςο σοηίδιπίηρ ἃ πλοβί 5ἰξηϊβοδηΐ ρτο- 
ΤηΪβο (37---39), Ἰορϑίῃοσ νυ ἢ 115 οἴθοϊ ὑροη 
86 πιά (4ο---44}; δηὰ ἰπθη πλογα ΤῸ - 
ΤΩΟΪΕΙΥ͂ ὕροη ἴπα δϑαπβοατῃ (4 ς---- 2). 

957. [πι|ῤὲ... δε ἢ ΝΟ οὁἈ “δὲ ἰαεΐ 
ἄαγ, ᾿Δ9 φσγεαΐ ΟΑΥ ὁ ἐῤὲ ἥα!. ὍὨς ρϑου- 
14Γ δτοδίποϑϑ οὗ ἴῃ6 οἱρῃϊῃ ἋἀΔΥ ΔῪ 'ἰπ ἴῃ6 
ἔλεϊ πᾶΐ 11 ννᾶ5 1ῃ6 οἱοϑδὸ οὗἩ [ἢ6 ννῃοΐο ἐδϑεναὶ 
δῃηὰ Κορ 45 4 ϑαῦδδιῃ ([,δν. χχϑ!. 236). [1 
[85 Ὀδοη ςοη᾽θοϊυγεά [Πδΐ ἃ ννὰ8 οὐϑογνεὰ ἴῃ 
ΤΩΘΠΊΟΤΥ οὗἨ ἁ ἐπε δηΐγδηςθ ἱπίο δῆᾶδη. Αἴ 
Ριοθοηΐ [ἃ 5 ἰγραῖθα 85 ἃ ϑβϑοραγζγαῖο Βοϑίναὶ. 
Οοιηραγο Εἰρῃτοοῖ, 44 ῥος. 

σ“Ἰο0 ΤὍΤΠθ οὔρίηδ)] (εἱστήκει) ἰ5 51η- 
δυ]αγὶγ νἱνιὰ: σώ 8 διαπάϊῃρ, νναϊοῇ- 
ἴηγ, ἃ5 ἴἴ τῖρῆϊ Ὀ6, ἴπΠ6 ῥγοσεβδϑίοη οὗ ἴῃ6 
Ρεορὶς ἔτοπῃ ποῦ Ὀοοίδθ ἴο [πο τδπιρὶθ, 
α»α τῇρη, πιονοά Ὁγ 50πιῈ οσυδϑίοῃ, 8.6 ἐγὶεά... 
(ὐομῃρΡ. 1. 3ς, ποῖθ, χυ"!. ς, ποῖσ. 

ΙΓ αν »ιαη ἐῤδίγ ἢ ὙΠῸ ᾿πλᾶρὸ Ἀρρϑαῖβ ἴο 
δνθὸ Ὀθθη οσςοδϑοηϑά Ὀγ ἴΠπ6 ᾿Ιθδ[ΙΟη5 οὗὨ νναῖογ 
Ὀτουρπῖ ἴῃ 4 ρβοϊάθῃ νε586] ἔγτοπὶ 51:104πὶ ν ῃ ἢ 
ὙΟΓΟ πηδάςδ αἵ ἴπο {ἰπ|6ὸ οὗ ἴδ ΠΊΟΓΠΙΠΡ δδογὶ- 
ἤσςο οὐ ἐδοῦ οὗ {πὲ ϑενθὴ ἀδγϑβ οὗ [6 ἔραϑί 
ὙΠΠ|6 [941]. χι!. 2 ψγ»ὰ5 ϑδης. [ἴ 5. ὑποογίδιη 
νυ ποῖ Ποσ ἴΠ6 ἸΙδίΙοη5 νγογὸ τπηδάδ οπ {πὸ οἰ ρῃτῃ 
ἀλγ. [ΙΓ ποὺ ννογὲ ποῖ πηδάθ, ἴπΠ6 ϑρηϊ βοδηΐ 
Ποϑϑδίοη οὗἨ πὸ 5 ΓΙΚΙΗΡ Πθ οὐ 1ῃ15 ομς ἀἰδΥ͂ 
οὗ τῃ6 ἰδαϑὲ νου] ρῖνε ἃ 511} τῆογ δίς ης 
οςοδϑίοπ ἔοσ ἴΠ6 ννογάϑ. 
μη »ι6] ΤῊ 5 ἰϑξδοϊοη 1165 ἴῃ ἴ86 ἀςοαθϑ5 

ἴο (τισι. Οοπιρ. νἱ. 3ς. 
ΤῊΣ ρουπηρ οιξδξλ]͵ οἵ ἴδὸ νναΐεσ (Κα 

(86 υδ86ὲ οἵὁ ἴΠ6 στοδῖ 1} ἢϊ5, 11}. 12), νγᾶ5 ἃ 
σοτηπιοπιογϑίίοη οὗ οπθ ςοηδρίσυοιιβ ἀεί8}} οὗ 
{πὸ Ἰἶδ τπ τη6 νυ] άοττιθ85 ἰγριπεά Ὁ ἴθ ἔδ5- 
ἔνα. ὙΠ ννῖοσ Ὀγουρῆς ἔγοιη ἴπ6 τοςκ 
ΒΡΡΙ Θὰ δὴ ἱπιαᾶρο οἵ ἕαΐυγε ὈΪοσϑίηβ ἴο [Π6 
Ρτορμεῖβ: Εζοὶκ. χ]νὶ 1, 12: 06] 1. χϑ. 
Απά (δεῖ εΡΙΝ 5 ἀδβηϊζοῖγ σοπποοῖθα ἢ ἰδ6 
1μοτάὰ ὃγ δὲ Ρδυ]: σ Οὐσ. χ. 4. 
Ομβὲ τπογοίογε ϑῆθνν5 ΠΟΥ (6 Ῥγογηϊδο 

οὗ ἱμαῖ δα ]Ὺ πλίγαοὶα ννᾶ5 σρπηρίεἰεῖγ ΑΙ] Π]]εά 
ἰη Ηἰ πιϑοὶ ἢ τη ἃ πίρθοῦ ἔοπη. Ηδ ννῃοὸ ἀγαηὶς 
οἵ (μαΐ νναῖεν ἐῃιγοῖθὶ ἀραῖη δι [Π6 νναῖοῦ 
ψΠΙςἢ Ηδ μάν Ὀθοδπὶθ ἃ ϑργίηρ οἵ νναΐου 
νη. Α51η ἰν. 14 [6 Ποὺ ἢ ρᾶ5565 ἂἴ ομσθ 
ἔτοπι ἴῃμε σδ(ἰϑίδοϊ[οη οὗ ρϑγβοῃδὶ ννδῃηΐβ ἴοὸ 
[16 Ξαἰσἔδοϊϊοη οὗ ἴμ6 νναπῖβ οὗ οἵδοῖβ νυ ῃ]οἢ 
ἕο] ]ονν 5 οἡ [ἢ|5. 

ΝοΙδίπΖ οδῃ ργονθ πιοτὸ ΟἸδΑσῚ {πὸ Ἰηἰπιδῖδ 
τοϊδίίοη Ὀεΐννθθοη ἴῃς τοδοδηρ τοοογάθὰ ὉΥ 

ΟΓ πε ΗοΪγ Οδοϑβῖ νγὰβ ποῖ 

δὲ Ϊομη δηὰ {δὸ ΟΪὰά - Τ βίαπιθηξ, ἴδδπ ἴμ6 
ΤΑΔΉΠΟΥ ἰπ νυ ἢ ΟἾ γίδι 15 βῆεννῃ ἴο [γδηϑίεγ 
ἴο Ηἰπιϑεῖ ἰπῸ ἤξυτεβ οἵ ἴδε Εχοάι ((Π6 
Ὀγάζθη βογρεηῖ, ἴΠ6 πιᾶπηᾶ, [6 ννδῖοσ, [ἢ 6 
ΠΟΥ ΡΙ]]4τ). 

88. ΤΟ σοηποχίοη οὗ {Π6 ρῆγαβο ἀν ἐδαΐ 
δεἠευείδ οπ ριρὶ οἰ ποσ ἢ τὴς ννογάς. νης 
Ρτθοθάς (κε δέγε ἐδας δείῥουεέθ ΟἹ γρι6 σο»ριδ 10 16 
απ ἀγὶμά), οὐ ἢ ἴΠο56 νὨΙΓἢ ἕο] ονν (δε δαὶ 
ὀείιουεί οπ νὸ αὶ {δὲ δεγίρέμγο ῥαΐ «αἱά, 1.6. 
ἴγυϊγ, ἴῃ δοσογάδηοθ ἢ ἴπ6 ἀϊνίπς ννογά), 
ἷ5 ΟὈν!οΟΥυ5Υ ἀραϊηϑδὲ (6 ϑρίγιξ οὐ ἴη6 ννβοὶθ 
Ῥᾶϑϑαρθε. Ἴηὸ ννογάβ ἂἴὸ οιἽδ οὗ ἰγιςῖ Ἵοῃ» 
βῖγυςξίοη. (ΟομΊρ. νἱ, 49; (εν. 11. 26, {1}. 12, 
21). 
δμε 586 Ώ56 Οὗ [ΠΠγϑῖ---- Π υβοπδ]ὶ ννδηῖ--- ΟΠῚ65 

ἢγϑῖ, θη ἢ (Π6 5αιϑίδοϊςοη οὗ (ἢϊ5, [86 
ἔΪπ655 οἵ ἔδιἑῃ ; δηὰ ἤθη, [Π6 το ϑῃϊηρ Θἢ- 
ἐγ ο5 οὗ δι ἢ. 

α. ἐῤὲ «εγίρίμγε ῥα! “αἰ (Βι14)}} Τς 
ΓΟίεγθηςθ 15 Ὡοΐ ἴο ΔΠΥ͂ ΟΠ6 ἰδοίδιθα ρᾶϑϑᾶρθ, 
Ὀυΐ ἴο [πὸ ΚΟΠΟΓΔΙ ἴόπουῦ οὗ 5: ραβϑᾶροβ 
85 541. ἵν}. τα. ΖοοΝ. χὶν. 8, ἴάκθη ἴῃ σοη- 
ποχίοη ν ἢ ἴῃς ΓΙ ΕΊΠΔ] ἱπιαρο (Εχοά. χν!!. 6; 
Ναπ,. χχ. 11). 

σῥαὶ! ἥοαυ γί υεγ ἢ ὌΤΠΟ Ὀὕοη οὗ [Π6 
Ὀϊ]οδϑίηρ Ἰορδάς αἴ οησὸ ἴο ἴῃς ἀεί υϊτίοη οὗ 
1 ἴῃ ἔΌ]]ΟΥ τηθᾶϑιιγο. (Οοπίρᾶτο ἴδ ποιιρῆξ ἴῃ 
ἷν. 14. ν]. ς7γ, ἡ. 26. Ηδς ννῇο ἀσγπκ οἵ τῆς 
δρίγίίυδὶ Βοος Ὀδοοπιθβ ἴῃ ἴατη ΠἰπΊθο ἃ 
τοςῖκ ἔγοτη νη νυν ἢ [Π6 ννδίοσϑ ἤονν ἴο 
δἰακο {πὸ {πιγοῖ οὗ οἴ μοῖβ. 

ὙΠΟΓΟ 15 ἃ πε ρδϑβϑᾶρὸὶη Αυριπιϊηο5 (οπ- 
ΓΑΘΠΙΆΓΥ Οἡ ἴΠ|5 ρΑ5ϑαρῸ 35 ἴο ἴΠ6 σπαγδσίογ οὗ 
ΟἸὨγϑι 5 βίϑ.: “1η [οἢ. Ὑ τας, ΧΧΧΙΙ. 9. 

389. μὲ ἐδὲ: “ραζε δε] ὝΤῆ6 ἱπβρίγεὰ δο- 
ἘΝ οὐὗὁἨ ἁ 1ἴπῸ ἀροβίϊθοβ ἀϊὰ ποὶ σοπιπιεποδ 
(11 αἴἴῖογ Ῥεηΐθεοοσί. Οοιῃρ. [νυκὸ χχῖν. 49. 

ἐδεν ἐδαὶ ὀείϊφυε οπ δί»ε «δομίά γεεείο)] ἐδε 
ἐδαί Ὀοϊονοᾶ οκΝ ῥὶ»ν ὝΟΥΘ δΌΟυ ἴο γέ- 
εὐῖυε (τυεγε ἰο γερρίυεξ).... ΤῊς πουρῆϊ οὗ {86 
Ἐνδηρο δῖ βοὸ5 ὕδοῖκ ἴο {π6 ἀεβηϊθ στοὰρ οὗ 
[με ἢγϑβί αἰϑοῖρίεβ (τοδάϊηρ οἱ πιστεύσαντες ποῖ 
οἱ πιστεύοντες). 

δὲ Ἡοίγν Οδωΐϊ (06 ΒΡ1710) «(«. ποῖ γεΐ 
Εἶνε!) Ὑπὸ δάάϊοη οὗ ἴπθὸ ννογὰ γέψεη 
ΟΧΡΓΟσ565 {πΠ6 ἴγιῃθ ἔογπλ οὐ ἴπ6 ογιρίπαὶ, ἰῃ 
ΜΠ ςἢ δέχ! ῖ5 ννπουξ [Π6 ἀγίϊοὶε (οὕπω ἦν 
πύεύ μα) ννῆεδη [δ ἴογπὶ οσσυγβ ἴῃ [1}}5 ἔστω, 
1ἴἴ ΠιΑγκ5 Δη ορογδίίοη, οὐ πιδηϊοβίαιίοη, ΟΥἹἉ 
εἰ οὗ 186 δριπί, ἀπά ποῖ ἴῆ6 ρεγβοπαὶ ϑριγζ. 
ΟΟΠΊΡΑΓΙῸ ἱ. 31, ΧΧχ. 22; Μαῖῖ. ἱ. 18, 20. 0 χὰ, 
ΧΙΙ. 28: [ὺὑκῸ ᾿ς, 37, 41, 67, 'ϊ. Ὡς, ἵν 1- 

δείαισε ἐδ41}] ΑΟἸΉΡ. χνὶ. 7), ποῖθ, ΧΧ. 17. 
ἼΤῊΘ ΠΕΟΟΡΘΘΑΓῪ {Ππ|ΠΠ δῖ] 0Π 5 οὗὁἩ (  γιϑ[᾽5 ἢἰβίογι δὶ 
Ργέβοησθ ἢ (ἢ6 αἴθε 1165 ὀχοϊυάἀ ρα {πδῖ γϑα]}- 

[ 
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" Μαῖῖ. Δ. 

γεῖ σίυεπ ; Ὀεσδιιβε τῃδί [6ϑι15 νγᾶβ ποῖ 
γεῖ ρ]ογῃβά.) 
᾽40 4 Μδην οὗ {πε ρεορὶς τπετγε- 

ἔογε, ψπθη πον Πδαγά τἢ]5 βαγίηρ, 
βα4, Οὐ 4 τὰ τἢ]85 156 τῆε Ρτο- 
Ρδει. 

41 Οτδεῖβ 5414, ΤῊ 5 5 τὴε (γίβί. 
Βιυιῖ 5οπιεὲ 5414, 8841} (  γιβῖ σοπὶα οι 
οὔ (Σδ1Π|εὲ Ὁ 

42 "δῆ ποῖ τε βογίρίαυγα 544, 
ἼΤπηδὲὶ ΟἸ γῖβε σοπιεῖῃ οὗ ἴῃς 5Ξεεά οὗ 
Πανὶ, δηά ουΐ οὗ τε τονγη οὗ Βειῖἢ- 
Ιεἢθπι, ννῆεγε [αν ννδϑ 

βαϊίοη οὐ Η!5 δυιάϊηρ ργθϑθησο νυ ἢἰοἢ ἐο]]οννοὰ 
οη ἴῃς Ἀδϑυτγτγθοίίοῃ. 

[τ [5 ᾿πΠροβϑιθ]α ποὶ ἴο ςσοπίγαϑι {πὸ πηγϑβίθ- 
ΓΙοιι5η685 ΟΥὁἨ Ὼ 1Π15 υζΐζογαηος ὙΠ Β [6 ΟἸΘΑΓ 
τοοδίης οὗ δ1 [οδη ὨΙπλβο]  οη (Π6 “ὁ ἀποζίοη "" 
(χρίσμα) οὗ Ὀεϊονοῖθ (1 [οὁἢη 11. 20 4.), νος ἢ 
ἔογπιβ ἃ σοπηηδηΐαγυ, βαϊπθὰ ὈΥ ἰδίογ ὄχρογὶ- 
δηςθ, Ὡροη {πε ννοτάϑ οὗ ἴδε !οτά. 

5]ογβεαῚ ΤΠὶθ 15 ἴηε6 ἢἤγδί αἰϊβιίποΐῖ τὸ- 
ἔογθηςσο ἴὸο {πΠ6 [,οτὰ 5 “" ρ]ογι οδίοη." ὍΠ6 
ςοπῃορρίϊοηῃ 5 σῃαγαςίογϑίὶς οὗ δῖ [ομπη 5 Οο5- 
Ρ6] (ςοπΊρᾶτγο ἱ. 145) 1). χα; [πἰτοά. ὑ. χὶν!!.), 
δῇ ἱποὶυυάθθ ἴθ οπα σοπιρίεχ ψῃοϊς [πδ 
Ῥαβοίοη ΜΠ ἴπ6 ὙΤ τ πιρἢ ἡν μισὴ ἔο]]οννοά. 
Τῆυ5 81 [οῇη τεοραγάβ (ἢ γϑι᾽5. ἀθαῖῃ 45 ἃ 
ΨιςῖοΟΥΥ (ςοπηραγο ΧΙ. 242 ἢ ποίδ, χὶ. 4, 40), 
ΓΟ] ον της ἴῃ6 ννογάϑ οὗ ἴΠ6 ᾿ογὰ ννῆο ᾿ἀθητι1- 
Πεοὰ τη6 ποιιγ οὗ Ηἰ5 ἀδδῖῃ νν ἢ (Π6 Ποιγ οὗ 
Η!5 ρἱογι βοδίίοη (Χῖ. 22 [.). [π᾿ δοσογάδηος 
ν ἢ τῆθ σάπια τπουρης ΟΠ σιδέ δροκὸ οὗ Η:π- 
561 5 δ᾽" δάγν “" ροσιποα " ἤθη Τά α5 Πδά 
ἔοηθ ἴοστί ἢ ἴο ἢϊ5 ννοσκ (ΧΙ. 31. ποίθ); δηὰ 
580 Ηε Πδιδὰ δ᾽γεδάυ τϑορινοὶ Ηἰβ ρίογυ ὈΥ 
6 [ἢ οὗ Ηἰ5 ἀϊδςῖρ]ε5. Ὀείοσε Ηδ κυβογοά 
ἔτ Ιο, ποῖθ). [ἢ ἃποίμογ ἀϑρθοῖ Η!β βίογυ 
Οἰοννεὰ δίζεσ Ηἰ5 ννἱτηάγανναὶ ἔγοπι ϑαγῖ ἢ 
(χν!!. ᾿ς, χνὶ. 142). ΒΥ (δῖ5 υβὲ οἵ [ἢ6 ρῆγαϑε 
πο Ενδηρο δὶ Ὀγηρ56 οὐἱ οἰοατὶγ [Π6 δὈϑο]ϊΘ 
ἀινίπε υμϊγ οὗ [6 ννογκ οὐ (ἶγχιϑ ἴῃ Ηἰϊς 
νυ ΒΟΪ6 “' πηδη ξεβίδιιοη ᾿ (1 Ιοδη {ἰ]. ς, 8, 1. 2}, 
ΜΠ Π6 ἀοοθθ ποῖ (85 δῖ Ρι})} τεραγὰ ἴῃ 
ἀϊδειποὶ βίαροβ 45 ἢ π}}}Ἰδιοη δηὰ Ὄχδ᾽ἰδί!οη, 

40. 2 ἴαην οὶ δὲ ῥεορίε ἐῤεγοίογε... δὶς 
“αγίη 5] βοτιθ ὉμΘΥΘΙΟΣΘ ΟΥἩ ἴδ 1η81}1}- 
τπτᾶάθ... 680 ὙοΟΙΣάδ (λόγους, ΝΡ. “6γ- 
»ποηξ:, αἰθοοι 565), ἴπδῖ 5, 85 ἰἴὮ ἀρρϑᾶγβ, 4]]} 
{Π6 ἀϊδοοιγϑοβ δὲ (Π6 ἔδεζναὶ, ἀπά ποῖ (ἢυ56 οἡ 
1Π6 Ἰαϑδὶ ἀδὺ οηἶἷγ. σγοῦδοϊγυ 1815 Ἰυάρστησπί 
γᾶγκϑ (Π6 ΣΘΠΟΓΆΪ ΟΡ ηΪΟη. 
“αἱ ὍὙΠ6 οὔ ρίηαὶ] νογῦ ἴῃ (ἢ 15 νεῦβὸ δηά 

186 ποχὶ (ἔλεγον, υϊξ. ἀεεῤαη!) ἀἀθϑοσι 65 
νἱν!]γ ἃ γορεαῖοα ὀχργοβϑίοη οὗ ορίπίοη. 

ἐῤε Ῥγορῥε Οομιρ. ἱ. 21, (θυ. χνη], 1 ς). 

41. δραὶΐ Ορνγίσέ εο»ρρὲὺ ὙὝὮΆΥ, ἀοῦ ὑδ9 
σμσιδὺῦ οο119 (μὴ γάρ)... 

42. Τῤαὶ ὥῤγμ1) αὶ Ὅπ9 Ομ σλδι. 

στ. ΙΟΗΝ. ΜΝΊ]. [ν. 40--47. 

43 ὅο τποῖὰ νγὰ5. ἃ αἰνβϑίοῃ δηοηρ 
{πε ρεορίε Ὀεσδιιδε οὗ Πϊπ,. 

44 Απά οῃιε οὗ τΠεπὶ νοι] ἢᾶνς 
τακεη πῖπι; Ὀυῖ ηο πιδη ἰαἰά παπάς 
οη ἢϊη,. ; 

4ἀς “ ὝΤΒεη οπῆς ἴπε οἴἴςετθ ἴο 
τῆς ςἢίεξ ργίθϑδῖβ δαπά Ῥἤδγιβεεβ; δηά 
{παν βαϊά υὑπῖο τῆεπὶ, ὉὮΥ πᾶνε γε 
ποῖ Ῥγουρῆξ ἢϊπὶ ἢ 

46 Τῆε οϑῆςειβ δηβϑννεῖξά, Νενεῦ 
ΙΏΔη 8ΡΆΚε {{κεὲ 18 πδῃ. 

47 ΤὭεη δηβνεγεά τπεαὶ τς ΡΒΑ- 
Γίβθο8.) ΑΓα γα αΪ5ο ἀεςεϊνεά ὃ 

ομἑ 9Κ' 1 δε ἰοφυπ 9 Βεέδίεθενι, «αὐδέγο.. ἢ 
Ῥσοὰ ΒΟΌΒΙΘΆΘΩΙ ὕὉ89 1118 9 αὐῤεγε... 
Οὐοτηρ. [ἰ541. χὶ. α; ἰοῦ. χχ!. ς: Μις. ν. 2. 
[ὲ 966πὶ5 δίγαηρθ ἴπδί δηγοηθ δοιὰ ἢδνθ 
ΑΥγρυθαὰ ἔτοπι {Π|5 ρᾶββαρε ἴῃαϊ (ῆ6 νυ τϊοῦ οὗ 
{πὸ Οὐοδθρθὶ ννὰ5 υπδοαᾳυδιηϊοα νν ΓΟ γισι 5 
Ὀιγ δὲ Βεῖμίοηεπι. Ηδ 5 ΠΡ τσοϊαῖοβ [Π6 
ννογάβ οἵ ἴῇε ταυτὰὰς νη γαῖ ὑπδο- 
αυαϊηίοὰ ψΙΠ 1 (ςοπῖρ. ὰκ6 ἴν. 23); δπὰ 
ποτα 15 ἃ ἱγαρὶς ἸσΟΩΥ ἴῃ ἴῆθ ἔδεῖΐϊ ἰηφτ ἴὴ6 
ςοπάϊξοη ννΒῖ ἢ ἴῆ6 οδ]δοΐοῦβ ἱβπουδηἘΥ 85- 
βιπγχεὰ ἴο Ὀ6 υηϑαϊσῆεα νν85 δοίυ δι! υ 5 ]ϑῆθά, 

48. α»ιοηρ ἐῤε ῥεοῤίε] 1ὰ ὃ. 9 τὰ] 149. 

44. -:ο»ιε ο ἐδορι)] οἵ ἴῃς τι. Ῥατί 
οὗ ““1π6 σοπιπιοη ρῥεορίο,") ννόγε ἢονν ἀ15- 
βαςἰ5ϑῆθαὰ νῇ ΟἸγιβέ, ἀπά ννου]ά μάν ἴδκθη 
Η πὶ, 45 ἴμε ρθορὶθ οὗ θγιιϑαὶθπὶ (υ. 30) 
δηὰ (ὃς ῬΠΑΓ5665 (υ. 22) Ὀεέογα. 

45. Τῤεη... οἶα.) {Τῶὲ οἷἷοωντι .θ619- 
ζοτο εα»φ, Ὀδσδιι56 ΠΟῪ δά ἑουπαὰ πο ορρογ- 
πΥ ἔογ (]Β]ΠπΠρ {Π6ῖγ πιοϑίοη. ᾿ 

ἐῤε είς ᾿γίεσις απ Ῥῤῥαγι σε] Ἀδραγάρά 
ΠΟΥ͂ ἃ5 ὁπ6 Ὀοὰγ (πρὸς τοὺς ἀ. καὶ Φ.), ἴΠ6 
δαπμοάγιη, δπὰ ηοΐ 85 ἴπ6 ϑοραγαῖθ οἱ λϑϑὸθ 
ςΠοπιροβίηρ ἰΐ, 45 ἴῃ Ὁ. 32 (οἱ ἀ. καὶ οἱ Φ.). 
ΤΠ ΟΑΥ ννᾶ5 ἃ ϑαῦῦυφίῃ δηὰ γεῖ {ἴπ6 σουης!ϊ 
ννᾶ5 ραϊμογρα, 

ἦδὲγ} «αἱά... Ὁ» ῥαυέ γε ποί ὀγοωσϑε 
ΨῺΣ ἀϊ!ὰ γὲ8 ποὺ Ὀχῖπξ2)) ὍΠὸ ργοποιη 
ἐκεῖνοι) υϑοὰ ἴῃ ἴῃς βγϑῖ οἰδιιϑο (ἐῤεν “αἱ4} 15 

[Παΐ ννῃ!ο ἢ σΟΏΘΓΑΙΥ ταῦθ ἰΠ6 τήοτο γοπΊοῖδ 
βυδ]οςϊ (ςοπιρ. Αοἴϑβ 11]. 13). [πη ἴῃς τποιρδὶ 
οὗ [Π6 ἀροβῖϊθ π656 δηθηηθβ οὗ Ὁ σγιϑὲ ἢ]} ὑρ, 
85 1 ψγογο, {πὸ ἀαγὶς Ὀδοκρτοιιηά οὗ ᾿ϊ5 ΠᾶγΓᾶ- 
{ἰν6, ΘνΟ Ῥγθϑεηΐ ἴῃ ἴῃς ἀϊδίδηςε. 

46. Νιευεν "»παη σραζε δε δὶ. »αη}] Νευεν 
απ 80 ΒΡ8Ἶκ6, Δςσογάϊηρ ἴο {πθ ἴΓ6 τγοδάϊηρ. 

Α7. Τῤεη... ἐδε Ῥῥανγί σε. Τρ Ῥραγίμεσι 
ῬΏΘΓΙΘΙΌΤΘ 5ΡΟΟΪ Δ} 5ἰδηάϊηρ οὐἱ ἔγοπι (Π6 
ννΠο]Ὲ Ὀοὰγ απρευενεά ἐῤόρι. ὝΠΟ ΠΟΘ ΠΥ οὗ 
ΟΡΪΠΙοη 15 βίγοηροῦ ἴηδη ὑπαὶ οὗ οἢς6. 

“γε... «ἀεεενυεά 3) «Ἄγε γε αἰ{ο----νν 56 5:Π}0]6 
ἅἀυϊγ τ 15 ἴο ὀχϑουῖο ΟἿΓ ογάετϑ- -1θἃ διοὺσ ἃ 
(υ. τ2)} ὝΒεῖγ ἔδυϊε ννᾶβ ἴῃ δοΐϊίοη (ἰκά αϑγα7) 
ταῖμοσ [ἤδη ἴῃ τπουσῃῖ (ὠεεεῤνεα). 



48 Ἦλνε δηγ οἵ ἐπε τγυΐεῦβ οσ οὗ 
{πε ῬΠατγίβεαβ δε]! ενεά οἡ ἢϊπὶ 

49 Βυῖ τῃ15 ρεορὶε ψῇῆο Κηονθῖῃ 
ποῖ ἴδε ἰανν ὅγε σιιγβαά, 

50 Νιοοάξηγιβ 541 ὑπο {πεῃ), 
πἌμαρ.3. (γε τῆλι σᾶπὶεὲ ἴο εβϑιι8 ὉῪ πίρῃῖ, 

12 Ὅευς, 17, Ὀαῖηρ οπα οὗ {πεπ},) 
.8, ἃς. 
, ἃ το. 15. 51 Φο1ἢ οὔ ἰανν ἤυάρε ἀπν πηδῃ, 

στ, ΙΟΗΝ. ΓΊἹ]. 

Ὀείοτε ἰξ ἤδᾶῦ ἢϊπι. δηά Κπὸονν τνῆδῖ 
ἢς ἀοεῖῃ 

ς2 ΓΠΕΥ͂ Ἀηβννεγεα δπά 8α!ὰ ππίο 
μῖπι. Ατῦ του 4150 οἵ (σ411|6ς ἡ δεδγοῇ, 
Δηα Ἰοοκ : ἔογ οιξ οὗ (δ 166 αγίβειῃ 
ΠΟ ρῥτγορβεῖ. 

53. ΑΠηά ΘνοΥΥ τπδῃ νηΐ πο ἢΪ8 
ονη δοιιβ6. 

48. οἵ ἐδε χων. οἵ ἴἢε πιο θεῖβ οὗ {δ 
ϑαηποάγῃη (ςξ, σ΄ 26, 111. 10 χαϊ. 42), ἡ οπὶ γου 
86 Ὀομηά ἴο ΟΌΘΥ, οΥ οὗ (ἴδ ῬΠαγίϑοθβ ψν ἤοδ6 
ΟΡἰπίομβ γοὰὺὰ ἃτθὸ Ὀθουπὰ ἴο δοςορί. Τὴ 
οΥὔρίπδὶ ἔοστῃ 15 βἰξηιβοδηῖ ; Ἠδὺ; ΔῈ ΟΠ6 
(μή τις) ΟΣ θὲ γιίογι ὀοίουεα ο ὀένῃ; ογ, ἴο 
ἴδλκε ἃ νυἱάδθγ γᾶῆρρ, ογ δὲ Ῥῥανγί:εες 

49. δὶ: ῥεοῤίε] ἐδὲα ταα]τιῖτπα ἂθ οὗ ννΒοπὶ 
ννὲ ΠοΔΓ, δηὰ ΟΥ̓ ψγῃοϑο ορίπίοη γοὺ ἃγὸ ἱπῆμ- 
ἐποδά, αγὸ εμγυέά. .4, ἀποαυὶπς ποῖ ἐῤε ἴα, 
ΠΟΥ ννογα ἴη ἴῃς ορὶπίοῃ οὗ [Π6 νυῖϑο "" ἃ ρθορὶἜθ 
οὗ {πὸ οαγῖη,᾽" δυςἢ τἴΠπδὶ πὸ ΨῆΟ μάν ἴΠ6πὶ 
ἃ ΤΏΟΓΞΕΙ τηογ θὰ αἰνπο οΠαϑεϊβοηθηῖ. Α ϑἂγ- 
ἼΩΡ ἰ5 ρίνοη ἴῃ “ ΑΡΟΙΒ 11. 6, “Νο Ὀτγυϊ5ἢ 
ΠΊΔΗ 15 51Π 16 ΓΙ Πρ, ΠΟΙ 15 Οη6 οὗ ἴπθ ρϑορὶς οὗ 
1πῸ φαγί ρου." (Οὐοἴηρατο Ν εἰβίοιη, σώ ἦοε. 
Μέεη ψεγὸ αἰν!ἀδὰ ἱπίο "" ρϑορὶθ οὗ ἴπ6 ϑατί ἢ " 
δηὰ “ὁ [Ἐ]]ονν 5" (Ὁ 27), 2.6. δἀπιοδίοα πηρη. 

δ0. ἐῤαΐ εαηι ἰο ὕεες ὧν πὶ δὲ) ἐδαὶΐ εαγτὸ 
ἴο Ἀπὶ ὈΘΥΟΣΘ, Δοςογαάϊηρ ἴο ἴΠπῸ {γ6 τοδάϊην. 

δοίη οπδ οΥΓ δεν] πὰ {πογεΐογε δὶς ἴο 
Βρθὰκ ἔἤτοπὶ ἃ ροϑβϑίιοη οὐ δαυ δι γ. 80 1ῃ6 
υοοίίοπ οὗ ν. 48 ννᾶβ δηϑννογοά. 

51. οῖδ ομν ἰααυ...δεαν δ'»] ὙὝΠΟΘ6 τνῇο 
Ῥἰεδάθα ἴογ {6 ἰᾶνν γΡΆΪῪ Ὀγόκὸ [Π6 ἰανν. 
(οιηραῖα  ευΐ. ἴ. τό; Εχοά. χχὶδ. 1. 

457 τι.) ἃ Ἰλδᾶξ ; ̓ἸἸΓΟΓΔΙΥ͂, "16 πηδη ἢ 
(Τὴν ἀ.) ἰῇ ϑδοἢβ οᾶϑ6 Ὡς ἢ σοπλὲβ Ὀείοσο 

ἐπι. Οΐ 1]. Ὡς. 
δεΐογε ἐΐ ῥεαγ ῥί»ῃ 1 ΔΟΥΑΙΥ, χορ Πσαῖ 

ἮΘΟΣ ἿΣΟΣΏ ΔΙ 86], 2.6. ὁ ΠΟΔΓ ννῃαῖ 6 ἢᾶ5 
ἴο υγρὸ οὐ [15 οὐ 5ἰάθ." ὙὍῇς 1ἂνν 5 ρδῦ- 
βοηϊῆοά. Τὸ ἴγυε [πάξε 15 ἃ ᾿ἰνίηρ ἰᾶνν. 

582. “γε ἐδομ αἰτο οὶ Οαἰέεο ἢ δηὰ ἱδποσο- 
ἴογε τπονθὰ ΟΥ̓ ἰοοδὶ ἔδεϊ!πρ. Αἴ (ΠῸ 54Π|6 
ἔπια ὈΥ ἴΠ6 σδοῖςς οὗ {Π]5 ἴογπὶ ἴο σπαγαςίογζα 
Ὁ γιϑι 5 ἔυ]οννοσβ, [86 αιοϑίίομογβ σοηίγαϑί 
ἴποπὶ σοηϊοπιρι οΙ 5}7Υ ἢ τῃ6 ἴσο ἴοννϑ. 

δεαγοῦ, απά ἰοοξ: μὸν... βοδζοῦ, διὰ 
800 ᾿Ὁ᾿πδὺ,.. ΤΠδ ρατίο]ο (ὅτι) 5 ἀπιδίυοιβ; 
δι ἰξ σε πὶβ οἡ ἴῃ ΠΟ]6 Ὀοίίοσ ἴο σῖνθ ἴο 1ξ 
{Π6 5θῆϑο “παῖ [Πδῃ ““ ἔοτ." 
γοιὸ (ἐγείρεται, ποῖ ἐγήγερται).}ᾺἩ Τα 

ΓΟίογθηοΘ Ἄρρϑᾶτβ ἴο Ὅε ποῖ 50 πηὰςἢ ἴο [ἢ6 
Ραϑὶ 45 ἴο {π6 ἔαΐυγο, Οὐδ]θθ ἰ6 ποῖ [δ6 
{Π|6 σοί οὐ 16 Ρῥγορἠοῖβ; ννὲ Ἵδηῃοΐ 
Ιοοκ ἴμθη ἴοσ Μοϑϑίδῆ ἴο σοπια ἔποηςθ. ὙΠῸ 
ννογάς ἤᾶνθ ἴπδὶς ϑοιΐδησθ οὐ βρϑηογαὶ ἔσῃ 
νΠΙσἢ τηάκο5 {ποπὶ 416 παΐυγαὶ ἴῃ 115 σοῃ- 
πεχίομ, ἰοῦ [οπαῃ, Ηοϑβῆθα, Ναῆαπι, δηὰ 
Ρεγθαρ5 ΕἸη4ῃ, ΕἸ]5ῆα δηὰ Απιοὸβ νεῖ οὗ 
ΟλΠΠ|66. Τδυ5 ἰξ ννᾶ5 βδαϊὰ ὃγ Ἀ. Του ἴῃ 
{πὸ παπιὸ οὗ ἈδὉ τμαΐϊ “16 ἰᾶνν νν 85 πηδί δ! η- 
οὐ ὈΥ {μ6 ἀννο! ]ογβ ἰῃ [ἀκ 4." (' Επιν.᾽ ς2, 45 
υοϊοά ΌὉγ ὟΝ ἅπϑοἢ6). Οοιαρ. Νευθδαοσ, "1,8 
Οδορτ. ἀὰ Ταϊπιυά,᾽ ΡΡ. 182 ἢ. 

θεὲ εῤῥποάφ οὗ, ἐδε «υογιαη Ἰαζεη ἐπ αάμδογ 
(νἴ. ς.3--ὐῦῦῖ!. 11). 

ΤῊΐ5 δοσουπὶ οὗ ἃ πιοβὲ ἍἽβαγδοίεγιϑες ἰῃ- 
εἰάδηΐ ἰπ ἴδ6 1,ογὰ δ 11 15 σογίδι ΠΥ ποῖ ἃ ραγῖ 
οὗ δῖ [οδη 5 παιγαῖίνθ. ὙΠῸ ονϊάθηος ἀρδιηϑὲ 
115 ΟΠΌΪΠΘΠΘ55, ἃ5 Δῃ ΟΥ̓ ΊηΔ] Ρῥίεσ οὗ [δ6 
Οὐοβροὶ, Ὀοΐῃ οχίοιτιαὶ δηὰ ἱπίεγπδὶ, 15 ουεῖς- 
Ὑν Βεϊπλης (5.66 Ααἀάϊιίοπαὶ Νοίθ); Ὀμυΐ οἡ {πὸ 
Οἴμεσ μαηὰ ἴἰ ἰδ Ὀεγοηὰ ἀοιδὲ 8ηὴ δυϊῃοηῖς 
ἔγαρτηθπίὶ οἵ δροϑβίοϊ!ς ἰγδάϊτοη. ῬγοῦδΟϊν 18 
ΡΓοθοσνδίίοη ννᾶ5 ἀιϊι ἴο Ῥαρία9. ΤῊ ἱηςσϊάἀοηϊ 
566ΠΊ5 ἴο Ὀοίοηρ ἴο {δε αϑὲ νἱϑὶξ ἴο [Θγιιβαί θη: 
δηὰ 1ἴ 15 ρἰδοθὰ ἴῃ 115 σοηΠΘΧῖΟη ἴῃ 50ΠΊ6 
Μ955. οὗ δὲ {υκὲ (ἔίογ [ὐὑκὸ χχΙ.). 

ὙῊΕ 5ρεςῖδὶ ἱπιρογίδηςε οὗ {πε πατταξίνε [165 
ἴῃ 1Πη6 ἕδοὶ τιδὶ 1ἴ τοοογὰβ [86 οἰπρὶθ σᾶθθ ἴῃ 
ὙΠ ἢ ἴἢ6 Τογὰ ἀραῖς νυ ἢ ἃ ϑροοιῆς 5 πη} 
ἃςῖ. Απάὰ [{Π|5 Ηδ ἀοδϑ (1) ὉΥ τοίογτίηρ 86 
ἂοὶ ἴο {π6 ἱπνναγά βρτγίπρ οὗ δοίΐοῃ, πὰ (2) ὈΥ͂ 
ἀφοϊπηρς ἴο ἔγοαΐ ἴπ6 ἰαρὰ] ῥθπδα ΕΥ̓ 45 [δαὶ 
νὨΙΟἢ σοττοϑροηάβ ἴο ἴπ6 γοαὶ ρα}, 80 {ΠοτῸ 
ἰ5 ορθηϑὰ ἴο υ ἃ ρ]πιρϑε οὗ ἃ {ὙΠ Ό.Π4] ΠΊΟΓΟ 
ΘρΑΙΓΟΠΙηΡ, δηὰ γεῖ τῆογο ἴθηάσθσ, ἤδη [ἢ6 
{ΠΌυΠΔ]5 οὗὨ πΊρη. 

563. εὐ "για «υεη1}] Μοτγο οἰ ϑεῖν, δὮ ΟΥ̓ 
ὙΘπῦ ΟΥ̓ΘΣΥ͂ πιᾶπ...Ὀπῦ ὕεια (1. 1)... 
Τῆυ5 ἴΠ6 σοηϊγασι Ὀεΐννθθῃ [6 νγῆοὶα ραῖῃοῦ- 
ἴῃς ἰῃ ἴπς τεπρ]Ὲ (ποῖ 186 πλθπιροῖβ οὗ ἴδ6 
δδῃπῃοάσίη ΟὨΪγ) δηά Οἢγιϑὶ 15 πιδάθ πιοῖθ 
ςοπηρἰ εἴθ, ; 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οἱ (ἨΗΑΡ. ΥἹ:. 20. 

ΎΒοΙο 15 ἃ 5βἰησυϊαγ δηὰ ἱπίογεϑεϊηρ νδγι ον 
οἵ τοδάϊηξϑ ἰὴ ἴθ ρῆγαϑθε νης} ἀθϑοῦῦε5 ἴΠ 6 
εἰ οὗ ἴῃς Ηοὶγ ϑριτξ 25 γεῖ υΐυγο, (ΒουΡ ἢ 
πιο 96η36 15 ηοΐ τηδίογι δ! ν δἰεςϊοά Ὀγ ἴΠποηὶ. 

(α) οὕπω γὰρ ἣν πνεῦμα, Ἶ. ὍΤδε Εξγρ- 

(ἴδῃ - ετβίομβ στοργοβοηξ (6 54πὶ6Ὲ σγεδαϊηνρ, 
1δουξὴ Μρρρδ. δὰ ἀ5 [ἢ6 δγίίοϊθ ἴῃ 115 τεπάεγ- 
ἴῃ. 

(2) οὕπω γὰρ ἦν πνεῦμα ἅγιον, .Χ, Μαβ88 
οὗ δυϊοπῖεβ. (Α ἰ5 ἀοίεςϊϊνε.) ᾿ 
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(2) οὕπω γὰρ ἣν τὸ πνεῦμα ἅγιον ἐπ᾽ 
αὐτοῖς, Ὁ. ()). 

(4) οὕπω γὰρ ἦν πνεῦμα ἅγιον δεδομένον, 
{. 

ΑΙ τἢς τοδάϊηρϑ αν θΑΥΪῪ δυϊμοτγιίγ. Βυῖ 
ψἢ1]|6 (1) οχρ δίηϑ πὸ οἴδμετβ, ἰζ 15 ποῖ θᾶϑύ ἴο 
566 δον Ιἴ σουϊὰ πᾶνε Ὀδεη ἀετγίνοα ἔγοηι {Π6Πὶ. 

ΟΗΑΡΤῈΚΝ ΝνΙΠ. 
Οὐγὲρ αοἰίνογείά ἐλε τυοπαη ἑαξορ ἔρε ααϊμ- 
“εῦγ. ιΔι 47} γεαγλείά. ἀΐρεο ἦς ἐσλέ 
οΓ 146 τυογίά, ἀνα ἡμσηβείά ἀϊς ἀοείγίμε: 

μή 

233 απμπειυεγείά {Δ ὅεῖυς; ἰλαί ὀοαςίεα οὗ 
“Αὀγαλανι, 59 αμαᾶ εοπυεγείά ἀϊνισεί “ηονε 
ἐλεεῖ» «γεν. 

Ε 5 νεπῖ ὑπο ἴῃς πιοιπίῖ οὗ 
} ΟἸΙναβ. 

2 Απά δα] ἰπ τῆς πιοτγηΐηρ ἢε 
ςᾶπι6 δρδίῃ ἰπῖο ἴῃς τεπιρὶθ, δηά δ]] 
ἴηε ρεορὶε σᾶπιῈ ὑπίο Πίπι; Δπά ἢξδ 
βᾶῖ ἄοννη, δηά ταιιρῇς τῃεπ]. 

σηαρ. ΝἿΠἼΠΠ]. 1. “ρὲ »ποισι οαὶ Οἰξυε:] ΤΠΟ 
Μοιηῖ οὗ ΟἸῖνο5 15 ποννῇογο πηθητοπϑα ΟΥ̓ ΠΔΠῚ6 
ἴη 81 [ομηβ ὐσοβροῖ. [ἰ 5 πηεπιϊοπθά 5ΈνΌγαὶ 
ἘΪΠῚ65 ἰπΠ ΘΟ οὐ {πΠ6 οἴπεῦ Οὐοβροὶβ ἴῃ σοῃ- 
ποχίοη ψνἱ ἢ {πὸ ἰαϑὲ δοθηθβ οὗ ἴδ 1,{{ οὗ 1Π6 
Ι,οτά. 

Ὡ, εαγὶν ἐπὶ δὲ νιογπὶπρ (ὄρθρον) (ΟπΊρΑΓο 
[κὸ χχὶ. 18 (ὥρθριζει). 

ῥε “αἱ 4οαυ"] αϑϑιπιθά ἢς ροϑιῖίοη οὗ 86 
δυϊῃογδιϊνο ἰθδσμοσ, Οοιηραγο Μαίΐ. ν᾿ σἱἍ 
ΧΧΊΙ, 2; Μδγκ Ιχ. 3ἃς. 

8. 4ῤὲ -ογὶδε: σπά Ἐκ 6 Ῥῥαγί“εε:7 ΤΉΙ5 15 ἃ 
σοηπιοη {{|6 ἴῃ {Π6 ϑυπορί5ῖ5 ἔογ (η6 ὈΟαΥῪ 
ΘΕΓΊΓΊΔΙΓΙΥ ἀεϑδοτιθοαὰ ὈΥ δῖ [οῇῃ 45 ἐῤὲε υδαυ:. 
Οομηρᾶτο {μ|Κ6 ν. 20, Υἱ. 7, χὶ. ς3,) ΧΥ͂, 2. 
δὲ [οἤπ ΠΕνΟΓ ὨδΠη65 “ [Π6 5.οσ 65." 

ὀγοισρί (Ὀτ᾽π 4) μπίο ὑπ| ΔῈ ΠΥ 50Ρ- 
ΡΒ {Πδΐ {πὸ σι ΠΥ ννοπηδη ἤδὰ Ὀδθη Ὀγουρῆϊ 
ἢγϑὶ ἴο {πὸπὶ 85 ἃ ριθρδγδίοσυ δΐερ ἴο ΠῸῚ 
γι Δ]. 

4. αὐα: αξεη] δ; ὍΘ605 ἰαζεπη. Τἢο 
οτίρίπ4] (κατείληπται) ὈὉΠηρ5 (Π6 φῥγεβθηΐ 
ΤΟ γ οὗ μὰ υἱνιὶγ Ὀδέογε [86 τόδάου 
(Νυΐξ. »π"οάο ἀεῤγεδεημα ἐπ). 

δ. Ννοαυ Μοιε ἐμ δε ἴσαυ... δαὶ «με΄ 
σῥομίά δε «ἰοηεά (Ὁὃο ΒΌΟ; 9 5Βπ6}}}] ει. χχ!ϊ. 
241:ἴ. ΤΠ6 Ρυπιϑῃπιοηΐ οὗ δἰοηίηρ ννᾶ5 βρεςιβοὰ 
ἴῃ (η6 σᾶϑε οὗ ἃ Ὀεϊγοίμοά Ὀγίάθ. ΤΠ ἔοττῃ 
οὗ ἐδαῖἢ ἴῃ οἴμοι σᾶϑ65 νγᾶβ ποί ἰαϊὰ ἀοννῃ, 
δηὰ δοοογάϊηρ ἴο Ταϊπιμάϊς τγδάϊτίοη ἃ ννγᾶϑ 
βιγδηρυϊαῖίοη. [ἃ ϑθοπὶβ ὑείῖοσ (πογείοτο ἴο 
ΒΌΡροϑο ἵπαὶ (Π]5 ἐχαςῖ σγίπιε μῃδὰ Ὀεεη σοτη- 
ταϊτοἀ τΠΔῃ ἴο ϑυρροβθ ΔΠΥ ᾿πδοσΌγαοΥ ἴῃ ἴδ 
δίδίοπιοηῖ. [ἃ 15 διὰ «αδἷϑοὸ {πὶ ἃ ῥγίθϑὶ "8 
ἀδυρῃ ον νν25 βιοπϑά 1[5Π6 σοπηπλ ἰοα Δα] ΘΓ ; 
θυΐϊ [18 ννγᾶ8 ποῖ ἃ ρτγονίβίοη οὔ ἴῃς 1 ἄνν. 
Οοιρασε 1ἱξῃιοοί, σά ἦρε. 

51. ΙΟΗΝ. ΝΠ]. [ν. 1---6. 

ὙΠΟ 5ἰπιρίς δά άϊίίοη οὗ ἅγιον ἴῃ (2) νν85 ἃ 
ΠδῖιΓΑὶ Δϑϑιπλδίίοη ἢ χχ. 22; δηὰ (ἢὸ 
Εἰοβϑεβ (3) δπὰ (4) ΒΟ ἢ ἀρρεαγ ἴο Ὀ6 οὗ 
Θ4.4] ΔΠΕ ΟΠ Υ ΟΧρΓθ55 [6 56η96 ΓΪγ, νυ ἢ 
ΤΠ ΘΑΘΙΥ ἀρΡρΘΑΓ ἴο Ὀ6 ΟΌϑουγα ἴῃ ἴΠ6 ὈδΓΟ 
(απά οτἱρίηδ]) ἰοχῖ. ΤΊδ υηρταπιπιδῆςδὶ ἔοστη 
ἴῃ Ὦ πιᾶγκβ 6 ργοςθϑϑ οὗ σοττυρίίοῃ. 

3 Απᾶ τὲ 8ςγῖθεβ δπὰ Ῥῇδγίβθεϑ 
Ὀτγουρῇξ ἀπῖο Πἰπὶ ἃ νγοπιδη τἌΚεη ἴῃ 
Δάμ]τογυ ; Δηά ἤδη {πεν Πα 8εῖ Πα 
ἴῃ τῆς πικίάϑϊ, 

4 ΤΕΥ 54Υ υπίο δίπι, Μβίεσ, 
15 νγοπηδῃ νγᾶ5 ἴάκβη ἴῃ δαι]τογγ, ἴῃ 
[ῃς νεγὺ δςῖ. 

ς “Νονν Μοβεβ ἴῃ τῆς ἰανν σοπι- 4 ἴμεν. το. 
Τλλπἀεά ι15, ἴα δυο 58οι 4 δὲ ἢ 
βίοπαα: δυῖ νγῆδῖ βαγεϑῖ ἴδοι ὃ 

6 ΤῊΙ5 {πεν 8414, τεπιρτὶηρ Π1Π|, 
τῆλ τπδῪ πρῆϊ πᾶνε ἴοὸ δσσιιβ6 ἢΪΠ1. 

Φ 

ὁμί «υδα ὙΜδὺ ὉΒΟΣΘΙΟΤΘ... Αϑϑυπιίηρς 
1Π15 δπδοϊπχεηϊ 85 ὀχρ]οϊῖ, νυν μαΐ σοπο]ιισίοη 
Ἑσδηβδὲ ἴδοι. ἀγᾶν ὼγ τἰῃθ γσιϊάλποθ οὐὗὨ οἱΓ 
ΔΟ[ΊΟη ἴπ ἴἢ6 ργοϑοηΐ οαϑε ὁ ὍΠοι οἰαϊπηοδὶ ἴο 
ΒρΡΟαΚ ν] ἢ Δι ΠΟΥῪ δηὰ ἴο ἔμ} 4] ἴπ6 [ἂν : 
δοῖνε οὖν ἀιβησυ ἐγ πονν. 

Θ. Τρὶ: (Απὰ (δέ) 164)... Ἱεριρείησ δἰ») 
Οοιηρατε Μαίί. χχὶ! 18. ὙΠῸ ἀἰ!]επιπιᾶ οογ- 
Γοβροπάβ ἴο {παῖ ἴῃ ἴπ6 πυσδίίοη 845 ἴο ἴδ6 
τπθυΐε πιοηεγ. ΤῸ αβῖττῃ ἴπε Ὀϊηά!ϊης νδ] ΠΥ 
οὗ (6 Μοβαὶς υάρπιοπί ννου]ὰ θὲ ἴο σομηϑοὶ 
δοίΐοη σοπίγασυ ἴο ἴῃῆ6 Ἀοιιδη ἰᾶνν. Τὸ 5εῖ 
τῆς Μοβαὶς υάρτηρηϊ δϑιάθ ννοι]Ἱὰ Ὀ6 ἴο γὶνε 
ἋΡ ἴΠ6 οἸαῖίπι ἴο ΠΗ] ἔπε ᾶνν, [πὸ εἰ[Πεγ 
ολ56 ἴπογὸ ννᾶ5 πηδίουιδὶ ἔοσγ δοσιιβαζίοῃη, ργδος- 
Ἐς αἱγ διαὶ ἴο [Π6 ἀϑϑιιπιρίίοη ΤΠ Μεβϑίδἢῃ- 
5Π1|0 ἴο ΠΟ ἢ {πὸ 1 ογά 5 ἰθλοῃπίηρ ΘΥ ἀΘΠΕΪΥ 
Ροϊπίθά. Ηδ πιρμῖ Ὅε σαγγιθὰ ἀννᾶγ ἱπίο ἃ 
Ργοπιαίιισε ἀροϊαγαϊΐΉοπ οὗ Ηἰβ5 οἸδιπιθ, δηά 
[4}} υπάογ ἴπε εἰν] ρονοῦ; οΥ πὸ τιρδὶ 
ἀϊθραγαρὸ Μοϑβϑοβ, πὰ ἰοϑα ἴπ6 ἕδλνουγ οὗ ἴΠ6 
Ρεορίθ. Ὅῆδ “ (εἰπβίδτιοη " ἰὰγ ἴῃ {Π6 ἀδβίζῃ 
ἴο ᾿ἰΙραὰ τἢ6 [,ογὰ ἴο ομθ οὔ {πεθὸ ἴἵἴνο 
ΔΏΞϑννΟΙΞ. 

«υγοϊΕ] Βοίῃ ποῖα (κατέγραφεν), δῃηὰ ἴῃ 
Ὁ. ὃ (ἔγραφεν), ἴῃ6 ἴδηθο ἴῃ ἴἢ6 οὔ ρΙΠΔὶ 
Ῥιθθοηί5 ἴπ6 δοίΐοη 48 βοίΐῃβξ οἡ Ὀείοτο [ῃ6 
νυν Ποσϑοβ. [{15 συϊΐς νη ἰο σοπ]θοΐαγο νν δὶ 
ννὰ5 νυττίθη, ᾿Ε Ἰπάθοα ννὸ ἃγὸ ἴο υπάογοίδπα 
ΔΩ πποῖο ἴπδη ἴθ ποτ πιϑοἢαηὶςδὶ 
δεοίίοθ οὗ νυτιηρ. Ὑῃὸ δἰ τὰθ γοργοϑοηῖθ 
οπθ Ψ»ὴοῸ ἔρ]]ονν5 οὐἱὐ ἢ]5 οὐ ἴδοι ρηῖϊβ δηά 
15 Πρ ἴο γῖνο Πορὰ ἴο ἔθοβθο ννῆο 41165- 
(ἰοὴ δπ. ὍΤῆθ νεΓῪ ϑίγδηροποβα οὐ Ά [Π6 
δοϊίοη πιᾶσκϑ ἴπ6 δυϊτηθητο γ οὗ 186 ἀεία!], 
ΤΠ νογάσβ δά δὰ ἴῃ [ἴ4]1ς5 ἴθ Α. Υ'. γεργεβοηῖ 
ἃ ξἶοββ ἰουηά ἴῃ πλδηγ Μ4595. (μὴ προσποιού- 
μενο:). 



ν. 7---12.] 

Βυὲς εβιι5 βιοορεά ἄοννη, δηά ννἢ 
ῥὶς βηρεῦ Ψψτοῖς οἡ ἴπ6 ρστγουπά, ὧς 
ἐδοωσὺ ῥὲ ῥεαγά ἐδένι ποί. 

7 δὸ ψἤῆδη δεγ Τοητηπιεά δοκίηρ 
ἢϊπι, ἢς πε ᾧρ Ὠϊπηβε]ξ, ἀπά α!ά 

Πεῦξ. 17. μῃῖο τ1Π6τ, Ης τῆλ 18 ψῆου 51|η 
διηοηρ γου, ἰεῖ Ὠἰπὶ ἢγβί σδβῖ ἃ βἴοης 
Αἵ Πεαγ. ᾿ 

8 Απά δραίη πε βίοορεά ἄονη, δηά 
ντοίς οἡ ἴῃς στγοιπά, 

9 Δπά {πεν ψ ϊςἢ μελγὰ ἐξ, δείηρ, 
ςοηνίοϊεά ὈΥ ἐῤεὶγ συμ Ποῃβοίεηςα, 
ννεηῖ οὐἵ οπα ΟΥ̓ οηδ, δερίπηϊηρ δ 

ἡ. ϑοαυδεπ... Βπὶ ευδεη... 
Η δαὶ ἡ’ «υἱήδομ! «ἰπ..7 ΤῊ ςοοΐουγ οὗ 

[δ ννογὰ "" 51η|655᾿ 15 σδιιρῃίς ἔτοιῃ ἴπὸ σοη- 
ἴοχ, Ὑπουρῇ ἢ ψουϊὰ Ὀ6 υππαίυγαϊ! ἰο 
55 πΊ6 ἴπδΐ 41} ἴῃ [86 σΤΟῸΡ οὗὨ δοσυβοῖβ νεῖ 
δοίυδ!γ συγ οὗἨ δά υ]ίογυ, ἴπογθ 15 ποίππρ 
ὈΠηδΔίιΓΑΙ] ἴῃ βυρροβίηρ ἰμαΐ ϑάς ἢ} ςοι!]ὰ ἔδεὶ 
1π ΠΙΠΊΘΟΙΓ (ἢ 5ιηξ πο] πδῖίοη νυν πςἢ δὰ 
ἤοΓΟ ἰβουοὰ ἰῃ 6 οἰηΐα! ας. [ἢ [815 ννᾶγ 
π6 ννογὰς οὗ ἴδ6 Τογὰ τονοαὶθα ἴο ἴθ πΊθη 
τῆς ἀορίὴῃβ οὗ {πεῚΓ ονγη πδίιγοθ, δηὰ [ΠΟΥ 
βῆγαηκ ἴῃ [μαι Ῥγόβεποθ ἔτοτῃ οἰδι πληρ (ἢ6 
Ργεγοραϑῖϊνο. οἵ ἱηποῦθηποθ. Αἱ [ἢ6 54π|6 {{Π|6 
[Π6 φυεπίίοη 85 ἴο ἴῃ ννουηδη 8 οἤἴξδηςσθ ννᾶϑ8 
ταϊδοὰ δἱ οὔτ ἔτγοῖπ α΄ ἴοραὶ ἰο 4 βρίγιυδὶ 
Ἰενοὶ. Τὸ Ἰυάροθ ννεῦθ πιδάθ ἴο ἔδεϊ {ῃδῖ 
πεοάοιη ἔτοιῃ οιυμνναγά ρα] 5. ΠΟ οἰδὶπὶ ἴο 
51: Π|655η655.. Απά ἴπο οΟἸἴδηοΥ ἴῃ ΠΟΙ {ΠΓ νγ85 
Ιεὰ ἴο 566 184 ἢαρτγαπὶ δι ἀοεβ ποΐ θᾶγ 
ορε. ΤΟ ἴμὰνν 8ἃ5 'ὰ ἃ ἤξυγεο ἀθα]ῖ ἢ 
[(Πδὶ νης ἢ 5. νἹϑι 016. πὸ (σοβροὶ ρεποίγαϊοβ 
ἴο {Π6 Ἰηπιοβῖ 500}. 
“γῇ τακίπρ, 45 ἴἢ ψψεγε, ἴπ6 ρἷαςθ οὗ τῆς 

υυϊῖποοο; Ὠραΐ. ΧΥ. 7. ΕῸΥ Ποῖδ {Π6 σα! Π{1655 
νγ858 τοηυϊγοὰ ἴο ἴακο ἴῃς ρίδοθ οἵ ἃ νη 685 ἴῃ 
ἃ ὮΙΣΠΘΓ 5θη50. ὙΠΟΓΘ 5 ποῖδιπρ ἴῃ πὸ ννογάϑ 
ὙΠΟ ἢ ἀϊδράγαχεβ ἰθραὶ ρυηἰβηπιεπί. Ὑ Πμ65ε πλεη 
γνογ ποῖ ἴΠ6 ἀρροιηϊδᾷ ᾿πδί γι πηθη 5 οὗ 186 Ἰᾶνν. 

8. ἀραὶ δὲ «ἰοοῤεά ἀἄοαυπ.. απάΔ ψιλὰ Ὠ18 
ΤΊΛΕΟΣΥ «ὑγοίε...} ἃ5 ἀηνν} πη ἴο Θρε ΑΚ πλοτζο. 

θΘ. “1π4 ἐδεγ «υδιεῦ ῥεαγά.. εοπσείοποξ, «ὐεπὶ 
ομΐ οηδ ὁγ οπο]ῇ “πᾶ ὉΔΟΥ͂ τ 65 ὉΠΟΥ͂ ποδτά 
Ἡθηῦ ουϊ ὁπό ὧν οπε, ἃ5 ἰἤΘῪ [6] {Π6 ροννοῦ 
οἵ ( γίϑι 5 ϑοπίθηςθ. δ ἰηϊογροϊαϊοι οἶδιι86 
(ὀείπς εονυϊείοά ὁγ ἐδεὶγ οφυπ εοποείοπμοο) 5. ἃ 
ἔγιιο ὀχρίδηαίίοη οὗ ἰῃ6 56η56. 

ὀεσίμηίης αἱ {δὲ εἰάδσέ... ((Ὰ9 914915)] 
ὙΠ056 βούγοννιϊ ὀχρεγίοηςς οὗ ᾿ἰξδ ννὰ5 (ἢ6 
ἔυ]οϑῖ. Ὑπὸ νυογά 15 ποῖ ἃ {16 οὗ οῇῆςς, 
Ὀυϊ 5 ΠΊΡῚῪ οἵ 46. δὰ 

ἐδε «υοριαη σἱαπάϊης (Ὀ61:4) ἐπὶ ἐδε γε] 
5:16 511}} γτοπιδίποὰ Ὀοιυπὰ 45 ἃ ψγογα ΟΥ̓ ΠΟΙ 
5δἰη ἴπ 1Π6 ρτεβεῆςο οὗ Ογϑῖ. ““ὙἼὙννο ρϑιβοῃβ 
σοτο ἰος," Αὐυξιυπιηθ 54γ5 (σά ἶος.), ““ 1ἴῃ6 
ὈΏΒΑΡΡΥ ννομηδη δηὰ (οπιραβϑίοη [πολγηδίο ᾽" 
(Κείλοιὶ “μπ ἀμο, νεμεγῶ εἰ μη ΓΙ οΓ 4). 

5τ. ΙΟΗΝ. ΨΙΠΠΙ. 
τε εἰάοοῖ, εύέη ὑπο τῆς Ϊλϑῖ : δηά 
7εϑιι5 ννᾶβ8 Ἰεξς δίοπθ, δηά τῆς νγοπγδῃ 
βῖδπαιϊηρ 1 {πε πκἰάϑι. 

10 Ὕνδεη εβὺ5 μδά ΠΠτεὰ υρ Πἴπι- 
856], ἀπά 8δανν ποηὲ δυΐ (6 ννοπηδῃ, 
ἢς 8414 υπῖο ἢετγ, οπιδῃ, ὑγἤογα γα 
ἴἢοβ6 [ἢϊπῈ δοσυδοῖβ ἢ παῖ πο πηλῃ 
ςοηάεπχηοά τῇδε ἡ 

11 δῆς 544, Νὸο πιδη, [,ογά. Απά 
16βι5 8414 υπῖο ἤδθσ, Νδῖμοσ ἀο ] 
οοηάςππιη ἴπδε: ρῸ, Δηἀ 51Π 0 πιοῦα. 

12 ἴ ΤΠ εη βρᾶκε εϑβιι8 ἀρδὶπ πη- 
ἴο ἴπ6 πη, βαγίηρ, “1 δῃὴ δε ̓ ρῃϊ οἵ τῆς ἐπ Ἐξ 

10. γῥεη ὕει δαά.. ὠπίο ῥεγ} Απὰ 7988 
Ἡζπκ διε ερ “αἰά τοηο δόγ. 

Ἡνγον»ιαπ ... ἐδίπε ἀεοιμεγε ἢ ῥαίδ... ἐδεό 3] 
ἤβρνιαη, ΤΌΘΤΘ ἃ1Ὸ Ὁμ)ΟΥ Ὀὰ πὸ Ο;9 
οοπάθιῃπ 8992 ΤΤὯδ ατοδίίΐοη τρᾶγκβ [ἢ6 
ἰηΐογναὶ ἀυγίηρ ννιοἢ [6 [ογὰ Πδὰ νναἰϊοὰ 
ἴογ {πε εβεςϊ οὗ Η!5 ννογάϑ. 

11. δδὲ ταἰά͵.. Διά ὕεια «αἱά ὠπῖο δεγ] 
Απά δὲ «αἰά΄.. “4πά4 ει δαϊὰ. 

ΜΝειῤεγ 4ο 1 εοπάσνιη ἐῤεε} τπουρὴ 1 8πὶ 
ΓΓΌΪΥ 5.η|655. ΤῊΘ ννογάβ δθ ποῖ νογάς οὗ 
ἔογβίνοπαβϑϑ ([πΚ6 νι]. 48), Ὀυΐϊ 5 ΠΊΡῚΥ οὗἨἉ οπὸ 
ἍΠΟ δῖνθβ. Ω0 βϑηΐθποθ (ςορ. ἔΚ6 χὶϊ. χ4). 
ΤἼε σοπάοπιηλίοη ἢδᾶ5 τοίθγθηςε ἴο (ἢ6 ουΐ 
ννΑΓα ρα ηΙϑηπιεπὶ δηὰ ποῖ ἴο ἴῃ6 πιογὰὶ σι! 
1Πδἱ 5 ἀεαὶϊξ ἢ ἴῃ [δ ννογὰβ ννῃῖς ἢ ἔοϊονν. 
Ὁ ΕΓΡΟ εἰ οπηϊπιι5 ἀδπιηαν!ς, 96 ρϑοοδίαπη 
ΠΟη Βοιηίηθπ " (Αὐξ. “ά ἦο(.). 
30. απά “ἢ πὸ νιογε] Εὸ ὉᾺΥ ὝΔΥ: ΤΌΣΩ 
ἈΘΠΟΘΙΟΣ ΣΝ σἱρ πὸ πῖογό. (ΟΟΠΊΡ. Υ. 14. 

4. Ἴδε αϑεγ Ἱεαεδίηρ (ΥἹΝ. 1.2---20). 

Το Τιογὰ Ππαὰ δρρ θὰ ἴο Ηἰπιϑοὶ οὴς οὗ 
τῆς ἰγρίοδὶ πιίγαοϊθβ οὔ ῃς Εχοάμϑ (νἱ!. 27 45): 
ἴῃ (15 βϑοϊΐοῃ Ηδ ϑθεπὶβ ἴο ΔρρΪΥ ἴο Ηπιβοὶ 
[Πδῖ οὗἩἉ 16 ἤδγγ ρι] τ. Α5. “ἰδ ᾿ἰρῃϊ οὗ τῆς 
νου] " Ηδ ἰ5 οἰ ξαιϊοϑῖρα (νυ. 12 ἢ). Βιυῖ 
ἴογ {ἴπ6 Δρρυθῃοηϑίοη οὗ Ηἰβ πδίῃυγο ϑυγηρδίῃυ 
5 ποράρά (14, 19). Αἴ [86 5ᾶπι6 ἔἰπιὸ θνθῆ 85 
[6 [ογα 5. Ἰυάρπιοηϊΐϊ ννὰβ Ὧη δχργοβϑίοη οὗ 
[6 ἀϊνίπηθ Μν}}], 580 Ηἰ5 ννϊῖποος ἱποϊυὐθὰ τπδὲ 
οὗ ἴῃς Εδῖδογ (νυ. τ6---18), ννῆο σουϊὰ Ὀ6 
Γοσορηϊδοά ὉΥ ἴῆοθα ΨῈΟ γυϊγ Κπονν ΟἸτϑῖ 
(νυ. 19). ; 

12. Τὰπ τραλε ὕες αραΐπ...}] δοδπε 
ἘΏΘΙΣΘΙΌΓΣΘ ἀφαὶμ σραζε... ΤὨΘ ορίπιοηϑ δου 
65:15 ὑνέγα ἀϊνιἀθά. ὙΠῸ τα]ῦτα ννετὸ ὉΠ οα 
Υ 1Πε6ῚΓ ρῥγοὐυάϊςεβ. |6βὰβ ῬΆΘΣ ΘΙΟΣΘ ἴγᾶςοβ 

Ὀδοκ ἀουδὲ δηά ὑπὈοϊοῦ ἴο ννᾶπὶ οὗ ἱπποῦ 
ΒΥΓΊραῖ ἢ Ηϊβο. Αἱ [Π6 ϑαπηθ {ΠΠ|Ὸ 
αγαὶπ, ΥἹ]. 27) 6 ϑοσοηὰ βυτηθοὶ οὗ [86 

ἵν] νγᾶβ ἱπιεγρτείοά. 
“ρῥαζε] ΤῊ Ψψογά σοπηραγοά νυ ἐγεά 

(ν"". 37) συξρεϑβίβ Δη οσολβίοῃ οὗ 1655 βοϊ στη γ, 
ἘΠ ΒΟῸΣ αῇεσ ἴΠ6 Ἐεαβῖ, δυΐϊ [86 {ἰπιῈ ςδπηοὶ 

ΟΕΓΔΙΠΪΥ ἀδίογηίποα, 
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τνου]ὰ : ἢς τηδῖ [Ὁ] ονγοῖῆ πιὸ 504]] ποῖ 
ννΑΚ ἴῃ ἀλγκηδβ5.0 δι 5Π4}} ἢανε τῆς 
Ἰτρῃς οὗ Πα. 

12 Τῆς Ῥδγίβεεβ {πεγοίογε δά 
ππῖο ἢϊπι, ΤΠ οι δελγοδῖ γεσογά οὗ 
ἘΠ γβε]; τὴγ γεοογά 15 ποῖ ἔγῃδ, 

51. ΙΟΗΝ. ΝΙΠΠΙ. ἵν. 13, 14. 

14 εβιι5 δηϑυνεγεά δηά 5] ὑπῖο 
τπεπὶ, “ΠΟ ΡΉ 1 θεᾶγ γτεσογά οὗ π|γ- “ «βαρ. 5- 
8616, γεῖ ΤῊ τερογά ἰ5 ἔγιις : [01 Κπονν ἢ 
ψγἤεηος 1 οᾶπιθ, δηά ννῃῃεγ 1 ρο; 
δυῖ γε σληποῖ [6}}] ψῆεπος 1 σοπα, 
ΔΠπὰ ψγῃΠΠεγ 1 ρο. 

μη 1δο!} Νοῖ ἴο ἴμ6 του]υςυάθ οὗ {Π6 
ΡΠ υπιβ, Ὀυϊ γαῖμογ ἴο ἴῃς τεργεβοηϊδίνοϑ οὗ 
[Π6 [ἐννβἢ ρα δὲ [εβαὶοπὶ (δε Ῥῥαγίμεει, 
α. 13: δὲ ὕεαυι, σὐὖ. 252, 341). ΤὉΤΠῆθ ννογάς 
Τοίογ Ὀδοῖκ ἴο 1Π6Ὸ δυδ)]οςξ οὗ νἱῖϊ. 5:25. Τὸ 
ἐ  Πυἀ6 5 (ΝΠ. 2ο, 31, 32, 40, 43, 49), 
ΠΟ ἤρυγοβ ᾿Ὠγουρῆοιἑ ἴῃς ἰαϑὶ σΠαρίουγ, 
ἄοεϑ ποῖ Ἀρρϑᾶγ ἀρᾷῖῃ {1} χὶ. 42. 

1 καρ 1δε ἐσδί οὗ “δε «υογἰΠἢ ἴπ πο σουτί 
οὗ {πὸ ννοπΊδη, νν Πότ {815 ἀἸβοουγϑθο ννᾶ5 μοὶ ὰ 
(ϑεΘ ν. 20), ᾿νοῖῈ γύθαῖ βοϊάθῃ Ἴδπαάρὶαῦγα 
ὙΠΙΓἢ ᾿νοῦ ᾿ρϊοὰ οἡ ἴῃ6 τοί πῖρμς οὗ ἴΠ6 
Ἐεδϑδὶ οὔ Ταδεγηδοΐοθ, δηὰ ρογῆαρθ οἡ ἴδὸ 
οΟἴπου ἡἰρῃῖϊθΒ. Τῆς σῆς οὗ {πε80 ἀπά [πὸ 
τοι πο Ὀγδηςο οὗ {Π6 ᾿ἰρϊ νυ Π ΙΓ ἢ ΓΠΟΥ δα οαϑὶ 
ονεῦ {π6 οἰ πογννῖϑο ἈΠΌτοΟΚοη βίοοπι οὗ [Π6 οἰ Υ 
566Π|5 ἴο ἢᾶνὸ ουρρεβίοα τ(ἢ6 ἤριιγο. Βιῖ (6 
ἰδῖιρβ {πεπηβοϊνεβ ννογὲ ΟἿΪΥ ἱπιᾶρὲβ οὗ [6 
ΡΠΙΑΓ οὗ ᾿ρδὲ νῃιοἢ Παά συ!άοα {Π6 ρθορὶδ ἴῃ 
ες νἀ η 655, }ιισῖ 45 ἴπὸ ᾿Ιρα[ ΟΠ 5. (ν1}. 48) 
τος δ] α {ΠπῸ ΘΙΡΡΙΥ οὗ νναΐεγ ἔγοπι ἴῃς Κοςκ. 
ΔΑηά [ἴ 5 ἴο 15 Πηδ}ν τἢδΐ {Π6 ννογάβ οἵ ἴΠ6 
Ιοτάὰ γοίοσ. ὙΠῸ ἰάθὰ οὗ ἐπδὲ ρῆϊ οὗ ἰδ 
Ἐχοάι5---ἰγδηϑοσυ δηάὰ ρδγί!4]----ννὰ5 πον 
ΒΠ]Π]οά τη τ(ἢ6 ᾿ἰνίηρ Πὶρδξ οὗ [Π6 ννου]ά. (οπὶ- 
Ῥαᾶγὸ [534]. Χ]]. 6, χΙχ. 6: Μα]. ἱν. 2: ὺκ6 
1. 22. Δοροτγάϊηρ ἴο ἰγλάϊποη “ 15} νν 5 
οπὸ οὗ ἴΠπΠ6 πῆπὶὲβ οὔ δίοθϑιδῃ. (οπΊραᾶγο 
εἐιρμοοῖ δηὰ ΥΝ ἄπϑοδο, σά )ος. ὙΠῸ 58 Πὶ6 
(ΠΠῚῈ ἴῃ 41} [15 ΔΙ] Π655 ννᾶ5 ρίνθη ΟΥ̓ ἴδθ 1 οτὰ 
ἴο Ηἰκ5 ἀϊδεῖρίο5 (Μεῖϊ. ν. 14); δῃὰ δὶ δι] 
(ΡὨ}]. ἢ. 15) δρϑαῖκβ οὗ Οδγιβιϊαηθ 85. “"10Π||- 
ὨΔΙΙῸ5 " (φωστῆρες). Οοά [ἰ5." {5 " αὔϑο- 
Ἰυϊεὶγ (α [οδη 1. ς). 
ἊΝ Οοιήραγε [ηἰτοά. Ὁ. ΧΙ]. 
97 1ε «υογἰ 4 ποῖ οὗ οπὲ παίίοῃ οἡϊῦ. ὍΤῊΙ5 

(που ῃς ν ἐπὶ Ὀδγοηά {Π6 ρορυΐαῦ πορθ. Βιιχ- 
ἰοτῇ ([6χ.᾽ 5. ν. ἋΣ) ηιιοίθ5 ἃ γεπηδγκαῦ]ς 58 Υ- 
ἰῃρ ἴτοπι Ταΐπι. Ηϊογοβ. " δα." ςἢ. 2, παῖ 
“86 τοί Αἀδπὶ ννᾶ5 (ἢ6 Πρἢϊ οὗἩ ([Π6 ννου]ά." 

ἐδαὶ ,2οἠϊοαυε!}})ὴ ὌΠ ἱδουρῃῖ οὗ τπ6 ρ]]- 
δυϊπιαρε 511} γοπηαῖηβ. ὙΠῸ ΠΡ 15 ποῖ ἔογ 
56 δϑογεαὰ σοπίεμπηρίαίίοη. [ἴ 15 φίνθη ἔοσ 
δοίίοη, πιονειηθηῖ, ργορτο55. 

ἐπ. ἐαγάπε:.} ἐπ Δ 9 ἄδτκηθδα. ΤὮ6 ρἤγα56 
ἄοοθβ ποῖ ϑἰπηρὶῪ ἀθβοῦῦθ ΔΠη ΔΟΟΟΠΊΡΑΠΥΪΏΣ 
εἰγουμηβίδηςε οὗ {πὸ πχονοτηθηξ, δι {Π6 Θρῇθγο 
ἴῃ νυν ἢ [ἢ ἰΑκο5 ρ'ασθ. “"“ἼΒὸ ἀλγκηθβδ ᾽ 15 
ορροβοὰ ἴο “ἴῆε ᾿Ιρἢς " (σοιηρατο ἱ. ς, ΧΙ. 
46: 1 Τοδῃ 1ἷ. 9. 11), ἀπά ἱηοϊάθ5. [6 σοη- 
ςορίϊοῃϑ οὗ ἱρῃῆοόγδηςθ, ᾿᾿πη|14ς}}0η,, ἀοδίῃ. 

“ῥαὶ} Ἔδὶ: πΟΐ ΟΠΪΥ 5411] Ἰοοκ ὕροῃ, οἵ 
τοραγὰ ἔτοπὶ ἃ ἀϊδίδηςθ, Ὀυΐ γοοοῖνο 50 [δῖ 1ξ 
Ὀεξοοπιεβ δἰ8 οὐ, ἃ μαζί οὗ ἢϊβ ἔγιιθ 5616. 
ΟομΡ. ἱν. 14, νἱ. 5.9). ὙΤ8ε Ῥδυϊπο ρῆγαβε 

“η ΘΟ  γῖβί," ΟΥ σοπνογϑοῖν “6 (ἢ γσέ ἴῃ της," 
ΟΧΡΓΌ5565 [6 ἐπ παδιηθηῖ] (που ρ ἢ. 

ἐδε ἰϊσόὲ οΓ 2] ἴδε Ἰρᾷς ψϑςἢ δὈοΙὰ 
ΒΡΓΙΉΡ5 ἔτοπὶ [16 δα ἰβϑιι65 ἴῃ ᾿ξ ; οὔ ψ Π]ς ἢ 
116 15 1ῃ6 δβϑθηῖα] ρυποῖρ]α πὰ ἰῃδ6 ποοθϑϑαγΥ 
τεϑς. (ΟΟΠΊρΑΓΟ 1. 4. ΑγΆ]161] ρῇγαβθϑ ἃγὸ 
ΤΡε ὀγεαά ὁ 3 (νὶ. ἃς, ποῖθ) ; ἐδε «τυαίογ οΥ 
ἐε (Άεν. χχί. 6); ἐῤδὸ ἐγεὲ οὗ ἰϊξε. λον. χχὶν, 
14; ἅπὰ ρϑυῆδρϑ ἐῤε Ἄἐγοαυπ Ο ἰΐγε, ΤἌγλθ5 1. 12. 

18. Τρομ ὀὲεαγε! γεχογί (πιῦη 9886) οὗ 
(οοποοσπῖπ4) ἐῤγεε γ] ΤῊϊ5 οὐὔ]δοζίοη Ροϊηϊβ 
ἴο ἴῃ νΟγῪ σῃμαγδοϊεγιβῖις οὐ ἢ γϑι 5 Βοίηρ. [ 
τηιιϑὲ Ὀ6 845 ἵππου δᾶν Ὀδοδιι56 Ο γιϑὶ ἰ5. ἴῃ ΠΡ ἢ. 
ἼΤὮΘ χοἰ ἴγ, τπῸὸ σμαγδςοῖοσ οὗ ᾿ρ ἢ, 15 διϊοϑιοὰ 
ὈΥ [(5 5ῃϊπίηρ. [{π|εὴ ἄδην (Παΐ Ιἴ 065 58ῃ1η6, 
ΓΠδθη {ΠΕΓῸ 5 ΠΟ τποτα ΓΟΟΠῚ ἔογ ἀϊδευβδίοῃ. 

ἐδν γεεογά (ὶῦλ.988) 2: ποὶ ἱγμε] ΓῊΪΒ 15 
Ρόγῆδρ5 85 τι ἢ 8η ἱπάδρεπάθηϊς Δϑϑου Οῇ 85 ἃ 
σοπϑέάυθηςς ἔτοπῃ ἴΠ6 ἔας! (Πδὶ (6 νυ ]ῖπ685 ἴο 
ΟἾγῖϑδὲ ννᾶβ ἔσγοπὶ Η! πλϑε] ἢ, δπὰ 50 ἕοπηδ] }ῦ 
ἱπιρογίεςῖ,. ὙὨῸ Ῥἢαγϑθαβ δοὶ {ΠῚ }υἀρτηθηΐ 
δϑδαϊηϑὶ Ηἰ5 αϑϑογίίοη. Ηδ δῆιγπιβ. ἃ {τιμἢ :; 
ἴπογ, 45 οἰδι πη 64 0.4] σἰρμς οὐ Κπονν]θάρθο, 
ἄφηγ ᾿. 1 ρμιίοοῖ (σά ἦρος.) ξῖνε5 ΞΟΠ ᾿ἱπῖογς 
Θ5Ό ΠΡ ἜΧΔΙΠ 0165 οὗ ἴπ6 δρρ!!οαίοη οἵ ἴῃ ἴανν 
ΟΥ̓ νν»ἱέηθ55 ἴο ἃ ρδγίίοσι δ σᾶ56 ( Κοσῃ Ηδ- 
ΒηδηΔἢ,ἦ 1 5.). “ΝΟ τηδη," ᾿ἴ 5 βδἱἀ, “" σδῃ 
Εἶνο νυἱΐηεβϑ ἕοτ Ὠϊπηβε ἢ" (ΜΊΒΒηδῃ, " Κοίαδ.᾽" 
11. 9). 

14. Τροισὺ (Ἔνθα 17) 1 ὀεαν γειογά (πι- 
1088) 0. »ιγε  ς, ην γειογά (σιν 988) μι ἐσγμε...} 
ἼΠΘ ΓΟΡΙΥ πιθεῖβ {Π6 οὈ]θοϊίοη οὗὁἨ [ἢ6 Ῥῇδγι- 
5665. ὙΠῸ νυἹΐπο55 οὗ (γιϑῖ ἴο Η!Πλ56] Γ ννδ5 
Θ5ΘΘΏΓ4}]Ὺ σοτηρ είθ, δηᾶ ἴπου πδὰ ποῖ {παῖ 
Θαυ δ} γ οὗ Κηονν]οάξο οα νυ] ἢ ἘΠΟΥ ργεϑυπιθὰ 
ἴο ΓΕ. Α 5ίσοηρ Ἐπ ρἢαϑὶβ 15 ἰἤγοννῃ ὑροη 
[ῃὴ6 ργτοποιη (ἔνεη ἐῇ 1...}), ἴο πιατκ δἴ ὁποδ 
(Π6 ῬΘΟΌΠΑΓΙΕΥ ἴῃ [Π6 ΘοῦΓοΘ δηά ἴῃ {πὸ ἑουη8- 
το οὗ [Π6 νυ]ΐποθθ, (ὐοπΊρατο ν. 21. ὉΤΠῸ 
“1 1ῃ [Π6 ΘΓ ΘΓ ράβϑᾶρο πιαγκοα (6 ϑδοραγδῖθ 
ἱπάϊν!ἀυδ!γ. ΠΟΓῸ [Ὁ τηᾶγκδ {Π6 ἔ]η655 οὗ ἴδπ6 
ψΠοΪε Ῥογβοῃ. , 

ἐς ἐγμε] ἴῃ ροϊπξ οὗ ἔδεξ (ἀληθής), δηὰ ποΐ, 
5 ἴῃ ΧΙΧ. 3 ς, 1ῃ ἔοιτηδὶ υδ᾽ γ (ἀληθινή). 
"ῶγ (Ὁθοδ89) 1 ἐποευ...1] ὙΠιθ νυ ἴπ655 

Θύθῇ ἴο ἃ 51η}5}6 ἕδεϊ ἴῃ {Π6 βριπίιδὶ 16 τῃ- 
γοΐνο5 ἃ κπονίεάρε οὗ ἴπῸ ραϑὶ δηὰ οὗ (ἢΠ6 
ξαΐυγο. [Ιἢ (}6 ραβδί [16 ἴπη6 τιδη!ο]α οἰοτηθηΐβ 
ουκ οὗ ννῆϊςἢ [86 ργεϑθηὶ ρσεν ; ἰῃ {Π6 διΐαγο 
[θα {πΠ6 γουοϊδίίοη οὗ νυ δῖ ἴπ6 ργεϑθηΐ ἱπλρ ] 1 
ςοηΐδη5. Ηδ σδῃ ὈΘΑΓ νυ] η655 ἴο ΠΙΠΊ56]  ννΒο 
[85 συςῇἢ Κηονναρο οὗ ἢἰ5 οννῃ Ὀείηρ. ΤΠΙ5 
ΠΟ τδῃ ἢ85, Ὀυὲ [ἢ6 ϑοὴ δ45 1ἴϊ, ἀηὰ 1ἢ νἱγίυδ 
οὗ τὸ Ηδ σδῃ σόυθαὶ {μὸ Εδίμπεγ. (ΟΡ. χΥ]. 28. 



« Ὥευϊ. τ7. 

Με, :1ῖ8.. ἴδαῖ τῆς [5 ΠΠΠΟΩΥ οὗ ἴννο πηδη 15 ἴγιιδ. 
ἢ 

ψο 15--- 20. 

Ις ΥὟε Ἰυάρε δίϊεγ τῆς βεβῃ; 1 
Ἰυάρε πο πιδη. 

16 Απά γεῖ ἱΓ 1 ᾿υάρε., πὶγ )υἀρ- 
Ἰθηϊ ἰ5 ἴγιιε : ἴογ 1 δῃχ ποῖ δίοπε, 
δυς 1 δηὰ τῆς Εδιμογ τῆδι βεηΐϊ πα. 

17 411 5 αἷἰϑο ννγτίεη ἱπ γουγ ἰανν, 

18 ἴ πὴ ομδ {πὲ θοῦ νν ῖπ655 οὗ 

7. «απποὶ εἰΐ͵.. γ9 πον ποῖ... Τὸ 5ι:0 ἢ 
Κηον]εάρε [ἢ6 ῬαΓθθος σου]ά ᾿ΑΥ̓ Ὧο εἰαὶπη. 
ΎΠΟΥ οουἱὰ ποῖ ἐνθὴ ἀἴβοογῃ ἰἢς ἱπισηθάϊφίθ 
βρ᾽ Πίυ.4] σϑδι οηβῃιρ οὗἩἨ [6 [ογὰ ἴο τῃ6 υη- 
866Π Οὐδ («υδέπος 1 εοπό απά (01)...). δηὰ 
511} [ε55 Ἐπ τη γϑέεγΥ οὔ [Π [πολγηδῆοη (φυδεπες 
1 εανιθ...) ννὨΙσ ἢ ὉπάογΑΥ ἰξ. 

16. Το ἐπουρῆϊ οὗ ““ Κηον]εάρο᾽" 
ἱπίο πὶ οὗ “"Ἰυάριίηοηπὶ." ὙΠῸ Ῥῃαγίϑοος δά 
ποῖ {πὸ Κπον]οάρε, ποῦ σου!ὰ {ΠΟῪ ἴῃ {Ππεὶγ 
Ὀτοβθηΐ βἴδίε ραίῃ {πὸ κΚηον]θάρε. ΤΕΥ ἡυάροά 
αὔεν 1δὲ εδ᾽ (ςοτρ. 2 οτγ. νυ. 16). ΤΟΥ͂ 
ὙΜΌΓΟ σοηϊεοηξ ἴο ἔογπι (ΠΟΘΙΓ σοπο]υϑῖοπ5. Οἢ ἢ 
ἱπηρογίεςξ, Θχίογηδὶ, ϑβϑιρογῇῆςϊ4] δχαπηϊπδίίοη. 
ντῆουΐϊ ἔδο!πρ Δ ὑπ κλάσας ἴου ἀδθοροσ ογ 
Ὑνϊάετ Ἰηϑρῃῖ, ΤΠοῪ ἀεοοϊάοα δοσογάϊηρ ἴο [86 
ΔΡροάγδῃςς οὐ {πίηρϑ; δὰ 850 ΟΥ̓ ἴπαὶ ρατῖ 
οὗ οὺγ πδίυγο νυν δος ἀθ6 418 ἢ ΔρρϑΑγάποσβ. 
ΟἸγῖβῖ, οἡ ἴπο οἵδοὺ μβαπά, ᾿μουρῇ Ηδ διῃργδοοὰ 
ἴῃ 1815 Κπον ]θάρο 4}} [Π6 οἰγουπιοίδηςθβ, δηὰ 
ἀϑροοῖβ, δα 550}65 οὗ ᾿Π6, ἡμάχεά πο νιαη. ὙΠῸ 
Ὀπι6 ἴον [ἢ15 ννᾶ5 ἢοΐ γοῖ : ΠΟ, νν»ὰ5 (5 ΗΙ58 
ννοτκ (ΧΙ. 47). 

ΤΠο σοπίγαϑὶ ἴῃ ἴπθ86 ννογάβ πΊαΥ Ὀδ σοπι- 
Ραγοὰ νν ἢ τπαΐ ὑείονν ἴῃ τ. 23, (26 ν). 

16. Βυξ (5 δΌδοηςο οὗ Ἰυἀρηγοηΐ οἡ ΟἾ γσ  8 
Ρασγὶ ν᾽ 5 ποῖ ἔγοπὶ Δὴγ ἀδίθοςξ ἴῃ ἴπθ σοπιρ]εῖθ- 
Π655 οἵ Ηἰ5 Κπον]οάχζο. Εὼὸγ δ δάάβ, 4π4 
761 (ον 98, Υἱ. ξχ, ποῖΐο) ΚΧ71 ἡμάσε, »ην ἡμάσηιεπὲ 
“1 ἐγωέ... 

ἐξ γμδα ὥγ (Ὀθο88690)...71] Νοῖ ΟἿΪΥ ἐγὼ 
ἃ5 ΔηϑΟΠηρ ἴο ἴΠ6 βροςί4] ἔδοϊβ (ἀληθής, ν΄. 
14), Ὀμυϊ γε 85 585 ἔγιηρ ΟἿ ρόγίθςξ σοηοθρ- 
τἴίοη οὗ νυνὶ Ἰυάρτπεπι οὐρὶ ἴο Ὀε (ἀληθινή, 
(ΟΠΊΡ. ἰν. 23, ποῖθ, δηὰ χίχ. 45), ὀεεαμσο ᾿ὶ 15 
ποῖ 8η ἰϑοϊαϊθαὰ οὖ ρογβϑυπδὶ ἡυάρπιοηῖ, Ὀυΐ ἃ 
υάφπηοηϊ βρτϊπρὶπρ οὐἱ οὗ ἃ σοπβεῖοι5 πίοῃ 
ν ἢ τἴἢ6 Αὐἴδποῖ οὗ 4}}] Ττιῖῃ. Αϑαγίηρ 
εξἴνοη ἴῃ “Ρίγκὸ Αὐοῖπ᾽ (τν. 12) ξῖνοβ ἴΠ6 
σδαγδοίοσιϑες ᾿πουσῆς νι ἢ (86 1 οτγὰ πηροίβ : 
“ Ἰυάξα ποῖ δίοης (7), ἔοτ ποῆθ πιδὺ Ἰυάρο 
δίοπο δᾶνθ ΟΝΕ." 

17. πὶ. αἴνο «υγίδοη ἐπὶ γοιγ ἰααυ, ἐδαὶ 1δὲ 
ἐσ ιοηγ...ἢ Απὰ οΥϑὰ 1π ΥΟῸΣ 1δν--ἰῆς 
[,νν ψ ΠΟ 15 γουγ ανν--- 16 τ τιῦῦθῃ... ῥα 
ἐδε σἰῖποδα... ὙΠῸ ῬΠλγιϑθοβ δα δρροδὶοὰ 
ἴο {86 Τᾶν ; ἴπΠ6 [μνν ἴμοη οὗ νΒ]οἢ {ΠΟῪ 
αοἰαϊ πχθά δϑϑβοϊιιῖθ ροβϑοβϑϑίοῃ (ΥἹ}. 49) 15 5ῆεννῃ 
ἴο ἀδοεϊάς ἀραϊπϑὶ ἔπεπὶ (Π δυῖ. χίχ. ᾿ς). ὍΘ 
Ῥδγαθο ἀοεβ ποῖ ἰῇ ΔῪ ννΑῪ ἀἰβραγαρθ οἵ εῖ 
56 [ἢ {ἃἰἂνν 45 ἃ ἀϊνίησδ τονοϊδιίοη, Ὀυὶ πιδιῖκϑ 
ἴδς ]ονν 58} οἰαὶπὶ β'ν. ς6, γοιω" 7) αἰδεν). 

5τ. ΙΟΗΝ. ΝΙΠ]. 

γλγβε], ἀπά τῆς δίπεγ τῆδξ βεηξ πιὲ 
Ὀεάγεῖῃ νυ Π 688 οὗ Π16. 

Ι9 ΤΠαη 8414 ΠΕ υὑπίο Πϊπι, 
ἌΝ ετζε 18 τὴγ Βδιμεγὴ [εβϑι1ι5 δηβννεγεά, 
Υε πεῖῖθογ ΚποΥν πι6, ΠΟΥ ΠΥ Ἐδίδεγ: 
1 γε Πδά Κηοννῃ πι6, γε βῃουϊα ἢᾶνε 
Κποννῃ πὰ Βδῖμογ Α]8ο. 

20 ἼΠεβε νγογάβ ϑρᾶκε |Ἂεϑβιι8 ἰῃ 

1 ἐσ. αὐτὴ η}] ὌΒΟ Ἔχδςί ἔοιτῃ υϑοὰ ΠΟΓΟ 
(γέγραπται; ἰ8 ἑουπά ἴῃ δὲ [ομη οὗ (6 οἱὰ 
Οτιρίαγεβ ΟἹΪΥ ἴῃ 115 ρος (ςοπηραιὲ χχ. 21). 

[1 15 [6 σοηπίοη ἔοστη οὗ οἰϊδίιοη ἴῃ ΟἿΠΟΓ 
Ὀοοκ5. δῖ ]οὴπ εἰϑοννπεῦο 0565 [6 τεϑοϊνοὰ 
ἔοττῃ (γεγραμμένον ἐστίν), ΜΥΪΙΟΙ 18 τολὰ ἤΟΓΘ 
Ὀγ Οὐοά. διίπ.; 1ϊ. 17. ποίθ, χ, 34, (χν. 2). 

97 ἐπυο »ι0} Ὑῃθ ψογὰ ““πηθη᾽" (δύο 
ἀνθρώπων) ἀοε5 ποί οὐσοὺυγ ἴῃ [πὸ οὐ ψίπδὶ ἰοχὲ 
ΟΓ ἰπ ἰῇ. .ΧΧ. [τ ἀρρϑᾶτξβ ἴο δὲ ἱπιγοάυςοά, 
Πότ ἴο ἱπαάϊςαΐο [6 βυρεσίου ἔοτςε οὗ ἴδε ἀϊνὶπα 
νυ! η655. 

18. 1 αν» τοηθς ἐδαὶ δεαν' «υἱϊπει: ... δεαγειϑ 
«υἱορν..) 1 ἀρ Ὧ6 ὕὉπδῦ Ὀθδυϑὺἢ φυλέηει 
(ὁ μαρτυρῶν)... Το σἤδηρο ἴῃ ἴπῸ ἔογπι οὗ 
ἴῃ ἔννο οΟἰδιιϑθὸ5 ργοϑθηΐβ πε αἰβετγεπος οὗ [6 
τΙηοάθ ἴῃ ὙΠ ῖσἢ ἴπ6 ἔννο νυν Ππό5565 σῖνα ΤΠΘΙΓ 
[οβπιοηγ. Ηθ ἐπδῖ γανο ἴῃς νυν ἱπθ85 νγᾶβ Οῃθ, 
δυΐϊ τῆσχουσῃ Ηἰπὶ {πὸ ἘλΙΠοΥ 4150 βρακθ δηὰ 
ντγουρῃϊ: “] γε ῥὲ ἐδαΐ ὀεαγεῖ «υἱΐπενς; ἀπά, 
δὶ [Π6 βᾶπιθ {ἰπ|6, ἰῃ δπά τῃγουρῇ πιθ, 266 
Βαΐδογ δεαγεῖρ «υἱίπεσς 077 νιὸς, 50 ἴπαῖ ΥΟῸΓ 
ΟὈ]δοϊίοη ἰοϑο5 [15 ροϊηϊ." Ὅδὲ νυ ϊποϑ5 οὗ ἴπ6 
ἘΔΙΠΟΣΙ ἔτοπι ννῆοπὶ ΟἸ γι σλπὴθ ννᾶ5 ρίνθη 
ΠΟΐ ΠΊΘΓΕΙΥ ἴῃ {π6 τηϊγᾶς]θ5 ἀοπο Ὀυΐϊ ἰπ [Π6 
ΜΠΟ]6 τη Ἰ5 ΣῪ οὐ πο δοη. 

19. Τώόεη -αἱά 1ῤεγ...} ΤΏΟΥ Βαδι ἃ Ὁ 976- 
ζογχϑ... Τῇ ἀρροᾶὶ ἴο ἂἃπη δὐϑεπῖ, ὑἤβθθῃ, 
νυ ζη685 ἀἰὰ ποὶ 54ιἰ5γ ἴῃ6 ῬΠατγίβθοβ. 

ἤλογο ’ ἐὸν Ἑαΐδεν 1 ὍΠο ἔογπι οὗ (δε 
4ιυσϑίίοη δῆθννβ {86 ϑρίγιξ οἵ ἴῆ6 πυρβιϊ ῃογ5. 
ὙΠ ΠΟΥ ἀὸ ποῖ 541Υ “ὟΝ Βο ἰ5 ΤΥ δίῃ ἡ" 858 
1 (ΠΟῪ νυ ῦΘ ἰῇ ὈΠΟΟΓΙΔΙΠΙΥ 85 ἴο [ἢ6 τϑέογθηςθ, 
Ὀυΐϊ “ΝΠ ογο,,, 2" ἱπιρὶγιης ἰπδὲ 4 τοίσγθηοθ 
ἴο οπθ ψνῇοπὶ [ΠΟΥ ςοιϊὰ ποῖ ἰοοκ ὕροη δηὰ 
ἱπίογσγοζαϊθ ννᾶβ8 οὐὗἨ πο ἀνδὶὶϊ ἴογ [6 ρυγροβο οὗ 
ἴῃο ἀγριυπΊοηῖ. 

7ε πεῖλδορ ἔποαυ 7πό,| ποῖ... ἈἘδίποσ, Υ9 
ΚΠΟΝ ΠΟΙΒΟΥ Π16 ΠΟΙ... ΤΠδ αιοδιίοη νν45 
ΠιΠ16. ὙΠο πιογὲ ἔδοϊ (δῇ ἴἴ ννᾶ5 ρυξ οποννοά 
(Πδὶ 1πΠ6 {Π|6 δῆϑννεσ ἴο ἰξ σουϊὰ ποὶ Ὀ6 ξίνϑθῃ 
ΟΥΓ τοοοῖνοά. Ὑῆοσο πηυϑσὶ Ὀ6 Κπον]οήρε οὗ 
νηὶ τνὸ εκ Ὀεοίοστε ψὸ Ἵδῇ ὈΓΟΠΙΔΌΪ δὶς 
ὙΠΟΓΟ ἴο 5ϑοῖς Π. 

ἍΝ ἢ [815 ατεσίίοη δηὰ δηβννεῦ ἴΠ6 φυοδίίοη 
οὗ ῬΒΠΙΡ δηὰ ἴΠ6 λῆβννοσ ξίνθη ἴο ᾿ξ ΠΊΔΥ Ὀς 
σοηίγαϑβίοα, χὶν. 8 ἢ 

40. Τδεῖς «υογά “ῥαξο ὕεπ΄ὦ (Β6) δι ἐδὲὸ 
ἐγεσμ7)}7, ὙΠ ὙΤΥθΑΘΌΓΥ νγᾶ5 ἴῃ {6 (ουτί οὗ 
[86 ννοπΊοη, [Π6 πιοβὲ ρυ ΌΪ:ς ρᾶτί οἵ ἴῃ 6 ἴδπιρ]ς 
ρος Μαῖκ χίὶ. 4“ ἴ  [ἀκὸ χχὶ. 1). 

Ὧδ τηθρηοη οὗ [86 Ἰος δ! γ δά 5 ἔογοθ ἴο (86. 
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ἴδε {Γδδϑιγυ, 45 ἢ6 ἰδιρῆς ἴῃ τῆς ἔεπι- 
Ρἷε : δπά πο πιᾶῃ ἰδία μαπάβ οῃ Πϊπὶ ; 
ἴογ ἢϊβ ἤουγ νγᾶ8 ποῖ γεῖ ςοπΊα. 

21 ἼὝΠΕεη 5414 7|εβιι8 
(πεηι, 1 ρὸ ΠΙΥ ὙΨΆΥ, Ὧ γε 80] 

ὅτ. ΙΟΗΝ. ΜΝΙΠ]. 

ΪπΠ υπίο 

[ν. 21, 22. 

866 πι|6. πα 58}|8}] ἀΐε 'π γουγ 51η5: 
νγὨΠογ 1 ρο, γε σδηποῖ σΟΠΊΕ. 

22 ΤΏΘη 54ἰά τῆς. [εἐνν8.9 ΝῚ] Πα 
ΚΙ ἰπιϑε! ἡ Ὀεοδιιδε ἢς 54, ΝΣ 
{Ποῦ 1 ρο, γε σληποῖ σΟΠΊ6. 

ποίϊοςθ οὗ ἴπὸ ἴ,ογά 5 ̓πππλ ΠΥ ἔγοπι νἱοΐθηςθ 
νυν ἢ (ΟἸονν58. ΕῸγ {Π6 ϑδημοάγη Πποϊά τΠοῖσ 
β᾽ΕἰπχῈ6 ΟΓΟΪΠΑΓΙΥ ἴῃ ἴῃ6 σμδθογ σας, 
ννΠΙΟἢ ννᾶ5 5βἰϊυδίοα Ὀδίννθθη {ῃ6 Οουτί οὗ {Π6 
νΟπΊεῃ ἃπά ἴπε ἱππεῦ (ουγί, 80. [|εβὺ5 οοη- 
ἰηυοὰ ἴο τοδοῦ νη δαγϑῃοῖ οὗ Η:5 ἐπογηΐθβ. 

ἡσωφ]} (Οοηϊγακὶ Αςίϑ5 χχῖν. 12. 
πᾶ πὸ »ριαπ... απδ γεῖ πὸ »παμ... ΤΠα 

βίγαηρε Ἴοηίϊγασί 15 Ὄχργοβδϑοὰ ὈγῪ ἴδὸ βἰπηρὶςα 
)ιυχιαροβιοη οὗ (86 ἔδεῖβ: σ΄. ς ς, 1. το, 111, 19. 
432, ΥἹ. 70, ΥἹΙ. 4, 30, ἰΧ. 20, ΧΥΪ. 32.) ΧΧ. 10. 
αἰ βαπάν οπ ῥὲ»ι] ὉΟΟΙΚ Ἀ1πι, 85 ἴῃ Υἱῖ, 20, 

32, 44) δίς. 
᾿ς Φὲ ῥομγ ΟὐοτΡ. 1ϊ. 4, Υἱ!. 20, ΧΙ. σ, ποῖο. 

5. ΤΡ ἐγίαἱ οὔ γι ἀπά ζω“. Καὶ (21-ςς9). 

ΤῊ]5 βοοϊίοη ἀθϑοτῖρο5 {ἢ ϑρί για] ογὶϑἰϑ ἴῃ 
[ἴῃς ργϑδοπίηρ ἴο ϑγϑεὶ. [{ σοηϑιϑίβ οὗ ἵννο 
Ραγτίβ. ὙΠ ἤτϑὲ ρατί (21---30) σοηίδίη5. [Π6 
ἀἰξτηςί ργοϑοπίδίοη οὔ ἴπε οὔς οδ]οςὶ οὗ ἔβη 
σὴ (Π6 ἀδοϊαγαίίοη οὗ ἴΠ6 σοῃθοηυθηςοϑθ οὗ 
τη Ὀο] εἴ (νυ. 24). ὍῊ]5 5 οἰοδοὰ Ὀγ ἴῃς ποίϊςς 
οὗ ἃ ἰαγρε δοςεϑϑίοῃ οἵ αἀἶϑεὶρ]ρ8 (νυ. 30). ΤῊς 
βϑεσοηά ραγῖ (11---ς 8) ρίνεϑ Δῃ ΔΠΑΙγ51:5 οἵ ἴΠ6 
ἐβϑοπίίαὶ σπαγαοίοσ δηά ἰβϑιιο οὗ 56] ἢ 5ἢ Ὀθ]οῖ 
δηά ἔλ]ϑο [υἀδίσι. ΤῊΪ5 5 ο]οϑοά ΌΥ ἴδ6 ἢγϑὶ 
ΟρΟη 8554 ὑροῦ ἴῃ [ογὰ ἢ νἱοΐθηςο 

(υ. 59). 
41-- 30. Το κιιδ)οςὶ οὗ [656 γϑγϑοβ ἰ5 ἐῃαΐ 

ψὨΙ ἢ δὰ Ὀδδη Δἰγοδαν ῬδγΓΪΥ δηπουηςοαὰ δὲ 
{πε [δαϑὶ (νἱ}. 32 8..). Ογβὶ 5ῃθννβ ἴῃ πηοπΊθη- 
ἴοι! 155:165 νἢις ἢ ἤδηρ ὕροη Η!5 Ὀτίθῖ βοϊουγῃ 
ἢ ἴῃς [ονν5 (νυ. 21), Ψῆὴο ἅΓδ Θβϑθη τ Δ} }}7 
ορροβίϊες ἴο Ηἰπὶ ἰῇ σπαγαςῖοσγ (ν. 23), δηὰ 
{πογείογο ΟἿἹῪ ἴο δὲ ἀο!!νογοὰ ΌὉγ ἰγδηβέογπηηρ, 
ἔλιι ἴθ Ηΐπὶ (νυ. 24). Αἱ ργεβεηΐ ἃ ῥα πεῖ 
τενοϊδίίοη οὗ ΗΠ ΠΊ56}} ννᾶ5 ἱπηροϑϑιὶθ (συ. ἃς ἔ.); 
δυῖ πογραῖτεγ ἃ}} ννουἹὰ Ὀς πηδάθ οἰεᾶγ (υ. 28). 
Μεδηννῆς Ηἰσ ννοσκ ννᾶ5 Η!5 ννυϊπο655 (νυ. 29 
Απὰ [ἢ 5 5οπὶὲ ννεσε δηδυ θα ἴο δεςερῖ ί Ὁ. 30 

21. Τρεη «αἰά ὕει ἀφαϊπ... Ἠ6 ὕὉΆ86Σ90- 
ζ0τ9---Ὀδσοδλι56 ὙΠ1|6 Ηρ ννὰθ 51}}} δὺς ἴο 
βρεὰῖκς ἔγθεϊγ (νυ. 20) ἴδογα νγὰβ γεῖ {ἰπ|Ὲὲ πὰ 
ΟΡΡΟΓΚΌΠΙΥ [ῸΓ δοΐὴθ δὶ ᾿ἰοαϑὲ ἴο ρβδὶη [δ 
κηονν]εάχε νυ ἢ ΠΟΥ ἰδοκοά---υδίαά αραὶη 1ο 
ἦδενι, ἃ5 δ ἢδὰ διὰ ἱείοτε, Υἱἱ. 24, Ὀυῖ ποῦν 
ὙΠ ἃ πιοτὸ ἀϊδίϊηςϊ ἀπὰ ἵγαρὶς νναγηΐηρ, 1 50 
»Ήγ «ὐαγ, απά γε “ῥαἰ “εεᾷ γις, απά «ρα ἀϊε ἐπ 
ον οἷπα (811). 

μηΐο ἐῤε»}} τ. 11, ποῖδ. 
7ε “θω}} ««οἱὐ νι] ὙΠῸ ἐπιρἢαβίϑ 11ε5 (85 ἴῃ 

νι, 34) ὑροὴ ἴῃς ψογὰ “εξ. ὙΠοτο 15 πὸ 
σοηπίγαϑι ἤοσὸ Ὀείννοθῃ “γε δηὰ “"τηθ." Γῆς 
ϑρΆγοἢ ννᾶβ8 ἴῃ βϑάσγοῃ οὔ ἀεϑραὶγ υὑπάθσ τ 6 
Ῥόββδυσο οὗ οὀνογνν πο πηηρ ΤοΔἰΑπ  Υ ; δηά δὲ 

δϑ!6 ννὰ5 ποῖ ἔδι!] γε ΟἿ δυῖϊ ἀοδίῃ, δηά 
ἀρδίῃ ἴῃ βίη, ἔογ (ἢ βραγοῆ ὑπάδὺ [2156 πιο ϊνοϑ, 
ἢ 2156 θη, νγᾷϑ {561} 5η, δη ορεῃ, υἱίοῦ 
Δοδηάοππιεηϊ οὗ (πὸ ἀϊνὶπο νν}}}. 

γομν" Β1}] ὙὍὙἢδ 5|π ν»ὰβ ΟΠ6 ἴῃ [15 6βϑθῆςς, 
1πουξἢ [15 ἔγυ8 ννοτγὸ πηδηϊο]ὰ (υ. 24). Ηδθηςθ 
Π6 ογάθυ ἤεγὸ 15, “"ἴῇ ὙΟῸΓ δἰη 5}4]} γὸ ἀϊθ," 
ΜΠ1ῸῈ ἰῃ τ. 24 ἴδ ΘΠ ρ 8515 18 ἰγαηϑροϑοὰ 
(“γε 5}4}} ἀΐθ ἴω γουγ βἴη5 ᾽)). 

«υδί!ῥεν 1 (ἐγώ) 50, γε (ὑμεῖς) εαπποὲ εο»ε} 
Οοπηραγε ΥἹ]. 34 (ὐδεγε 1 α»π...)ὺ. Ἡδετε 186 
σοηῖγαϑι οὗ ρεσϑοῃϑ (1, γε) 15 ἀἰβεϊης Υ τιδυκοά, 
845 σοηϊδιπίης ἴδε στοιπὰ οὗ ἴῃς βοραγδέοῃ. 
ΒΘ {Π6 βᾶπιθ νγογάὰβ ἅγὸ δρρ θὰ ἴο ἴΠ6 
ἀἰϑεῖρ ε5 (Χὶ]!. 43) [Π6 ἱπιροϑϑι ὈΠγ οὗὨ ἔο] ον.» 
πε 5 ϑῆθννῃ ἴο Ὀ6 ἔοσ ἃ {Ππ|6 οὐἱγ (Χ . 26). 

22. Τόεη «αἱά δὲ ε405)])] Τόε “εευ:, ΒΟ 
ὙνΟΓΟ (ἢ6 Θρθάκεῖβ 4150 ἰῃ Υἱῖ. 3ς, ΘΙ ΘΙΟΣΘ 
“ἀαἰά, ἴῃ ΘΟΟΥΠ 1] σοηίετηρὶ οὗ βυςῇ δη ἃ55:1Π1ρ- 
ἴοη οὗ ϑυρογοῦγγ. Τῆς τεροϊτίοη οὐ [ῃ6 
ἱπιρογίεος (ἔλεγον, ἔλεγεν ςοῃϊγαϑίοά ἢ 
εἶπεν, 21, 14, 28) τη ἴΠ6 τεςοσζὰ 85 ἃ ζοπὶ- 
ῬΓΟσϑοαα ϑιΠΊΠΊΔΓΥ. 
ἘΜ ῥὲ (μήτι, ἵν. 29, ποῖθ) ἀἐ[᾿} δίνεὶ 

ὀεεσισς (0 80)..1 ὙΤΠθ Ὀιΐογηθθθ οὗ [ῃ6 
ττοςκογυ, ᾿ἰκὸ {Π6 ϑἴθιπιηθθβ οὐ {Π6 ἀδθηυηςῖία- 
[(ἴοῃ, 15 ᾿Ἰπογοαϑθὰ (νἱῖ. 3ς.). ὙΠῈ Πιιοϑε οηοΓΒ 
Ἀϑϑυηθ παῖ ΩῸ ΨΥ δὴ δ Ορϑῇ ἴο 65:5 
ὙΏΙΟἢ 5 ποῖ δα. ΔΙ ορθη ἴο ἴποπη, 0}Π1655. 1ἴ 
Ὀε {πΠ6 ννὰγ ἴο σσεμεπηᾶ οροηθά ὉΥ 56] -πιυγάρυ. 
ΤΠ Ποῦ ᾿ηάθοα {ΠῈῪ οου]ὰ ποῖ ἔοϊίονν Ηἰ πὶ. 
ΒΥ ἴῃ [Θνν8 δι οῖϊάθ ννᾶ5 ρ]δοθά οἡ [ἢ 58πὶῈ 
Ἰονϑὶ νυν ἢ πιυγάθοτ, Τ᾽ οϑοΡἢ. " Β. [.᾽1Π|.8 (14). ς; 
δηὰ ἴθ ἀαγίκοβξ τορίοῃβ οὗ (ἢ6 ννοτ] ἃ Ὀεῖονν 
ὙΕΙ͂ ϑιρροβοὰ ἴο Ὀ6 τοθοσυθὰ ἴογ οϑο ννῇο 
νγοτα ΡΌΪΠΥ οὗἩἨ ἐπ6 οτίπηθ (ᾷδης δέχεται τὰς 
ψυχὰς σκοτιώτερος; 05. ). «.). 

28. Τἢο [[ογὰ πιοεῖβ ἴδ ἰδυηΐ οἵ Ηἰϊς 
Ορροποηΐβ ὈγΥ ἀονοϊορίηρς ἴπαὶ ἀϊβεγεηςθ οὗ 
πδίυγε ἴῃ νυ ἢ ἴα δἴ οηςε ἴθ σαυϑε οὗἉ ἴΠΟΙΓ 
ἸΏ Δ ΝΠ Υ ἴο ἕο ον Η πὶ, δὰ ἴπ6 σδιι5ε οὗ {Ποῖ 
ἸΏΔΌΠΗΥ ἴο υηάετοϊδηά Ηϊπι.. Ηδ δηὰ {ΠῸῪ 
Ὀεοϊοπροα οβϑοητ λιν ἴο αἰεγεηΐ γορίοηϑ;; ἴΠ6 
βργίπρ οὔ {Π6 1 11ξπ͵ [6 σρῆογο οὗ {μοῖγ [ποι ἢ 5, 
ϑΌΓΟ βοραγαῖϊοα ἔτοπὶ ἴΠπ6 βρυίηρ δηά ἴΠ6 βρῇοτο 
οἔὗ Ηἰβ5 ΌὉΥ δη ἰηβηϊθ σἤαθπι. ὍΤΠὸ ἀϊβόγοησο 
νγὰ8 δ] 04} ρτοαῖ ψ Ποῖον ἴἴ νγᾶ5 γτοραγάθαά ἰηῃ 
15 βπαὶ ϑουγοθ οὐ ἴῃ [18 ὑγϑϑθηῖΐ πιδηϊξεβίδτιοῃ. 
ΤὨς οεἰγουπιδίληςεβ οὗ ἙΑΓΠΥ ἔπ ρῖνα σοορὸ 
ἔογ ἴῃς οπιδοάϊπιεπὶ οὗ ἵἴννο Ἑδαγδοίουβ δῦβϑο"- 
Ἰυτεῖὶν ορροβεά, ἔοσ ξαἜ]}Ὺ 11 1165 Ὀεϊννθεη 
δηὰ ἴῃ ςοπποχίοη ἢ ἔνγο ογάογβ, ἀπά ἴξ 1η- 
οἸυάδ5 ἰῃ 1156} ἔνγο ογάοσβ. [{ ΠΊΔΥ Ὀδ βυναγοὰ 
ΌγΥ Πίγῃοῦ οὐ ἴονγεσῦ ἰηβυδηςοβ: ἰξ ΓΊΔῚ ὃδ 
[αβηϊοποὰ οπ ἃ ἤεεϊϊπρ οὐ οὔ δῃ εἴεγηδὶ ἴγρε. 
Απά Ὀείννοξῃ ἴμοβε ἴμετε δ δὲ Ὧοὸ {εἰ ον 5ὮΡ. 



ν. 23---6.] 

22 Απά ἢε 844 υπῖο τῃεηὶ, Ὗε 
ΔΓΕ ἔγοπι Ὀοηθδίῃ ; 1 δηλ ἔγοπῃ δδονο: 
γε ἅτε οὗ τῇ}}8 ννουἹά; 1 δῃι ποῖ οὗ 118 
ννοῦ]ά. 

24. 1 κά τιογεΐογε ὑπο γου, τῇδὲ 
Ν 5Π|4}1 ἀΐϊδ ἰῇ γοιγ 5ἰπ8: ἰογ ἴΐ ἦς 

ἰϊενς ποῖ τῇδε 1 δπὶ δε, γε 5}}8]} ἀΐε 
ἴῃ γΟῸΓ 8118. 

5τ. ΙΟΉΝ. ΝΠ]. 
2ς ΤΏ εη 54᾽α {ΕΥ̓ απο Ἀΐπι, ηο 

ατί ἴοι Ὁ Απά 7 εβιι5 ϑβα[ἢ υπῖο τῆ δηλ, 
Ἐνδη ῤὲ απι τῃδῖ 1 8414 υπῖο γου 
ἔτοιῃ τῆς Ὀερπηίϊηρ. 

26 1 ἢανε πηδηγ {πὶπρβ ἴο 521Υ δηά 
ἴο Ἰμάρε οὗ γου: δυῖ πε τῆδι βεηῖ 
ΠΣ 18 ἴγπ6 ; ἀπά 1 βρεὰῖξ ἴο τῃε ννγογ] ά 
ἴῃοβε τΐηρβ ν ῃςἢ 1 ἤᾶνε πεαγά οὔ ἢ πΊ. 

ὝΒετο σδη δὲ ἴῃ {πὸ ὙΑΥ οὗ παῖυτο ῃὩ0 ρᾶβϑ3δε 
ἔγοτῃ ἴδε οὔθ ἴο {πὸ οἴου. 
, 7ε ἄγε οηι δεπεα! }} Ὑουν ὑνμοὶο Ὀεΐηρ ἴῃ 
115 ἀξεροϑὶ ργ ποῖ ρ 65 15 ἄγανντι ἔγοπι [Π6 ροννθῖβ 
οἵ [6 Ἰοννοσ, 56ηβιιδὶ, τοδὶ πὶ (ἐκ τῶν κάτω, 
Ψυἱΐρ. ἀε ἀεξογσωη); γοὺὰ ἅτε “" ἤεϑὴ οὐ ἢθϑἢ " 
(Ἰ. 6). Οομῖρ. [ἀπιε5 1]. τς Ὁ Ἐογ {πὸ 
ῬὮγαθε ““ἴο ὃὈς οὔ (εἶναι ἐκ) 566 ν. 47, ΧΥΠ. 
37. 
ΟἽ ἀνε ον αδουε] ἀτανυῖηρ ΘΥΈΤῪ ἰηδρίγα- 
ἴοπ, ΟΥΕῪ ἔδεϊϊπρ, ΘΕ ἰυάρστηθης ἔτοτη 
μεάνεῃ (ἐκ τῶν ἄνω, δ αϊρ. ἀε “ὠρεγπ. Οοπιρ. 
(οἱ. 1}. σ 6). 

7γε ἄγε 97} δὶς «υογἰ 4] ἴτας ςὨ]άγοη οὗὨ 186 
Βοοῖης ογάογ ννῃϊς ἢ γοῦ οη 5866. 

1 αν» μοί 97 δὲ: «υογ 4 Ὀπῖ 16 ὈΠΉΡΟΓ ἰη 
Ὁΐ ἃ ποὺ δηὰ βρί γι] ογάοσ, ἴο νυν ϊςἢ δηΐγαηοθ 
οδη Ὀ6 ψαϊποα ΟὨἷγ ὈΥ͂ 4 πονν ὈϊΤΙ. 

24. 1 .αἱά ἐξεγεζογε) Ὀδοδυδο [5 [δίδὶ 
σμασπὶ βϑερᾶγαῖες γοῖϊ ἔγοπὶ ΤΥ ἴγὰθ Ποπια ἀπὰ 
ἔτοτῃ ἴδ6 τορίοη οὗ 1|ἴρ, τῆδί γε “ῥα  ἀϊε----Ἴδτὸ 
δε οι ρἢδ515 ἰ5 ομδηροά δηὰ 1165 ὕροὴ ἴμ6 εηὰ 
οἰ ἀρδῖῃ," αηὰ ποῖ ὑροη [δὲ 5ίδίθ “" 5ίη""---ἰη 
γομν “ἰπσ, νΥΏΛΟἢ ἴῃ {ΠοΙΓ ναγθὰ οσπὶ τονθαὶ 
[ἢ ῥγεϑθηςθ οὗ [ἢ6 οἠθ ἔδίδὶ βοιγοὶ (συ, 21). 
ον θοῦ ἴα Ὀὰϊ οὔθ τηοάς οὐ δϑοᾶρε ΠῸΠῚ 
ἀεαῖῃ, οπδ πιεδηβ οὐ οὐίδιηίηρς ᾿Π ἴδ, ομ6 “ὁ ννᾶγ " 
Οὗ Δρργοδοπίηρ ἴπεὸ Εδίθοῦ Ὁ. ψνΒιςἢ φδσῖῃ δπὰ 
᾿εάνθη ἅγὰ υηϊϊοά, ὄνθη ἔθ] ονυϑῖρ ΟΥ̓ ἙΔίΈῃ 
ἢ Ηἰπὶ ννῆο ἐν, πὰ νγῆο μᾶ5 Ὀδοοπηθ πηδη, 
δηά ἐ γε ὀείϊσυε ποὲ (ἈᾺ1988 γ0 Ὁ0119079) 
ἐῤαϊ 1 α»η, γε «ῥαϊ ἀϊφ ἐπ γον εἶπα. 

ἐῥαὶ 1 α»Ὲ}] ποῖ 5 πρὶ ὁ ἐῤαὲ 1 ὧν» ἴΠῈ 
ΜεββιΔἢ.,᾽" βιιςἢ 85 γοῸΓ ἱπηαριπαϊίοη 845 ἄγαννη 
ἴογ γοι; Ὀυῖ ἴδ πιοσὲ μδὴ (ἢϊ5, ἐδαξ 1 δ», 
(παῖ ἴῃ πιὸ 15 ἴπ6 βργίηξ οὗ 11 δπά ᾿ρῆϊξ δπάὰ 
δίγεηρίῃη ; (δαΐ 1 ργοϑθηῖ ἴο γοὺ {86 ἴην δ ὉΪ6 
τηδΔ)εϑίγ οὗ Οοὰ ; [δὲ 1 υπῖϊο ἴῃ υἱσίυθ οὗ ΤΥ 
ὀβϑθηϊδὶ Βοίηρς ἴῃ6 ϑεθὴ δηὰ ἴθ τῆϑθοη, [86 
Βηϊΐο δηά [Πε ἱπἢπηϊξα. 
ΤΕ ρῆγαβε "61 ἅτὴ " (ἐγώ εἶμι) οσςυτγβ (ἢγεθ 

Εἰ πΊ65 ἴῃ (Π5 σμδρίεσ (υυ. 24, 28, 58; σοπῃρ. 
ΧΙΠ. 19), ἅπὰ οὐ δαςῇ οσςιδίοῃ, ἃ5 ᾿ξ 96 ῈΠΊ5, 
ὙΥἸἢ [815 γε παηΐ πιθδηΐηρ. Οοπιρᾶτο θα. 
ΧΧΧΙΪ. 0 ; [54]. ΧΙ. Το. 

ΕἸΘοσ Ποῖα, ἴῃ οᾶϑε5 ΠΟΓα (πὸ ργοάϊοδία ἰ8 
ἄγος! συρξεσῖθά ὈΥ 186 ςοπίοχί, [18 ργοάϊ- 
σδῖθ 5᾽ ΠΊΡΙΥ 15 ἴο Ὀ6 ΞΡ] : οἢ. 'χ. ο, Χυ]. 
ς,6, 8. (ὐοπρ. νἱ. 2ο : Μαῖϊ. χῖν. 2); Μαγκ 
ΥἹἱ, ςο, χίν. 62; [ὺκε χχίϊ. )γο. Απά 50 ἰξ ἰ5 
υϑοὰ οὗ [6 Μεβείδῃ : Ματγὶκ χίῖϊ. 6 - [ἀὰκὸ χχί, 
8. (Οἔ Αςῖϑ χΙϊ!. 2ς. 

νυ 7ε:1.----νοἱ,. 11. 

δ. {τη “αἱά ἐδεγ... ΤΆΘΥ δε: ὑμοχο- 
ῖοτο... ' 

ἤγ2ο αγὶ ἰδοι }] ὙὙὈδε φυεδίίοη σοστοβρο ἄς 
ἢ [6 ροηογαὶ ἰγδηβίδίιου “1 δη." ὉΠ 
νυ ῖϑῃ οὐ (Π6 4υθϑιοποιβ 15 οὐ θη} ἴο ἄγανν 
ἤτοι (ἢ6 Ἰοτὰ 8ΔΠ ΟΡϑῃ ἀεοϊαγαϊίοη δὶ Ηδ ἰ5 
Π6 ΓΟ τοι," (παῖ 15 16 ΠοΙνοσγοσ δυςῇ 85 
ΠΟΥ σοποεϊνοά οὗὨ Πϊ πη. 

“«Ἵ"ἀ έτη: «αἰ... ὅθππε δι... 
Ετεη ἴλ6 54ΠΊ6...ἐδε δεσίηπίπ)] Ατηοηρ [Π6 

ΤΆΔΩΥ ἱπίογργείδίίομβ οἵ [ἢϊ5 πιοδὲ αἰ βῖς] 
Ρἤγαβθο ἴνγο ἀρρθαᾶγ ἴο ἢᾶνὸ σὨϊοῖ οἰδίπι ἴο σοη- 
ϑἰἀδγδίιοῃ : 

(1) “ἹΠορφεῖδεν, σππεπεαὶίν, 1 ἀνε δαὶ «υρίοῦ 
1 υεη σρεαξ 1Ἰο γομ. ὙὮΔδῖ 5 ἴο 54Υ, ΜΥ Ῥοίβοη 
δ ΤῊΥ ἰεδοῆίηρ. ὙΤὴῸ6 ννογάβ οἵ σῃγϑβί δ 
(Π6 τονοϊδίίοη οὗ ἴῃς Ὁ ογάὰ ᾿πολυηδῖο : δηὰ 

(1) Ησαυ ἡ ἐξ δαὶ 1 ουεη “ῥεαῖ 19 γομ δὲ 
οἰ] ἢ Ἡὸον ἰ5 ἴἴ τῃδί 1 80 πιυςῇ ἃ5 βρθᾶκ νυν ἢ 
γουῦ Ὑπμᾶὶ 15 ἴο 54Υ, ΤῈ αυεδίοη νυ ἢ] οἢ 
γοι δϑκ σαπηοῖ Ὀ6 δηϑνογοά, Ὅῆο νογγ ἕδςϊ 
(παῖ ἰδ 5 ργοροϑθά πιδῖοβ ἰξ οἰθαγ, 825 1ἴ ἢδ5 
Ὀδοη εἶοαγ Ὀοίογο, ἰδὲ 1ἃ 5 υδὶὴ ἴοσυ πὶ ἴο 
568 }ς ἴο Ἰεδά γοῖι ὈΥ ΤΥ νογάβ ἴο 4 θεῖος 
Κπονθάξε οὗὨ πιγϑ6} 6. 

ΟΥ̓ {μεϑό ἔνο ἴἢ6 ϑϑοοπὰ ἱηϊογργοείδίοη, 
ΠΟ ψνᾶ5 ἰῇ {π6 πιδίη [δαὶ οὗ ἴπΠ6 Οτθοκ 
[Δ οΓβ, 5θοπΊ5. ἴο []] ἴῃ Ὀδδὲ ἢ [6 ροπεγαὶ 
856η56 οἵ ἴΠ6 ἀϊαίοριια. ὅδ66 Αἀάϊτοηδὶ Νοίθ. 

26. Με πιυβῖ διρροϑοὸ ἃ ρᾶϊι86 δέου [Π6 
ἰαϑὶ ννογάβ, [ἢ {ΠΕ ἀγὸ ἰάθη ἱπιοιτορδί νου, 
δηά ἴδοη {πὸ 544 γαίῃ οὗ [που ρῆϊ 15 σοπεϊπιοά, 
ΤΠ Τενν5, ἐυεη ἢ ΠΟῪ ἢδὰ πιὶϑυηάοτϑίοοά ἴῃ 
τονοϊδιίοη νος ΟΠ γιὲ ῃδά ρίνοη οἵ Η πηϑοϊ ἢ, 
πὰ νγογὸ ππυνοῦτῆγ οὗ ΔηΥ ἔυΓΙ ΠΟΥ τηδη!  οϑίδ- 
ὕοη οὗ ΗἰΞ5 Ρογβοη-- -ηά ἱπάεοα ἴῃ νἱγίας οὗἉ 
τηϊ5 (Πποῖγ σγίθνουϑ ἔδυ} --- ἔστ 5ῃηδα ΤΊΔΩΥ 5υὉ- 
͵εεῖ5 ἔογ τοδομίηρς δπὰ ἐυπάρτηοπί. ἴπ {ποπὶ 
ὉΠΌΟΙΙΕΕ ννὰβ επηδοάϊεά, 80 ἐμ βοπίδεποἊ ἔοἱ- 
ἴονν5 : 1 δατε »ιαηῦ ἐδίηρ: 109 “αν απά 1ο ἡμάσε 
97 (Φοποθσπληκ) ἤομ. ὍΤΠο υἱΐοεγδηοο οὗ [μ656 
Ἰυάρτηεηῖβ ψν}}} τυιάθη ἴῃ6 οἤαβηπὶ Ὀεΐνγθθη 18. 
ΒΒ ΠΟΥ πιιιϑὲ θῈ βροΐθϑη δὲ ἃ}} ςοβῖ ; ΠΟΥ ἃΓδ 
Ρατῖ οὗ Τὰ αἰνίπο οπαῦρὸ; ἀκ ἐῤαΐ “ἐπὶ γιὸ ἐ 
ἔγμε; ἴῃ Ηἰβ ἴδογθ 5 ΠΟ 5 ρΟΓΠ Υ 
δῃὰ πο ἀεΐοςϊ, ἀπά ἴπ6 ᾿Βλ πᾶ ἩΒΊΟΒΙ ϑᾶχά 
ἴχοιω Ἠΐτὰ, ἤδη 1 σΑπιὸ οἡ οαγῆ (ο ἀο Ηἰ5 
ΨΠ]1, 8080 δΡΘΔΚΙπ πο Ὅη9 ΜΟΣ]ά. 

δυΐ ἤέθα!ς [ἴ ϑεοπι5 ὑὈδϑὲ ἰο πηὰ (86 ορρο- 
βἰτίοη (-: δῦονθ) ἰῇ ἔπε δητὶοἰραϊοά ἐδ] γα οὗ 
ἴΠο86 ἔυτγίμοσ τενοϊδίίοηβ. Οἰδεῖβ ἢηὰ ἰξ ἴῃ 
ἃ οοηίγασὶ Ὀεΐνγεεῃ ἴΠοθ6 ρεσγβοηδὶ Ἰυάρπιθηῖβ 

κ 
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27 ΤΠΕΥ υπάετγβιοοά ποῖ τῇς ἢε 
ΒρΆΚε ἴο {πεπὶ οὗ ἴῃς Εδίμογ. 

28 ΤΠΘη 5414 εβι5 ὑπο [ἢ6Π|, 
ὝΝΒεῆ γε πᾶνε ᾿ἰτοὰ ἃρ τῆς ὅοη οἵ 
ταλῃ, ΤΠῈη 5}4}} γε Κπονν τῆδὲ 1 δπηὶ 
ῥέε, ἀπὰ ἐῤαί 1 ἀο ποιμίπρ οὗ τηγβε]; 
δυιῖ 45 ΠΥ Ἐδίῃεγ πδῖμ τΔιυρῃξ πιε, 1 
ΒΡΕΔΚ {656 ΤΠ]ρ5. 

5τ. ΙΟΗΝ. ΝΙΠΠ]. [ν. 2] ---.21. 

20 Απὰά δε (δῖ β8εηῖ πις ἰ8. ψν ἢ 
πε : τῆς ΒΑῖπεγ ἢδῖῃ ποῖ ἰεῖς πὴθ 
αἷοῃε ; ίογ 1 ἀο αἰννᾶγβ ἴμοβε τῆ] ηρ8 
(δῖ ρίεαϑε ἢ]ΠΊ. 

30. ΑΚ ἢε βρᾶκε [Π686 ννογάβ, Δ ΠΥ 
Ὀδεἰενεά οα ἢϊπι. 

41 ἼΓΒεη βαἱά [εϑι5 ἴο ἴῆοβε [ενν8 
ννῃΙ ἢ θα] ενεά οἡ ἢΐπι, 1ξ γε σοη- 

δηὰ [Π6 ΔΙ ΟΓ 5 ΠΟΙ 55:0 : 85 ᾿ξ ἴΠ6 96η96 
ὙγοΓ : “Ὀυϊ [Π656 56] σῃόβθη βιδ]θςοῖ5 πιιισὲ Ὀ6 
βοΐ δϑίάθ; Ηθ {ῃαϊ..." [ὲ}«π [815 σᾶϑε ἤοννουογ 
[δὲ ἔογςθ οὗ ἴῃς δβηγπιδίίοη οὗ {πὸ “" {γα τἢ ̓ οὗ 
(Πὸ ἘδίΠογ ἀρρθᾶγβ ἴο Ὀ6 ἰοσῖ, ὙΠῸ σοηρσγαὶ 
500Ρ6 οὗ ἴπδ ννογὰδβ ϑθοπὶβ ἴο δ6 {πα {Π6 ἀϊνὶ πο 
ΠΛΟΞΘΔΡῸ πηϊισὶ Ὀ6 ἀο]νογοαὰ νυ δίονοσ 15 ᾿πητηθ- 
ἀϊαίς οἴθεϊ πῆᾶὺ Ὀ6. 

σρεαζ 10] ὍΘ σοηϑίγιοζίοῃ 15 ΥΟΓῪ τεπηδτκ- 
ΔῸΪΘ (λαλῶ εἰς τὸν κι). [ἴ 5 ποῖ 5: ΠΊΡῚῪ 
ἐς Δήάγεββ ἴο ἴπ6 ννου]ά,᾿" δαξ “ὁ σρθαὶς ἐμέο, 50 
(δαὶ 1Π6 ννογὰβ ΠΊΔΥ τοδοῦ ἃ5 ΔΓ 85, ϑβρτεδὰ 
Τγοιρῃ, τῃ6 νοῦ," ΟἸγϑδὶ ϑἰδπάξ, δ5 ἴἴ 
ὙγοΓΡ, οὐΐϊδιά6 [Π6 ννου]ά. τηθαϊαϊίηρ Ὀδίννοθη 
ἴννο νγοῦ]άβ. Οοπιρ. τ ΤΒ6858. ἰΪ. ο (εἰς ὑμᾶς), 
ἵν. 8; Ηθδν. 1ἰ. 4. 

1 ῥαυε ῥεαγ] 1 Ἀθαχά. 
Ὠοῖ6, χΥ. τς, ποῖδ. 

Ω7. Το μπάεγείοοάδ (Ῥϑτοοῖνοα) ποΐ,..ἢ 
Ῥτγεοςσυρίεα ἃ5 (ΠΟΥ ννεγὸ ΜΠ (Βουρ 5 οὗ δὴ 
ΘγῖΠΥ ἀ εἰ νογοῦ, ἀπ ρεγθδρθ νὴ ἢ ἀουδῖ5 845 
ἴο [86 ροϑϑ: Ὁ] ΠΥ (παΐ [65ὺ5 τῆς ἤᾶνα σοτης 
ἴο ἰδοπὶ ἔγοπη ϑοὴθ οἠμὸ 5:.6ἢ 85 ἔδεγ ἰοοκοά 
ἔοτ, ννῆο ἀνναϊϊθά [6 ἐανουγδῦϊ ἔπι ἕοσ [5 
ΔρΡΡΘΆΓΔΠΟΘ. 

28.. Τροη “αἱά ὕει, μπίο ἐῤορ!} ὅθδπ8 
ἘΒΟΣΘΖΟΣΟ δδ14.... Ὀδοδιιϑ6 Ηδ γεδὰ {ΠεῚΓ ἱπιᾶ- 
Εἰηδίίοηα δηά Κηονν ΜΕΥ {ΠΕῪ ννεῦὸ οἤεπάοά 
ὈΥΗΪ5 Ρογβϑοη δηΐξ ἰθδοδίηρ, ἥδε γε δαυε "εά 
-᾿ ἐῤε δοη οὕ νιαπ Ὁ ἴπο Οτοββ ἴο Ηἰβ5 ἴσγοπα 
οὗἩ ξἴογυ, ἐδεη “ῥα] γε ἐποαυ---τοοῖνο δἱ 
ἰαϑι--ραὶ 1 ἀηι, ἀπά ἰδαὶ 1 4ο ποῤῥίησ 97 »1γ- 
“εἰ; ρογοοῖνθ, (Παξ 5, ἴῃδιὶ πιγ Ὀοίηρ Αἰ1|Κὸ δηὰ 
ΤῊΥ Δείίοη 41Ὲ γδιϑοάὰ ἀῦονο 4}} [δὲ 15 ᾿ἰπιιτοά, 
δηά ἴῃ δοϑοϊαῖϊε ὑπο ἢ Οοά. 
βεά “91 (Αογμηραᾶγε χἱϊ, 12, ποῖθ. 
“θα]} γε ἀποαυ)]ῇ (Οοηραγε ΕΖοϊ. νυἱῖ. 4, Χὶ. 

Σ1, ΧΙΪ. λο. 
ἐδαὶ 1 40] [ἰ ἰ5 ηοῖ Π|1ΚΟΙῪ ἐμαὶ ἴῃ νογῦ 

ὈορΠ5 ἃ ποὺν βοηΐθηςθ, δηὰ ἀοεβ ποῖ ἐθροηὰ 
οἡ ἴπὸ “14 οὗ ἴῃς ρῥγενΐοιιϑ οἴδιιϑὸ: ““γοῦ 
8[14]} [ΠδΠ Ῥογοοῖνθ ΤΥ ἴτας Ναδίυγο. Υ65, δπὰ 
ἴῃ ἕδλεϊ ΠῚΥ ὙΒοΙΪῈ ννοσίς δῆβνιεῖβ ἴοὸ ἃ αἰνίπο 
δυϊάδηςθ." 
ο »"γεεἰ7] (Οοπιρᾶζε νυ. 30, ποῖθ, χν. 4, ποῖδ. 
4ο.. “ῥεαῖ ἐδεῖε ἐδιπρ] Ὕδ6 ῥγεβοηΐ ἴθδοῖ- 

ἴῃ νγ»ὰβ ραγί οὗ ἴπ6 δρροϊπίθὰ ννογκ οἵ ( γίϑί. 
ἼΤΠε ᾿αϑὲ ρῆγαθο 185 ποῖ ζοπογδὶ, 85 1 1 νγεγὸ 
οαυϊναϊοηΐϊ ἴο "50 1 ϑρεαῖκ," Ὀιιδ 15 πιϑοὰ ἢ 
ἃ βρεεϊ!ῆς χοίθγρηοθ ἰο {πὸ σενοϊδίϊοηϑ υνῃϊςἢ 
Εἴ 1,ογὰ ννᾶ5 ὄνθῃ ποῦν πιδκίηρ. 

᾿ς ἫἘῪ αϊδεγ ῥαὶδ ἑαμρ8 1] 89 ῬἘΔΌΒΟΣ 

Οοιρ. υ. 28, 

ταῦκῃῖ. ὙΠΟ Τηϊδϑίοη οὗ [86 ϑοῃ ἰ5 τοραγάδα 
85 ἴπ6 ροϊπί ἤθη Ηδ τεςεϊνθα δὶ ἐμαὶ ννὰβ γε - 
αυϊγοὰ ον Ηἰ5 ψογκ. Ὅπὲ τοδοδίηρ ἰ5 8580 ἔὰσγ 
Ἰοοκοά Ὡροὴ ἃ5 Ἴοιηργοβϑοὰ ἱπΐο οὔθ βῃρτσγᾶ- 
τοπηροχαὶ δεῖ, ἀπὰὶ σγδάυ λιν τοδὶ] ϑοὰ ὑπάογ [Πς 
σοπάϊτοηβ οὗ μυπΊδη 116. 

Οοπιραᾶτε ἴῃ6 86 οὗ 1 δεαγά (ἤκουσα, ἰἰ]. 
31, ΝΠ. )χ6, 40, χν. 1ς). Οη ἴδε οἴδβοσ παπᾶ 
1 δκαγ ἰβθ υϑορὰ ἴῃ τοραγὰ ἰἴἰο ϑρθςῖδὶ δοίβ 
(νυν. 30). 

49. ΤΊΟ ψ ΠΟ] θείης οὗ 6 ϑοη νᾶβ8 ἰῃ 
ΔΌϑοϊυΐο ΠΔΙΤΏΟΩΥ ὙΠ (ἢ6 Ὀεοίηρ οὗ {πὸ 
Ἐδίῃοσ, δπὰ πὸ ΒδίΠοΣ ννᾶ5 ΡῬογθοηδ Υ ργεϑεηΐ 
νὰ (6 ϑθοη. [π᾿ ΟηΘ 9656 [ΠΕΙῸ ννὰ5 ἃ ϑοραγᾶ- 
ἴοη δ 1ἴὴ6 [πολγηδίίοῃ: 'ἱπῃ δηοῖπου 9836η56 
(Πότ τοπηδιποὰ ρογίοσϊς ὑῃθγοόκοη ἔθ] ον ἢ], 
ΎΠΕΓΕ ν᾽ 85 ἃ “" ϑδοπάϊηρ ᾽ δηά γεί ἃ “" ΓΟΠΊ ΔΙ ΠΙΠΚ 
ἰοροῖβοσ," Ηδ παῖ ““ 5οπί"" ννᾶ5 51} υυτἢ 
Ηἰπι ἐμαὶ ““νυᾶ5 βοηϊ." ὍΠῈ ργερηδηου οὗ [86 
ΡὮγαϑο τσὶ δ6 οὈϑογνοά. 

ἐῤε Εσέδεν.... αἰοηο] ἘΔ. ονθὴ Ηδ [δὲ ϑεηΐ 
τὴ (50 ἴπε ννογάϑβ τι, οὐ πρ ἐδε αι ον), αἵ 
ταὶ οτἰϑὶβ 1670 τὴ ποὺ αὐοηο---ἰ 6 ΠΟῪ ΓΟ]Δ- 
τίου ννᾶ5 βιιρεγδα θὰ ἴο δηὰ ἀϊά ποὶ ἀοβίγου 
[86 οἱ τεοϊδιιοη---πα πηθη {Ποιηϑοῖνθϑθ οδ 566 
{Π6 5'ψηβ οἵ (15 δϑιάϊηρ σοπητπιηπίοῃ, 35 (09- 
6889) 1---ἰ (ἐγώ), ἴῃ 1Π6 σοτηρ]εῖο Ῥεγβοη οα 
ὙὨΙ ἢ γοῦ Ἰοοζκ .-- ο αἰφυαγ --- ποῖ ΠΕΡΙΪΥ, 
ὈΠΟΟΣΙΔΙΗΪΥ, ΡΑΓΕΔΙΪΥ ---- δε ἐδίησε ἐραὶ ῥίεα!ε 
ΗῚ 72. 
,)γῚ ὙΠ ε νυογὰ ϑεθπὴβ ἴο 06 υϑοὰ ἤετδ 85 

ἴῃ Τίυκο νἱῖ. 47, ἴο ἱπάϊσαίο {π6 ϑ'ρῃ οὗ ἴῃς 
{Γἢ οΥ̓Ὠ [Π6 βἰδιοσηθηΐ πιδάθ, δπὰ ποῖ ἴο ρῖνα 
{Π6 σγουπὰ οὗ ἴδὸ ἔαςϊ οἰδίοα, ΦὍΠὸ ρογίθςξ 
ςοἰποίάσποθ οὗ [86 ν}}]} οὗ (6 ϑδοὴ ψνἢ ἐδ 
Μ11 οὗ τῃ6 ἘΑΙΠΟΥ 5 ργεβεηΐοα 25 ἴῃς οβεςῖ, 
δηᾷ ποῖ 85 ἴῃ γϑάϑοη οὗ {8θ Ἐδίπογ᾽ 5 Ῥγθϑθῆςθ. 
Απὰ γεῖ πεζὰ 85 αἰννδγβ ἴ6 ἵνγο τπου 5 τὰ 
ἰηΐο οπθ δηοίμου. 

ἐῤοιε ἐῤίη ἐραΐ ρίοαιε δὶ»! ΤῊΘ Θογυῖοο 5 
Ροϑίτῖνο, δοίϊνθ, δπογρεῖς, πὰ ποῖ ΟἿΪ ἃ 
“πορδῖῖνο ορδάϊθηςθ, δὴ δρϑιοπιίοη ἔγοπι οΥ]]. 
Οοπρ. σα [οδη 1“. 22: Εχοά, χυ. 26; [58]. 
ΧΧΧΥΝ. 41; Ν ᾿Ιϑὰ, ἰχ. χϑ. 

80. ὀελευεά οπ δί»»] ἴῃ ἴπ6 [Π]|οϑξ 56η56: 
οδϑὲ ἐποπιϑοῖνοβ ᾿ροη Ηϊπὶ, ρυϊεπρ 45:46 {πεῖν 
ον ἱπιαρίπαϊίοηβ δηά ἤοροϑ, ἀηὰ νναϊπρ {1} 
δε 8δου]ὰ 5πενν Ηἰπηβοὶ ἢ τλογὸ οἰθασὶγ. ΤΗΐβ 
ΘΏΘΓΕΥ οὗ ἢ ἰῃ ἃ ροΐβοῃ (πιστεύειν εἰς, “ἴο 
θεΙονο ἴῃ ΔΠΥ οπθ.) ἰ8 ἴο Ὀ6 σΑΓΕΙΠΥ ἀΪ5- 
Εηρυ σῃοα ἔγοπι τἢ6 5ἰτηρὶς δοσορίδησθ οὗ ἃ 
ῬΕΓΘΟΙ 8 5ἰδίεπηθηϊβ 85 {ππ||6 (πιστεύειν τινί, “ἴὸ 



ν. 22.} 

τίηυα ἴῃ ΠΥ νγογάὰ, ἐδεη ἅτε γε ΚΩ͂ 
ἀϊδεϊρίο8 ἰηάεοά ; 

στ, ΤἸΟΗΝ. ΜΠ]. 133 

2 Απά γε 58}|2}1] ἱκζηονν τῆς {γι 
Δηά τῆς {γι 8584}1 τηᾶκα γοιι ἔτεα. 

θείαν ΔΠΥ͂ οπο ̓ , θοῇ ἰ5 ποςοα ἴῃ ἴῃ 
ΠΕχῖ γνεῖθθο. Ὅδὲ ῥῇγαϑθο 15 σμπαγδοϊοϑιὶς οὗ 
δῖ ]ομη᾿β Οοβρεῖ (Ἰἰ. τα, 111, τό, 18, 36. ἵν, 30, 
ΥἹ. 29) 35. 40, 47, ΥἹ]. ς7) 31. 38 ἢ) 48, |Χ. 3-ς ἐ' 
Χ. 42) ΧΙ. 25 ἢ, Ἂς, 48, ΧΙ. χι, 26 ἔ,, 42. 44.) 
46, χῖν. Σ, 12. ΧΥΪ, 9, ΧΥΙ. 20). [{ ΟσσΌΓΒ Οἤσδ 
ὉΠΥ ἴῃ ἴῃς δγπορίίς Οοβρεὶς (Μαῖϊ. χνὶ. 6 
Ι Μασκ ἰχ. 42), δηὰ ἴδπογο πιοϑδῖ βρη ΠΟΔΠΕΥ 
οὗ {πε δι οὗ “116 ομθβ." ὙὉΠὲ ᾿οπιπιοη 
Ρδταϑο(πιστεύειν τινί) οσσυβ νύ. ἃς ἔ,, ([1..22}, 
ἵν. 21, (50), ν. 24, 28, 46 ἔ,, χίν. τ᾿. ἢ 
{Π1|5 ῬὮγαϑο “"ἴο Ὀ6]ονο ἰῃ ἃ Ῥογϑοη ᾿" τηϊϑῖ 6 
ςοιηραγοὰ ἴῃ τόσα ἀδβηϊΐϊο ρῆσγαθο “ἴο Ὀ6- 
Ἰονε ἴῃ ἢϊς πδηηθ,) [Πδἱ 15, ἴο Ὀοϊϊονο ἴῃ ἢἰπὶ 
85 σμδγδςζογιζοά ὉΥ ἴμ6 ϑρεςϊῆς [Π|6 ἱτηρ δά 
(1. 12, 11. 22, ], χ 8). 

81. δθ0θ. ΤῊΪΞ5 σοηνεογβδίίοη 1178 ὀρθὴ {86 
Θ5ϑθη114] αἰ βέγοησος Ὀεΐννθοη ἴἢ6 ποθὴ γῆ 
ψου]ὰ πάνθ ρίνθη ρογπάποησο ἴο ἴῃ ΟἰἹὰ 
᾿ιθροηϑαίίοη δηὰ (ἤτιϑὲ ψῆο δΙΠ]Ἰοὰ 11. 
Το ὨιΙσίογςδὶ απὰ [ἢ βρίτιίμὶ, {Π6 οχίογηδὶ 
δηά [πὸ πλοῦ], [πὸ τοπηρογαὶ ἀπά {πὸ εἴθγηαὶ, 
8ΓῈ ρ]αςσορὰ 546 ὈΥ 546. ὍΤὴθ σοπίγαϑβι 15 πηλάθ 
πιοτὸ σοπηρίοῖς Ὀθοόδυθδθ ΑὈγαματη ἀπά ποῖ 
Μοββ 5 ἴδίζθῃ 8ἃ5 ἴπ6 τεργοθοηϊδίϊνο οὗ [1|- 
ἀλίϑπι. 

ὙΠΟ ϑιισςθϑϑῖνε ρ]θα5 οὗ [ἢ6 [δνν5 βῖνε ἴῇ ἃ 
πδίαγαὶ οὐδ ἴπΠ6 ΟὈ]θοι!Οἢ 5. νν ἢ ἴἤογ τοΟΚ 
ἴο ΟἸἾ γτΙσῖ᾽5 οἰαῖπη5. “ ὲ αἴὸ ΑὈγαπαπι8 
ΒΘρΩ ἃν δάγοϑὶ ἴδοι, Υ8 5ἢ4}} Ὅδ6 τηδὰθ 
ἔτοε ὁ" (υ. 23). “ς ΑὈΓΔΠδτλ ἰ5 οὐγ ἔδί μον" 
(νυ. 39). “Με ψογε ποῖ Ὀογῃ οὗἉ ἐογῃι στο : 
ψῈ αν οὔθ Εδίποῦ, ὄν Οοά " (νυ. 41). 
“Του τὶ 4 ϑδιηδγίίδη, δηὰ παϑδὶ ἃ ον!" 
ί(υ. 48). ““Ατῇ ἴδου φγοαῖοεγ ἤδη οὐἱγ ἔΔΊΠΟΓ 
Αὔτγαμαπι, ν ΠΟ ἀϊοὰ δ" (ν. .3). “Ηδβὶ ἴδου 
56δῃ ΑὈγδἤδιῃ δ᾽" (νυ. ς)). Τθ ἢγϑῖ (ἢ γθο ργδβϑ 
[86 οἰαιπὴθ οὗ ᾿πῃογιίδποο, οἵ Κἰηβπιδηβῃίρ, οὗ 
ΤΕΙ σίουθ Ὀτνἶθρο: [86 ἰασῖ {ἢγθθ ςοηϊδίῃ 
ἀεςϊοῖνε Ἰυἀρηπηοηῖβ οὐ ΟΓισι 5 σμαγαοίογ, οἢ 
ΗΚ δυϊδοπίγν, οα Ηἰς ἱπρ] θά αἰν!πθ παίαγο. 
ΔΝ ἢ [Π6 ΠΟΙΡ οὗ ἴΠ6 οἷα [5 ξίνθη ἴἴ 15 

ΤΏΟΓΟ ΘΑΘΥ ἴο [ο]ΐονν {π6 σουγϑα οὐ {πὸ δύριι- 
τηθηῖ. Αἰ δὸ ουΐδοεῖ ΟΠ γὶσὶ Ργοπ 1565 ἔγεθάοτη 
ἴο ἴΠο56 ννῆο ΠΟΠΟΘΕΥ ἔοϊονν οὐ 4η ἱπιρογίθος 
ἴδ (31 1). “Βυῖϊ νὰ δὲ ἔγθο 15 τῃθ 
δῆδννεῦ (υ. 332). Νοῖ βρ: μι 4}}γῪγ (νύ. 33---26); 
ΠΟΙ ἀο65 ἀδϑοθηΐ σΔΥΤῪ υνῖἢ} ἴἴ το] ρίου5. κ6- 
Ἠ655 (νυ. 17---42). [π4ΌΠ} ἴο πραγ Ομηβῖ 
Ὀεῖγαγϑ δηὰ βργπρϑβ ἔγοτῃ ἃ οἷοβε δ ΠΥ ἢ 
186 ροννογϑ οἵ ον}] (νυ. 43--4ώ7). ϑδυςἢ ἃ υἀξ- 
τηθηΐ 5 50Όεγ δηά ἴπιὸ (νυν. 48----ο). ΤΠθ 
νογὰ νψῃϊοἢ ΟΠ γῖϑὲ Ὀνηρδ ἰ5 6 -εΕἰνίην (υν. 
51--ς53}} δηά Ης Ηἰϊπιϑοὶε νγᾶ5 Ὀεέοσγε ΑὈγὰ- 
δδηὴ (συ. 54---.ς8). 

81, Απιοηρς [86 ὈοὰΥ οὗ ποὺ Τοηνοτβ8 
ὙΌΓΟ 5ΟΠῚΘ υεαυ.---πιοη, τηδὶ ἰ5, σμβαγαςϊογ ζοά 
ἃ5 τεϊαϊπίηρ ἴπο πιϊσία κοη νίονν5 οὗ ἴπ6 παίίοῃ 
“-πὰο Ὀοσ]ονοά Ηἰπι, ἡ ἢοῸ δοκπον]οάροὰ 

ΗΪ5 οεἰαῖπις ἴο Μοβϑδηϑῃ!ρ 85 ἴγι16, γγῆο νυ ΓΘ 
ςοηνϊησοά Ὀγ ννῃδὲῖ Ηδ 5414, δυϊ νγῆο 5{1}} ἴη- 
ἰογργοίοὰ Ηἰ5 ρσγοπιῖϑα δηὰ νγογάβ ὉγῚ {μοῦ 
ΟΥ̓ ρτεοροβϑοβϑίοῃϑ (ςοπρ. Υἱ, 15). ΤΕΥ 
Ῥο]ογοὰ Ηΐϊπι δηὰ ἀϊὰ ποῖ δεδέευε ἴὰ Η;»ι. 
ΤΒΟ δάιοη οὗ {πὸ ψογὰ “" [Θνν8᾽" δηά [ἢΠ6 
σἤδηρε ἴῃ ἴδε Πσοπεοιγυςίίοη οἵἱὁἨ ἴπ6 νεγὺ ἀ15- 
ΕΠρΊ 5} ΞΠΑΓΡΙΥ [18 βυοιρ ἔγοπὶ ἴδε βϑηεσαὶ 
ΠΟΙΏΡΑΠΥ ἴῃ «. 30: ἀπά [δε δχδοῖ ἔοστῇ οὗ 
(Π6 οτψιπαὶ πλαῖκοα ἴλ6 σοηίγαϑσξ πιογα ΟοὈνίοιιϑ 
(οἱ πεπιστευκότες αὐτῷ ᾿Ιουδαῖοι, Ὡοΐ οἱ 
Ἰουδαῖοι οἱ πεπιστευκότες αὐτῷ). 

Τρεη “αἱά υεσις... ὅθδβ ῬΒΘΙΘΥΟΣΘ σαἱά 
οοαυδίοῦ Ἀδὰ Ὀο1]1θνοά Ηΐπ. 866. σ. 10, 

᾿ὩΟῖΘ. 

1, γε.. «ἀϊσείρ᾽ες ἱπάεεα) 1 γε--τενοι γε ἢ 
γουγ ἰηνοϊογαίθ ργεϊιάϊςο5 δηὰ τηοβί ἱπηρεγέεςϊ 
[ἢ ---Δϑ]άθ ἐπ »ἸΡ «υογάῦδ γε ΤῸ ὑΓῸΪΥ 
ΤΥ ἀϊδβοῖρ:θ5. ὉπΠὸ Πρ λ515 1165 Οἡ ἴῃ 
Ργομουη (γε) ἂπὰ ποῖ, 45 ψγὲ ἅγε ἰηοϊπρά 
ἴο ρῥίδςθ ἰἴ, οἡ {πὸ νεγῦ (αὀῥάε). ὙΠῸ βεηΐθηςθς 
ἰ5 Δ Ρτδςοίοιιβ τϑοορηϊίοη οὗ ἴῃ6 ἢγϑοὶ τυάθ 
θαξίπηίηρ οἵ ἔῃ. Ενεῃ [ῃ15, ἱξ 1 ννεγα 
σμου ϑμοὰ νυ δὐϑοϊυῖς ἀσνοίίοη, πιρμς Ὀ6- 
οοπὶ ἴδο ἔουπάσφϊίοη οὗ Ὀεϊίζογ {πίηρ8. [{ 
ἱποϊυιάοα τπ6 ροβϑί ὉΠ Υ οὗὨἨ ἃ ἔγιιθ ἀἰβο! ρ]οβῃϊρ, 
ουἱΐ οὗ νης Κπονϊεάρο δπὰ ἐγεεάοπι πμοι]ὰ 
ὅτονν ; ἔογ ἵβεγο ἰ5 ἃ αἰβοὶρ Ἔβη!ρ οὗ ἴμοβθ ννῆο 
ἔογ ἴθ τἰπιὸ ἅτὸ ἰῃ ἱξποόγδηοο δηὰ ἴῃ Ὀοπάδρθο. 

εοπλίπμς (6 Ὁ1 49) ἐπ »Ἐρ «ὐογἢ ὝΠΕ «υογά, 
18 τονοϊδίίοη οὗ ΟΠ γϑὶῖ, ἰ5 αἴ οποὸ ἴπε εἰοπιθηΐ 
ἴῃ νηοῦ πὸ ΟΠ Γϑέίδη Ἰ᾿ῖνοβ, δηὰ ἴπ6 5ϑρπηρ οὗ 
᾿ϊς ἴθ, Ηδ δϑϊάεϑ ἴῃ ἴπὸ ννογά, δὰ πε ννογὰ 
ΔΌϊἀ65. ἴῃ Ηἰπὶ (ν. 238: Σ [0Πη ἰἱ. 14, ἴ. 1ο). 
ἐνὶ 50, ἴῃ {86 ἰδῆσυᾶρε οὗ 88 Ρδυ], (π6 Ὀ6- 
ἸΟΥΘΣ ᾿ἵνεβ ἰῃ (πγϑὶ απὰ (ΟἸγιϑδὲ ἴῃ ἴδ Ὀ6- 
Ἰίενεῦ (6 ]. ᾿(. 2ο). Ὑμὲ ρῆγαϑε Ψῃϊοἢ 15 
ϑοά ΠΕΙῸ δηὰ ἴῃ νυ. 37, 43 (ὁ λόγος ὁ ἐμός) 
ΘΧΡγοβϑέβ {με ννοτὰ νυ ῃἰςἢ ἰδ ἸΓΌΪΥ σμαγδοίογιβεῖς 
οἵ (μγιϑὶῖ δπὰ ποῖ 5ἰπΊρῪ ἴθδὶ ψ Ὡς Ηε 
υἱίογο. Οοπῃρ. χν. 9 ποίθβ. Ηἰ5 ψοσὰ [5 ἴῃς 
νογὰ οὗ σοά, χνίϊ. 6, 14.) 17. 

82. γε ῥα]! ἔποαυ δὲ ἐγμ] ΟΟπρ. ἱ. 17, 
ν. 32. ΤῊΙΒ Τύυῃ ἰ5 πὸ πιετὸ ἀρϑίγαςϊ ϑρεου- Ὁ 
Ἰδίίοη. [{ 5 Πἰνίηρ πὰ ρεγϑοηδὶ. Οομιρ. Υ. 16, 
δηὰά χὶν. ό. 

ἐῤε ᾿γω σραβ παῖς γοι 7γε6] ΤῊΣ ἐγεθάοπῃ 
οὗ 186 ἰηάϊν!άιι8] ἰ5 ρετέοςϊ σοπέοττα υ ἴο {Π6 
δοβοϊυίο.---ἰο ἴῃαῖ νυ δῖο ἢ ἐσ. [η(6] σοί 4}}Υ, 
(μῖ5 σοηξυστλ ΠΥ 15 Κπον]οάρξε οὗ ἴδε Ὑτυΐῃ: 
ΤΠΟΥΔΪγ, ορθάϊοπος ἴο 1ῃ6 ἀϊνῖπα [ὰνν. ὙΠῚ5 
ΡῬυϊηςίρ]ο 15 (αὶ νν μἰσῃ δοογαῖθϑ (ἔογ ἘχαπΊρ]Ὲ) 
ξοῖς δἴϊον ννῆθη Βὸ βροῖο οὗ νἱςθ ἃ5 ἱρποζδηςθ:; 
δηὰ ἴμ6 ϑίοϊςβ ἤθη (ΠΟΥ πηαϊηϊδιηθαὰ παῖ 
6. νυῖϑ6 πιδῃ δίοηβ ἰ5 ἤἴεε." ὙΤῇδ [ενν8 
αἶ53ο μδὰ ἃ βαγίηρ, “Ὅπου ψηΗῈ βηὰ πὸ ἐτεεπηδῃ 
δυξ δίπι ψ8ο ἰ5 οςουρίοα ἴῃ Ἰεαγηὶπρ οὗ {πὸ 
1,Ανν.᾽" ἀπὰ ἤδηςε {ΠΕῪ ϑυπεϊςυϊοα τηγϑ: 1 }}Ὁ 
εδεγμὲδ (ἔτεθάοπ) ἕου εϑαγω (ξτινεη) ἴα 
Εχοά, χχχὶὶ. τό ("Ῥεῖὲκ Κ. Μεγ," 2. 8ες 

ΚΔ 



134. 

2 {ΤΕΥ δηβυγεγεά ἢΐπι, ὟΝ δὲ 
ΑΡγαμδπη 8 8εθ4, δηά νγεῦε πενοῦ ἴῃ 
Ὀοπάλρε ἴο ΠΥ πΊΔΠ : ΠΟΥ βαγεϑῖ 
ἀοα ὁ 5}4]] Ὀς πιδάς ἔτγεε ἡ 

234. Ϊεβυ5 δηβψεγεά τπεπλ. ΚΝ ΈΠΪΥ, 
“ΆΈοπα, 6. νΘΓΪγ, 1 5ΔΥ ἀπο γοιι, 7 ΝΥ Βοβοδνεγ 
Ῥεῖ, α,το. ΠΟΙ ΠΆΕΙ. 5ἰη ἰ8 τῆς ϑβεγνδηΐ οὗ 

81}. 

στ, ΙΟΗΝ. ΨΜΊΙΠΠ]. [ν. 33--7. 

45 Απά τε β8εγνδηΐ δι ἀεῖἢ ποῖ ἴῃ 
ἴῆε ἤοιιβε ἔογ ὄνεῦ: ὀμἕὲ ἴῆε ὅδοη 
ΔΌΙ οἴ ἐνεγ. 

16 [ἔτ ὅϑοη {πεγείογε 834} πηᾶκε 
γου ἔτεα, γε 5[8}} θ6 ἔγες ἱπάεεά. 

27 1 Κηον τπδῖ γε ἅτ ΑὈγαῃδηι 8 
δορά; δυιῖ γα 866 ἴο ΚΙ] πιθ. Ὀεσδιιδε 
ΠΥ ννογὰ δίῃ πο ρΐίαςς ἰῃ γοιι. 

Ταγίον, αὐ ἴος.)δ.0 ὙΠεθε αἀἰθβογοηῖΐ τβουρἢῖ5 
ΔΙῸ 5ιηπιθὰ ὑρΡ ἴῃ ἴπ6 ποῦϊο ραγδάοχ 22 εὸ 
“εν ὍΣ ἐπὶ ἐδεγίαι. 

3538. Τρεν απιαυεγεά... ἐν 6. “δὲ “εαυς «υδο 
δείϊουεά Ηρ γὯΟ ἤᾶνὸ 7.5 Ὀδθη Ἐπαγαςίογι Ζοά. 

δε δὲ “ὀναῤῥανι: “ἢ ἴο νῇομη ἴδ6 
ΒΟΥΘΤΟΙΡΉΪ οὗ ἴθ ννουἹὰ δᾶ5 Ὀθθη δϑϑιγοὰ 
ὈΥ 8η εοἴεγῃδλὶ δηὰ ἱπαϊϊεπδῦϊε τρηῖϊ. (Οομρ. 
Μεαᾶῖϊ. 1. ο; [ὐὐὑκὸ , 8. 

απά «ὐεγὸ πενέῦ (ἈΔῪΘ ΠΟΥ͂ΘΣ γοὺ ὈΘ061) 
5 δοπάαψε ἰοὸ ὧπῦρ νὴ) Τῆδ6 ορίϑοάθς οὗ 
Εξγρίίδῃ, Βαθγ)οηίδη, ϑγσγίδη ἀπά Ἐοπιδῃ 
ΠΟΠαμοϑῖ5 ννορ ἰγραϊθαὰ ἂἃ5 πιεῖ ἰγδηβιτουΥ 
δοσιἀθηΐβ, ηοΐῖ τουσῃὶπρ ἴΠ6 τρὰὶ 1Πἶὸ οὗ (ἢ6 
Ῥθορῖὶς, γνβο πδὰ πόνοῦ δοσορίθα {πὸ ἀοπηϊηϊοη 
οὗἁ ἐδοῖγ σοπα  Γοῦ5 Οὐ σοαἰοϑοθὰ νυ ἢ ΤΠ 6πι. 

ῥοαυ.... χε 3 σευ :αγεε: ἰῥοι --- ἴῃου, ἃ 
ΒΟ ΑΥῪ [ἢ ἃ σγοδί ἰθᾶσμου, δραϊηδῖ ἴῃ6 νοΐςθ 
Οὗ (π6 πδίϊοημαὶ ςοπϑοϊοιι5η655.--)ς “ῥα δὲ 
γιαδε----Ὀδοοτῃ ὁ --- ὅτε 

34. Τα δηϑννοῦ ἴο [6 ηδίϊοπδὶ Ὀοαδϑὶ οὗ 
(6 [εὺν5 165. ἴὴὼ (δ δῆϊγπηδίίοη οὗ 1ῃ6 ἔτ 
ΡΠποΙρΙς οὗ ἔτοεάοπι (Κεγν, σεγῖ. Οοπιρ. 
συ. ε΄, ς8). 

ἤῥροιοουεγ (ἘΥΘΙΥ͂ ὁπ9 Ὁ: 8) ε0»:»: 21 
“]] “Το ςοπληϊξ 5ἰη" (ποιεῖν τὴν ἅμαρ- 
τίαν) 5 Ὡοΐ 5ἰΠΊΡΙΥ ἴο σοπιπλῖξ βίπεῖθ, ἰ8ο- 
Ἰαϊθά, δςῖ5 οὗ 5'η, Ὀμὲ ἴο ᾿ἶνθ 4 ᾿ἴδ οὗ 5ἴῃ 
(ας ]ομπ ἢϊ. 4, 8). ὙΠὲ ὀχᾶςξ σοηίγαβδι ἰ5 
ἀοίπς 1δὲ ΤΡ δ (111. 2ι1 1᾿ [οῇη 1. 6) οἢ οὔθ 
βἰάες δηὰ δοίη γι σδίοοισπσ οὐ ἴπ6 ΟἾΒΟΥ 
(1 Τοδη ἰϊ. 29, ἰ. 72). 85 ἃ5 ἃ ψΠοΪο.-- 
σοπιρίεῖς ἐδ] γα, τηβϑίηρ οὗ [Π6 πιδῦκ, ἰῃ 
τῃουρῆὶ ἀπὰ ἀθθά---15 56ῖ Ἤν δραϊηδὶ Ττιῖῆ 
δηὰ ΕἸΡὨϊθοιιϑη655. 

᾿Π 26. «οργυαη!] "ἴῃ6. 5ϊανθ," “τῆς Ὀοπά- 
βΒεγνδηὶ " (δοῦλος). ὙῊΕ 54Π|6 ἱπηδϑθ ΟΟΟΙΓ5 
ἴῃ δῖ Ρδὺ] (Άοπι. νἱ. 17, 20). 

8958. Το ἰγδηβι(ου ἔτοπὶ ἔπ Ἰπουρῆϊ οὗ 
θοπάαρο ἴο δίῃ ἴο ἐμαὶ οὔ ἔγεοδοπι [σοι ρἢ 
1Π6 δο0ῃ ἰ5 σοπΊργεϑδθοά, Βοπάδψε ἴο πη ἰ5 
(Π6 ξόΠΟΓΑ] ἴγρ οὗ ἃ ἔ᾽5ε γεϊατ οηϑηῖὶρ ἴο 
Οοά. Ηξς ΨἘο 15 δϑϑοῃία!ν ἃ θοπάπιδη οδη- 
ποῖ 6 ἃ β580ῃη οὗ Οοά. Δ νΒιαΐενεσ τᾶ ὃ6 
ἢ!]5 ουξννατά σοπποχίοη ἢ Οοά ᾿ξ σλη 1αϑὲ 
ΟἿΪΥ ἔογ ἃ {Ππ|6. εγτηδποηΐ υπίοη ἢ Οοά 
τηιιϑὶ γεβῖ ὕροη δὴ δὐϊάϊηρ δηὰ δϑϑοπίϊαὶ ἔοιιη- 
ἀλϊίοη. Ενεη ἴῃς Ὠἰβίογυ οὗ ΑὈγαμαπι 5δμοννοά 
(Π15: [βῃμηδοὶ ννᾶβ οἂϑῖ οιιἱ  ἴΠ6 ὈΓΟΠΊ 568 
σοηϊτοα ἰη [524ς. ΤΠυ5 ΠογῸ 15 ἃ ἰννο-ἕο]ὰ 
σἤδηρο ἴῃ 1δουρῃῖ, (1) ἤοτι Ὀοηάδλσε ἴο 5ἷῃ 

ἴο ἴΠ6 ᾿ἰάθ4 οἵ Ὀοπάλξο, δηὰ (2) ἴτοπη [ἴῃς 
Ἰάθα οἵ βοῃβῃϊρ (ςοπιίγασιθα νἱἢ (δ6 ἰάοα οὗ 
Ὀοπάδρθ) ἴο 6 ϑοη. Οοπῖρ. Οἱδὶ. ἱν. 2 ἢἶ ; 
Κοπι. νἱ. τό ἢ 

ἐόε ῥοι.ε] Οοιλρ. χὶν. 2; Ηοῦγ. 1]. 6 
(οἶκος). 

διιΐς δε 8οπ.. φυεγ) ὃ)9 Βοπ αίάειδ ἴθ᾽ 
ΟΥΟΣ. 

896. ΤῊϊ5 φεησγαὶ ρῥγιηςίρ᾽θ, ΠΠΠυπιγαϊθα ἴπ 
[πο οτἱρῖη οὗ ἴπ6 [6ννϑἢ ρθορὶς ὈΥῪ ἴῃη6 ραγδδὶθ 
οὗ ἴβδας δηὰ ᾿ϑῃπιδοὶ, 45 οὔθ δοβοϊιΐο ἔι]- 
ΠΙπιοηῖ. ὙΠὸ ὅϑου, ἴδθ ἴσιο ϑοῃ, 8 οὔθ. 
ΤὨγουρὴ Ηἰπὶ δἱοηο---ἰη Ηΐπι, ἴῃ ἐο ]ονυ ἢ Ρ 
ἢ Η]π|---οᾶη ἰδϑιὶπρ ἔγοοάοπι Ὀ6 γσδιπρά, 
βϑοίηρ [μα Ηδ δἷοπε ἰ56 ἔγθο, δηὰ διίάθιῃ 
ὈΠΟΠΔΉΡΘΔΌΪΘ ἔοσ ὄνϑυ. 
1 θεὲ δϑὸη ἐῤογοογε]ῖ Τὴ ϑοὴ δηὰ ποῖ 

πε ΕΔΊΠΟΓ 5 γοργεβοηϊοα 45 γίνη ἔγοθάοπι, 
ἴῃ 50 ἣΓ 5 Ηδ Ἴσοιηπηιπηιοδῖοβ ἴο οἴδογβ {δα 
ὙΥΠΙςἢ 5 Η!5 οννῃ. 
ῦῆεε ἱπάσε ὝΠΟ ννοτὰ ἐγαποιαίοα ἐμάγεα 

(ὄντως) Οσου5 ΠΕΙῸ ΟἿΪΥ ἰῃ 8. [ομη. [ὲ 
ΔΡΡΘΑΙΒ ἴ0 ΘΧΏΓΟΘ5. ΓΟΔΙΠὟ ἢ δββθηςθ ἔτγοπὶ 
νη, 85 ἀἰβειρ ϑῃοα ἔτοπὶ γΘΑ] Ὑ 85 9ϑθη 
διὰ Κπον (ἀληθῶς «-. 11,1. 48. ἵν. 42, νἱ. 14, 
ΥἱΙ, 40). Ὑὴδ6 σοποορίίοη οὗ ἐτθοθάοτῃη ψῃϊοὴ 
5 ρίνθη ἵπ {Π|5. ΠΟ] ραϑϑᾶρθ ργεέβοηΐβ ἴῃ6 
ΡΓΠοΟΙρΙΘ νἢϊςἢ δὲ Ῥδυὶ δρρ)]ϊεὰ ἴο {πε δρθοὶδὶ 
οᾶ56 οὗἉ ΟΧίογ δ] ογάϊπδηςδβ. 

87. ΤΠ ςοπορρίϊοη οὗ ἔγτθοοράοπι δδνῖηρ 
θδεη ἴδυι5 "Ππιϑίγαϊοα, (ῃ6 Τογὰ βοθθ Ὀδοκ ἴο 
[Π6 οἷαι οὗ ἴπη6 [Θννβ, δπὰ δάμπηβ ἰζ ἴῃ 115 
ἢ 5ΓΟΥΟΔ] 56Π56. 

1 ἔποαυ ἐῤῥαὶ γε αγε “όγαρα»ι", “«εά; δω!...Ἶ 
Ουϊνναγαϊγ γε ἃῖὲ 8οη8; δυῖ ἴῃ ἔδεϊ γου 
566 Κ ἴο ἀεϑίγου ἴδς ἔσις δοη. Ὑουγ σοποερ- 
(ἰΙοη5 οὗ {πὸ Βδίῃοῦβ ΜΜ}}} δηὰ ρυγροθο ἅτ 
50 ΔΙΆ ΠΥ ντοηρ πὶ ΤΕΥ ῥ͵αςς γοιι---πον- 
ΟΥΟΓ {Ππ|16 τῃ6 Πηδὶ ἰβθι16 ΠΊΔῪ Ὀ6 Δρραγθηΐ ΠΟΥ 
---ἰη ἀθδαϊγ Βοϑ ΠΥ ἴο πιὸ. Υοιι δοίϊονθ τηδ, 
διιῖ γοιι ννοι]Ἱᾶά πιακὸ πιὸ [14] γουγ που ρἢΐ5. 
ΜΉρη γοῖι πα {παῖ [815 σαπποῖ 6, γου ἴοο 
Ὑ1}} 566 1Π6 πιιγάθγουϑ βριγιῖ γοναὶ θά 1η γοιι. 

Τῆθ ρτουπὰά οὔ {6 ΠΟΒΕ ΠΥ οὐ {πὸ 
]ενν8 ννᾶβ ἴπε ἕαςξ τπαῖ (Π6 τονοίαιίοη οὗ 
ΟΠ γῖϑε (γῦ «υογα) τιλὰθ ὯὩῸ νΥΑΥ,) ΠῸ ΡΓΌΡΓΕΒ5 
ἴῃ (ἢεπι. [ἴ δὰ ἴῃ βϑοπὶὸ 56η86 ἔοιιπά δ)η 
Θηΐγαποθ, Ὀυὶ ἰἴ πιδάθ ὯῸ ϑυςοθϑϑέμϊ ὈΥΌρτα55 
ἴῃ {πεῖν Ὠραγίβ. 

ῥα!δ᾽ πο ῥίαςε)] τλδικοῖθἢ πὸ ἯΔΥ 1π γοῦ, 
ΒδΣ ποῖ ζ7χοϑ ΘΟΌΣΒΘ 15 ΥΟῖ (οὐ χωρεῖ, 
ψυϊχ. ποθ εαρὶἢ). ΤΏ δεῆθε σίνθῃ ἴῃ ΑΟἿΥῚ 



ΡΥ. 48---41.} 

428 [1 8ρεαῖς {παῖ ψν ῃϊς ἢ 1 ἤλνε βθεη 
ἢ ΠΥ Ἐδίμοῦ: Ὧηά τὲ ἀο {πᾶῖ 
ΜΠ ἢ γα ἢᾶνς βεεη ὑτἢ γοῦν [ἃ- 
1Πογ. 

9 ΤΉΏΘΥ δηβνγογεά δπά 844 υπῖο 
πἰπι, ΑὈγδῆαπι 18 οἷν ἔδῖμεσ, 7681: 
βλ ἢ υπίο τπεπι, 1ξ γε ψγεῖς Αὔὐγα- 

5τ. ΙΟΗΝ. ΜΠ]. 

Πδη᾿ 8 σῃ]άγεη, γε νοῦ ἃ ἀο πε ἡγογ8 
οὗ ΑὈγαμδηι. 

40 Βυῖ πονν γα 8εεὶς ἴο ΚΙ] πη6. 
ἃ τῇδη (δῖ ἤδῖῃ το] γου τῆς τγυῖῃ, 
ΜγΠΙΓἢ 1 πᾶνε Πεδιά οὔ (σοά : ἢ15 ἀἰά 
ποῖ ΑὈταἤδηι. 

41 Ὗε ἀο΄τπε ἀεεάβ οὗ γοιγ (τ ἢοτ. 

8 ποῖ βυρρογίεα ΟΥ̓ ἀπείεπε δυ ΠΟΙ : ἀπά 
ἴδ ἰάδα γεαυϊγοὰ 15 ηοΐ 1πΠδΐ οὗ ““ ἀρ!άϊηρ,᾽ Ὀυϊ 
οὗ στον δῃὰ τηονοηεηῖ. Οοιρ. ὟΝ Ι5ά. υἱ!. 
23) 24. 

88. Απά γεῖ {π6 ψνογὰ οἵ Ο γί 1.51} 
αἰλιπιθὰ δοςορίδποθ, ἔογ ἰξ νγὰβ ἀογίνοα ἔγοπη 
ἐρμνονς ἐα ΜΆ ΩΣ οὔ ἐὰν: ΤῊΟ ὉΠ η86 
«υδίοδ 1 (ἐγώ)---ἰ ταγϑοῖ ἀΐγοςῖγ, ἴῃ πὰ 
ονῃ Ἔν κα, “ἐεη «υἱέ (ἰπ ἐδὲέ ΒΑΒύΟΙ 
97.) δὲ δαϊδεν 1 “ῥεαξᾷ. (Οοπηρᾶσε ἰἰ}. ΧῚ; 
32. 

1 δανε“ἐεη}] ὙΠΟ ρογίεςξ τονεϊδίϊοη Ἐπγουρὰ 
(6 ϑοὴ γεϑίὶβ ὕροὴ ρεγξεοζ δηὰ ἀϊσγοεοῖ 
Κηον οάρο. Ηὀς βρϑᾶκβ ἴο πδῇ ἴῃ νἱγίυς οὗ 
Η!5 ἱπηπιθάϊαῖε δἀπὰ ὀρϑη νἱβίοη οἵ Οοά, νὩϊςὶ 
ΠΟ τῆδῃ σοιϊὰ ὕδᾶσγ (1. 1:8). ΤΟ ἀρροδὶ ἴο 
(Π15 Ψψιβίοη οὗ Οοά ἰ5 ρϑουϊαγ ἴο δῖ [οδη. 
Οοπιρ. 11}. 32, νἱ. 46 (ἴδ6 Βαίδου); δηὰ (ποιρἢ 
ΤΏΔΠ ΠΑΙΌΓΑΙΥ 15 ὩηΔὉ]6 ἴο διϊδίη ἴο ἴδ6 5 ψῆϊξ 
οὗ σοά (ν. 37): τ ]οδη ἵν. 20), γεῖ ἱπ (ἢ γιβὲ 
ἴπ6 Ὀεϊονοσ ἀοεβ 8.06 Ηΐηὶ πον (χῖν. 7, 9. 
Οομῖρ. 111, ΣΙΡῸΣ ]οἤη ἰϊ. 6; 2 Ιοδη ετ), 
δηἀ 5}4}} 566 ΗἾπὶ τπιογα σοπηρίεἰεῖγ (1 [ΟοΒη 
ἰ,. 2. Οοιρ. Μαίϊ. νυ. ὃ: 1ἵ (οσ. χὶϊὶ. 12). 

αμά γε ἀο ἐῥαΐ «υδίερ γε δῥαυε “τη «υἱϊό 
οιγ ζαἰδεγ)] Οὐ, δοοογάϊηξ ἴο ἴΠ6 τηοτθ ὕγο- 
ὉΔΌΪΘ τοδάϊηρ, 89 ὑμ1π8ᾶ8 τ ΒΊΟἢ γ0ὺ δᾶχὰ 
ἴσοτα... Ὅῃα νοῦ ἴῃ ἴπ6 ΟΠ ρΡΙΠΔ] (ποιεῖτε) 
5 δηλ δσυουβ. [ἴ ΠΊΔΥ Ὀδ6 ἱπηρογαῖνθ ἀο γε, 
ΟΓ ἰηάϊοδῖζίνο γε 4ἀοϑ. [ἔ ἴἃ Ὀ6 ἰδεη 8ἃ5 δῃ 
ἱπιρεγαῖϊνε ἴῃ6 ϑθῆβε Ψν}}}} Ὁ6: δπὰ ἄο γ9 
ῬΒΘΙΘΟΙΟΥΘ 7886 ὉΠ. ΜΚ8 ἩΏ1ΟὮ γ6 Ὠθδ͵γά 
ἔἴσοια 09 ῬΔΌΒΟΣ: 16] ἱπ ὙΟΥῪ ἀεεά {δς 
Τροσβᾶσο ΒΊΟΝ γοὺ θᾶνο τϑοοίνοα ἔγοτη Οοά, 
ἃπὰ 'ῃ ψὨοἢ γου τᾶ γοιγῦ Ὀοδοῖ. [ἢ 
ἴ 6 ἰλκθῆ ἃ5 δὴ ἱπάϊοδίίνο “ἴπὸ ἔδίθογ "ἢ 
ταυδὶ σοσεῖνθ ὁρροϑιίς ἱηϊογργείδ[οη5 ἴῃ ἴῃ 
ἵννο οἶαιι565 (γ»ιν ἔἔδέδεγ, Ἄνθη Οοά, δηὰ γοιγ 
ερβεν, ἀνθ ἴῃ6 ἀ6ν}}: τοῦ πατρός ἰ5 ἴο ὃὈ6 
τελὰ ἴῃ ὈοΙι ρἷδοθϑ). Ὑἢδ 5θηϑε νν}}} τπδη 6: 
διὰ γ9ὺ ἘΠΒΥΘΙΟΣΘ, [ΓΔΡΊΟΔΙΙΥ σοηϑιϑίθηϊ, ἀο 
Ὅὴ9 δ) 38 ὙΔΊΟ, γὙ80 Ὠθᾶχά ἔζοϊῃ ΥΟΌΣ 
1 ὍοΣ, ἴΠ6 ἀθν}}, ννῇοβο βρι πίυδὶ οβδβργίης 
γε το. Τπῖ8 (πουρῆς Πᾶ5 ποῖ γεῖ Ὀδθη ἀϊ5- 
ὈποῖΪγ οχργεβϑοά, ἀπὰ ἴῃ τ. 41 χομγ ζαΐδεγ 
8 ἀϊδιϊποῖϊν υυπτίθη (τοῦ πατρὸς ὑμῶν, ποῖ 
τοῦ πατρός), Ὀυϊ Ὅη ἔπε οἴμεσ πδηὰ στ. 19 
ΤΏΔΥ Ὧδ δΒιρροθοά ἴο ἱπΊΡῚΥ ἃ 50 6ςῖαὶ τεῖος 
ΘΠςα. 

89. ΙΓ “ἀο᾽ δδ (ΔΚοη ἱπηροσγδ νον ἰῃ 
ν΄. 18 ἴῃς σοπποχίοη ἰ5: “Ὧο ποῖ βρελῖ ῖἴο 
ι.3 οὗ 5οπι6 ψοηέγαὶ γεϊδ! ϑηϑρ οὗ {μ6 ΕΔίδοῦ, 
δηά γαϊϑοὸ ἃ ἀουδὶ 45 ἴο ον οδεάϊθηςο: οωγ 

“δεν ---- [ἢ ὁπ μοδὰ οὗ ουὖῦ νγβοϊε τάοθ δηά 
οὗ ποῃὸ οἰδοι---ς “όγαξανι, Μἤοπὶ Μγὸ ΟὈΟΥ͂ 
Ὀεγοηά ᾳυσδιϊοη." [1 Ὀδ6 ἴάκϑη ἱπάϊςδτίνοὶ 
(θη [Π6 Δῃϑινοῦ 15: “δῖ 15 {Π1|8 σονοσῖ 

ΤΟΔΟΪ 845 ἴο ΟἿἋΚ Οὐδάϊθηοθ ἴο οἷιγ ἔδιδεν ὶ 
ΤὮογε σλῃ 6 ῃ0 ἀουδῖ 45 ἴο ννβοπὶ νγὸ ΟὈΘΥ. 
Οὐν γαιίδεγ αὶ “δγαδα»ι." Ὅῆὸ τπουρῃϊ ἰ5 
βοπιεννῃδὶ ἀϊβογοης ἔγσοπι ἴδδὲὶ ἴῃ ἴδε ννογάς 
«ὐε αγε “ὀόγαδα»ι": “εὖ. ΤὮΪ5 ρῇγαθθο εὑ 
ἄγε “διαῤαν»ε᾽; “σε ϑυρσροδία {πὸ ποίΐοη οὗ 
ΓΙ ΝᾺ] ἱηπογιίδποο; “όγαδανι ἐς ομγ γαΐδεγ 
τὲ οὗ ἃ ΡοΥ͂βοηδὶ το] Δ ΟΠ 5}. 
1 γε «ὑεγϑ... γε «υοιμ ἀἴο... Αὀγαδα») 

ΤΒοΓΕ ἰ5 στοδὶ νἈγΓ Υ οὗ γοδάϊηρ ἰῃ (6 Οτοοὶς 
ἰοχῖβ ἴῃ {Π|5 ρβϑϑᾶψθο. Ὅμὲ πιοϑί ργοῦδῦϊο 
τολάϊπρ ρῖνεβ ἴῃ6 βεῆϑο: [7 7γ6ὲ ΣῈ οἈ]Ἱάσθῃ 
9 «“Ἄδναδαν», ἂο (εοίειτο) ἴ: 9 σοσκα οὗ, 
“ἄδεαδανι. ΟΥ ρογῆδρϑ ἰξ πᾶ δ6 γοηάογεά : 
17γε το οὨ] ἅτ οι οΓ “όγαῤανι. γ8 ἂο Ὁ 9 
ὝΟΥΚΕ οΓ᾽ “ὀγαῤα»η, ἃ βιρροβί(ίοη ννὩις ἢ 15 
οὈνίοιϑν ἔλθ, ὙΠῸ οπιρἢλ515 15 ἰδ! ὕροη 
[πὸ σοιαπλ!η οὗ παῖυγε (ει άγεμ), πὰ ποῖ 
ροη {δὲ ἱημοπίδποο οὗ ρίνηοξε (.ο,). 

Εογ 1Π6 υϑ8ὲ οἵ εὐῥίάνεη 566 1. 12, χὶ. ς2; 
1 [οδη 11}. 1) 2, 1ο, Υ. 2; Δηὰ ἔοσ “οπ:, ΧΙ. 16 
(οὗ ΠΡ 81); χνὶ!. 12 (οὗ ἀεβίγιοιοη). (Οοπι- 
ΡΆΓΕ αἶϑο ουῃ. ἰχ. 8, δηά Υἱ}}. 1-ς---ἰῦ,θ ἴάκοη 
ἴῃ σοπηοχίοῃ νυ Οὐδ]. ἵν. 6 ἔ. 

40. ΜΒμὲ ποευ... Α.5 1Πίηρϑ ΓΡΑΠῪ ἃ. 
Ω »απ)] ὍπΠδ ννογὰ »πκαη (ἄνθμωπον) 5ἰδηάς 

ἷῃ ςοπίγασὶ ν ἢ ο,.,Γ, Οοά,͵ δηὰ 50 Ὀτγίηρβ ουϊ 
1π6 οἰοπιθπὶ οὗ σοπάοθοθπϑίοη πη ἴπ6 1 ογὰ 5 
[οδοβίηρ νη ἐχροβοά Ηἰπὶ ἴο με Ποβι  Υ 
οἔτῃε [ἐννϑ; δπηὰ δὲ ἴπ6 σαπιθ {{π|6 ἰἴ σιιρεοσῖβ 
{Π6 Ἰάθα οὗ πυπηδη ΞυτηρΑΙὮΥ, νος ἢ Ηδ πρῆϊ 
οἰαἰ πη ἔγοπι ἔποπὶ (4 »η4π},) ἃ5 ΟΡ ἴο {Π6 
τηυγάργοι5 ϑρίγιξ οἵ ἴπθ ρονγοῦ οὗ ἐν]. ΤῊς 
{16 15 ποννῆοῦα εἶθ υϑοὰ ὈῚ ἴπὸ ογὰ οἵ 
Η Ἰπιϑο] ἃ, Οοιήρατο ᾿ Τέμπ). 1. τ; Αςἰβ χνὶ]], 
31 (ἀνήρ). ' 

ἐδε ἐγωΐδ, «υδίοῦ 1 ῥαυε ὀδεαγά (ὙἘΔ1ΟΘὮ Σ 
μθ8:4)}] Οὐχὶ ν΄. χ8 ποίθ. 

δὶς ἀϊά ποῖ “ὀνα δα» νυΐο ἘΔ ΠΥ ορεγοὰ 
δαοἢ ψοτγὰ οὗ Οοά, δηὰ ραϊὰ ποποιγ ἴο ἔῃοϑα 
ὙΠῸ ϑροῖκὸ ἴῃ Ηἰβ πδηῖθ, ἃ5 ἴο Μεὶς χάος 
δῃηά ἴΠ6 δηροὶβ (Οδη. χὶν., χνἹ.). [|π τς 
ἰγδαϊιοηϑ οὗ ἴῃς Βδϑοῖ, Α Ὀγαμαπι, ""ἴῆς Επιοπά,᾽" 
5 51}}} ϑροκεθὴ οὗ 8ἃ8 “"{}1] οἵ Ἰονϊηρ- Κὶπά- 
Π655.᾽" 

41. Υε 40 ἐῤδὲ ἀεε] ΥὙ τὸ ἀοϊπᾳ ἐδε 
ὝΟΣΙΚΕ (45 ν. 28). ΤΠ σοηάεπηηδίίοῃ 5ἴδηά 5 
ἴῃ ἃ 50]Ἔ πη ἰϑοϊδϊίοη, δηὰ σδιτῖοβ ἴδς τμβουρὰϊ 
Ὁδοκ ἴο ν. 28: 220 γε... .«ὩΔΥ, 7ε ἀο... 
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51. ΙΟΗ 

ἼὝΠΔεη βαἰά {πὲ ἴο πίηι, ὟὟε δὲ ποῖ 
Ὀογη οὗ ἑογηϊοδιίοη ; νγα ἤᾶνε οἣς ἕδ- 
1Πογ, ευεπ (σοά. 

42 |6ϑι18 544 ὑπο τπΠςπὶ, 16 (σοά 
νγεγα γουγ Ελίμετ, γε νου ]ὰ ἴον πιε: 
ἴογ 1 ργοςεεάεά ἔοσῃ δπὰ οδπια ἔγοπὶ 

Τῤεη «αἰά ἐῤέγ...1 ΤᾺΘΥ Βεα!ᾶ,.. Το Ἰἰπα 
οὗ ἰπουρῇῃξ ϑθϑπλ5 ἴο Ὀ6 (5. Υου δάπιξ, ἴΠ6 
ἦν) ΑΥριΘ, δῖ ννῈ ἅγθ ἢ βου 4}}Ὺ ἀοϑοεπάθαά 
Ὁπὶ ΑὈγαδᾶπὶ (υ. 27), Ὀυΐ γοιι ἀν {παῖ 

γνὸ ΔΓῸ βρ᾿ ΠΌΔΙΠΥ κὸ ΑὈγδηδτῃ (υ. 39). Υου 
βρεαῖκ οὗ δποίῃου ἐδίῃογ ννῆοϑο ϑριγίϊια] βορὰ “ 
νε ἅἴ6. Βυὶϊ ννὸ ἄρρϑαὶ ἴο ἔδεῖβ. [υ5ῖ ἃ5 
ΜῈ ἃ. [ἴογὰ]γῪ ΑὈΓΔΠΔη 5 ἴσυς ϑθθά, 50 
ἃΙ6 νγὲ ϑρίγίτ4}}0γ. ἤζε, ΜΙ ἃ ργουα δπὶ- 
ΡἤὨλϑι5, αὐῊ δε (976) ποὶ δογπ Γ᾽ )Ὀογπιεαίίοη. 
νε ἀο ποῖ ονδ οὔ ροϑιιοα ἴο ἀο]αῖγουβ 
ἀεϑοίοη οὗ [ομοναῆ. Δὲ αγὸ ἴπε οἴἶβρτγιπῃ 
οὗ {πὸ υπΐοῃ οὗὁἩ Οσοά ψη Ηἰ5 σἤοβθη ρθορίο. 
Ουτ 5ρί γί] ἀδϑοθηΐ 15 85 ρυϊε ἃ5 ΟἿἿΓ ἢϊ5- 
ἴοσῖς 8] ἀεβοθηῖ. 

42. ΤΠε δῆϑννοσ ἴο ἴπΠ6ὸ Ὀοδϑὶ 1165 ἴῃ [ἢ6 
πδίυγαὶ σοπάϊεοηβ οὗἉ 4}1] Κἰπδιμδησῆρ. ὙΠῸ 
ἴπι6 σμΠάγοη οὗ Οοά ἴῃ νἱτίιο οὗ {ΠΡῚΓ παίῃγα 
οδη αἰνναγβ γεοορηῖθο Ηἰπὶ ἤοννονοῦ Ηδ 5Πονν5 
ΗἸπιϑοὶξ, Το [νν5 ΌὉΥ {Ποῦ πιϊϑα πάογβϑίδηάϊης 
ἀεπίγογοα [Π6 οἰαίτιλ νυ] οΒ ΠΟΥ δοῖ ὉΡ. Οἱ, 
1 ]᾿οβην. 1ἱ.1Ἅ 

»ῶὼγν 1... “επὶ »] ὍὙῃο Ῥοίβοῃ δηά [6 
νοσκ οὗ {πὸ Τογὰ ννογε οί ενάθηςσεβ οὗ 
ΗΙ5 ϑοπβῆῖρ. ΤΠὶβ Ηὀδ εἴεννϑ ΟΥ̓ ρῥ]δοὶπρ 
ΗΙ5 πιιβδίοη ἢἤγϑε ἴῃ σοϊαίίΐοη ἴο Ηἰ5 αἰϊνὶπὸ 
παΐιγο, δηὰ ἴΠθῃ ἴῃ γχοϊδτίοη ἴο ἰἴ5 Ὠίδίοτις 
ἃϑρεοῖ. [}ἢ (πὸ ἢγϑί οἰδιιϑοὸ {πΠ6Ὸ ἴννο ροϊηΐδ, 
[86 οί] τηϊδϑδίοη (1 οᾶπιθ ζοσῦμ, ἐξηλθον), 
δηὰά {Π6 ργεβοηΐ ἔμ] β]πιεπὶ οὐ [ἴῃς πηϊβϑίοῃ 
1 δὰ ΟΟΣΏ6, ἤκω), ἅτὸ σοπίειηρίαῖοα ἴῃ ἘΠΘΙΓ 
ἰδ ησἴπο55, [ἢ τῆς ϑοσοηά (88. 7079 1 ΟΘΟΙΩΘ, 

ἐλήλυθα), ἸΟῪ ἅττα Ὀγοιυρἢς τορεῖποσ, 50 {πα 
(6 πη ]5510ῃ 5 γοραγάρά ἰῃ ἰΐ5 ἐ]Β]πιθηΐ. 

Φιοκεεάοί γογιδ απά εαριο...} οδᾶϊδθ “ογι 
πον (ἰ.6. ομἱ 97,.), Οοά απά δπὶ οοταθ... ὙΠῸ 
ἢγϑὶ ρῆγαθο (ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον, Νιϊρ. ἐπ 
ἄεο ῥγοζθ"") 15 τοδὶ το γκαῦ]α, πὰ οσοὺγβ 
ΟΠΪΥ ἰῃ οπα οΟἵδεγ ρἷδοθ, χυϊ. 28, ννῆεσγε ἴΠ6 
Ριοροδίθοῃ μᾶ5 Ὀδθῃ νδυοι θῖν αἰδίυγοοά, 
50ΠῚ6 σΟρΡΙ65 γοδάϊηρ “ον ἐρε οἰάφ 97 (παρὰ), 
δηά οΟἴμοῖβ αφυαν ογι (ἀπό), Ὀὰϊ μογο ἴποῖδ 
5 Π0 νατιαίίοη. ὍΠὲ ννογάβ σδῇ ΟὨΪΥ Ὁδ ἰῃ- 
[ογργοῖθα οὗ {πὸ ἔγιθ ἀϊνὶπιγ οὗ ἴΠ6 δοη, οὗ 
ὙΠΙΟΝ (ῃς ΒΑΙΠΟΥ 5 πΠ6 δοιγοθ ἀπά ξουπίδίῃ. 
ΤὨῈ σοηπποχίοη αδβογι θα ἰδ ᾿ηΐογηαὶ δπά 
Θ556 118), δηὰ ποὶ ἰΠαΐ οὗὁἨ ργϑϑθῆςθ οὐ θχίθιιηαὶ 
{6 ]οννϑῆ!ρΡ. [Ιἢ 1ἢ]5 τεβροςΐ ἔπε ρῆγαϑθθ πιϑῖ 
Ὀ6 ἀϊδιηρυ ϑηθοα ἔγοπι “σᾶπηθ ἑοσι ἢ ΠῸΠι 
(ἐξελθεῖν ἀπό) υϑεὰ οὗἉ [6 Ξεραγαίΐοη ἱπνοϊνοά 
ἴῃ [86 [πολγηαῖίοη ὑηάεγ οπς δϑροοΐ (ΧΙ. 4, 
ΧΥΪ. 30); δηά 4150 ΠτῸΠῚ᾿ “" σάπηθ ἔογἢ ἔγοπὴ 
[ΠῸ 5ἰάε οὔ" (ἐξελθεῖν παρά), ννἈῖο ἢ ἐπιρῃδ- 
δἰζοβ ἴῃ6 ρεγβοηδὶ ξθ]οννβηὶρ οὗ [ἢ6 Ἐδίθοῦ 
δηὰ (δε ϑοη (χνὶ. 27) χυ!Ἱ 8). ὙΠεβε ἀϊβεγ- 

Ν. ΨΝΠΠῚ. 

Οοά; πείτμεγ σαπὶε 1 οὐὨ πλγβε]ξ, Ὀυΐ 
ἢδ β6ηῖ Πα. 

43 ΝἊΥ ἀο γε ποῖ υπάετγϑιδηά ΠΥ 
ΒΡΕΘΟἢ ἡ εύεμ Ὀεσδιι88 γε σδηποῖ ἤΘΔΓ 
ΤΥ Μοτγά. 

44 ΕὟε ἅτε οὗ γομγ [ΔΙ Π6Γ 16 ἄδν!], 

[ν. 42--.00ὲ... 

δηςο8 οὗ 1δουρῆξϊ τὸ οἰθαγ] ϑθεη ἰῃ ΧΥΪ. 27, 
,8,3.ο.. Αὐρυβίίπο ὄχργοϑϑοθ ἴῆ6 ἰάθα ὙΘΓῪ 
ν6}}: “ΠΑ “ΠΟ ργοσεβϑι εἴ [θι5, αἴ δ 402}15, 
υἱ ΕΠ 5 αηΐϊσι5, υἱ Νογθυπι Ῥδίτϑ ; οἱ νϑηϊῖ 
δὰ ποβ αυΐα ψεγθυπὶ σᾶγο ἔδεϊιπι) εοῖ υἱ 
Βαθιϊαγοῖ ᾿ῃ ποῦῖ5. Αἀνοηΐῃϑβ 6705, πυπηδηϊ ας 
Ε}5: πιδηβίο 6708, ἀν! 145 ο)05: αἰνὶπὶϊδ5 
6715 φυο νιν 5, πιιπλδη!85 67115 401. νἱνι5.᾽" 

απά οαρ6] ἀπά 1 διὰ οοτλ9 (ἥκω). Οοιῃρ. 
Ι Τοῇη νυ. 2ο. ἴῃ [18 ννογὰ [6 ϑίγεβϑ ἰ5 ἰδιά 
Ὑ ΠΟΙ οὐ ἴπε ργεβοηί. 

με δεν ἀρῆς 1]... ΤΟΥ ὩΟΘΙΒΟΣΥ πᾶν 
οοσι6 (ἐλήλυθα)... ΟΟμΊΡ. [1]. 2, 19. ν. 43, 
ΥἹ). 28, ΧΙ! 46, χΥϊ. 28, ΧΥν". 2)η.. Ηρτο [86 
ΡΙδθοπῖ 15 σοηποοϊρα νὰ ἴῃ6 ραϑὶ δεῖ οἡ 
Ὑ ΒΓ 1ἱ τοϑίβ. ὍΤΠ6 ἄθορεῦ πιοδηϊηρ οὗ ἴΠε τοὶ 
οἴδιιϑο ὀχρ δὶπϑ πε ἔοτπι οὗ ἴδ βδοοοηά. ΜΥ 
Βεοίηξ 5 ἱΠΠΟΓΘΏΠΥ ἀἴν!πθ ἴῃ 115 ἀογ νδίίοη : δπὰ 
80 [ἴ 5 αΑἶϑο ἰπ 5 τηδπιοοίαϊτοη ἴο ἴπῸ ννου]ά, 
3 γ πείεῤεν.--τ-ποῖ συεη--- Οὐ [ἢ15 τηϑϑίοη οἵ ἰῃ- 
δηϊῖο ἴον ὅχυε 1 εοριθ οἱ »εγοεῖζ... ὙΠ15 δεῖ 
οὗ ϑιιργοπιο βδογῆςθ 5 ἰη δοϑοϊυἴο ἀθροπάθηςς 
Οἡ ἴ6 ΕΑ ΠΟΥ 5. νν}}}. ὙΠδῖ Ὡς ἢ σδυ.565 
οἴδηοο ἴο γου ἰ5 ἄοπο ἰῃ οὐδεάϊεηςο ἴο Ηἰπὶ. 

οΥ »ιγεε 7 (ΟομῃΡ. ν. 30, ποῖθ. 

48. [τὸ [ονν5 ἢδὰ θέε πιὸ σμ] άσγθοη οὗ 
Οοά ἴδον νουϊὰ παν σοοορηϑοὰ Ηἰ5 δοη. 
Βαΐ γεῖ πιοτὸ ἴῃ {π|5. ὙΠΟΥ ἐδιἰοα ποῖ ΟΠ]Υ͂ 
ἴῃ ᾿πϑεϊποῖινο ἔρος τονναγὰβ Ογδί, Ὀυϊ 4]5ὸ 
ἴῃ ᾿ηι6]]οοί4] ἀρργοποπϑίοη οὗ Ηἰ5 ἰθδοπίηρ. 
ΤΎΠΟΥ δά πο ἰονς ἔοσ Ηϊπὶ, ἀπά πογθΐοτε {πε γ 
δά πο υπάογοϊδηάίηρ οὗ Ηἰ5 Οοβρεὶ. ὍΠΟΥ 
σουὰ ποῖ ρογοοῖνο [Π6-᾿ ΠΊΘΔΠΙΠΒ ΟΥ {6 5ο. 06 
οἵ Ηἰβ «ῥεεεῤ, ἴθ ψΒῖς ἢ Ππ|||6 ὉγῪ ἤππ|6ὸ Ηδ 
[γα] ἸΑΥΪΥ 5εΐ ἕοτῖ ΒΒ ΗἸ5 ννοῦκ (σουηρ. ἱν. 42), 
Ὀδσλιθθ ΠΟΥ σοι]ὰ ποῖ ξύαϑθρ ἴῃ ρΡυτγρογὶ οὗ 
Η!5 ννογά, {π6 ὁοπο γενοϊδίίοη οὗ [6 [οδγηαῖο 
δοη ἴῃ ννῃϊο ἢ 4}} εἶϑθ ννᾶ5 Ἱποϊιιάρά. 

ὁ εαπηο] ἱπαβηλισἢ 45 ἴπὸ ψΊ ΓῺ] ϑογνῖοθ 
οὗ Δῃποῖμοσ ρονοῦ Ὠιηάογβ γοῦ (νυ. 44). Τῆς 
Δϊ8] οὐϑίδοϊθ ννᾶ5 οπθ οὗ π ΙΓ ον πιδκίηρ. 
ΟομΡ. νυἱῖ. 7, ποῖδϑ. 

Βογ 186 ἔοττῃ οὗ {Π6 βοηϊθηςο ϑεθ συ. 46, 47. 

44. 74] ὙΠοΓΕ ἰβ ἃ 5ίγοῃβ Ἐπιρῇα515 οἡ 
[86 ὑσοποιῃ ἰῇ δῆϑννοῦ ἴο ἴῃς «υὐέ, Ὁ. 41, 74 
50-οδ θὰ ςδιάγοη οὐ ΑὈγαμπαση, οὨ]άγοη οὗ 
Οοά, ἀγε οὗ γζγοων αίῥεν, ἴσαθ σ]άγθη οὗἨ γοιγ 
ἔγως {λίπογ, ἐῤε ἀευϊί, ἀπά ἐδὲ ἐμαί. (ἀθϑῖγεβϑ) οὔ 
γομγ αϊῤογ τὸ 15 ΥΟῸΥ Ὑ111 ὕ0 40 (θέλετε 
ποιεῖν) ; γου ἀ6] 1 ὈογδῖοΥ σἤοοϑθ ἃ5 γουΓ οννῃ 
πὸ ἔδεϊηρβ, ρϑβϑίοπβ, επάβ, ννῃοῆ δοϊοηρ - 
ἴο Ππι. Υ̓ου ἃζἴθ, 580 ἴο βρϑᾶΐς, ἢ]5 νοϊιπίασυ 
ΟΥΡᾶπ5:; ψνπδὲ πὸ ἀδϑῖγοβ, [παι γοῖι σᾶττῪ οἱ. 
Α 5ἴγδηρο ἰγδηϑίδιίοη, νυν Ὡς ἢ ἴπ6 ογιξίηαὶ (ἐκ 
τοῦ πατρὸς τοῦ διαβ.) δάπι!ῖ5, ἀηὰ νυ ςἢ ᾽Δ5 

: [ον ς 



ν. 45---47.]. 

δηά τῆς Ἰυ8[8 οὗ γον ἔδίμεγ γε ννἹ]]} 
᾿ἀἄο. Ηε ννᾶβ ἃ πηυγάεγεγ ἔοῦι (ἢς 
Ὀερίπηΐηρ, δηά δδοάβ ποῖ ἴῃ τῆς τγυτῇ, 
Ὀεοδιιδα ἴπθγα 18 πὸ {τυ ἴῃ Βίη,. 
ὝΜΏςεη δε βρεακείῃ ἃ |16ὲ.. 6 βρβακειῃ 
οὗ ἢ18 ονῃ : ἔογ ἢδ 18 ἃ [ἴ2τ, δηά τῆς 
ἔλιμεσ οὗ ἰξ. 

Ὀεδη Ραϊ ξογνναγὰ ὉΥ ἃ ἔδυν τϑσοηΐ οὐ Εἶςβ, ἑου πὰ 
ΒΟΠῚΘ ΒΙΡΡΟΓΙΙ ἴῃ ΘΑΥΥῪ τἰπι65, ἀπά 15 δἀοριοὰ ὈΥ 
Μδοδγίυ5 Μδρῆθβ νυ πουΐ Γοπιατῖς (11. ς. 21): 
γα ἃγὸ οὗ 6 ἔδῖμοσ οὗ ἴΠ6 ἀθυ}}." 85 ἢ 
1ῃ6 [ονν5 δηά [86 ἀθν!] ννεγὲ δῖκο ἴῃ οββργιηρ 
οἵ δηοΐδοι βρί γι ργορεπιῖοσ. Αςςογαάϊηρ ἴο 
1815 νίονν ἴῃ6 [εἐνν8 ἅγὸ ϑδϑιὰ ἴο 6 πηυγάθγειβ 
Δη4 [1215 |ἰκὸ ({πΠ6Ὸ ἀθνὶ, ννῆο ἔοϊ]οννοὰ τῃ6 

Κίογῃ οὗ ἢ᾽5 (ἀπηὰ {Π61γ) Τλῖμοσ. Βαυΐ τῆς 
Ἰηϊογργεϊδίίοη δηάβ 0 ϑυρροῦί οἰϑουνῃοσε ἴῃ 
δοεπρίυγεα. 

ἄγε 9.7] ἀτγὰνγ γοιγ θείης ΠΌΠπὶ, ἀηά 50 τε - 
Ρτγοάιιοςθ ἴῃ ΥΟῸΣΓ οσμαγαςσίοσ. (ουηρ. 11}. 21, 
ΥἹ]]. 23.) 47.) ΧΥ͂. 19. ΧΝ]]. 14, 16, ΧΥΙ, 46, 37; 
Σ Ιοδη ἰϊ. χό, 11]. 8, Ιο, 12, ἵν. σ βὲ., ν. 19. 

ἐδε ἀευ! ΧΙ. 2} 1 [οδπ ἢ]. 8, το; δν. ΧΙ]. 9. 
Ἧς αὐας α »ιμγάεγεν ἥγορε ἐδὲ ὀεσίππὶηρ] 

ΝΏρη οτγοδίϊοη ννᾶ5 σοχηρίοίο ἢ6 Ὀσοιυρῆϊ ἀθδιἢ 
Ὄροη ἴῃ τᾷοθ οὗ τηθῃ ΟΥ̓ 5 ἔΔἰϑβεπῃοοὰ (Κοπι. 
ν. 12). Εογ ὄυεξὴ Ὀεΐοτγο ἢθ δὰ 12]1|Θὴ [του ρἢ 
τνδηΐῖ οὗ τὰ. Η βῦοοά ποΐ ἐπ 1δὲ ἐγμὶῤ 
(ἐν τῇ ἀλ.)---ἰῇο ἀϊνὶπο ϑυπὴ οὗὨ 41} {γι ὴ---- 
δεεαιμο ἐδεγο 'ς πὸ ἱγμῤ (οὐκ ἔστιν ἀλ.)---Ο 
ἐγαρυιθηῖλγυ ἔτ νη ἢ [85 Δ ΠΥ νυ ἢ [86 
Ττγυιῃ---ἰπ δὲ». 

ΤὩς τεΐογεηςθ Ἀρρϑᾶγβ ἴο Ὀ6 ἴο [86 ΕΔ]] δηά 
ποῖ ἴο {πε ἀθδίῃ οὗ ΑΘ] (10 [οῇπ {ἰϊ. 12). 
Τῆο ἀοαῖῃ οὗ ΑΘ] ννᾶ5 ΟΪΥ οὔθ τηδηϊοϑίδ[οη 
οὗ ἴπ6 γυϊη ψγουρῃξ ΟΥ̓ 56 Π5Π 655 (866 1 [οῇη 
ν:. 8 61). Οοπιρ. ΜΝ 5ά. 11, 24. 
απ αδοάε ποί...1] αμά 5ὉῬ᾽οοά ποί... 

Αἀαϊτοπαὶ Νοῖβ. 
ἤῥοη δὲ “ῤῥεαζείδ α 11... ὙΨΆΘΕΑΘΥΘΣ δὲ 
{ ἀδν}}} “ρεαζείδ α δε (τὸ ψεῦδος, ἴπ6 
ἰδοβοοά 85 ορροϑβεά ἴο [6 Ττυ(ἢ ἃ5 ἃ ΨΏΟΪΟ, 

σΟΙΡ. τ. 38), δὲ “ῥεαζείδ οΥΚΓἹ, δὶς οαὐη; 15 
ὈΓΙΟΓΔΏΓ 5 ΔΓ ΡΌΓΕΙΥ 561 65}, ἢ6 ἀγανν8 ἴπθπὶ 

566 

ΒΙΠΊΡῚΥ ἤτοπὶ νη Πἰ πη96 1} (σοηίγαδς Ὁ. 42: 
2 Οὐγ. 1ἰ1. 5), ,ῶὧγ (Ὀϑοδπεθ) δὲ ἐη 4 ἠΐαγ, απά 
ἐδε αἰ δον οὗ“. 

οΓ ἢ Ὅμο ογβίπαὶ (αὐτοῦ ΤηΔΥῪ Ὀδ πηᾶ9- 
σὈ]η6, 9. δία, 1.6. ἴη6 ΠΙΔΥ; ΟΥ̓ πουΐοτ, 97 ἐξ, 
ἐ.ε. ἴθ 116. ΟομΡ. Οτῖξ. “ἴῃ [οἢ. Τ᾿ νι. 2, 
ὁ πατὴρ αὐτῆς (ἴα ἔγ0 8). 

[τ 15 πονγενοσ τηοϑῖ ργοῦδῦ]ο ἐμαῖ {Π|5 ὙΕΤῪ 
ἀϊβῆςυ]ς: ϑθηΐθηςοθ βῃοιϊά 6 ἰγδηβίαιϊθά ηυϊίο 
ἀΙΒοΓΘΉΓΥ : ΤΒΘΠΘΟΥΟΣ ἃ ΠΊΔη ΒΡΘΟΙκΟΙΣ ἃ 
1190, 86 Βροδιοῦδ οὗ 8158 ΟὟΣ, ΖΩῸΣ 818 
ΖΑΌΒΟΣ 81κ0Ὸ 16 ἃ 118Σ. Α ὄπιδη, ἰΒδὶ ἰ5, ὈΥ͂ 
Ἰγίηρ γονθα]β ἢ 8 ἴᾶξε δηά δοῖβ σοηξοτιη- 
ΔΌΝ νἢ τὶ Ὑπὸ οπηϑϑίοη οὗ ἴδε ϑιιδ)οςϊ 
ν ἢ (ἢ νοτῸ ἰ5 σΟΥΪΔΙΏΪΥ ΠΑΓΒἢ (ὅταν λαλῇ), 
Ὀιΐ ΘΟΔΓΟΕΙΥ ΠΊΟΓΕ 850 ἴμαη ἴδε ΟἾΠΕΙ Γοπάοτο 
ἰηρ5 οἵ [86 ρῥγοῃοιῃ (αὐτοῦ). 

στ, ΤΟΗΝ. ΜΠ. 
4ς Αμπά θεοσδιιβς 1 (6]] γομ τῆς τγυτῃ, 

γα δεῖϊενε πὶ ποῖ, 
46 ὙΝὨΪςἢ οὗ γου σοηνίηςεῖῃ πε 

οὗ 8η} Απά 1Ε 1 οὰΥ τἢς (γυτῃ, ἘΥ 
ἀο γε ποῖ δεϊϊενε πιὸ ὺ 

47 Ηε ιδαῖ 
εἴῇ (οά 8 ννογάβ : γε τῃεγείογε βδαγ 

45. “1π4 ὀεεαιμε... Βπῦὺ ὀεεασισε... 1Ε}]ἢ 
δὰ ϑροίκθη ἔαἰϑεποοά, βυς ἢ 15 τἴῃ6 δγριιπΊοηΐ, 
γοῦ ψουϊὰ δᾶνθ σϑοορη θεὰ (παῖ ννηϊσἢ ἰ5 
Κιπάγοα ἴο γοιιγϑεῖνεβ, Ὀπῦ... Τθο ἤπαὶ ορ- 
Ῥοϑβιοη Ὀεΐννθοη Ομγδὶ δηὰ ἴθ ἀδν}} 1165 ἴῃ 
86 ορροδιοη οὗ Τ τυ ἴο Εαἰϑοηοοά. Απάὰ 
[5 ορροϑιτίοη γερϑδίϑ 1056} 1η [Π6 σι] άγθη οὗ 
πὸ ἵνο βϑριτιυαὶ οδάβ, ὙΠοτε πιυβδὲὶ Ὀ6 τῆδϊ 
ΨΏΙΟΝ 15 ακίη ἴο Ὑγυῖϊῇ ἴῃ υ5, ΙΕ ννὸ ἃγὸ ἴο 
Ὀεϊονο συμ. [{ Οὐγ 5ο0}5 ἅγο ρίνεῃ ἃρ ἴο 
ἃ Ἰῖ6ὸ νὰ σαπηοῖ Ὀοῖϊονο (86 γα ἢ δα ἀγοβθοὰ ἴο 
υ5. ὙΠΟ σοηπίγασὶ Ὀεΐννθθη 1 δηᾷ γε ἰ5 πηδὰθ 
853 5[2ΓὈ 85 ροβϑῦϊθ. “" Βιιϊῖ 45 ἴῸΓ πηθ, Ὀδοδιι98 
Ι (6}} γου...(ἐγὼ δὲ ὅτι)." 

46. ἘαἸςεῃοοά ἴῃ δείΐοη 15 βὶῃ. Ἐδ᾽ϑβοῃοοά 
τη παιδὶ ϑἤθνν (561. Ετοπι ννοτάς ἴῃθη 
[6 ἄρρϑαὶ 185 πιλάς ἴο δοίβΊ. ἤζρφΙερ 97, γομ 
εοπουίϊμοεῖδ (οΘοπυλοῦθ᾽}) 7π6 οΓ᾽ σἰπ ἢ ΝΟ, 
1ῃδι 5, ἀγα βηοῖῃ τὴ6 οἡ ἃ ι1ι5ἴ σΠΑΥΡο οὗἉ 51πὴ) 
ΤῈ νογὰ «ἱπ (ἁμαρτία) 15 ποῖ ἴο Ὀ6ὲ ἴακοῃ 
ἴΟΥ ὄγγοῦ οὐ ψαἑεῤοοά, Ὀὰΐ ῸΥ “51. ροπο- 
ΓΆΪγ, δοσογάϊηρ ἴο ἴδ υπϊξογη ὑϑᾶρο οὗ [Π6 
Νενν Τοβίδπιοηΐ, δἀηα ποῦ ργοθδΌΪγ, ἔτοσ (δ 6 
σΟΠποχίοη, 85 τηραϑυγοιὶ Ὁ 16 [Ὧνν. ΤῊΘ 
ννογάβ βιιρρεβῖ Ὀαΐϊ [ΠΘΥ ἀο ποῖ ργονε [86 5ἰη- 
Ιοβϑῆθβθ οὔ σῃτπιϑῖ, ὍΤῆδ ρρϑὰὶ 15 ἴο ἃ Ὠιιπηδη 
βἰαπάδγά, γοῖ δ 83η ἀρρθδὶ οὔ ϑυςῇ Δηῃ 
ΟΟΟΔ5ΙΟΠ ΟΑΓΓΙΘ5 ἔδυ τογο ἢ 11. 

εοπυίποε 6} οοπυ]οῦθῦμ. (ΟΠΊρΑΓο χΥὶ!. 8, 
Ὠοίθρ, 

“πώ ὑΥ] ταν {δε ἱγμῖρ...} 171 ΒΆῚ ὑπ, 
(αἴ ννῆιςἢ 15 {τὰ : {τὰ ἢ, δηά ποῖ ἴπ6 Τ γυϊῃ, 
ἴῃς ραγί δηά ποῖ 86 ψνβοῖὶς γενοϊδίιοη. ΤῆΘ 
ΔΌΞΘΩςΘ ΟΥ̓ 51η Ἰπο] 65 ΠΟΟΟσϑΑ ΤΥ 6 ΌβοηοΘ 
οὗ [αἰϑθοῃοοά. Ηρηςσο ἴ6 1 ογὰ ἴδιος ἴἴ 85 
Ρτονοά [μδῖ Η!5 ννογάβ ἅσο ἰγυθ. 

47. Ν'νὸ πιυβὲ ΘΌΡΡοΘΟ ἃ ρᾷιι56 δῆἔτοσ 468, 
δηάὰ δρδὶη δῆϊοσ 460. Ὑ ἤθη ἔοϊϊονν8 ἴῃς πα] 
ϑοπίθηςσθ, Ὅδὸ ἴσῃ ἢ] οὗ Οοά δἷοπο ὅδη 
Ποαγ {πὸ ψογάβ (τὰ ῥήματα), ΘΔςἢ 5εραγαῖθ 
τηδϑϑᾶρο, οὗ σοά. ΕῸΓ [ἢ]5 τϑάβοῃ, Ὀδοδι56 
[86 ροννοῦ οὗ δοαγίηρ (υ. 43) ἀδροπάθδα οη ἰη- 
ννατὰ δπηϊίγ, ([ἢ6 [ἐν σου]Ἱὰ ἠοΐ ἤραγ, Ὀ6- 
σᾶι56 {ΠΕ Ψεγα ποῖ οὐ σοά. Οὔοπιρ. χυ! 
27, ΥἹῖ. 17, ΧΙ, 48 ἢ, χῖν. 23, ποῖθ  σ [οδη 
ἷν. 6. 

Ἧς ταὶ ἐς 9,7 ΟοαἋ] ἴδο ἴγιθ ςμΠ]ὰ οὗ Οοά, 
ν ὴο ἄταν ἢϊ5 16 ἀπά βυρροτῖ ἔγοπι Η! πὶ. 
ΟοΙΏΡ. (ἰ. 13}, 11}. 21. ΚΠ]. 23, χν, 1, ΧΥΙΪ. 
14.) ΧΥΪ, 26, 37; Σ [ΟὨη ἰϊ. τό, 111. 1ο, (12), 
ἷν. τ Ε΄, ν. 19. 

γε ἐδεγεζογο.. δεοαισο...} ἴον 15 οδτι80 γ9 
«οὐὖεεσισε. ΤὨ15 σοπηδἰηδίίοη ἰηῃ δὲ [μη σοπ- 
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8 οὔ Οοὐ δοαι- δ τ]οδη ς. 



ἐδόπι ποῖ, Ὀδοδιιϑα γε ἅγε ποῖ οἵ 
Οοά. 

48 ΤΠεη δηϑυγεγεά τῆς [εννβ. δηά 
8214 ὑπο Πίπι, 54Υ νγε ποῖ ννεὶ] τῇδ 
ἴῃου τί 4 δαπηαγίϊᾶπ, ἀπά μδϑβῖ ἃ ἀδν!]} 

49 ]εϑι5 δπϑννεγεά, 1 ἤλνε ποῖ ἃ 

ΤΊΟΗΪΥ τοίογϑ Ὀδοῖ ἴο ἃ ἔοιτηοῦ ργπείρὶθ, νυ Ὡς ἢ 
15 Θχοῃρ! ποὰ δἱ ἴπ6 {ἰπ|6ὸ 'π [6 ᾿πιηϑαϊαίθ 
οἰτοιπιϑίδποθθ, ΟΟΠΊΡ. ν. 16, 18, Χ. 17, ΧΙ. 
18, 3911 ΪΙοδη ἢ]. 1. 
γε αγε πο 9" Οσο4] Ἰδα ννῃοΐθ βδοορὸ οὗ τῃ6 

δύρυπηθηΐ ρύονοϑ ἴῆδξ [ἢ15 βδἰδῖθ ἄθθβ ποΐ δΧχ- 
εἰυιάς ἔτι πλογαὶ Γοβροηϑι 1 γ. Οοτρ. α [οδη 
111..) ΕΞ 

48. Τῤεη απϑαυεγεά δὲ ὕεαυ:... 9 δονγα 
αηρπαυεγεά... ὙΠῸ Κογ-ννογά (ἐδ υεαυ.) ἰ5 'π- 
ττοἀυορά ἀραίη ἴῃ [ἢ]15 πον ρἢδϑθ οὗ ἴδε ΔΓρὰ- 
τηθηΐ. 

δα} «υὐε ποὶ «υεἱ!... Ὁ Το οτηὶ οὗ Ἔχ ρσθϑ- 
δίοῃ ϑἤοννβ (παῖ ἴῆ6 τοργοδοῦ ννᾶβ ἃ οὐττοηῖ 
ΟὔΘ; 50 ἴπδῖ ἃ ρ᾽ιπιρϑο ἰ5 ἤεσο οἴἴετγοα οὗ (86 
σοιηοη ἡπάρτηθπῖ οη ἢ γισι. Ηδ ννᾶ5 ἴῃ 16 
δγς οὗ “τὴ [ενν8᾽ 4 δϑαιηδγϊίδη, ἃ ὈΪ ΓΟ ἴοθ 
οὗ 1ποῖγ δ οηδ  Υ, δηὰ νυ 4] 4 Ὀτγοάῖκοσ οὗ 
[Π6 [,χνν, δηὰ ἃ [τἀπῦς οηἰ δαί, ννῇο ννᾶϑ5 
ποῖ πηᾶϑῖοσ οὔ ἢϊ5 ονγῇ {πουρῆϊθ δπὰ ννοτγάϑ. 
ΤὨυ5 ἴΠ6 [ενν5 ἰυτηδα Ὀδοῖ ἀροη Οἢγισῖ θοίἢ 
ἴη6 σῃαγρὸ νῃϊοῦ Ηδ παὰ Ὀτγοιυρῆϊ «ἀρδϊηβὶ 
τ1Ποπλ, ἴμδῖ (ΠΟΥ νγοτα ποῖ ἰορπηαϊς σὨ]άγθη 
οὗ Αὐταπαπι, δηὰ ἰῃὶ ΠΟῪ νεῖ οἵ ἴῃς ἀεν] 
ἃ5. πεῖ ϑρίγιτ] ἰφῖηοσ, ὙΠῸ ῥγοηουη ἰ5 
δπρμδίῖς (οὐ κ. λ. ἡμεῖς) : “Ατε ποῖ ννε δ ἰδϑί 
τιρῶς,. δ" 

ἐδοκ αγίὶ α ϑιωμαγ! απ] ὙΠοΓῸ 15 ὈϊζοΓ 
ἸΓΟΠΥ͂ ἴῃ (1ἢ6 οτσῖπαὶ ννοτάβ, ἔγοπι ἴῃ6 ροϑιοῃ 
οὗ 6 ργοπουῃ δὲ {86 επὰ οὗ ἴῃς οἰδιι86, νυ] ἢ 
ἰἴϊ 15 αἰ ἔσο ἴο τορτούυσσθ. οὝὙἼὝΠου [Πδΐ 
Ὀοδϑίοβι ρτοαΐ (Ὠϊηρ5 οὗ ἃ κιηράοιῃ δηά ἃ ἢι]- 
ΠἸπιοηΐ οὗ [6 1 ἄνν, δἴϊοσ 411 γί Ὀυὶ ἃ δ4π|8- 
τιϊδη.᾽" 
ῥα α ἀευϊ (ἄδτα Ο8)}}] (Οὐοπιρ. Υἱῖ. 20, 

χ. οὗ, 

49. ΤὙδο Τσοπίγαβί ἰ5 Ὀοΐννθθη ἴΠῸ ρογβοηϑ 
1 ἃηὰ γομ. “1 (ἐγώ), Ἔνεπ ἴῃ ἴδμοϑα Ὀο]ά 
τηγϑίοτίου υἱΐοεγαποεβ Ὑῃϊο ἢ πιονε ὙΟᾺΓ 
ννοπάσγ, ῥᾶυε ποὶ α ἄθταοι, ὁμί ϑρθαῖκ ΟΪΥ 
ννογάβ οὗ ϑοῦθγῃθϑϑ, ΒΓ ἢ [ πλιϑί σροδὶς [παῖ 
Ι πιᾶὺ {πόγεῦγ Π]ΗΕ] ΤᾺΥ πλβϑίοη. ΒΥ 50 ἀοίῃς 
1 βοποι" γηγ Ἑαῤῥεγ, διὰ Ὧἃπὶ πὸ ϑδπιδιϊδῃ : 
απ γε ἅτὸ ἈΏΔΌΪΘ ἴο 566 ἴῃ6 ΕΔΙΠΟΓ ἴπ (Π6 ὅοη, 
δηά {πΠογοΐογο γε (ὑμεῖς) 40 ἀξ δοπομν τις." 

Τῆς [,ογὰ ᾿ἰοανθ5 ππηοίσοάᾷ {Π6 ἤγϑι ορι ἐμοὶ 
οἵ τοργόδοῖ (ἐῤομ αγί α δϑανπαγ απ). Ης νουϊὰ 
ποῖ γϑοορβηϊδοα {Π6 τηθδηϊηρ ΜΝ ὨΙΓὮ [ΠΟῪ δἰἰδομοὰ 
ἴο ἃ ἀϊεγθοηςθ οὗἉ γᾶςθ. 

δ0. “1π4..71 Βαν ψ Βεη 1 8ρεαὶς οὗ ἀϊ5- 
ποπουτγ ἰξ ἰ5 ποῖ παῖ 1 σῃσιηκ ἔτοπι ἴἴ : 1 σεσᾷ 
ποὲ γι οαὐη σίογγ; ἰῃδῖ αιιοϑῖ 15 ποῖ ΠΥ ρασῖ, 
Ὀιΐ Ὀοϊοππ5 ἴο δηοίδπογ; ἂπά ἐῤεγε 9 οπό ἐδαΐ 
“τε μά ἡμάρε!ῥ----τδὶ 86 κεῖ ἀπά ἴῃ [Π6 

στ. ΙΟΗΝ. ὙΠ. [ν. 48--- τ, ᾿ 

ἀενὶ] ; δυς 1 ποποὺγ πὰ Ελίδει, δηά 
γε ἀο ἀἰϊξββῃοπουγ πε. 

5ο Απὰᾶ [Ι δ86εἰς ποῖ πλῖπε οὕὐη 
ΒίοΥΥ : ἴῃεγα 15. ὁπ ἴπδῖ βεεκεῖῃ δπὰ 
Ἰυάρειῃ. 

51 Δ ΕΓΪγ., νεγὶγ, 1 847 ὑπο γοιι, 

ὙΟΙῪ ἃςῖΐ οὗ 5εοκίηρ ᾿υάροῖῃ. ΕΓ ἢ »ῆο [ιδ5 
ἐαϊϊοὰ ἱπ αἰνίηρ ἴο πιὸ ννῃδῖ 15 ἄυδ 15 {ΠΟΓΘΌΥ 
ςοπάοιηποά : δηὰ ἴΠ6 ψν}}} οὗ ἴῃ Εδίῃογ 15 [ῃδὲ 
411 πιθῃ βῃοιυἹὰ υηοὺγ ἴῃς θοῇ δὐθῃ 85 [ΠΟΥ͂ 
ποπουτγ [6 Εδῖδεσ (ν. 23). 

ἐδεγε 7 ν. Ἂς, Ὁ. ζ4. 
ἐδαΐ.. ἡμάει δ ΤὙΤὨΘ ρἤγαβο 15 βιρογῆς 4} 

ορροβϑὰ ἴο ν. 22. Βαυῖ πε πουρῃς ἤετα 15 οὗ 
186. ἀϊνίηο ἰᾶνν νυ! ἢ 15 5ϑο᾽ εχεουτπρς ἴῃ [ἢ 6 
ὙΘΓΥ πδίιγο οὗ {πίη 5. 

“εεξε: 21] ῬΆΏΠ]Ο, ἰῃ ἃ ραγαρῆγαϑο οὗ ξεη. Χἰ!. 
22, δὶ: διοοά ἰς γεφωϊγεά (1ΧΧ. ἐκζητεῖται), 
Γῖ65: “Ης [παῖ του γαίῃ (ὁ ζητῶν, δὲ ἐβαὲ 
“εοζει δ) 5 ποῖ πηδη Ὀιὲ Οοά, οτ ἴδε δ ογά, οὕ 
ἴδε ἀϊνίηο [ὑἂνν᾽ (.ἀς [05.᾽ 29, 11. Ρ. 66). 

51. Κεγίγ, ὑεγ}})] ὙΔεθῈ νογάβ (45 Α]- 
Μγ4Υ5) ἱπίγοάυςς ἃ πεν ἴαγη οὗ ἱπουρῃῖ. ΤῈ 
οι πηβ οὗ ἴπ6 [οννβ δαϑοά ὑροη {Πεῖγ ἰδίοις δὶ 
ἀοβοθηΐ πὰ {ποῖγ βρί 8] βοηβῆρ Ὦάνα Ὀδθη 
τοὶ δηὰ 5οΐ αδϑὶάς ; δηά ἴῃς 1 οτὰ πονν γεΐ 5 
ἴο ἴδο ἀδοϊαγαϊίθη οὗ νυ. 11 ἢ. Ὀυϊ ν ἢ (ἢ15 
ἀϊβότγοηςο, [ῃδὶ νγμαῖ ννὰ5 ἴπθη τεραγάθα ἴῃ σε ]8- 
Ὥοσηῃ ἴο “24:6 156 πονν τορασγάθα ἴῃ τοϊδιίοη ἴὸ 
αείίοπ. Ἑοτ “" Δοϊάϊηρς ἴῃ ἴΠ6 ννογὰά ᾿" νὰ ανδ 
τ Κρρρίηρ ἴῃ ννογὰ,᾽" δπὰ ἴογ “"" ἔγοοάοῃι " νὰ 
ἢδνα “ νἱσΐϊογυ οὐδὺ ἀθδίῃ."" ᾿ 

ἀδερ 17 σαγίρο} ἔξορ »γ ὝΟΣ ἃ, “" ἀος[ Π 8Πὶ 
Βοος εἰ Ξὰ ΠῚ, ἔλοϊθηάδ οὔδ- 
ἀϊοπάο," Βεηρο. ὙὍὙμὸ οτίρίπδὶ ἴοπῃ ἔογ 
ἐς ΚΘΘΡ " (τηρεῖν) 5 ςδαγαςίουδτὶς οὗ δῖ [οΐη. 
[1 Ἔχ ρύθϑϑοβ γίδοσ {86 Ἰάθδα οὗ ἱπῖεπὶ νυ !ην 
ἴδῃ οὗἉ 5δἴδ συδγάϊηρ (φυλάσσειν). ΠΕ ορ- 
Ροβίίε ἴο “" Κεερίηξ (τηρεῖν) ἴδ ννογά " ἴῃ 1ῃ 15 
ἔοση ψουἹὰ Ὀ6 ἴο αἰξγοραγά ἴἴ ; [Π6 ορροϑίίθ 
ἴο ““ Κεερίηρς (φυλάσσειν) ἴδε ψογὰ ἢ ἴῃ ἴπ6 
οἴδποσ ἔογπι ψνουϊά Ὀε ἴο Ἰεῖ 1ἴ 5110. ““ Κεορίηξ 
1π6 ψνογὰ " οἵ ΟἾτγιβί 15 α͵ϑο ἴο Ὀὲ ἀϊβιϊησυϊϑῃεὰ 
ἔτοτη “" Κοερίηρ Ηἰβ5 σοπιπιαπάπιθπιβ" (1 [οδηῃ 
ἴϊ.. 3... 4}; {πὸ ἔουτηογ πιᾶγκβ ἴπ6 οὐϑεγνάποο οὗ 
1Π6 νυῇο]ο τενοίδιοη ἴῃ 115 ογρᾶπὶς σοπηρ]οΐθ- 
Π655, ἀπά ἴῃ ἰαϊῖοσ [6 οὔϑεγνᾶποε οὗ ἀοῆηϊα 
Ρτγεοθρῖβ. : 

“ες ἀεα: 7] ὙΠῸ οχδςῖ ρῆγαβο (θεωρεῖν θάνα- 
τον) 5 ποῖ ουπαὰ οἰβοννβογε ἰπ Νὲνν Τεβίδ- 
τηθηΐ. Οομῃρ. [1]. χ6 (ὄψ. ζωήν) ; ὑὑκς 1]. 26; 
Ηδροῦγ. χὶ. ς (μὴ ἰδεῖν θαν.); Αςίβ 1]. 27. 21) 
ΧΙ. ,ς Β΄, (εἶδε διαφθοράν); Ἀδν. χνιΐ. 7 
(πένθος ἰδεῖν). 
ΤῊ “σης " ἀοβογθοα Ποτο ἰ5 τ[ῃδϊ οὗἉ Ἰοηξ, 

βίοδάγυ, ὀχ δυεῖν νἰϑίοη, νυ τ ΟΥ ννὸ ὈΘΟΟΠῚΘ 
ΒΙΟΥΪΥ δοηυδιπῖϊοὰ ἢ (ἢ6 παΐυγο οὐὗὁἨ (ἢ 
οὈγοςὲ ἴο νος [ἴ 5 ἀϊγεοϊοά. Τῇθ ννογάς 
πιιϑσὶ Ὅ6 σοπιρατοὰ νυ Οδη. ἰϊ. 1). ὙΠεῖα 
5 18δὲ ἱπ [86 Ὀδίίονοῦ νἢ]ο ἢ ΠόΥΘΥ ἀ165, ονθῃ 
τπουρὰ Πα 5θθπὶ5 ἴο ἀϊθ: δηὰ σοηνειβεῖυ, Α ἀδηὶ 



ν. 52---55.] 

{4 πιδὴ Κεὲρ ΠΥ 5αγίησ, δε 382]] 
Πενεσ 866 ἀεδίῃ. 

52 ἼΠεη 844 (ες [ενν8 απο Ὠίπι, 
Νον νὲ Κπονν τῆλε τῆου ἢλβθί ἃ 
ἄεν!]. ΑὈτγαμδπλ 8 ἀεδά, ἀπά {πε ργο- 
Ρἢςεῖβ ; δηὰ τῆου ϑβαγαβῖ, 1 ἃ τηδη 
Κεδαρ ΠΥ βαγίῃρ, ἢς 584}} ἤδνεῦ ἰαϑῖς 
οὗ ἀεδιῇ. 

53. Ατὸ τδου ργεαῖογ τΠδη οἷς ἔδ- 
ἴῆεγ Αδτγαῆδπι, νι ἢ 18 ἀεδὰ ἡ δπὰ 

ἀἰεά δ {Π| τηοπιοηΐ οὗ δῖ5 ἀϊφοδοάϊεηςο, που ἢ 
86 σεεπηϑὰ 5111} ἴο ᾿νθ.0. Οοιῃρ. χὶ. 26, νἱ. ςο. 

ἤεα!}} [5 25 “πᾷ 1ὴ δῖ ]οῇη 15 ργεβεηῖ, 
ΟΣ σδίθεσ εἴθγῃδὶ (χν!, 2), 50 “" ἀθδίῃ " 15 ποῖ 
8 ουθηῖ Ὀυῖ ἃ 5ἰδίο, [ῃδί 5619} ἰϑοϊδίίοῃ νν ἢ ἢ 
15 ἴπ6 πορδίίοη οὗ 16. (ομρ. χὶ. ὡς ἔ,, νἱ. 
50, ἡ, 241 1 Ϊ]οδη 11]. 14. 

δ2. ἽΤδεη “«αἰά {δε ὕεαυ...1 ἸἘμὰ6 δοῖα 
“αἱά... ὙΠδ ΠΑΠῚ6 15 τερεδϊθα ἤοσὸ 45 'ἰῃ υ. 48 
αἱ ἴῃς Ὀερξπηΐης οὗ (ἢ6 δῆϑννεσ ἴο ἴμ6 ον 
86] γονοϊδιίοη. 

«ὐΖ ἀποαυ) ὍΠο αἰγεςξ βἰδίοσηθηξ, πιδάθ ἴῃ 
δρραάγεηξ γσοοὰ (ἢ, δηὰ γεῖ (45 ἴθ Ποάγειβ 
που ἢ) ΟὈν]Ου 5 δηὰ βΒαρυδη ον 4156, σου]ά 
ΟὨΪΥ Ὀ6 Θοχρ δηθὰ ου [ἴῃς βιιρροβιίίοη οὗ εν!] 

ϑο9ϑίοῃ. 
“ῤναβαν»π...«ἀεα 8] Οοά διδὰ ϑβϑροκεὴ ἴο 

ΑὈγδθδη δπᾷ ἴο ἴπθ ρυορβδεῖβ, δηὰ ΠΟῪ πδά 
Κορὶ Ηἰβ νογὰ ἂπά γεῖ ἀϊθάὰ, ψῇο πη ννᾶβ 
115 ἢ ἃ ψνογὰ τόσ ΡΟΜΟΓΝΙ ἡ Εογ {Π6 
οὈ]εοςτίοη 15 ἱπϊεπϑιβοὰ ΌΥ {πὸ ἔδεϊ ταὶ [ΠῸ 
Ιοτὰ ἀϊὰ ποῖ 5 ΠΊΡΙΥ εἰαίπὶ Ὁ ἔος Η πιϑο]ε, 
Ὀυΐῖ, ννῆδί ννᾶ5 ἐσ τῇογοϑ, οἰ πη ἴο σοπιπλιηὶ- 
οσδῖο δἴθγηδὶ Ἰϊδ. 

ἐς ἀεα4 ἄϊοᾶ. ὙΤΠε ἀγρυπιοηῖϊ γοϑίβ Ἰροῃ 
[86 5:ρ]|6 Ὠδίογις ἕδεΐ, 
ας 9 ἀεα! })] Ὅῆδ ᾿ῃδοσυγάογ οὗ ηιοῖδ- 

ΤΟ ἰ5 σριηιἤῆοδπῖ. Ὑπὸ Ὀοθνοσ, δυο 845 
ΟὨπσὶ (Ηεδγ. 11. 9), ἀοεβ “"ἴδϑίε οὗ ἀφδίῃ," 
[δου 6 ἀοεβ ποῖ “" 566 ̓ 1{ 1ὴ ἴῃς 8}}] 5696 
οὗ υ. ετ. 
ΤΕ ρἤγαϑο (οοηρ. Μαίξ. χνΐ. 28 ἀπὰ ρᾶγα]- 

1615) 15 ποῖ ἐοιπά :η ἴῃς ΟἹ Τεβιαπηθηΐ, θυ 
5 σογηποη ἰῃ ΚΑΌδΙηΙς ννυγῖοῖβ (566 Βυχίοτῇ, 
“[εχ.᾽ 5.0. ὈΝΏ), δηὰ ϑθεῖπὶβ ἴο ᾿ςοπΊα ἔγοπὶ 
ἴδε ἱπιᾶρὸ οὗ [6 "'συρ᾽" οὗ δυβετγίης : οἢ. ΧΥΠ]. 
11. δον, χυῇ]. 6, ΧΙΥ. 1Ιο, χνὶ. 19; Μαῖί. χχ. 
22 ἔ, ρδγδ  εὶβ, ΧΧΥΪ. 29 ραγα οἷα, Τ6 “σὰρ 
οὗ ἀδαῖῃ " 9 Ὧδῃὴ Ασδῦιδῃ ἱππᾶρθ. ἀοιῃρ. 
Οεβθη. ὁ" ΤΒο5.᾽ 5. νυ. Ὁ᾽2. 

68. “Ἵν: ἐδοι] ἴ8ε Οα]ΐοαη, ἰη6 ΝαζΖάσθης. 
ΟοπιΡ. 'ν. 12. 

«υδίιεδ  ἀεαά ὃ... ἀγὸ ἀκα] Μᾶῶοτζα ὈΧχδοῖΪγ, 
Βοοῖῃβ ὕὉπμδῦ δ6 (ὅστις) ἀϊθἀ, “π4 “δὲ ῥγο- 
2 ει. ἀιοθᾶ. ον ἴδ υ86 οἔἱ [86 τεϊδίϊνθ 566 
(οἱ. 111. ς ; ῬΗ]]. ἵν. 3; Ερᾶᾷ. 11.132; Ηδῦγ. χ, 
42 1.1 ]οδη !. 2. 
«δον »ιαξε: ἐδοι {γε Οοτρ. ν. 18, 

Χ, 13. ΧΙΧ. 7, 121 Σ [Ο08ῃ 1. το. 

δ4[. Το 1, ογὰ ργείδοεβ Ηἰβ5 δῆϑυνγεσ 85 ἴο 

5τ. ΙΟΗΝ. ΝΠ. 
τῆς ργορμεῖβ ἀγὲ ἀθλά : ὑνυῇοπὶ πηδλίκοβε 
ἔθου τἈγβο!εὶ 

54. ]ε8ὺ08 δηϑινεγεά, [1 Βοπουγ 
ΠῚγ86] ἢ, ΠῚΥ Βοποιγ 18 ποῖῃϊηρ: ἱξ 18 
ΤΥ Ἐλίμεγ τπλὲ Ποποιγεῖῃ πιὸ; οὗ 
ψῃοη γε 8840, ἴπαῖ ἢ6 18 Ὑ ΙΓ 

Ἢ Υεῖ γε ᾶνε ηοῖ Κπούνῃ ἢϊπι; 
δυῖ 1 Κποὸν Ἀἰπι: ἀπά [1 8ῃου]ὰ 88υ; 
ΙΚηον ἢἰπὶ ποῖ, [1 5041] δς6 ἃ [᾿ὰγ Κα 

186 τοϊδεϊνε αἰ σης οὗ ΑὈταπᾶπὶ δηὰ Ηἰπλϑο] 
ὈῪ ἃ τενεϊδίίοη οἵ ἴπε ργϊποίρ]ε ἰῃ ορεάϊεπος ἴο 
ὙΠ οἢ [Π6 ΔησϑννΟΣ ἰ5 ξίνθοη, [ἰ ἀοϑβ ποῖ ΟΠ 
ἴτο πὶ ΔΗΥ͂ ΡΕΙ5ΟΠΔ] βι νην δοσ σίογγ, Ὀυϊ ἴῃ 
οὐοάϊεηςο ἴο ἴδ6 ν}}}} οὗ {86 Εδίδβογ νυϑίῖςἢ 186 
δο Κηονν8 δΌϑο ἴον δηά οὔογβ.Ό Ὑῃὸ ϑοῃ 
τηλίκος Η: πλ56}{} ἴο Ὅς ποϊδιηρ : Ης [5, πὰ 
Ἧς ἀξοϊαγοβ Ηἰπιβοὶ ἴο Ὀ6 ἴμδὲ νυν σὰ [86 
Ἑαῖδοσ, 580 ἴο βρϑᾶκ, πιδίκοβ Η πὶ. . 

17 1 δομοωγ γ4γεοἶς, »γ δοποων... ἢ 17.1,1 ἴῃ 
οὐδάϊθηςσθ ἴο ΤΥ Οὐ ἱγηριι ἶσα, ΊΟΣΙΥ͂Ψ »»}- 
“εἰ, γῖγν ΚΊΟΣΥ... ΟὐΟμΡ. ν. 11. 

ἐ ἐς »ριν Ἑαιδεν ἐδαὶ δοποιγειθ »6] ὈΆΘΤΘ 18 
ΤᾺ ῬΔΌΒΟΣ ὑπδῦ ΚΙΟΣΊΖΙΟΌ; τι6. ἰ ΡΙΟΠΕΙ͂ 
ποῖ Τηγϑ6] ἢ, ΠΟΣ πορὰ 1 ἴο ἀο ᾿ἴ; ἴδθγὲ 15 ὁπ 
τῃαί νου βεῖ πιο... Ὅπὸ σοποίγαςςοἢ 15 ὁχ- 
ΔΕΙ͂ ΡάγΆ}}6] ἢ τ. ςο. 
γομγ Οοαἀ] 845 οἰδιηγπς ἂῃ Θχοϊυϑῖνα σοπ- 

ποχίοη ἢ Η!ηι. 

5858. 7ε: γε ῥαῦυε ποὲ ἀποαυη δΎὴη}) Απᾶ, 
Ὑ 8116 γοὺ τῆᾶκο [}15 οἷἶδὶπὶ (ςρπΊρΡ. συ. 20, 
Ποῖθ), 79 δῪΥθ ποῦ ΟΟ12)6 ἴο ΚΠΟῊΝ 11 
(οὐκ ἐγνώκατε) ὈΥ ἴπ6 ἰοδοῃίης οὗ ἴδε 1,ἂνν 
δηὰ οἵ ἴπὸ Ργορδεῖβ, δῃὰ πονν οὗ ἴδε δοη Η!πὶ- 
561}, δωΐ 1 ἄποαυ (οἶδα) Η}»π, ἐβϑθη ΙΑ} Υ ; ἀπά 
ΪΓ 1 δδουϊά ἀϊδϑουλθὶο τὴν Κηον]οάρε, [Ε 1 
βῃουϊὰ νοοῖ] τπῸ τλοϑβθαρὸ ννὨϊοἢ 1 ἢδνθ 
ἴο σίνο, Σ 1 “ῥοιμά “αν 1 ἀνιοαυ Ἠῤ» ποῖ, 1 «ῥαἱ] 
δέὲ ᾿ῖκο ππῖο γοῖ, ἃ 118Σ. 

] ἔποςυ ῥί»ι)] Οὐομῃρ. νἱ!. 29. Εογ ἴδε ἀξ 
ἔογεποθ Ὀεΐννθσεη ρτοβξγοβϑῖνα δηὰά δύὑϑβοϊιΐα 
Κπον]εάξο 566 11. το ἢ. ὙΒ6 βρεεοῖᾷὶ ἱϑηοόγδηςθ 
οὗἨ (ἢεϑὲ [ἐνν5 δἰδηάβ ἴῃ Ἴοοπίγαδὶ ΜΒ ἴῃ 6 
Κπον ]οάζο ψὩΟΒ ννᾶ8 ἌἽδαγδοίοσιϑιῖς οὗ [86 
ὨΔΊΟΠ : ἱν. 22. 

4 ἐϊαγ} ἴον ἴο δίάθς ἴπ6 ἔτ 15 ὯῸ [655 
1156 δὴ ἴο βργοδαὰ οὔὐὔτοσ.0. (ὔὐοχηρδΐζο 
: [ὁδη 1ἴ. 4, 22, ἵν. 20, Υ. 1Ο. 

δω!... ἀνε πῃ [Πϊ5 οτίϑὶ5 οἵ ϑοραγδίίοῃ, 
Ὠδη ΤΥ ννογάβ νν}}} Ὀ6 πηϊδιιπάεγϑίουά πὰ 
80 ν᾽ θη ἴπὸ Ὀγθᾶςἢ Ὀεΐννθοη 5 (οἷ. . 26), 1 
ργοςϊδίπὶ ἴθ πον ]εάξο ψ ἢςἢ 1 μάνα δηὰ 
ἔι} 6] ΤᾺῪ τηϊβϑίοπ ὈΥ Κεορὶης Ηἰ5 ννογά. 
πα ἀεεῤ δὶς “αγίηφ (ἨοΤ4)})] Ὅς τοϊδιϊοη 

οὗ ἰδ6 ϑοη ἴο ἴδε ἃ ἰ5 δἰἰοϑίθὰ ΌὉΥ (ὃς 
ΒΔ δοίϊνε ἀεδνοίίοῃ 45 ἴδε τοϊδίίοῃ οὗ ἴῃς 
Ὀεϊϊονεσ ἴο ΟΠ τϑῖ (υ. 51). ΟὐοΙΡ. χν. 1ο. 

86. ΤΉϊΚ (πε 15 ἴῃ ἀπϑνγοσ. ὙΉΕΓΙΟ 15 ΠΟ 
φιςἢ σομηραγίϑδοη 85 γοιι ἀγοδπὶ οὐ Ὀεΐννθθῃ 
ΑὈγδδδῖὴ δηά πιΘ.0 “ὀγαδαν»ι γομγ γαίδεν, ἴδ 

[9 
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πηΐο γου : δὰῖ 1 Κπον ἢϊπι, ἀπά ἰζεερ 
ἢϊ5 βαγίηρ. 

κ6 Ὑοιυγ ἔδίμεγ ΑὈτγδῆδηι γε)οϊςεά 
ἴο 866 ΤΥ ἀΔγ: δηὰ ἢξ ϑ8δὺν" 12, δηὰ 
ννΔ5 ρἰδά. 

57 ὝΠεη 8414 τπε [εννβ πο ἢ]Π1. 
ἼΠου ἃτῖ ποῖ γεῖ ΠΗ͂ γεοᾶτβ οἹά, πὰ 
ἢαβῖ τοι βδδδὴ Αδγαῆδπηι 

ἔαῖ μοῦ νΒοπὶ γουῦ ἀθ! κῃ ξ ἴο πᾶπὶὸ (νυ. ς 3) δηά 
ἴῃ ννῃοπὶ γοι ἴγιυϑὲ (υ. 39), γχεῤοίεεά ἢ 1Π6 
ἼΟΥ οἵ Θδχυϊϊατίοῃ ἴῃ Π15 ΘΑΡΈΓ ἀθβίγο, ἴῃ ἢὶ5 
σοηβάδηϊ ἤορΘ, 19 “εξ »Ὺ αν, αμά δὲ σααὺ ἐΐ 
ανα αὐας σία. [ἰ ἅτὰ δ ἔογ ννβοπὶ ἢθ Ἰοοκοὰ 
845 16 Γ]Π]πηεηξ οὗ Δ}} {πὶ ννὰβ Ργογηϊβο ἴο 
Ὠϊπὶ ; ἃπὰ γοι, ννῆο ργοξθϑβ ἴο Ὀδὲ ἢϊ5 οὨϊ]άγθη, 
Ῥγεϊομα ταὶ 1 ἀο δϊπὶ ἀϊδῃοηουσ ἴῃ εἰαἰπλὶπρ 
Ροννεῦ νυ ἢ σὴ ἢ σου]ά ποῖ δᾶνο. 

γόϊοίςοἱ (ηγαλλιάσατο, θχα]ῦ 94) 20 46} 
ἼΠδ ρϑου αγ σοποίγαςστςοη (ἕνα ἴδῃ, ΝΪΣ. αἱ 
αἱάογοι) ΤΥ Ὁ6 Θχρδίηεα ΟΥ̓ σοηδιάοτηρ τπαῖ 
(Π6 ον οἵ ΑὈγαμαῖὴ ἰΑΥ ἴπ ἰῃς οἤἴοτγί ἴο 566 
1πδὲ ννΠ ἢ ννὰ5 υγεσιδάοννοα, [{ ΙΔῪ ποῖ ἰῃ 
{πὸ ἔδει ἐραΐ ἢὸ ϑᾶνν, ποῦ νν45 1ἴ ἐπ οὐ ΔΕ [0 566: 
Ὀμυϊ ρᾶγ 4] νι βίο πιονοὰ ἢϊπὶ ἢ τΠ6 οοης- 
Βάφηϊ ἀύδῖγε ἴο ραίη ἃ ἔμ!Πογ 5. ΨΜΊποτ 5 
ἰγδηϑίδι οι (᾿ Οταπηπι.᾽ ὃ Χειν. 8, 6) “δὶ δ 
βῆοι ἃ 566 " ΟὈϑουγοβθ 1Π15 5056, 

»ν ὦγ] Ὑθαΐ 5 ριοῦδοὶγ {π6 Ἀἰβίοτίς 
τηδηϊοπίατιοη οὗ ἴῃς ΟΠ τγιϑὶ (οοπιρ. [νυκὸ χυὶ!. 
22) ψι Ποῦ ΠΥ Θρθοῖ4] γείεγθησθ ἴο ΔΠΥ ρᾶγ- 
Ἐἰσυ]αῦ ροϊπὶ ἀπ ᾿ἴ ἃ5 {πὸ Ῥαββθίοη. [1 πηδᾶν Ὀ6 
Βοννόνοῦ (Βαϊ (ἢς Ὠἰδίοτις ψοσκ οὐ (γισὶ ᾿ς 
τοραγ θά ἴῃ 15 σοῃϑδιιηπηδίοη ἴῃ ἴΠ6 ἀδγ νν ΠΙ ἢ 
5 Θρόκθὴ οὗ διῃρῃδί σα} }γ 85 “ἰδὲ ἀαγ,᾽ “τὴ 
ἀδγ οἵ {ἢ δοη οὗ πιδῃ " ([υυκὸ χνὶϊ. 20), “186 
ἀδγ οἵ Οσῃγιβὲ " (ΡῺὨ]]. ἴ. 6, το, 11. 16). 

ῥεσατυ 1] Τα τϑέδγρηςσα σδηηοΐ Ὀ6 ἴο ΔΗΥ͂ 
γι νίϑιοι ἰη Ραγδάϊϑα (ςοπῃρ. Ηθδτ. χὶ. 1.3). 
6 ἴθμβο οὗ [ῃ6 οὔβίηδὶ 15 ἀξοϊδῖνο ἀραϊηϑί 

1ῃ5 νίενν. ΑἹ] σοπ)]θοΐατε πλυϑδὲ Ὀ6 υπσογίδίη, 
Ὀιυζ πόα 15 θοϊ βίης, ἀπηδίαγαὶ ἴῃ ἴπ6 ϑαρροΞβὶ- 
τίοη {μὲ ἴῃ ΓΔ} σἤθννη ἴῃ ἴη6 οἤδγιηρ ἂρ οὗ 
ἴ5λας πΊΔΥῪ ἤδνθ Ὀδθὴ ἔΟ] οννθὰ ΌΥ δοπὶε ἀθθρου, 
1 ᾿γαηϑιθηΐ, ᾿πϑισῃς ἱπῖο (Π6 6111 τπθδηϊησ οὗ 
186. ΡῬγοπῖδθϑ ἤθη τοποννεά. ϑδυςῇ ἐλ ννᾶς 
ἴῃ ἰἴϑο!, ἸΏ ΟὴΘ 86ῆ56, ἃ νἰϑίοῃ οὗ ἴθ ἀδγ οὗ 
Μεβϑίδῆῃ. 

Αὐοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 [Θιν]ϑἢὶ ἐγδάϊεοη (“ Βεσο- 
βδ ἢ Ε.. 44 Ν᾽ ἀπβοῇθ) Αγ απὶ 5ανν [6 ννῃο]θ 
ΠΙβίοῦυ οὗ ἢΪ5 ἀεβοθπάδηϊςβ ἰῇ ἴδ πιγϑίθΟυ5 
νἰϑίοη γοοογάθα ἴῃ Οεη. χν. 8 ΗΕ ὙΤυ5 ἢθ 15 
ἜΝ ἴο δᾶνθ “ χεϊοϊοεὰ σὰ (μ6 ἰογ οὗ ἴῃς 

ν." 

57. Τδεη «αἱά ἰδὲ εν... ὍῬᾺ6 δον 
ΏΘΙΘΖΟΣΘΟ «αἱά....) 5111 ρογβιϑιιης ἰῃ 1Π6 ἸἰζοΓᾺ] 
ἰηἰεγρτείϊδιίοη οὗ [86 ννογάϑ. 

5τ. ΙΟΗΝ. ΝΙΠ]. ἰν. 56--- 59. 

58 68.858 8414 υηΐο τπεπ, Κ᾽ ἐγ], 
νΕΓ Ϊγ, 1 88Υ υπῖο γοι, Βείογε Αδργὰ- 
ἢδπὶ νγ83, 1 δ). 

59 ἼΠπεη τοοῖς ΤΕΥ ὑρ ϑ5ἴοπεβ ἴο 
σαϑῖ ἂὲ μίπυ: δυῖ [6818 ἢϊὰ ἨϊπΊ56 1}, 
πὰ ψψεηῖ ουἕ οὗ τῆς τεπιρὶε, ρροίηρ 
τἢγουρῇ τῆς πχιάϑς: οὗ τῃςπι, ἃπὰ 530 
Ραβϑ8εὰ ὃγ. 

ἔν γεαγ: οἰ Τἢ5 ἀρὸ νγ»ᾶ5 [Π6 οσἹβὶβ οὗ 
εοοτηρὶεϊοά τπδπῃοοὰ (Ναπι. ἵν. 3). ἼΒοΓα ννᾶϑ5 
ΔῊ ΘΑΓΙΥ ἰτδαϊτίου (ργοῦΔὈΪΥ Ὀαϑθοὰ οὐ [ἢ 15 
Ρ455456) {πδὶ (γϑδῖ ννὰβ8 δθοιιϊ ςο γϑᾶγβ οἱἰά δ 
{πῸ6 Ῥαββϑίοη (γεη. "ἀν. Ηστ. 11. 22. ς ἢ). 
ΤΠΪ5 ΟΡΙπίοη ννᾶ5 βαϊὰ ἴο Ὀὲ ἀογίνοά ἔγοπι δῖ 
Ἰοῆη. Ηοννενυοσ βἔγδηρο [ἴ ΠΊΔΥ ἀρρεᾶγ, 50ΠῚ6 
5. Γἢ ἃ νἱενν 15 ποῖ ἱποοῃβίϑίεηϊξ ἢ [Π6 ΟἿΪΥ͂ 
βχοὰ διβίογις ἀδίοθϑ νυ δι ἢ ννὸ πᾶν ἢ τοραγὰ 
ἴο ἴΠ6 [Δ οτάϊς ᾿ξδ, (Π6 ἀαίς οὗ Ηἰς5 θίττῃ, Η!5 
Βαρίίϑιη, δηὰ ἴῃς Ὀδηϊϑητηθηΐ οὗὨ ΡΙ]δῖθ. 

ῥαᾳεὲ ἰῥομ “εεπ..8Ὶ ΎὙὍΠῸὸ ἰδηριαρο οὗ [6 
Ιοτγὰ 5 αραὶπ (υ. ς2) πιϊδᾳιοῖεά ; δηά οἡ [18 
οςσοαβίοῃ [6 πιιϑηποίδιοη σομΊρ εἴοΙ Υ πηϊ5- 
τοργοϑθηῖβ ἴπ6 ἐπου ἢ. 

58. Τποῖο οδὴ δε πὸ ἀοιδῖὶ 45 ἴο ἔπ6 
τηθδηΐηρ οὗ ἴπὸ π] δῆϑννοσ. ψνῃϊοἢ ἕο] ]ονν5. 45 
ἃ ὩδίωΓΑΙ οἰ πλᾶχ ἴο νυ δὶ ῃδά Ὀθθη ϑδιὰ Ὀδέογο. 
ΑΌγαῆδτι ἀϊθά : ΟΠ γιϑῖ ννὰ5 (6 Οἰνεογ οὗ 6. 
ΑὈΓγΑΠδπὶ ννᾶ5 ἴῃ6 ἐδί μοῦ οὗ {πὸ [ονν5: ΟΠ γιϑῖ 
νν5 ἴπ6 σρηῖγο οὗ ΑὈγδμδιη 5 ἴορθ. Αὐγϑῆδηη 
σΑΠΊ6 πο ὈΘΙΠΡ ἃ5 ἃ ἤδη : Ο γιϑί 15 θβϑοηΑ } } 
ἃ5 Οοὐ. Απά [15 οἰοδίηρ γενοϊδίίοη 15 ὑτοὸ- 
ἴλεοὰ Ὀγ ἴΠδ βοϊοπιη ννογάβ νυ μος ἢ ἢχ διϊεπίϊοη 
ὈΡΟΠ [5 βιιϑίδησθ. ἤζεγεν, πεγὴδγ, 1 σαν μῆ]ο 
γομ, Βεζογε “όγαρανι «υα.----ννᾶ5 ὈΟΓΠ, σἀπιὸ ἴο 
Ὀ6--7 ἀνι (πρὶν ᾿Α. γενέσθαι ἐγω εἰμι, Ν υἱξ. 
απίεημαηι βέγεῖ “όγαδαρι εσὸ “μη). 

1ῳ»3}] ὙΠ ρἤγαϑθα πιᾶγκϑ ἃ {ΠΠ|6 655 θχ ϑῖ- 
δπςθ. ἰὴ [ἋἢΠ]|5 σοηποχίοη “1 ννα5᾽" ννουϊά 
Πᾶνθ οχργοβϑβα ϑπηρὶο ρου. Ὅι5 ἴΠπόγὸ 5 
ἴῃ 186 ρῆγαϑθο ἴΠ6 σοηΐγασί Ὀεένγθθη [η6 σγοαίθα 
δηάὰ πὸ υἱποτρδῖθά, δπά ἴπὸ ἰοπηρογαὶ δπά ἴῃ 6 
οἴογπαὶ. Αἵ δ βᾶπιὸ {{π|6ὸ ἴῃ6 στοιιηά οὗ τἢ6 
ΔΒ ΓΔΠΓΟ ἴθ Ὁ. 51 ἰ5 πιδίίθ. Κπονη. Τὴ 
ὈΘΙΙΟνοσ ᾿ἰνὸ5 Ὀδθοδυθο (γιὲ ᾿ἵνθο, δηὰ νὸς 
ὙΠ δη δὈΌβοϊιῖο [16 (ςοπιρ. χὶν. 19). 

59. Τδεη 1τοοῖ {ῤε7 μῤ...}1 Ὑόον Ἰοοῦ μῷ 
ΒΟΣΟΖΟΣΘ,.., 8Ἃ5 υπάογϑίδηάίηρ ὑἸ ΡΒ ΕΠΥ πὸ 
εἰαἰ πὶ νυ] ἢ ννᾶ5 δαάνδησοὰ ἴῃ ἴῃ ἰαϑῖ ννοτάϑβ. 
[Ὁ τῆ6 βοπίοποο πδὰ ὕεθη ἃ βἰτηρὶθ δῆϊγτηδίίοῃ 
οὗὨ {Ππ|Ὸ εἰαῖπι ἰο Μοβϑιδῆβηϊρ, ᾿ἴ ννοιϊὰ δανὸ 
Ὀδοη ννεἰσοιμθά. Οομῃρ. χ. 24. Βιυῖΐ [ἴ νὯ3 
16 «βῆττηδίίοη οὗ ἃ πὸνν ἱηίεγργείϊδιιοη οὗ 
Μεβϑιδῃ 5 πδίιισο δηὰ νγοσκ, (ΟομΊΡ. χ. 10 ἢ. 

κοίησ ἐὀγοιϑ.. βασσοα ὁ} “ΤῊΪ5 οἴδιιδα πγιϑέ 
Ὀε οπμτοα ἴῃ δοσογάλπος νυ ἃ σοπιθὶμδίίοη 
οὔ ἴπ6 Ὀεδὲ δι βου 165, 



51. ΙΟΗΝ. ΜΠ. 
ΑὈΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ ου ΟΗΑΡ. Υνἱ1. 5.3-ΝῚ11. 11 δη4 ΟῊΑΡ. ὙΠ. 25, 44. 

Εχίογηδὶ δηά ἱπΐογηῃδὶ ονϊάθηςο σοιηδίηο ἴω 
8πενν Ὀογοηά 411] γραϑοηδῦ]α ἀοιυδὲ ἴπᾶὶ [ἢ ἰ5 
ΤΕΤΠΔΥΚΑΌΪΘ παγγλῖίνα ἰ5 ποῖ 4 βεπιΐης ροσγίϊοῃ 
οὗ ἴῃ Οοϑρεὶ οἵ δ: [οδη. 

Α. ἘΧΤΕΒΝΑΙ, ΕΥΓΌΕΝΟΕ. 

ΤὮὸ οχίογηδὶ ονυϊάθηςθ ρδιηβδξ 1[(5 βοηυἷπθς: 
Ὧ655 ΠΊΔΥ δ ὈΓΙΘΗ͂Υ Ξιπητηθά πρ: 

Ι. [1 ἰ5. οπιιίοα ὉΥ͂ 41} ἴῃ6 οἱάοβὲ Οτεοῖς 
Μ55. νιν οὴς Ἔχοορίίοη, ἀπά ΌΥ ἃ σοῃβίογ- 
ΔΌΪΟ πα θετ οὗ ἴποϑε ἰδίοσ Μ|558. συν ἢϊσἢ ροπο- 
ΤΑΙ ξἶνο ἃ νεῖ δηςϊεηΐ ἰοχί : δ ΓΑΊΒ[.ἊΟΊΚΤ' 
ΧΔ, 33, 131, 157, 224) ἄς. [Α δηά ὦ τὸ 
ἀείεςεινο, Ὀυϊ [τ 18 σογίδη (Πδὶ ΠΟΥ ἀϊά ποῖ 
σοπίφίη [6 ραβϑᾶρὸ ἔτοπι ἃ δϑιπηδίο οὗ ἴΠ6 
ςοηΐεηί5 οὐ [ἢ τηϊδϑίης ρᾶρ65 ; 1, (οἰῃ ἢ σϑηϊ.) 
δηά Δ (πη οεηϊ.) ᾿πάϊςαῖο ἃ Κπον θάξο οὗ 
πο οχιϑίθηος οὔ ἴῃηὴ6 πδισζδαίινο, νυ ϊοἢ νυᾶβ 
αὐ ἀπ ποί ἔουπά ἰπ τμεὶγς δγομείγρεβ, ὉΥῪ 
ἸοΑΥῚ ΠΩ ἃ 5Ππ|2}} βδΡ. 

2. ΤΏΘ ραβϑθαρθ 18 πιλυκοά ὈΥ δϑίεγ 5 ΟΥ 
ΟὔΕΙΪ ἴῃ πλδγ Μ55. νῃϊοῇ σοηίδιη ἰξ. Εὐτῃγ- 
τηῖ115 Ζ᾽ ΚΑ ΌΘΠΙ15 [ΠΊΟΓΟ σΟΓΓΕΟΓΥ, Ζγεδάρηι, 
1118], [6 φαγῇ] οϑὶ Οτθοῖκ σοπιπιοηϊδίου ννῆῸ 
ψυτιο5. ἀροῦ ἴἴ, οὔθογνοϑ {παῖ ἰξ 15 ποῖ ἔοιιηά 
ἴῃ οἰἢ6 δοσυγαῖθ σορίθϑ᾽ ΟΥ Άἰ5 Οὐδ! Ζοά ἴῃ 
ποπι, «πὰ (παΐῖ τπογοίογο ἰδ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 8ς- 
ςουηϊοά ΚΟΠΆη6. 

3. [ἴ [5 ἐπϑετί δα ἰη οἴου ρίδςθϑ: 
(α) Αἱ [πὸ επὰ οὗ ἴπο Οοβροὶ ὉΥ 1 δῃ 
δου ἴδη οἴπεν Μ55. 

ὁ) Αδὲεγ νἱῖ. 26 ὈΥ 225. 
ἡ Αἴδσ [υΚ6 χχὶ, ὉΥ ὅρ δηὰ ἴἤγθε οἵδε 

Μ55. 
4. 1ἴ ἰ5 οπιεϊοα ὉΥ ἱπιροτίαηξ [,4{1Π σορίθ5 

α,, ἅς., ὉΥ ἴῃς Επκγριίδη νεγβίοηβ, ὉῪ ἴῃς ΟἹὰ 
ϑγτίᾶς (86 Βοηϊη ἐγαρτηθηΐ), ὈΥ. [6 Οοίῃὶς 
νογϑβίοη, δπὰ ΟΥ̓ (6 Ὀεϑῖ Μ595. οἵ ἴδ Ῥεβῃϊο 
δηὰ οὗ πε ΑἸπτπεηΐδη νεγβί οῃβ. 

ς. [ἴ ννᾶ5 σΘΥ͂ΔΙΗΪΥ ποῖ τοδὰ 45 ἃ μαγῖ οὗ [6 
Οὐοϑρεὶ Ὁγ Τογίυ]] απ, Οτρεη, Τμευάογο οὗ 
Μορϑιιεβῦδ, (πγγϑοβίοιι, Ογτ] οὗ ΑἸοχαπάτσι: 
ΠΟΥ͂ 15 ἴπογθ ΔΠΥ δυϊάρηςθ ἴῆδϊς 1 ννᾶ5. Κπονγῃ 
ΌΥ Ογρτίδη οὐ Η ΠΑσΥ. 

6. Τἢθ δαγ!οεθὶ Οτοὸκ ἰοχίὶ {3 ἴῃ Ὁ) 
αἰ εσβ νοῦν σΟΠΒΙ ἀΟΥΔΌΪΥ ἔτοπὶ ἴἢ6 σοτηπιοῦ 
ἰοχῖ ; δηὰ πὸ νδγιδίϊοης ἰη ἴδ ϑϑοίΐοη ψθηθ.- 
ΓΑΙῚῪ ἅτὸ ἔδτ πλογδ σοῃϑ ἀΘΥΔὉ]6 [ἤδη ἴῃ ρογίίοηβ 
οὗ ἰδῆς δυϊπεηξς ἴοχί οὗ 81 [οδη. 

Ι͂π οἵἴμοσ γεννθαν 1: 15 οπηοὰ ὈΥ (Π6 οἱ 65 
Τοργοϑοηίδίίνεβ οἵ δΥΟῪ κΚίπὰ οὗ ενϊάθηοθ 
(γ)ῖ55., νεγβίοῃβ, ἔδί οτβ): δηὰ [ἢ ογςαὶ 
σΠαγδοΐογ οὗ δ ἴοχί 5 ϑυςἢ 45 ἴο ἀϊβιϊηρυ 5ἢ 
ἴι ἔτγοπῃ ἴΠ6 τεβὲ οὐ [6 ὈοοκΚ ψῖῖὰ νοι ἰξ 15 
ςοηπεςείοά, 

Οη {πὸ οἵμοσ πδηΐ, ' 

Σ. [ἴ 15 ἐοιιηὰ ἴῃ Ὁ δηά ἴῃ (ἢδ6 1485 οὗ {ΠῸ 
Ἰλίου υποὶ8] ἀπά οσυγϑῖνα πλδπυϑοτὶρίϑ. 

͵εζοπιθ πιοηξου5 [μδὲ ἰὲ νγᾶ8 ἑουπά ἴῃ ἢΐ5 
ἔπιὸ “" ἢ τἸΏΔηΥ Οτεοὶκς δπὰ [,δἰἱη Μϑ858. ἰῃ {86 

 Οὐοθρεὶ δοοοσζαϊης ἴο ]οδη ᾽" (' δάν, Ῥεϊδρ." 11. 

17). Απὰ Αὐυριιϊπε ϑσυρρεβίβ [παῖ [Π6 Ρ45- 
βΑρ6 ννᾶ5 τοηονθά ἔγοπιὶ ἴπῸ {{ιη] ἴοχῖ ὉΥ͂ 
“9076 ψὴ0 ψνέΓῸ οὗ 5 ῃς ΓΔ ΠῚ ΟΥ γαῖποσ 
Βοβίι]α ἴο ἴπ6 ἔπιε (Δ 1}, ἴο ἀνοι ἃ βοδηάδὶ (’ 6 
Οοη). Αἀυ]ῖ.᾽ 11... 2). ὅϑδένεγαὶ βοδο α νυ ἢ 
ποίίοθ ἰἴ58 οπιϑϑίοη γοπιατκ τῆδὶ [ἴ ννᾶβ ἐουπὰ 
ἴΏ “ὁ δηςίδηΐ " Οὗ ““ πχοδί ἀποϊδηϊ " σορίο5. 

4. [{ 15 ἔοι ἴῃ πιοβὲ 1, [1 σΟρΙ65, δε, ἄζς,, 
νυϊχ.; ἱπ τῃ6 επιιϑαίοπη ϑγγίδο ; ἴῃ ἴδ 
“Ε.ΠΙορὶς, πὰ ἰπ ϑοπηθ ἰδίου νϑγϑί οῃ8. 

3. 1 ννᾶβ τολὰ 85 ρατγὶ οὗ ἴῃς Οοβροὶ ὈΥ͂ 
Αὐυριυβίπο, Απλῦγοϑθ, Δηἃ ΓΔΩΥ ἰδοῦ 1,ατη 
ἘδίΠοΙβ ; ἀπά 1ἴ 18 αυοϊοά ἴῃ ἴδ6 Αροβίο]ᾶοδὶ 
Οοηϑι τ οηβ (11. 24). 

. 4. [{{|5 ἔομπά ἴῃ ἴηε Οδίοπάλγ οὗ [,ϑ5ϑοηβ ἱπ 
Κ (πἰπίῇ ςεηΐ.) ; δπά 1ἴ δὲ5 Ὀδϑὴ γοδὰ ἰπ 6 
Οτρεῖκ Οδυγοῆ, ΡΑΓΕ ΔΙ Ουϊ ποῖ ὈΠΙνΘΓΘΑΙΪΥ, 
δῖ {Π6 Ἐδβεῖναὶβ οὗ ϑβϑόνογαὶ ϑδίηῖ8 ἔγοπὶ ἃ ἀδίθ 
ΘΓ ΘΓ (Π4η {πῸ οἰσδτἢ σοηΐογγ. [τ γὼ 4150 
τοδὰ ἴπ [ῃς ϑογνίοθςα δὲ Ἀοιηθ ἰῃ (ἢ {ἰπ|6 οὗ 
Οτέζογυ ἴμὸ στοαί. 

Οἡ 1815 ονϊάθησθ 86 ύθγαὶ οὈϑεσυδίοηβ οἵου 
(Βεπιϑοῖνοβ. 

:. Τὸ ἰοχί οὐ Ὁ 15 σοηϑρίσυουβ ἔοῦ δ4.41- 
ΚΙΟΏ8 5: πη} αν ἴῃ ΤΠαγδσῖου ἴο (5 παγγαίϊνο, 
που ἢ 655 ἴῃ οχίθηΐ (ε. 3. ΚῸ νἱ. 9); δηὰ 
50ΠῚ6 οὗ ἴπδ56 (ει ς. Μαῖξ. χχ. χ8) οὐϊδιποὰ ἃ 
νἹάθ συστθηου, δου ἢ ΠΟΥ σδηποῖ ὈῈ ςοη- 
ϑἰἀογοά ἴο ὃὈ6 ἃ ρα οὗ [86 δυϊποηΐς ἐυδηροὶὶς 
ἴοχί, 

2. Το βἰαίϊοιηθηϊ οἵ [εγοπια ἴ5, οὗ σουτθο, 
δεγοπά ηυοθίοη ; δυΐ Ἔγθη ἢρ ἱπιρ] 165 (πὶ [86 
ΤΑΔΊ ΟΣ ΟὐὗὨ ἁ ͵ζφορίε5 ννᾶ5 οη ἴ8ε οἴ ιθὺ 5:46 ; ἂπά 
ἰϊ 15 ΟἾΘΑΓ ἔτῸπὶ ΟἿΠΘΙ δἰ γλ!δγ ϑἰδιεϊημθπῖβ [ῃδ 
6 αἰά ποῖ βρθαῖς οἡ ογιεἰςδὶ 4 θϑιοηθ ΔΙ͂ΟΣ ἃ 
ΨΕΙΥ ἰάγρο Ἂχδιηιηδίίοη οὗ δυϊῃογῖθ5. ὍΤῊΘ 
ΦΘΠΟΓΔΙ ΔΘΘΟΓΊΟΠ5 οὗ ἰαῖϊες Μϑ55. 845 ἴο “1ῃ6 
δησίθηΐ σορίθ5᾽) ἅγθ ποιιίγα ἰϑοὰ ὈΥ ορροϑιίδ 
Δ55ΟΓ ΟΠ 5 ἴῃ οἴμογ Μϑ55. Ἵ 

3. Τἢδ ΘΑΠῪ [,411Π σοΟρ 68 ἃτῸ ἰῷ [Πο86 
ὙΠ Οἢ δαάπτδὰ ᾿ηἰογροϊ δίϊοηϑβ πιοϑῖ ΓΠΤΈΕἸῪ (ἐ. Ζ. 
Μαῖϊ. χχ. 28); δπά ἴΐ 15 ϑαϑιὶν ᾿ητ6} Πρ ]6 τηδῖ 
᾿ξ ]εγοῦῖθ Τουπὰ δὴν Οτροῖκ δὺς πογῖγ ἔοσ [86 
Ὠλιγαῖϊνα ἢ6 ὑουϊὰ ποῖ τεπιονθ [πὸ ἢϊβῖο 
ἔτοπι [6 ἴοχί. ὙΠῸ ἔὰςὶ τπογεΐοτε (ηδὲ δ Ἰοΐξ 
ἴτ ἴπ τῆς 1,2 π ἴοχί (86 ἀϊά ποΐ ἰπδετί [[) ργονοϑ 
ὯῸ ποτα ἤδη [Παΐ ἢς ἀϊὰ ποῖ ἔδοὶ θουπά ἴο 
δχρυημο ἰξ. 

δὲ [ογυϑαίεπὶ ϑγγίας ἰβ8 ἃ ᾿ἰϑοϊοηδσυ, δηὰ 
1πουρἢ 1ἴ δροιπάδβ 1ῃ ὙΘΙΥ͂ ἀποϊοπί τοδάϊηρϑ, 
[86 Μ5. 15 ποῖ ϑδυ] ον ἴμδη εἰ Θἰονθη τῇ σθηίΓΥ. 

4. Το ἀδῖο οὗ [6 Ργέβεηϊ ἴεχί οἵ {86 
Ἀροβίοϊις (ὐοπϑιϊτυϊτοηβ 1ι5 ἴοο υὑποεγίδιη ἴο 
δάτηϊς οὐ ἴῃς σοηῃοϊυβίοη Ὀοίης ἄγανγῃ {δαὶ 
[Π6 παγσαῖϊνε ννὰ5 ἑἐουπὰ ὉΥ {πὸ νυπῖοσ ἴῃ {Π6 
Οτεεκ ἰεχὶ οὗ δῖ [οδῃ ἴῃ ἴπ6 Πϊγὰ Τσεπίυγγ. 
Ηε τιδὺ πᾶνε φιοϊεά {Π6 πδιταῖίνο (ες...) ἔγοπη 
88 [λΚὸ οΥ ἔτοπι ἰσϑάϊ τίου. [{ 5 ἤοννθνοὺ ποῖ 
ἱαργοῦδῦϊς δδῖ {π6 πδυτδίϊνο πᾶν πᾶν ἔουπά 
ἃ Ρίδεοθ ἴω ϑοπὶς Οὐτεεῖ ἰοχίβ οὗ (ἢ6 Οοβρεὶ ἴῃ 
{π6 {π|τὰ σεηΐυγγ, τπουκ ἴδογα 15 πὸ ἀϊγοςξ 
ενϊάεηςο οὗ [ἴῃ ε ἕδεΐ, 

ς. ΤὮο ενϊάεηςε οὗἉἨ [δ ᾿τυγρίοδὶ υ5ὲ οὗὨ [86 
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ρᾶϑϑαρὲ ἀἄοδβ ἢοΐϊ ἙΔΙΤῪ ἰΐ5 οχἰβίθποθ 85 ἃ ρατί 
οὗ ἴπε Οοϑρεὶ Ὀογοηὰ (πε ἀδῖο ρίνθη ΌΥ ἀϊγεςῖ 
ἀοουπιοηίδγῃυ ον ἀθηςο. 

6. Αὐρυπιηοἷς Δ5ϑογοη ἃ5 ἴο {Π6 γοιηουδὶ 
οὗ ἴδ ραϑϑᾶργο ἔγοιῃ 86 ἰοχὶ οἵ δ [οἤη, οἡ 

τς ετουηέ, νυ] ἢ 45 Ὀδθη πιδιπίδιποὰ 
Υ ἴθ πιοάέτῃ ϑοῃοΐαα τῆο ἀείεπά [ἢ6 

δεπυ ποποβ οὗ ἴΠ6 ρᾶϑϑαρο, 15. νυ ΠΟῪ δὲ ναγὶ- 
ἅποθ ΜῈ [86 ολγάϊπαὶ δεῖ οἵ τῆς ἢ βίοσγσυ 
οὗ πὸ ἰοχὲ οὗ ἴπὸ Νὸνν Τοβίαπιοηί. ΜνΊΉδ 
σογγιρίοηβ οὗ ἴδ ἀροβίο]!ς νυ ηρδ, ἤοννονοσ 
ΤΕΟΚΙΘΞΘΙΥ͂ ἘΠΘΥ ὑνοτο Ἰπηριυ θα [ἢ σοΟη ΓΟΥΘΓΞΥ, ΔΓῸ 
ἈΔΡΡΙΪΥ ἴῃ δεῖ 411 θυ: πῆκῆοννη. ΟΠδηροβ, 
Δη4 ουθῃ βιιοἢ ἃ σῆδηρο 85 ἴδ ἰπβεγίίοη οὗ {Π]5 
Ράβ35δρθ, σδὴ δ δοσοιυηϊοά ἴον ψπουΐζ τοσοῦ Γθ6 
ἴο {6 ἀϑδυτηρίίοη οὗ ἀἰ5ποποβῖγ. 

ΤΒι5 [6 ΟὨΪΥ παΐυγαὶ οχρίδηδίοη οὐ {869 
Ὀπαϊοβιοηθα ἔδοῖϊβ ἰ5 ἴα [Π6 παγγδιϊνθ νυᾶϑβ 
οὐγτοηῖ ἴῃ ἴπ6 {Πἰγὰ σοΠΙΌΥΥ ἴῃ ἃ Οτγεεῖ δυΐῖ 
ποῖ ἢ ἃ [,411ηὴ τοχῖ, ΠΟ ΡὮ ΟΥΣ ἃ πᾶγιον 
τΑῆρο; ἴἰπδί ἰονναγὰβ ἴπ6 οηὰ οὗ {πὸ ουτῇ 
ΠΟΠΙΌΓΥ [ἃ ννᾶ5 ἱπίτοάἀπσοαὰ ἴῃ νδγίουϑ ὈΪδοθβ, 
Ὀυΐϊ ραγιςυ αν ννῆστε ᾿ξ πον βἰαπάϑ, δηᾶ ννᾶ5 
1πϑηςθ ἴάκθη πο πὸ [ἴη ἰθχῖβ  {παΐ ἔγοτῃ 
[16 ϑἰχί ἢ σθηςΌΓΥ Οηνγαγάβ ἴἴ ννᾶ5 ἕουπα ΤλΟΓῸ 
δηά πΠΊΟΓΟ ἔγθη θη ἰη 1ῃ6 (Δοπϑίδπίπορο ἴδῃ 
ἰεχίβ δηά 41} Ὀυτ υη] ν γα γ ἴῃ ἴῃ6 [,Δ[η ἰοχίϑ, 
δηὰ ἴῃ ἴδ σοιγβο οὗ {ἰπι6 νγᾶ5 ραγί δ} }ν ἱπίγο- 
ἀυςοά ἰηΐο ΟΥ̓ ΠΕΥ νϑυβίοῃβ. 

Β. ΪΙ͂ΝΤΕΚΝΑΙ, ΕΝΙΌΕΝΟΕ. 

Το ἱπίοτγηδὶ ονϊάθησα 1οδ5 ἔους ΒΥ ἴο 16 
5816 Ποῃπο] 5 οη. 

:. ΤὮΘ ἰδηρυάρο οὐ ἴπ6 ἡδγγαῖϊνο ἰ5 ἀἰβδσγοηῖΐ 
ἔτοπι ἴπδΐ οὗ δῖ []οῆη Ὀοϊῃ ἴῃ νοσδθυ]αγυ δπὰ 
ἴῃ βἰγυςίαγο. 

ΤὨιυβ 81: [οἤη πον ῃοῖο υ865 ἐΠ6 ἴθ 5 τὸ 
ὅρος τῶν ἐλαιῶν, οἱ γραμματεῖς, κατακρίνω, 
ὙΠΙΟΒ ἀγὰ ἰουπά ἴπ 4}} ἴῃς ϑυπορι5ῖ5 ; ποῦ 
ρδῖῃ, πᾶς ὁ λαός, ΜΏΪΟΝ 5 σοπηηοη ἴῃ 81 
Γκο,  ὮΠ6 λαός οσσυγβ ἴῃ δ[ [οὔπ ΟἿΪγ ἴῃ 8 
Βρθοίαὶ 56η86 ἰῃ χί. ςο, χυἱὴ, 14: ΠΟΙ ὄρθρου 
(81 [μ0κ6), Ὀὰξ πρωΐ ΟΥ πρωΐας ; ΠΟΙ καθίσας 
ἐδίδασκεν ; ὯΟΥΓ πορεύεσθαι ἴῃ ἴΠ6 5ἰπΊρ]6 56 ῃ58 
οὗ ““ἴο γρο᾽ νι ουΐ (6 βυ θά ἴδγῪ ποϊίοη οὗ 
ἃ Ῥύυγροβε (ενεη ἴῃ ἱν. ςο). 

ἴῃ βίγυςΐυγε ἴῃ6 σοπίπυου5 σοηποχίοη οὗ 
{πὸ βοπΐθποος ΌΥ δέ (υν. 2, 3, 6, 7. 9. 1ο, 11) 
15. ΒΟΥ που ΐ Ἔχαπιρῖθ ἴῃ 81 [οὔ π᾿ 5 ΠΑΙΤὰ- 
ἔνθ. (Οοηίγαϑς ([ῸΓ Θχατηρ] 6) χχ. 1---Ὁ (οὖν, 
συ. 2, 3, ὅ, 8; δέ, νυ. 1, 4), οΥΓ ἵν. 1---26 
(οὖν, 1, ς, 6, φ; δέ, 4, 6ὅ. Μοὶ οἔ {δα 
αἴδιιϑθ5 ἀτὸ πποοηποςῖθα). 

2. Τῆς φοηογαὶ “ ἴοτο ᾽ οὗἩἨἁ ἴπ6 πδτδίϊνο 5 
ΔἸῖθη ἔτοπι 81 [οὔη, δηά ακίη ἴο πε ἴοπο οὗ 
[πὸ σοπηήοη ϑυπορίϊς Ὀ 4515. 

Βυὲ ᾿ξ ΤΥ δε δϑκοὰ ἤονν [ἢ6 πᾶγγδῖνο 
ΟΔπιῈ ἴο δ ᾿ηϑοσίο ὝΠΟ ννὸ βηὰ [ἡ ΤῊΘ 
ΔΏΒνγΕΣ οᾶπ, 1 Ὀοῖϊονο, Ὀ6 σίνοη νυν ἢ τοϊΪΘγ Ὁ Ϊ6 
ςεγίδ πῖγ. Α ΠΑΓΥΔΕνΘ ὙΘΓῪ 5: ΠΉ 18 Γ ἴο (815 νγᾶ8 
Ργοθεσνοὰ ΌΥ Ῥαρίαϑβ, πὰ ννᾶβ ἔουπά 4͵50 ἰπ 
ἴδε Οοβρεῖ δοσογάϊηρ ἴο 6 Ηεῦγενβ (Εὐθὺ. 
.Ἡ. Ε.᾽ Π|. 40)ὴ. ΤῈ οὈ]οςὶ οἵὗἩ ἁ Ραρίδ5 νυᾶβ 
ἴο Το] ϊεςῖ ἰγδάἸοῃ5 ᾿ἰΠΠυ5ἰΓαῖῖνο οὗ “" τῆς ογδς 65 

51. Ι[ΌΗΝ. ΝΙΠΙ. 
οὔτδε 1ο [τ ἰ56 ἔποη ἃ πιοϑῖ παῖίυσαδὶ σοῃ- 
Ἰεσῖυτο (Πρ οῖ, “ Οοηϊοπιρογασυ Κενίεν,᾽ 
Οςΐ. 1875. Ρ. 847) [μδῖ [ἢ|5 ἱποϊάδηϊ νγδβ ξίνεῃ 
Ὀγ Ῥαρίδϑ ἴῃ ᾿Ἰϊυϑίγαϊτίοη οὗἁ εἶ). Ὑ}}. Σς ; ἀπά 50 
νν3 ᾿ηϑογίοά ἴῃ πὸ ἰοχῖ, οὐ ννῆὶςἢ 1 δά Ὀδρη 
ΟΥ̓ ΣΙ ΠΑ ἃ ἸλδυρΊηδὶ ποῖο, ἴῃ (ἢ6 ποαγεϑὲ σοῆ- 
νεηϊοηΐ ρῥἷδλοα. Οοπρ. Εννα]ά, ' οὗ. δ ῦγ. 1. 
Ῥ. 271. 

Τῆς ἰπείάοηϊ ἄρρθᾶγβ ἴο Ὀείϊοηρ ἴο (ἢ6 ἰαϑῖ 
Υἱϑιὶ ἴο [Θγιιβαίθπι, 5ὸ ἴπἰ ἴδ Ροϑβ ὕοη νοὶ 
1ἴϊ ὁσσυριεϑ ἴῃ δ: [ὰκ6 15 ροσῇδρδ Πβ( ΟΊ Δ ΠΥ 
σοϊτοςῖ, 

1) 
Φ 

256. νεη {δὲ “α»ιδ...δὲ δογίππὶπ] ὙΠῈ 
ὨΛΙΠΊΘΓΟΙΙ5 ἱητογργοίδίιοηβ οὗ [15 πιοϑὶ οὔβοιγο 
ϑδηΐθηςθ [4}] ἱηῖο ἴννο στηδίῃ οἶδϑϑθϑ, δοσοτάϊης 
85 ἰξ 15 ἰάθη δῇηττηδίνεὶυ (1), οὐ ἰηϊοττορᾶ- 
{Ἐἰνοῖγ (2). 

(1) Τῆο αὔϊττηδίϊνε ἱπίογρτείδίίουβ ἃραδίῃ 
ΓΘ τνοίοϊά. [ἢ ϑοπὶὸ τὴν ἀρχήν ἰ5 ἴΆΚοη δά- 
ὙΘΓΌΙΑΙΪΥ, πὰ ἱπ οἴ εΓΒ 85 ρδγδ οὶ τυ 1[ῃ6 
τοϊδίίνε ὅτι (ὅ τι). 

Ασοογάϊηρς ἴο {πὸ ᾿δείογ ἱπιογρτεϊδιοη [Π6 
8656 5: "1 84ηὴ {πε Βερ!πηίηρ (εν. χχὶ. 6), 
πὲ ψὨΙ ἢ 1 δὶ ονθη βδγίης ἴο γοιι..᾽" ΤΠϊ5 
ΔΡΡΟΔΙ5 ἴο Ὀ6 ἴπΠ6 8θῆβε οὗ ἴΠε λιν [1,αἴϊη 
ἰγδηβίδίίοη : {πέδη φμοά εἰ ἰοφμογ μοὸμ. Βαῖ 
ἔνθῃ ἰῇ τὴν ἀρχὴν σοι]ὰ 6 αἰϊγαοϊοα ἴο ὅτι ἰῃ 
1}15 νγαγ δἵ ἴῃς ἐειηπίον οὗ [δε 5εηΐθηςο, (ἢ 
ι.836 Οὗ λαλώ δηά ποῖ λέγω ἀρροᾶτβ ἴο δε ἔδίδ] 
ἴο 5ιιςἢ 84ῃ ἱηϊογργοίδιιομ, ἔῸγ [ἴ δυνά θηί] Υ 
Γείοιβ ἴο {πε σοηνεγϑδίϊοῃ, [6 βεηογαὶ ἰοδοδίηξ, 
οἵ ΟΠ γιϑέ, δηὰ ποῖ ἴο Δὴηγ βρεειῆς ἀδοϊαγαίϊίοῃ. 

1ἴ πᾶν Ὀ6 ποτὲ ποῖσε {παῖ Αὐρυπί ποδὶ 5 Ἰη- 
ἱογργείδιίοη, ννῆϊο ἢ 5 θαβοά ὑροη ἴμ6 ἰδῖοσ 
Ι,δἴιη τοχῖ, Ῥηγ πειρέισι, φιία εἰ ἰοφμον μοδὲς, 15 
ΟὈν]ΟΙ5Ι]Υ ᾿Ἰηςοποίβίθης ἢ ἴπ6 ΟΥεοῖκ. “Β6- 
Ἰενα τὴς ἴο δ6 {πὸ Βορίηπηίηρ, Ὀθοδυδο 1 Δπὶ 
δνθῃ ϑρεακίηρ ἢ γοι, Ὀδοδυβο, {παῖ 15, 1 
αν Ὀεοςοπὶθ Πυπλῦ]6 ἴοσ γουγ 58Κ6...᾿" ὙὨῚ5 
Ἰηϊεγργοίδτου Ποννθνοῦ ν 85 ἔο ]ονυθὰ ΌΥ ΠΊΔΩΥ 
1, τη δῖ οῦβ ννῆο ννϑῖδ ἱπογδηΐῖ οὗ Οτϑεῖς. 

[[ τὴν ἀρχήν Ὀδ ἴΔκοη δάνογ 4} } Ὁ, 1ξ ΤΑΥ͂ 
αν {Π6 θθῆβ6 οὗ “" δοροῖπου, Θϑϑθ ΓΔ}, ΟΓΥ 
“ρ Ῥορὶη ΨΊ, γι οὗ ἃ]},᾽") οὐ (ρεγῆδρϑ) “ α]]} 
αἴοηρ." 
Τῆς ἴπ6 Ο]]ονηρ ἱπιογργοϊδιίίουβ δῶν 

Ὀδδη γρίνρῃ: 
(α) “" ΑἸἱοφοίμοσ, οβϑοητ δ! 1 πὶ νν μα 1 

Ἔνθ 5Ρ06δκΚ ἴο γοι. ΝΙγ Ῥεβοῃ ἐς ΠΙῪ ἴθδςἢ- 
ἴῃς." Τὰς ννογάϑ οὔ (ἢ γιβῖ ἄγε, ἴο ὄθχργδββ {Π6 
ἰάρα οἴπογννδθ, 1ὴ6 γονοϊδιίοη οὗ ἴς δνογά 
᾿ποδγηδίθ. 

(β) “Το ερίη νι, γί οὗ 4]1, 1 ἂπὶ ὄνθῃ 
[Παΐὶ ψνῃῖςἢ [ δὴ βαγίηρ, ἰμδΐ ἰ5, [ἢ6 Πἰσῃΐ οὗ 
τὴ6 ψνοτγὶά, τῆ6 βουγοο οἵ ἰτἴο.᾽" 

(γ) “Ἔνεη παῖ ννῃς ἢ 1 πὶ ϑβροδκίηρ δηά 
Βανθ βροόκθη ἴο γου, 4}} δἷογᾳ, ἔγοπη {πὸ γϑῖ, 
ῃδῖ 1 ᾶἃπ|. ΜΎΥ ννογάς ἔτοπὶ ἴῃς Ὀερίπηϊης 
δᾶνο πιδάθ Κποννη τὴν Ρογϑβοη." ; 

ΟΥὨ {μεβο ἱπίογργεϊδι ιομβ (α) 566πὶι5 ἴο Ὀδ 
ΟΡθη ἴο {πε Ἰοαϑβὶ οδ]θςιίοη οὐ ἴδ ϑοοσὸ οἵ {Π6 
Οτθοῖκ, δπὰ ἴο είνε 86 Ὀεβὶ βθῆϑθο. [πῃ (β) 
λέγω πὰ ποΐ λαλώ ννοι]ὰ Ὀ6 τρηυϊτοὰ : ἀπά 
πὸ 8δῆϑε βίνεῃ ἴο τὴν ἀρχήν ἰΏ (γ) ἰδ ΥΕΙΥ͂ 



ν.ᾧΪ, 2. 

ᾳυϑιϊομδῦῖθ, νἢ}]6 ΑΟὟ, ἩνΠς ἢ κῖνοβ ἃ ἴγὰθ 
8636 ἴο τὴν ἀρχήν Ου]ὰ ΓΟ] γα ἐλάλησα. 

(1) Οη ἴδε νῇο]ς ἴὶ 15 ργουδΌϊυ Ὀοβὶ ἴο 
ἔτεδῖ ἴΠ6 ϑοηΐθηοθ 45 ἰπίοεσγοραίϊνο ; οὐ (νι ἢ 
δἶνοβ. (6 5ΔΠ|Ὲ 56η56) ἃ5 ἃ 524 Θχοϊλπιδίίοη 
ννΠΙΓ ἢ 15 ΠΑ} ἱηϊοστορδῖῖνθ ὙΤῊ15 15 {Π6 56η86 
ὙΠ ΙΘΝ 15 ρίνθη ἴο [86 τνογάὰβ ΟΥ̓ {πὸ Οτεεκ 
ἔλι Πο 5. 

“ ονν 5 ἴξ [δδξ 1 Ἔνδῃ βροδὶς ἴο γοιι δὲ 811} 
“ΝῺ ἀο [ δνεῆ 50 πλιο ἢ 85 δ λιδο 
᾿ἀμελ θα Οτ, “ἼἼΟο τπιηκ (δδξ, σδη ιτἴ δε [μδῖ, 
ὄνθη ΜῊ γου.᾽" 
ΤΠο ᾿Ἰηϊοιτοχαῖϊνο 9θη86 οὗ ὅτι 15 "Π᾿Ἰυπιγαϊοα 

Όγ Ματγῖ ἰχ. Ἱϑ, (ἰ. 2), ἰχ.. σ:. Απά ἔοσ ἴδε 
οΓάοσ 5.6 Μαεαῖίί. χν. χό. 
Το ἱπίετγοσαῖνο τοηάογηρ : “" Πο γοιι δϑὶς 

τπδὲ νυ Βιςἢ 411 δοηρ 1 41ὴ ὄνεὴ βαγίηρς ἴο γου ἡ 
Ἰεᾶνοβ τὴν ἀρχήν νου ΔΩΥ τολ] ἔογοο. 

(3) Οἰδεῖβ βᾶνα σοπηεοίοὰ τὴν ἀρχήν ὙΠῸ 

ΓΗΑΡΤΕΚΒ ΙΧ. 
Σ 71ε νιᾶρε ἰλαί τοας δογρε ὀἑέμα γεείογεαῖ ἴ 

᾽ 8 Με ἐξ ὀγομγὰ το 16 ἐῥἔδλαγίτεε:. 
13 7λέν αγέ οδεμαφα αἱ ἐϊ, ἀγα ἐχεοηερεμ- 
»εἴσαΐε ἀξνες 35 ὁμέ ἀξ ἐς γεχείυεα οὐ σης, απα 
ερηγεεεείλ ἀϊνι. 30 λο {ἤεν γε τοάοηε 
Ολγέρί οι ρμοησίλ. 

5τ. ΙΟΗΝ. ΙΧ. 
186 ποχὶ οἰδιιϑο, “Τὸ Ὀορίη σψ...1 πᾶν 
ΤΆΔΏΥ {ΠΙΠρΡ5 ἴο 54Υ.. σοῃσογηηρ γου." Βυΐ 
πο δάρηιιδῖο 5βθῆϑο σδὴ ὃδ ρίνοη ἰῃ [ἢ]15 σᾶϑε ἴο 
[86 ἱπίογνθηϊης ννογάϑ. 

44. ΤΊ τοδάϊΐπρ οὔ θεοὶ Μ55.(ΒΈΘΙΧ, 
ὅζε.), ΟΥκεοτηκεν, ἴδαῖ 5 οὐκ ἕστηκεν, ννϊςἢ 
Πᾶ5 Ὀδθη ἀϊβγοραγάθὰ ὉΥ εἀϊζογβ, δηὰ δγο γᾶ- 
ΤΥ αἰϊεγεά ἱπῖο οὐχ ἔστηκεν (ΤΙΞεΒεπάογῇ 
Ῥυιηΐϊβ οὐκ ἔστηκεν), 15 πάἀουδίοα! Υ σοττοςῖ, 
Οοπρ. Ἀδν. χὶὶ. 4. Ὑδὲὸ νοῦ ἰ5 1ῃ6 ἱπι- 
Ρεγΐεςϊζ οὗ στήκω (εἶ. 1. 26; Κοηπι. χίν. 4; 
1 ἼΤΏ655. ἢ. 8; χα Οογ. χυΐ, 13). Τῆς ΨΝυϊραῖο, 
ννὨῖο ἢ του Αγ τεπάογς ἔστηκα “19 (Μδῖ. χιϊ. 
47.Χχχ. 6; Αςῖϑ. 11, Χχν!, 6, ὅζς.), ποτὲ ἴγδηϑ- 
Ἰδῖοβ ΠΡ ΒΟΥ ἐπ νεγα:ε ποῦ το. ἼὮὯΘ σοηϊοχῖ 
ΤΟ] ἶγο5 ἃ ραϑὲ ἴδηϑθθ, δηὰ ἴἢδ βίγοηρ ἔοτγιῃ οὗ 
[86 νοῦ (““βίαπά ἤγπι :᾽" σοτηρ. ἱ. 26, στήκει) 
15 ῬΟΓέεΟΥ Δρργορτγίδίο ἴο ἴΠ6 ρ]δςθ. 

ΝὨῸ «45 7δως ραββεὰ ὃγ, Πε ἂν 
ἃ τῇδη Ὑνῃςἢ ννᾶβ ὈΠΠηἀ ἔγοπι ῥὶς 

διχῆ, 
2 Δηὰ ἢ18 αἰδοῖ ρ᾽εβ δεκεά ἢϊπὶ, 

βᾶγίηρ, Μαβῖεγ, ννῃο ἀϊὰ 8ἰη, τῇϊ5 πλδῃ, 
ΟΓ ἢ!]5 ράγεηΐβ, ἴῃδϊ ἢε ννᾶβ θογῃ δ] πὰ ἢ 

(1) δε ἔεασὲ 9. ̓ εάεαίδοπ (ἸΧ., Χ.). 

ΤῊ ἴΓπ6 τολΐηρ ἴῃ Χ. 22 (Τ6π «ὐα: ἐξέ 
και ὁ 1)εαϊεαλίοη) ἀδῖογτηῖπεβ ἔμδί οἢ. ᾿χ, δηὰ 
Χ. 1---21 ἰ5 ςοηηεοῖϊεα ἢ {Π6 φασὶ οὗ Π6- 
ἀϊςδίίοη, πὰ ἠοῖ, ἃ5 15 ΠΟΙ ΠΊΟΠΙΥ 5υρροϑοά, 
νὰ της Ἐρλοῖ οὗ Γαθογηδοῖθβ. ὙΠῸ ἰδιζοσ 
ςοηπεχίοη δᾶ5 ἔουπά βυρροτγί ἔτοπι (ἢ ἔα]5ε 
ΕἶοΞ5 δά ἀδά ἴο νἱῖϊ. το, ΝΟ ἢ ἀρρθᾶγβθ ἴο μᾶνθ 
Ὀόδη βυρροβίοα ΌΥ ἴπο ““ραϑϑίηρ ὈΥ 7 ἰπ ἶχ. 1. 
Α5 ἴἴ 15 οἷ. ἰχ. ορίπϑ ΔΌΓΟΡΕΥ ἴἰκ6 οἢ, Υἱ. 
ΤὨο ςοηϊεπῖβ οὗ ἰΧ, 1---Χ. 21 ἔπιε ἃ εἷοβο δῇη- 
ΠῚ ΜΠ χ, 22---29ς. Τῆς τπουρῆξ Ἐπτουρἢ- 
ουξ ἰ5 οὗ ἴΠ6 ἐογπηδίίοη οὗ (6 πονν σοηρτορᾶ- 
Ὄοη, ἰδθ ποὸνν ϑρί γϊυδὶ Τοπιρ]α. 

ΤὮοδ ϑθοζίοη 1115 ἱηῖο τῆτθο πηδίη αϊν 5] ΟΠ 5: 
16 5'χη, ἢ 1π6 ᾿υἀσηπιοηῖβ νυν ἢ ἢ ννογε ρᾶ95- 
δὰ ἀροη ἴἴ (ἰχ. 1---12,. 123-24}; ἴδ Ὀεφίπηΐην 
Δηἀ ςἰαγοίογ 5.5 οὗ {86 πονν βοςίοἰγ (ἸΧ. 3 ς -- 
41, Χ. 1--21); ΟἸγιβι 5 ἤηδὶ] [δϑ! ΠΟΥ 85 ἴο 
Ηπιϑοὶῇ (Χ. 22-- 29). 

Τρε δὶρη (1---τΆ). 
Τα ἠδγγλίῖνο οὗ [6 δεδὶιπρ 18 τλδγκοὰ ὉΥ 

{πὸ 54πὶ6 ἰἰηὰ οὔ γἱνιὰ ἀεῖδιϊθ 45. νγὸ πᾶνθ 
ποίϊςοαὰ Ὀοΐίογθ. ὙΠῸ οσςσδϑίοῃ οὔ ἴΠ6 τη γᾶς]θ, 
[Π6 ρεου τ Υ οὗ ἴΠ τηοάο οὗ συγο, ἴῃς τοίεγ- 
ἔπος ἴο διϊοᾶπι, ἀτὸ σι ουϊ ἀϊγοςῖ ράγα] 165. 
δά γεῖ 'π ροεγίεςξ ΠΔΙΤΠΟΩΥ ἢ οἵδε πᾶττᾶ- 
ὕνεβ. ὙΤῇς νδγίεϊιΥ οὐ ορίηϊοη δῆοης πὸ 
Ῥοορὶο δηὰ ἴπὸ πηρηϊοη οὐ ἐἴπὸ πηᾶη ςδ] ἰοὰ 
[6508 Ὀεϊοηρ ἴο {86 ἐχροσίδσῃοο οὗ δῃ ἱπηπ|6- 
ἀϊδῖὶς υυϊϊποϑβ. 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. 1. α« ει ρα εά ὁ»}} ρεῖ- 
ρα ἴω [86 πεϊρρουγῃοοὰ οὗἨ ἁ ἴδε ἴεϊηρὶς 

ὙΠΟΓΟ ἴΠ6 πηδῃ ννᾶβ τυδιτηρ ἴογ ἴΠ6 αἷπι5 οὗ 
ΟΥΞΠΙρρεῖβ (Αςἰβ 11,2). ὙΠῸ ψογὰ (παρά- 
γων), ὙΠΟ, 15 τΑγεὶ Υ υ5εἀ (Μαῖῖ. ἰχ. 9; Μαγκ 
1. 14: Μεαῖΐ. ἴχ᾿ 27. χχ. 20: Μαζί χν. 21), 
ἀἰγθςῖβ ποίΐος ἴο ἴπ6 διϊἰοηάδηΐϊ εἰγοιυπιδίδηςοβ. 
ΤΠΕ παιταίϊνο ἢᾶ5 Ὀδοὴ βοΠΟΓΆ Υ σοπηροίοα 
ψ ἢ τῆς ἐνθηῖβ οὗ {Π6 ργθοθάϊηρ σπαρίοσγ οννηρ 
ἴο [86 [4156 τρδ πρὶ ἰῃ Υ1}}. ς9. [{ 5ἴαπαάϑβ γϑα! ]ῦ 
ἃ5 8Δη ἱπεἰδρεηάσηϊ τοοοτγά. 

δὲ “α«υ] ϑοιιδίηρ 1) ἴΠ6 πηδη5 σοπάϊοη 
ΘΘΟΠῚ5 ἴ0 πᾶν δἴτγοδίοα [ἢς δίϊζοπίιοη οὗ [6 
Ιοτὰ. Ὑπὸ ννογὰ ἰ5 5ἰρηϊβοδηῖ. ΝαϊωγαιΥ 
6 5ῃοι]ὰ ἤάνὸ ὀχροοίϊοα "86 αἰϑοῖρ]65 βἂνν 
δηῃὰ δϑικϑα." ᾿ 

ὀἑϊπα ἥγοηε ῥὶς δίγ! 27] ΓΘ πλίγαοϊοβ τοσοσά- 
δὰ ἰῃ δῖ ]οπ5 Οοβρεὶ ϑἰδπὰ ουἱ ἐδοῖῦ ἃ5 ἃ 
ἴγρε οὗἉ 115 εἶδββ. Ηδρηςε ϑίγοββ ἰ5 ἰαϊά ὑροῃ 
(815 βρεςΐδ] ἔδεοϊ, 

ἃ. Τμε ἱπουρἢ 8 οὗ (ῃ6 ΠσοπίΓΟΥΘΓΘΥ τὸ- 
ςογασα ἴῃ οἷ. ν|}}. ϑθοῖὰ ἴο ἤᾶνθ ραβϑϑθὰ ἄννᾶγ. 
Αἴ ὁοποθ “8 ργοαδῖ σδίηλ᾽" ἢδ5 σοπιθ. ὅΤὴ6 ]οσὰ 
δίδηἀϑ ἴῃ (6 σοηίτε οὗ Η!5 ἐἰἰϑςὶρ᾽ε5, ἀηὰ ποῖ οὗ 
Δ ΔΏΡΤΥ ετονά, ΥὙεῖὶ ἴπῸ αηυεδίίοη οὗ ἴδ6 
ἀἰϊδεϊρίοβ πιονεθ ἰῇ (ἢ 6 58πι6 βριγιίυ 4] τορίοη 
85 ἴδ6 ϑροσυ διϊοη5. οὐ ἱπῃογιϊθα χε] ρίοιιδ ὑσὶ" 
ὙἹ]ορο5 δηά ἀϊνίπθ δϑοηϑῆιρ. δυςῇ ἃ 4υῤδιίοῃ 
15 ρογῆδρϑ ἴπο ϑἰπλρὶοδῖ δηὰ σοϊηπιοηεϑὶ ἔοιτῃ 
οὗ ᾿Ἰπαυ ϊγΥ ἱπῖο οὖ τοϊδίϊοη ἴο [οϑο ννῆο δᾶνδ 
ξοπο Ὀσίοϊθ ι.5. 

Μα::ογ] ΒαΌΡΊ. (Οοπιρ. ἱ. 18, 49, ἰἰϊ. 2, 
ἵν. 321) ΥἹ, 25, χὶ. 8. ὙΤῊΘ 6 οὗ ἴῃ6 Αταπιδὶς 
ἴογτῃ ἰ5 οαγασίοσγιϑιῖς οὗ δὲ [οῆπ, τδοιρὴ δ 15 
ἔουπά Μαῖΐ. χχυΐ, ς, 49; Ματγκ ἰχ. ς, χὶ, 2ὲ, 
ΧΙΥν. 4ς. 

αυδο ἀά εἰκ...(δαὲ δὲ «υα΄...}] ἐδαὲ ὯΦ 
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᾿[Π15 πηδη βἰπηδά, ΠΟΥ Π18 ραγεπίϑ: δυῖ 
τπαῖ τῆς ννογκβ οὐ (ὥοὰ βμου]ὰ δε 
τηλάς τηδηϊξεβῖ ἴῃ ἢ] ΠΊ. 

4 ἴ πιιϑῖ ννοσκ τῆε ννοῦκβ οὐ ἢϊπὶ 

Β0Ὁ14 ὍΘ... ὈΥ πὸ υ.5ῖ δραυθηςε οὗ ρυηἰ5ἢ- 
τπθηΐ οα ΚΠ. [Ιἴ 15 ἀϑϑυπηθὰ (πδί ἢ ρα - 
οὐ]γ βυβοπς ννᾶ5 τεσ θυτῖνθ. ΤῊ ΟὨΪΥ 
ἀοιδῖ [5 45 ἴο {6 ρϑύβοῃ ννῇοϑθ 51Πὴ ν᾽ 85 50 ριιῃ- 
Ιϑῃοα : νυῃοῖπογ ἴ ννα5 (ἢ6 τηδη ὨϊΠι5 6] ΘΙ ἘΠΟΓ 
Ὀείογο Ὀϊγίἢ οὐ 'ῃ βοπὶθ ἔοιπτηεῦ σἰδίθ οὗ δχίϑ- 
ἴδηςθ, ΟΥ̓ ἴπ6 πιδῃ 5 ραγθηῖβ. ὉΠ6 ἰδοῦ δ] ἴοτ-: 

Ὠδῖϊνο ννᾶβ ΓΑΠΊ ΔΓ ἴο ἴπΠ6 [ονν5 (Εχοά. χχ. 
ς: Ηθοῦδγ. νῖϊ. 1ο); δπά τοῦθ ἅγὰ ἴγάᾶσθβ οὗ ἃ 
ὈΘΙΙΘΕ ᾿η (ἢ6 ργο-οχ βίεποθ οὗ 5οι}5, δ ἰθαϑὲ ἴῃ 
ἰλίεσ [υάἀδίσπι (Υ ιϑά. ν}}}. 20). 

Ῥεσῆδρϑ ᾿ξ ἰ5 πιοϑὶ παίιγαὶ ἴο ϑρροβε παῖ 
(πὲ αᾳυδοιίοη, ψΏϊσἢ ἴῃ 156} Ὀεϊοπβ ἴο ἃ 
[ον ἰδ πιοάς οὗ που ρηξ, ννᾶ58 αϑκοὰ νῆουϊ 
ΔΩΥ αἰδίϊποξ Δρργεπεηβίοη οὗ ἔπ δ οιπιδί 'νθϑ 
ἱπνοϊνεά 'π ἢ. [ἰκῃίέοοί (ὦ ἠος.) μ45 ἃ οὺ- 
τοι 5 σοἰϊοςείοη οὗ ἈΑΌΡΙπιοΔ] ραβϑᾶροβ 11}5- 
τυδίίηρ αἰβογοης ἔοττηβ οὗ οριπίοῃ οὐ [1ἢ]5 
διιυ]οςῖ. 

δὃῪὸγη ὀ πη Ἐτοπὶ (Π6 ἀἰδ5ο! Ρ]65᾽ δοσυδίηϊ- 
Δης6 νυ ἢ 1015 ἕδεοϊ 1 ΤΔΥ Ὀὸ ϑδυρροΞκεὰ [Παϊ 
186 Πἰδίογυ οὗ [86 πιδὴ ννᾶβ βορι) δε Κποννῃ. 

38. Τῇε [,οτγὰ δ δῆϑινοσ 6415 ΟὨΪΥῪ τ ἢ {πὸ 
βρθοίδὶ σᾶϑεὲ (ςοπῖρ. [0ΚῸ χὶ, τ δ, ἀπά ἔογ 
ἴῆο ψοπεγαὶ ἰάθα ἰονναγὰς νος ἢ ἰξ 15 ἀϊτοςϊοά, 
Αςῖϑβ χχυῆ!. 4); ἀπά (Πδῖ ΟὨΪΥ 50 ἔδύ 8ἃ5 ἰΐ ἰ5 δῃ 
οςοδϑίοη ξογ δοΐΐοη δηὰ ποὶ ἃ 5ιιδΊοςξ ἔοτ 5ρ6- 
«αυἰδίίϊοη. Δα τὲ ποΐ Ἴσοποογποᾶά ὈΥΠΊΑΓΙΪΥ 
ἢ τηὸ σδιι5θὸ5 ψν ]οἢ ἤᾶνε ἀοζειτηϊηθαὰ {πὸ 
ςσοπάϊτξίοπ οἵ εἰγοιυπιδίδποθα οὗ τθῃ, νι ἢ [Π6 
οτί βίη οὗ ονὶ] ἰῇ Δὴγ οὔ 115 ἔοστπβ, θυῖϊ νψ πῇ 
[Πὸ τοπιοάγιηρ οὗ ταὶ νυν ἢ 5 4185 Δηἀ τὸ- 
τιθάϊαθῖθ, [ἰ ἰ5 ἴγυθ αἰννᾶγϑδ, ἴἰΏ οὔθ ΥΥΑΥ͂ ΟΥ̓ 
οἴμογ, (Πδὲ ἔῸΓ ι1ι5 δν}] ἰ5. Δηὴ Ορρογίῃπιγ ἔογ 
ἴΠ6 τηδηϊξοβίαίοη οὐ ἴδε νγοσκβ οὗ Οὐά. Βυῖ 
ΟΥΪ ΠΟΥΘΓ σϑᾶϑοϑ ἴο ὃς ΕΥ]]; δηὰ ἰἴ πᾶ Ὁ 
ποιϊςρὰ τῃαϊ αἱ [ῆ6 Ῥγοροσ οσσδϑίοη ἴμε [,ογὰ 
ἰπάϊςδῖοβ 1π6Ὸ σοπποχίοη Ὀείννθεη 510 δηά 
βυϊογιης: ν. 14, Μαῖίϊ(. ἰχ. 2. 

ΜΝείεδον βαϊῥ...οἰηπεά, πορ...} ΜΝείέδεν ἀϊᾶ... 
81, 0Γ...50 85 ἴο Ὀγηρ ἀοννῃ οἡ ἢϊπι, [Πδῖ 15, 
1818 ρασγιὶσυϊατ γος υϊοη. 

ὀμὶ ἐραΐ... ἐπ ῥέα] με ἢ6 νγυᾶ58 Ὀόττὶ ὈΠπά ἐῤαὲ 
ἐδε «υογά- 977 Οοά͵ ἴλὸ νγοῦκϑ οὗ τοἀθπιρενο ον 
νϊοἢ Ηδ [45 βοπί πιὸ ἴο Δοοοῃηρ ἰδῇ, »πηΩ}) δὲ 
»ιασάδ γιαπὴ γα: ἐπὶ δὶ». ΑΟομΡρ. νυν. 26. ΤΠ6 
ψνοσΚ5 {ῃοηβοῖνοβ ἅτθ σοδὶ ὄυθῆ που ἢ νν 6 
σϑηποῖ 866 ἴδε: {πῸῪ ποοὰ (ἔτοπι {Π|58 5146) 
ταδη οϑιδϊίοθ οἱγ, Εὸὺ ἴπῸ οπιρηδλίῖς δωΐ 
σοΙρΡΔΙῈ χν. 25, ποίθ.Ό ὕὕπάογηοδι ἢ} ννῃδαῖ νγὸ 
οᾶῃ 566 δηἀ ςοποὶυάθ ἔπογο 1165 ἃ (ΠΟΥ σδιι56 
οὗ ἴπαῖ νν ἢἰς ἢ Ρεογρίοχοϑ ι1ι5 πγοϑῖ. 

ἐπ δὶ»"}] ὙΠῈ τπδὴ ἰ8 ποῖ ἰγεαίθὰ 8ἃ5 δῇ 
ἰηδιιιηθηΐζ τηθγοῖν, Ὀιζ 45 ἃ ᾿ἰνίης τοργεϑοηΐδ-: 
ἔνα οὗ πὸ πιεσοὺ οὗ σοά. Ηΐϊδξ κυβογίηρ ἰ5 
ἴδε οοολϑίοη δηὰ ποὶ ἴδε ἀρροϊηξοά ρῥγεραγὰ- 

5τ. ΙΟΗΝ. ΙΧ. ἶν. 3-.-5. 

τα 8επὶ π|6, ψνῃ 16 1 18 ἋΔΥ: {ξς 
πἰρῆς ςοπιεῖῃ, ΨΠΕΠ ΠπῸ πιᾶπ ςδῆ 
ννοτίς. 

ς ΑΒ ἰοηρ 88 1 δὴχ πη τῆς ννου]ά, “1 “ οδδρ. τ.ο. 
ἂπὶ ἴῃ Ἰίρῇς οὗ τῆς ννου]ά. 

ἐίοη ον ἴῃς πιίγδοϊθ, ἐπου σὴ ἤθη ᾿γὸ τοχζαγὰ 
1 πηρ5 ἔτοπι ἴῃς αἰνίπε 546 ννὲ ἅγο σοῃϑίγαι πὰ 
ε τὴ {Π6πὶ ἰπ ΠΕΙ͂Ρ ἀδρεηάσποβ οἡ [6 ψ]}] οὗ 

4. 1 »εωΐ... “πη 9160] Ασρσογάϊηρ ἴο 186 
ΤΏΟΓΘ ΡγοῦδΌϊο τοδάϊπρ: ὙγΗνὝ »“ὐ «υογὰ ἐῤέὲ 
«υογάᾷ: 977 Ηι»ι ἐδαὶ “ἐπὶ νι. 80 ἴῃς 1 ογὰ 49- 
ϑοσίδίοβ Η!5 ἀϊβεῖρ!εβ. νυν ἢ ΗἸ πιθεὶ 25 Ὀδίοτθ 
ἴῃ 11, 11. ὙΠ ἔγατἢ 15 βεπογαὶ ἀπά μοὶ] ά5 ροοά 
οὗ {πε Μαβῖογ δηὰ οἵ [Π6 ϑεγναηῖβ, ὙΠΘΥ γα 
56ηΐ ἔογ ἴπ6 πιδηὶ ἐβίδτ θη οὗ 6 νοῦκϑ οἵ Οοά. 
Βυῖ τῃ6 ον) γαϊίοη οὗ ἴῃθ ϑογνδηϊ 8 σπᾶγρὸ 
Ποπλ65 ἔτοπὶ ἴΠ6 Ν αϑΐογ᾽5 πηϊβϑίοπ. Τὴ ψνοσκ5 
ΓΘ ΠΟ ἸΟΏΡΕΙ γοργὰ 85 "16 ψόγκα οὗ 
οὐ" ξοπογα!γ, Ὀὰξ “186 ννοῦϑ οὐ Ηἰτὰ ἐμαὶ 
δοηϊ " [Π6 δ8οη. 

«υδιίε ἐξ ἐξ 44γ7γ) ΜΈΏΪΘ [6 ἀρροϊηϊοά {{πὶ6 
ἔογ ννουκίῃηρ 51}}} γεπηδίηβ : 5. οἷν. (ςἷ"}.) 22. 
Αγ" δηῃὰ “βρῆς " ἃγὸ ἰδίκθη πῃ {ΠΕΙΓ πχοβῖ 
δοΠΟΓΑΪ 56η86 45 ἴῃ6 δϑᾶβϑοηβ Ὸγ ἰάθοιυγ δηὰ 
τοβῖ ἴῃ τοραγὰ ἴο {πὸ βρϑςίαὶ επὰ ἴῃ νἱοῖν. 
Αἴον ἴῃς Ῥαββίοῃ ἴπεγε νγᾶβ ὯῸ ἰοηροῦ ἴῃ 
ΟΡΡοΥΓΓΌΠΙΥ ἔοσγ [6 ρογοστηδηςσο οὗ ἴῃ 6 ννοῦκϑ 
σπαγδοίογιϑῃς οὗἨ ἴθ Ὠιδκίογὶς [ϑὖϑ6 οὗἩ (ἢ γίβι. 
ΤΠοη ἴῃ ΟἿδ 56Πη56 “ὩΣ ἢ" σᾶπιο, ἀπά ἴῃ ἃ 
γεῖ {ΠΟΙ Θθη96 ἃ ἢδνν ἀδὺ ἀαννηδὰ ἴοσ ποὺν 
ΜΟγΚβ, ἴο Ὀ6 [Ο]Π]οννοὰ ὈΥ δποῖμπογ πἰρῆῖ, 
ΔΠΟΙΠΟΓ οἰοϑο. [{15 ποῖ ἴο Ὀδ6 βιιρροθοὰ {παῖ 
ἘΠ6 “ΠΗ. Πογα ἀθϑογῖθοα δἂπ δοϊάϊηρ δηὰ 
ςοπηρίεῖς τοϑὲ οὗ (ἢγϑῖ: [1 ργεβθηΐβ τοδί ΟΠΪΥ 
ἔτοπι (6 ψοσκβ ῃΙ ἢ Ὀεϊοηξ ἴο ἴθ σοῖτο- 
βροπάϊηρ ““αΔγ.᾽" 
ΤΠ ᾿πιᾶζο ραγ δ Υ ἤπια 5 ρἷδοθ ἴῃ ἴῃ6 “54γ- 

ἱπρ5 οὗ ἰῃ6 [Θνν δῆ Εδίμοτβ: “ΕΚ. Τάγρθοη 
(ΤΊγρΒοη) 5δι1ἀ, ΤΠ ἀδΥ 15 ϑῃοτῖ, δπὰ ἴῃ ἴδϑῖκ 
5 ξγοδῖ, δπά ἴῃθ ννογκπίθη δἂῖὸ 5] δε ίϑῃ, δπά 
ἴπΠῸ τονναγά 15. πιυςἢ, «πὰ ἴῃς Δίακιοσ οὗ (6 
ἢοιι86 15 υγσοης" (Ρίγκε Αοίἢ,᾽ 11. 19). 

ἐῤδὲ πίσῥὲ εογριεί Ὁ) πιξαῦ οοταϑῦμ... ΤὮΘ 
ΟἸΟΣ 8 5ἰρηϊβεοδηῖί. ὙΠῸ οπιρμδϑὶβ 15 ἰδ α 
ὍὌροη ἴΠ6 ςετίαϊῃ δηά πιοπηθηΐαγυ δάνδπος οὗ 
[δῖ ννιοἢ δηάβ 4}} ϑιυισσοβϑα! οογίβ πῃ ἴΠ6 
Ρτεβεηΐ ογάδγ: ἐόεγε εοηιεῖὁ ΒΥ Υ δηά ἱπον ῖ- 
ΔΌΪΝ πίχϑδι, «υδόπ πο απ (0..0) εαπ «υογᾷ. 
ἼΠΕ ΠΟΟΟΘΘΑΣΥ σοβϑαίίοη οὗ ἰδῦουγ ἰ5 ὀχργοϑϑθά 
ἴῃ 115 ςοτηρὶ εῖϊοβί ἔοστῃ. 

δ. “4: ἰοηρ αἱ (νυ. φωανιάμ).... «υογ] ἢ 
ὝΒΘΠΒΟΘΥΟΣΙ 1 »η. 1" ἐδὲ «υογ ά (ὅταν...ὦ)... 
ΤὨε ἱπάοβηϊϊα ἔογῃη οὐ ἴῃ6 5ἰδίεπιθηϊ 5ιιᾷ- 
Εοϑίβ {πΠῸ {πουγχῆϊ οὗ ἴἢ6 πιδηϊο]ὰ τενοϊδιϊοηβ 
οὗ ἴπ6 ννογὰ. “" Δ βοηϑοδνοῦ" δηὰ ποῖ οὐΪγ 
ἀυπηρ {παῖ γονοϊδίίοη νυν ἢ ἢ ννᾶβ θη ἴῃ [86 
σουΓϑβο οὗ θείης 1 6]}1ο, Ὀὰξ αἶϑο ἱῃ τῃ6 {ἰπ|6 
ΟΥ̓ [πῸ Ῥαιγίάγοῃβ, δηά οὗ ἴῃ {,χὺν, δηὰ οὗ [Π6 
Ῥγορμοῖβ, δηά τὨσουρῇ {πὸ ἰδίου ἀρὲβ οὗ (ῃ6 
ΟΒυγοῖ, Ομγβῖ 5 ἐθε ἐσδὲ οΥ δὲ «υογἰά. ΤῊ 



 Ου, 

ν. 6---8. 

6 Ὠεη ες παὰ δι. βροΐϑη, ἢε 
ϑρᾶῖ οὐ ἴδε ρτουπά, ἀπά πιδάς οΪ δ 

εὐδήεσο οαᾷ οὔ τῆε 5301τ||6, ἀηὰ δε ἴ δηοϊηιϊεά τῆς 
ἐΑ γγεε ο΄ ΕΥ̓Ε8 οἵ τῆς δ᾽ΙπΠὰ τηδη νν ἢ τῆς οἶδγ, 
ἐλ 7 Απά 5κ4]ά υπῖο ἢΐπι, (σο, ννυδϑἢ 

5: ΙΟΗΝ. ΙΧ. 
ἷη τῇς ροοΐ οἔἩ δ΄]οδπι, (ννοἢ ᾽8. ΒΥ 
ἱητεγργεβτίοη, δεηῖ.) Ηε ψεηῖ ἢ!ϊ8 
ὙΑΥ τπεγεΐογε, δηα νγδβῆςα, ἀπὰ σδπια 
866} 

8 Ἵ Τῆς πείρῃθοιγβ τΠεγείογε, ἀπά 

ὉΠ νοτβα Ὑ οὗὨ ἀρρ]οδίίοη ἰ5 διγ ποῦ Ὀγουρῆῖ 
ουξΖ ογ ἴ86 οπηϊβϑίοη οὗ [6 Ῥϑῦβοῃδὶ ργτοπουῃ 
ἴῃ Βοῖῇ οἰαιι5ε5 οἵ {πὸ ϑεηΐθῃοθ, Ὅῆο 5ίγεβ5 15 
ἰγονγη Ὡροὴ ἴπ6 σδαγδοῖου οὗ ὑπὸ τηδηὶ οϑῖᾶ- 
ἴοη οὗ ἴῃς ϑο, ἂπὰ ποῖ 85 ἴῃ {πῸὸ ἔουπιοῦ 
Ρἶδεθ ψνογε ἴπ6 ρῆγαθο ὁσοιΓβ (Υ] 1]. 12) ἀροη 
1ῃς Ῥογβου οὗἉ ἴπε ϑοῃ, 

ἐδε ἰδὲ ο ἐδε «υογἰ] ὙΠΟ οπηγϑϑίοη οὗ [86 
ἀεῆηϊϊε ἁγίϊοὶς (φῶς τ. κι, 85 σοπιραγεὰ ψ ἢ, 
ΥἹἹ. 12.) τὸ φῶς τ. κι} ἰ5 ποῖ νους 5: ηϊῇ- 
σδῆςσο; ΟΠ τῖϑὲ 5 Πἰσῃϊ ἴὸ [86 ννοτ]  " 45 νυ] 
ἃ5 1η6 ομϑ ᾿ρἢϊ οὗ [6 νου." Το οἶᾶ- 
ΓΑςίοΥ ἰ5 Ὁποπιδηρθδῦϊο, Ὀυΐ τΠ6 ἀϊϑρίαγ οἵ τῆς 
σΠαγαςίου νᾶγῖε5 ἢ [πὸ οσοδϑίοη. ἴπ ἰἢὶς 
᾿ζᾶϑ6 ἰξ 5 ϑῇοννῃη [ἢ ρείβομδὶ {ΠΠυπ|ϊηδιίοη. 
ΒΟΥ 5ἰσῆὶ 15 ἰακοη 45 ἴῃ γοργεβοηίϊδίίοη οὗ 
δε Πιΐπε55 οὗ πυιπηδη νἱϑίοη (υυ. 19 ΗΕ). 

Θ. δὲ ῥα! οπ εξ Ἀρλομμν Οοπρ. Μαγκ 
Ὑ]Ἰ. 23. 1. 22. 6 πιυδῖ σδυρροϑο ἰπαὶ τῃ 6 
αἰτοπίίοη οὗἁ ἰῃς ὈΠΙπὰ πηδὴ ννὰβ5 ΟΥ̓ 1ἢ 5 ὉΠῚ6 
ΠΥ τουβϑεά, ρογῆδρβ ὈΥ ἴε σοηνογϑεδίίοη ι5ῖ 
τοοογάσα, ογ Ὁ. ϑοπῖὸ νγογὰς δά ἀγεϑϑοὰ ἴο Ὠ1π. 
ΤὮα δρρ]οδίίοη οὗ 5ρ11{|6 ἴο ἴῃ ὀγεβ, νυν ἢ 

νγὰ5 σοηϑβιάδγοιὶ ΥὙΟΥῪ 54] 1 ΓῪ {τοτῖρὶ Τας, 
“Ηἰ5ξ.᾽ τν. 81). νγᾶ5 Ὄχργεβδβὶυ ἰογθιάάοη ὈγῪ 
7εν ἢ ἰγδαπίοη,, οα {πὸ ϑαδθαίῃ. 866 Νν εἰ- 
βδίείῃ οὐ Ε᾿ με οοὶ, σά ες. ὙΠῸ Κησδάϊης οὗ 
186 οἷα ἔυγίμεν ἀρσρταναῖοα [πὸ οἤξεηοο. 

δὲ απμοἰηίεά...1δὲ εἰαγ})]) δ αποὶμίεα Ἀ18 
0788 «αὐἱ᾽ δε εἶαγ. ΑἹ ἢγϑι (ἢ γῖδῖ ΠΊΔΥ 566 πὶ 
ἴο ννοτῖκ αρζαιπϑῖ {π6 δεηὰᾶ ἔοσ ψνῃϊ ἢ Η!5 Παρ 15 
βδουζῃς. Ηδεγο Ηδ ϑραϊθά, 50 ἴο βρθαᾶῖ, ἴῃ ογθβ 
ψ ΙΓ ἢ Ηδ ἀοοίχπεα ἴο ορεη. [ἴ 5 ἱπῃιροβϑβιῖς 
ἴο ἀσϊοττηῖπθ νὩΥ ἴῃς 1 ογά σποϑὲ 1ἢ]5 πιεϊμοὰ 
οὗ ψογκίηρ ἴπ6 οὐτό. [π ἴδ6 ἐπὰ ἴῃς τιοὰθ 
Ὀγονδα ἃ}}-ἱπιρογίδηϊ. 

7. «υα.8] ἱ.6. ᾿ΏΪΠ6 ογδ5 (νίψαι), Μαεῖί. νἱ. 
1γ1 (οἷ. ΧΙ. 6, ποῖθ. 

ἐπ (εἷς) 1δὲ }οο]}] ἰ. 6. ξο ἴο [86 Ϊ δηὰ 
νυ λϑἢ ἼΩΝ ἐξ ίτωδα τ 

δίήοανε, «υδίεϑ ἱν δγ ἱπίεγργείατίοπι (ΛΟ 18 
Δ ΟΥΡΙΘΙΘά), 8.51] Τα Ἰάθα νι ἢ υὑπάοτ- 
1165 (15 ποῖθ οἵ πες Ενδηρο δὶ ἀρρϑᾶγβ ἴο ὃς 
1πδῖ ἴῃ Υἱ]. 2) ἢ, ὙὨΘ βἴγραπὶ πο ἢ ἰσϑυρὰ 
ἔτοῃι ἴῃ6 Προαγί οὗ (ἢ6 σοςκ νγ»ὰ5 8η ἱπηᾶρὸ οὗ 
Ομπσί. [Ιἡ ἴδ ρᾶϑβϑαρο οὗ 1518} (111. 6) "“ἴἢς 
τυδίοτϑ οὗ 5] 0 Δ πὶ γὸ 5ΟΑ]Υ" δγὸ ἰδίκθῃ ἃ5 
[86 ἴγρε οἵ {π6 αἰνίπο Κιηψάοπι οἵ ᾿λανίὰ τοϑῖ- 
ἴῃν οἡ Μοιιπὶ Ζίοῃ, ἴῃ ςοηΐϊγασ νυν ἢ 616 
ὑγαΐεῖβ οὗ [πε τῖνεῦ [ἘῸρἢγαῖε5], σίγοπς δηά 
τα ΠΥ, ὄνεὴ ἴΠ6 Κίηρ οὐ Αϑϑυγιδ ἀπά 4]] ἢἰ5 
εἰογγ," 186 Ἴ οὗ δαΓ ΠΥ ρονγοσ. ((οπιρ. 
1)εϊ 25. , 4. ..)͵ 80. (δπογεοΐοστο βεγτε (τίσι 
Ὑγογκ5 (Πγου ἢ “1Πὸ ροοΐ," 186 ““δοηΐϊ,᾽ 96ηῖ, 45 
ἴξ ψεσε, ἀἴγοσ!ν ἔγοπι Οοά, πὶ Ης πηδῪ Ἰοδά 
ἴδε ἀἰ5ς1Ρ}65 οὔςε δραίῃ ἴο οοπηεοὶ Ηἰπὶ ἀπὰ 

Η!:ς5 ννογκίης σὴ ἴὰ6 Ρχοπιῖϑεβ οὗ ἴΠπ6 ργο- 
Ρμοῖβ. Ὑδι5, ἰῃ 5οπὶθ δθηϑθθ, Οοά Ηἰμϑοϊξ, 
ψοβο ἰᾶανν Οἢγιϑὲ ννὰ5 δοςιιϑοὰ οὗ Ὀγθακίην, 
νν 85 56 ἴο ςοοροεγαῖς ἢ Η πὰ ἴῃ {Π6 πηῖγδςῖθ. 
ΑἹ τῃ6 5ᾶπ|6 {{π|6 ἴῃς. σμπάγρα {πΠρὰ ἴδο (Δ: οὗ 
[δε Ὀϊ πὰ πιδῃ. 
δοα!) ὍὉΠὸ πηι οὗ ἴῃς ροοὶ ργορεῇγ 

ἱπάϊςαϊοβ ἃ ἀϊϑεπαῦρε οὗ ννυδῖετβ (ἀποστολή) 
ἐἰ 8ρῃῖ,,) ἴῃ [Π]5 σ856, ἔτοπὶ ἃ ϑιδιοισαπθᾶῃ 
σὔδηποὶ. Εὸογ ἴδθ ἴοϊτῃ 566 Εννα]ά, " Οτγαπιπι. 
ὃ ττό, 2, 8. Τδδ ρΡοοὶ], νυ ϊςἢ 51}}} τοδί 8 115 
οΪά πᾶπιθ, Βιγάεὶ διίαυαῃ, 15. οπθ οὗ ἴΠ6 ἴεν 
υηάϊβρυϊοα 51165 δῖ [εγιβαίθπη. [{ 165 αἱ ἴῃς 
τηουτῇ οὗ ἴῃ. Τ γγοραοη Δ δ] ]οΥ, βου οὐ [Π6 
Κοπρὶο, “δὲ ἴη6 ἔοοϊ οὗ Μουπὶ Μογίδῃ,᾽" ἰῃ 
Τ]ετοπιοῖβ ννοτάβ. “6 ἴννο ροοΐβ οἵ 8:1] οδπὶ 
ννΟΓΟ ΡΓΟΌΔΟΪΥ πλδάθ ἔοσγ 186 ἱγτ ραϊίΐοη οὗ [ῃς 
ξατγάθῃβ Ὀοϊονν, δηὰ 56εοπὶ δἰννᾶγβ ἴο ἢανθ Ὀθθῆ 
ἃ ανουγιῖς ράσο ἔῸΓ νυδϑῆϊηρ ΡΌΓΡΟΘΟΒ; ὃ6- 
5465 ἴΠ6 βυγίαοο ἀγδίηαρο [ΠΟῪ σοςοϊνοᾷ ἃ 51:0- 
ΡΥ οὗ νναἴογ ἔγοπι πθ Εομπηΐδιη οὗ {π6 ΥΊγρίη 
Υ πηθδη8 οὗ ἃ 5ι:[εγγάποᾶη σμᾶηηθὶ. Τα 

ὈΡΡΕΓ ΡΟΟΪ [5 5Ππ12}} ἡ [4η ΟὈΪοπ ς᾽ τοϑογνοιγ οὐ 
ἱπῃ ἴΠ6 γτοςκ, δρουΐ ΔὟΥῪ ἔδοϊ Ἰοηρ, 5ιχίδη ἔδεξ 
Ὀγοδά, δηά εἰφῃϊοθη ἔδθεϊ ἀθθρ], “"δπὰ δὲ 186 
ΒΟ. -ννδϑῖ ΠΟΥΠΟΙ Πᾶ5 ἃ τιιάθ ΠΡ Ωΐ οὗ βἴθρβ 
Ιοδάϊηρ ἴο {π6 Ὀοϊζοπι ; Ὀμυϊ ἴπΠ6 ννῇο]θ ἰ5 ἔδϑϊ 
ξοὶπρ ἴο τυ ΐη, ἀπά ἴπ6 δοσυπιυϊδίοη οὗὨ τὰ ΒΟ Ϊσἢ 
ΔΓΟυΠα ἰ5 γΈΓῪ στοδῖ ; ἃ {Π|6 θοϊον (ἢ 5 4 ἀδπὶ 
ΟΥ̓ 5οἰϊά πιδβϑοησΥ ἢᾶ5 Ὀδθη Ὀυϊ! δογοβθθ ἴδ 
νυδί]ογ, ἑοστηΐηρ [ἢ επὰ οὗ {Π6 Ἰοννοῦ δηὰ Ἰάγρεγ 
ΡοοΪ, πονν ΠΟΑΓῪ δ᾿ ]οὰ ἃρΡ ὙΠ τὶς ἢ 501] δηὰ 
ςονοτγοὰ νψ ἢ ἃ Ἰυχυγίαπί ργοντῃ οὗ ἢρ᾽ ἰγϑεβ᾽ 
ψνΊσοη, ὁ Νοῖοβ οἡ ἴῃς Οτγάπδηςε ϑύγνου οὗ 
ἐμόκῴεξι Ῥ.- 79)9.. ὅ86ε6 ΕΠΐεγ, " Ῥαᾳϊδϑίίπο, 
Ιν. 148 ΄ (Εης. Τατ.), ἀπά ' Ὀϊςΐ. οὗ ΒΙὈ]ε,᾽ 
“. ν-., ἴος ποίςο5 οὔ ἴΠ6 5ἴθ ἰῇ δύ θοῦ νυ ΓΙ ΕΓΒ. 

8:51] ὙὍΠδ ἱπίογργεϊδιίοη οὐὗὁἩ πδ ἤαπιθ σοῃ- 
ποςῖβ ἴῆ6 ροοὶ νὰ ΟΠτβὶ (χν]. 3, δ(ς.), ἀηὰ 
ποῖ ἢ ἴῆ6 πιᾶη. ὅ866 ἀῦονϑ. 

Ἧε «υϑη! ῥὶς «σ4.]}] Ηξε ψϑπῦ ΔΎΔΥ. 
εα»9] ἴο ἢἰ5 Οὐ ΠΟΠΊΘ, 45 ἰξ ἀρροᾶῖβ ἔτοπὶ 

[ἢ6 ςσοπίοχξ (ἐῤε πεὶσδόομν .). 

8. δε πείσδῥοωγ: ἐῤεγεΐογε...} Νο πιδγῖκ 
ΟΥ̓ {{π|6ὸ 5 χίνεπ, ῬὍὨϊ5 80θῆθ ΤΑΥ͂ Ὀοϊοηρ ἴο 
1ΠῸ ΤΟ] ον ἀλδΎ, 45 υ. 12 ΠΥ. οογίδιηγ ἐο 
(νυ. 14). 

ἐδεγ «υδίεδ.. «υἷα: ΠΑῚ, ἐδῶ ὙὈ1ῸῚ καν-- 
υδοὰ αἰ 4}} ἴο 566, θεπο]ά 85 ἃ ςοηβρίουου 
οὐδ᾽]οθςοὶ (οἱ θεωροῦντες)----Ἀ1τὰ ὈΘΙΌΣΘ ἐξαί (οΥ 
δεεαι6) δὲ εὐ ἃ ὈοβΕῶσ. ὙΤΠ6 ρατίίο]ὶς |5 
σΔρδΌϊε οἵ Ὀοῖἢ τππεδπίηρϑ (ἐδαΐ, δεεσιαε). ἴῃ 
ΟἾΔΕ ρδϑβᾶρθβθ ('ν. 19. χὶ, 19) 81 [οδπ υ.365 
[Π6 ρῆγαϑθο Ἴογίδι ΠΥ ἔογ “.366.. [Παῖς : ΠΕΙῸ 
Βονγονοσ “Ὀοοδιι86᾽) 5Ξυ͵ἱῖ8 16 οοηϊοχὲ Ὀεϊίετ : 
Ὀδοδυ86 Ὧδ νγ)5 ἃ Ὀσζ ΑΓ ἴῃ ἃ ρυδ]ὶς βροῖ, [ΠΟῪ 
ὑνΕΓΕ ἔἌΓΆ ΑΓ Ὑν 1} Ὠ15 Δρρθάσγδηςα. 
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᾿86γ ψηϊςἢ Ὀείογε μδὰ βϑεη ἢἰπὶ (παῖ 
ἢ τγᾶβ Ὁ] ηἀ,, 5414, [85 ποῖ (ἢΪ8 ἢς (ἢδί 
81: ἀπά Ὀερρεὰ ἡ 

9 ὅδοπ)ε 8414, ΤῊϊ5 ἰ8 ΠΕ: οἴδεΓϑ 
«α!ά, Ηε 15 [κε ἢϊπὶ: δμ ἢς 5ιά, 1 
δηλ ῥέε. 

10 ΤΒοτγοίογε βαἰά {ΠΕΥ τπῖο Πἰπ|, 
Ηον νετγε τῆϊης εγοβ ορεηδά ὁ 

11 ἢε δηβϑνεῖεά δηὰ 8.14, Α πιᾶῃ 
(Πδὲ 18 οδ] ]εὰ [εϑι8 πιδάς οἶδυ, δπὰ 
Δηοϊηϊοα πηΐηθ εγθ5, πὰ ϑαϊά υπῖο 
τγ6, ὅο ἴο ἴδε ροοὶ]ὶ οὗ δϑ᾽]οδπ), δπά 

ΟἩΔΒΉ : Ὧπά 1 ψνεηῖ δηά ννυδβῆβά, δπὰ 1 
Γεςοϊναά εἰρῆϊ. 

Τα οἰγοιπιϑίδ ΠΕ! Δ ΠΥ οὗὁὨ [Π6 παγταῖϊνο τυ] ἢ 
ζο]]ονν5 ϑϑοπλβ ἴο δῆσον πδί [6 τπηδῃ Ὠἰπιϑο] 
τοϊδίοα {π6 ουθηῖβ ἴο ἴη6 δνδηχεϊϑῖ. 

Θ. δοριε “αἱά...οἱδέγ! ταἰά, Ηε.. ΟΥὟΒΘΣΒ 
“αἰά...οἱῤεγς δαλᾶὰ Νο, Ὀσπὺῦ δε... Ἴ ννο οἰα5565 
οὗἩἨ ρδορίθ Ἀρρδγεῃῖνγ ἅγὲ τηθηςοηθὰ ἀϊβογεηΐ 
ἔτοπι ἴπ6 ἤγϑί στουρ. 

δὲ «αἰΠἡ ΎὟὍὌΠὲ6 ργοποιῃ Ποῖ δηὰ ἴῃ συν. 11, 
12, 218, 26 18 ΓεπιγΚΑΌ]ς (ἐκεῖνος). [ἴ ρτὸ- 
δεηΐβ ἴῃ6 τῇδῃ 85 ἴῃ σοῦ ἤρφιγο ἰῃ ἃ 5.6 ΠῸ 
νἱοννοα ἔτοπι νἱπουΐῖ. “Ηδ, [δῖ οἰρπιαὶ οὐ]εςϊ 
οὗἩ ἴδῃς [,ογά 5 Ἰονδ....᾽" (σοπρ. 11. 21, Υ. 11, 
(χα. 6), (χ1. 20), χῖχ. 21), δηά ηοῖ “Ηδ Πϊπὶ- 
861 ἴῃ σοηίταϑσὶ νυ ἐπ6 ορί᾿ηἰοηβ οὗ οἴμοτβ. 

10. Ποου... Ησαυ τ᾿. 68.... 1{ 15 ἴο Ὀς οὔ- 
βϑογνοα [δῖ 811] ἴῃ6 5 γ685 15 ἰα'ἃ θροὴ ἐῃθ »ηηπε 
δηά ηοῖ ῃροη ἴπ6 μαε. Οοιῃρ. νυ. Ως, 19.) 26. 

11. Ηε.. απ ταἱἢ Ἠδὸ διεποσοά. 
Ἢ νιαη (ΤᾺ 9 τᾶδῃ, Νρ. 116 δο»ηο) δαὶ ἐς 

εαἰϊεά ὕ.:15] Νοῖ “(δῖ 5 ςα] δα [ῃς ΟΠ γιϑί." 
Ηςε μιὰ Ἰεαγηΐ [6 ροῦβοπαὶ πᾶπης οὗ {πὸ [Ὀ,οτά, 
Ὀυῖϊ 54γ58 ποίμίηρ οἵ Ηἰ5 οἰαίπιβ ἴο Μίθβϑβιδῃ- 
ϑη:ρΡ. Τδὸ ἔογπιὶ οὐὗἨ ἴδ6 ϑεοηΐθησθ, ποννονοῦ, 
ΡΟΙΪηΐβ ἴο [Ὧ6 ΖΕ ΠΟΓΑΙ αἰϊοηίίοη νυ ο ἢ νγᾶβ ἀϊ- 
τοοίοα ἴο (86 [,ογὰ. [ἢ 5 "ἴδ πλδη᾽" ποῖ "ἃ 
τΏΔη ; ἢ {86 πιδη οὗἩ ννῇοπὶ γερογί βρθακβ οἤξεη.. 

ὅσο ίο...07 διίοα»)] Οο ἴο 8110 8:. 
ἀπά 1 «ὑεηὶ...1 πο 1 «υεπί. 
1 γδοείυεά σἰσῥ] ΓΙ ςΥ, 1] γεεουεγεαά γρῖν 

σἰσδὶ {πὐτβλεγ (Μᾳῖι. χὶ. ς; Μαχκχ. εἰ ἔ; 
Κα χνη!. 41 4.) ογ βίμξ ΌΥ παίαγο Ὀδϊοηρϑ 
(ὁ 4 τίδῃ ὄνεπ που ρ ἢ Πὸ ἢ45 Ὀδοη Ὀογηῃ ὈΪϊπά. 
ΤΠ15 Θοῆθ88 ΔρρΘΑΓΒ ἴο υ5 θεῖε ἴπδη: “1 ΙοοΚ- 
εὐ υρ᾽" (Μαζγκ χνί. 4). 

1Δ. Τρεη «αἰά δεν (Α)ὰ ἐδὲν «αἰδ)... ζδεγε 
ὁ δὲ (ἐκεῖνος)) ἰπαὶ βἴγδηρθ, υηννεἰςοπιδ 
ἰεδοποσ, οὗ γῃοπὶ νγὰὲ ΠΟΑΓ 50 πλυσῃ, (ΟοπΊρ. 
ΥἹΟῚ, Ὁ. 1ο ποΐο. 

Ἦε «αἰ Ηρ βαϊιἈ. 

ΤᾺ ἡμάρνιεπι: οπ {δε σἦρη (13---4). 

ΤΟ οχατηϊηδέοη οὗ ἐῆε πηδῃ νγῆο νυᾶϑ5 ῃοαϊοά 
οἴἶξειβ ἃ ἰγρίςδὶ ὀχδιῖρὶε οὔ {πε στον οἵ ἔδιὰ 

51, ΙἸΟΗΝ. 1Χ. [ν..9---τό. 

12 ΠΕ 5414 {πεν υπίο Πίπι,  Βοτγα 
ἰ5 ἢ  ἩΗς 54ἰ4, 1 Κπονν ποῖ. 

182  Ἴ εν ὕγουρῆς ἴὸ τῆς ΡΠΔ- 
τίβεςβ πὶ τῆδῖ δίογεξιπγε ννδϑ ὉΠ πά. 

14 Απὰ ἴξ νγᾶβ τῇς βαῦραῖῃ ἀδῪ 
ννΏεη [655 τπηδάς τῆς οἶλγ, δηὰ ορεη- 
αἀ ἢ!5 δγέεϑβ. 

Ις ἼΠεη δραίη τῆς ῬΠδτγίβεαβ 4150 
αϑκεὰ ἢϊπὶ ἤονν πε Ππδά τγεςεϊνεα ἢ 5 
βῖρῃς. Ηε 5414 υπῖο τε, Ης ρυΐ 
οἷἶδν ὕροὴ παίης εγεβ, δηὰ 1 νγαϑῃςά, 
Δηά 4ο 8εε. 

16 ΤῬΤπμετγείογε βαϊά βοπια οἵ τῇς 
ῬὨδγίβθαεβ, ΤῊΙ5 τηδῃ 8 ποῖ οἵ (σού, 

δηᾷ υὑπθοϊϊοῖ. Οη (ἢ οἠδ σά (ἢς ῬἤΔΓΙ56 65, 
80 ἴδίεο {πο ῖῦ βἰδηὰ οὔ ἃ ἰοραὶ ργεσοησθρῆοῃ, 
ΕΥΟΥ ΠΊΟΓΟ ἀοσίοιτηϊηδα δηὰ νἱοϊοηῖ : τό (εῤαίε, 
ἀμυϊσίοη)}} 24 (ὑμάρσνπεη); 14 (ἀμσγαςεμὶ εχ - 
ει οη). Οἡ ἴδε οἴπεσ 5ἰάθ ἴΠ6 πιδὴ ρϑίηϑβ 
σουγαξο δηα οἰθάστιθβϑ ἰῃ ἢ5 δησννοβ: 17 (ἢξ 
ἐν ἃ ῥγοῤῥεῖ. ἀρρω 20 ΕἾ, (σεεεῥίαπεε οὶ ἀϊ- 
εἰρἰε.}}}}} ΠΏΔΙΪΥ ΒῈ ΟΡΘΏΪΥ σοηξεβϑθεβ 
Ομ γιβί, υ. 48. 
ΤῸ σδαγαςσίογς ἴἢ5 ἵνα δῃηὰ τονο, δηά 
δῆθνν πηαγκοά {γαϊ5 οὐ ἱπάϊ νι ἀυ.}}γ. ὙΠΟΓΕ 15 
πΟΙδίηρ νᾶσυθ, ποίῃίηρ σοηνεπίοηδὶ, ἴῃ {Π6 
Ὠδίγδίνο, ὍΤδὲ τοοογὰ ἱποϊυ δα [ὮγοΘ ΘΟθΠ65 : 
[δε ἤτϑί ὀχαηηδίίοη οὗ ἴΠ6 πιδη (11--- 17}; 
16 ὀχαπλ πο οὗ ἢ]5 ραγεηΐβ (18---2ψ}; ἴ 
ἤπδὶ ὀχαπηηδίίοη δά Ὄὀχριυϊδίου οὗ [86 πῖδῃ 

(24--- 34). 
18. ΤΡερ ὀγοισδὶ (Ὀζ1πκ) 10 δὲ Ῥῥαν!"εε.} 

85 ἴπ6 γοσορη ϑοὰ Ἰυάρο5 ἰῃ σοὶ ρίοιϑ 40:65! 005. 
ἼΤΒοΓε μετὰ ἴῃ [Θγυβαίθπὶ ἴνγο 5Π|416Γ σοιΓίδ, 
ΟΥ δυύῃδροζιι Οουης 8, ἀπά ἴῃ6 πιᾶῃ τνᾶβ 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἰδθη ἴο οπϑο οὗ ἴμθϑθ.0 [ἢ {ΠῸ Ἰαῖογ 
οί οη5 οὗ {πὸ παγγδῖίνο, νυ. χ8 Εϊ,, [06 ξόπογαὶ 
[6 ἐδ ὕεαυ: 15 υϑθά, 

14. ἐὶ αὐα: δὲ “αὐδαιδ ἐαγ «υδεη..ἢ ὙΠ 
οτίρίπαὶ ρῆγαϑο, δοσογάϊηξ ἴο δε οἰἀοϑὲ ἰοχί, 15 
τοιηδικαῦϊθ. [ἰ γοδάς ΠΠπ γα! γ, “6 [ἰ νγᾶ58 ἃ 580- 
Ὀαῖῃ οἡ 1ἢ6 ἀδγ οἡ ννῃςΐ,᾽" ἡ. ς. 016 ἄδν γδα 
ἃ ΒΑΌΡ ΔΙ ΨΆΏΘΙΘΟΣ (ἦν σαββ. ἐν ὗ ἡμέρᾳ). 
ΟοΙρΡ. ν. 9. 

γ»αάς δὲ εἶα] ὍΤῃε νος τηλτκ (δ 
ἔεαΐυγο ἴῃ ἴῃς πιίγαοϊα νυ μῖς ἢ τοοὨΠΙΟΔΙΥ μάνα 
οἴδηςθ. Οοιῃρ. ν. 12. 

16. Τδεπ αφαϊη..}ὺ «ἀφαὶμ ὈΛΘΙΥΘΙΟΣΘ :δὲ 
Ῥῥαγίαεε: αἱσο...85 ποῖ σοηΐορηϊ ψΠ ἴδ τοροσῖ 
οὗ οἴδεῖβ (νυ. 1ο, 11). 

ὄοαυ δὲ δαά γεκείυεά...Ἶ ῥοαυ Ἀ6 τοοϑῖνϑά... 
ΤἼΘ ΔΏΒΥΟΣ 15 πιοῖὸ οσὐγέ [ἤδη Ὀεοΐοτε (υ. 11); 
πᾶ ἴπογὸ 5 δΙγοδάυ ϑβοιηει ἷπς οὗἉἨ ἱπιραίδηςδ 
ἴῃ [6 ἴοηο οὗ [ἴ, ννῆϊςἢ Ὀγθᾶκβ ουἱ αἴογνναγάϑβ, 
΄ν. 27. ΤΒα πηλκίηρ οὗ ἴπ6 οἶδ δηὰ ἴῃ οοπὶ- 
τηδηά ἴο ζὸ ἴο ϑ1] δὶ ἂγὸ ραϑβϑθὰ ονογ. 

16. Τῥεγοΐογε “αἱά... Ὀεσδᾶι5ὲ ἴο 86 1658]. 
ἰσῖ. πο οἴπιοσ σοης] 5οη βθοιηδὰ ἴο Ὀδ ροβϑὶὈϊδ. 



Υ. 17---24.} 

Ὀεσδιιϑε ἢς ἱεερεῖῃ ποῖ τῆς βαδῦδιῃ 
ἄγ. Οὐἰμεῖς 8414, Ηον οδῃ ἃ πιδῃ 
ἴηδῖ 8 ἃ 5ΠΠη6ῈΓ ἀο 51:10 ἢ ταΐῖγδοΪεβ ἢ 
Απὰ τῆογθ νγᾶ8 ἃ αἰνίϑίοῃ δπιοηρ 
τπαηι. 

17 ΤΉΘΥ 547 υπῖο τῆς δΙηἀ τλδη 
ἀραὶη, δι βαγεβῖ τπου οὗ πὶ, τπαῖ 
ἢς δαί ορεηδὰ τπΐηε ογεβ ὶ Ηξς 54ϊά, 
Ηε [5 ἃ ριόρβεῖ. 

18 Βυῖ τἢε [εἐνν8 ἀἰά ποῖ δεῖϊενε 
ςοποογηίηρ Ἀπ, ἴηαῖ ἢε πδὰ ὕδεη 
δ]1η4, κς τεςεϊνεά ἢηΐ5 βίρῃτ, {πὲ} 
ΠεΥ ςΑ]]εἀὰ τῆς ραγεηῖβ οὐ ἢϊηι τῇαῖ 
μα Γεςεϊναά ἢΙ5 βίρῃς. 

Ι9 Απά τῇεγν δβκεὰ τἢεπὶ, βαγίηρ, 
5. {18 γοιῦ 8οῇῆ, ΨὴΟ γὲ 547 νγλϑ 
θογῃ ὈΠ πὰ ὃ ἢονν τπεη ἀοῖῃ ἢς πον 
δεοὶ 

Οἱδενς (Βυανοίδεγ:) “αἰά, Ησαυ εἐαη.. .α εἱππον 
τ 15. ργεβυρροσοα ἐπογοίογο ἴπδὲὶ ΟΠ γιὲ ῃδὰ 
νδὰ δι ΠΟΥ ἔογ ἴπ6 ἀρραγεηΐ νἱοϊαίίοη οὗ 
[ες δαθθαιῃ. 

α ἀβυϊ"]οπ] ἃ5 Ὀεΐογο “πη ἴπ6 τὰ τἀ 6" 
(σἱϊ. 42) δηὰ δοεινναγάς “ἢ ἴῃ [ενν5᾽ (χ. 
19). πε ρΑΓΥ, ἴἴ νν}}} Ὀ6 ποίϊςοά, ἰα!ὰ ϑἔγοββ 
Ὄροη ἴδε αςξ, (ἢ6 οἴ ΠοΓ5 ἀροη ἃ ργοςοποεϊνεα 
ΟρΡΪηΐοη ὈΥ ν ἢ ἢ ΠΟΥ ᾿υάροά οἵ ἴΠ6 ἕδεῖ, 

17. ΤΡ “47... Ὁ ΘΣΟΖΟΣΘ., σραὶη... 85 
δΒορίηρ ἴο 6] 1εἱῖ ϑοπὸ ἔγεϑῃ ἀεί ]5, 
ἤρραι... γε. ἢ ρα! ἀοπὺ ὕπο (σύ) 88 7 

-τνϑ ἄρρϑᾶὶ ἴο γοὺῦ οὐγὴ ᾿ιάφσπιοηξ ἀπά ἴο 
1Πι6 ᾿πἸρτγεββίοη τηδάθ Ὡροῃ γοι --- Υ͂ αὶ ἀοεῦ 
που δΔ. ο" δί», Βοοίπᾷ ὑὉπδῦὺ 86 ΟΡοτθά 
ἐῤίπο γε  ὸγ ἴδπο σοῃδίγιςςοη, 566 ἰ!. 18. 

Ηε «αἰά (Απὰ δὲ «αἰά), Ηξ ἱε α ῥγοῤδε!) 
Οὐοπιρ. ἷν. το, (νὶ. 4), 111, 2. 

18--23. ΤΠ οχαπηϊηδίίοη οὗ {πῸ ραγθηῖβ 
οὗ ἴπ6 πιᾶῃ ἔοϊϊονν5 ἴδ οχαπιπδοη οὗ ἴΠ6 
τηδΔῃ ἢ Πη56 1}, ἜΤΏΘΥ ϑσῃγίηἰς ν ΠῈ σἰησυΐαῦ πηΔ- 
[γα] 655 ἔγοπι ἱπουγγης ἴΠ6 ἀϊδβρίοδϑιγε οὗ ἴῃς 
ἀοπιίηδηξ ρᾶγίγ. 

186. Βωὶ δὲ ὕεευ:.. {δε ὕεαυς 061 6- 
ζογχο.. 5εεῖηρ πὶ {ΠΟῪ σου]ά ποῖ τεοοηςῖ]α ἃ 
ΤΟᾺΪ πηῖγδςοθ νυ ἢ ἀἰϊδιοραγὰ ἴο ἴπ6 ϑαυ δι. 
ὙὝΠΟΥ ῬΓΟΌΔΟΙΥ 5ιιβρεςίοα 50πι6 ςΟἸ ϑοη Οἡ 
{πε ρατί οὗ πε πιδῃ. 

ΤΡε ὕεκυς τορτεβοηΐ ἔπ6 ἱπογοάι]ουϑ ϑοοϊίοη οὗ 
ἐδε Ῥῥαγίεε: (υ. 16). (οιρ. Ὑ. 22. 

97 δίν»»...«15}}1} 'ΤΏΘ οτξίηαὶ 15 υπ0512]: 
ἐἐοἔ [ῃ6 τηδη Ὠἰπιϑο 1  τΠδὶ πδά,,.᾽" 

19. “1π4 δεν α:ἀε... Δπᾶ δεκοᾶ, Ὑἢς 
νος ἃγὸ οἰ βεὶν σοπηροίεα νγ ἢ ἴῃ ργοοθαϊης 
οἴδυϑο. 

«υδο γε “47 «υα:...Ἶ οὗὨἍ ὙἩΆΟΙα γε (ὑμεῖς) “4γ, 
ἔτοτι ὑνοπὶ ννὸ ΠΊΔΥῪ δχρεςΐ οετίδίη ᾿ηξοστηδ- 
ἤοη, ὑμδῦ δ ψδϑ8... 

40. Ημ...«{δονι απὦ «αἷἢἡ ΗΠ ρῥαγέη! 

νει 7.:1.---.-΄οἡῃοοἱ.. 1]. 

στ. ΙΟΗΝ. ΙΧ. 
20 Ηἰϊ ραγεηῖβ δηβυνεγεά τπεπὶ δηά 

8414. ὟΥὲ Κηονν ἴδ τἢ18 ἰδ οὐγ 80ῃ, 
δηὰ τῃλι ἢε ννᾶβ θογῃ ὉΠ πὰ: 

21 Βυζ ὈΥ νδδῖ πιδᾶηβ ἢδ ΠΟΥ 
δεεῖῆ, νὰ Κῆον ποῖ; ΟΓΥ Ψῆὴο δαῖῇ 
ορεπαά ἢ}8 εγεβ,) γγε Κπονν ποῖ : ἢς ἰ8 
οὗ ἅρε ; Ὧ5Κ ἢϊπὶ: ἢθ 5}]} ϑρεαῖ ἔοσ 
Ἀ πι56], 

22 ἼΠε8ε τυογαῖς 5ραΐε ἢ 58 ραγεηῖϑδ, 
Ὀεςσδιβε {πὸὺ ἔδαγεὰ τῆς [εν : ἔογ 
16 [εννβ πδὰ ἀριεεά δἰγεδάυν, τῇδῖ ἰ( 
ΠΥ πιδλὴ αἰά σςοηΐεβ8 τῇδ ἢε ννᾶϑ 
ΟὨγβο, ἢς 8ποιυ]ὰ δὲ ρυΐ οὐὔὖἕ οὗ τῆς 
ϑΥπᾶρορια. 

22 ΓΠεγοίογε δα ἢἷ8 ραγεηῖβ, Ηξε 
15 οὗ ρὲ ; δβὲκ ἢϊη). 

24 ΓΏΘη Δραίη οΔ]]16ἀ {πεγ ἴπε πιᾶη 
τῃλῖ ννᾶβ ὉΠ η4. δηὰ 8α]4 ὑπο ἢἰπὶ. 

ὈΒΘΟΣΘΙΌΣΟ διθνοζοά 4η4 «αἱά, Ὀδοδιι56 ΠΟΥ 
ὙΕΓΘ ὉΠ] Πρ ἴο ἸΠΟῸΓ ΔΩΥ ΓΕΒΡΟΠΒΙὈΠΙΥ. 

4]. ΒΜΒμὲ ὃν «υδαὶ »ικαι“...ὺ Βωΐ ἸΟῪ... 
85 ἰῃ νυ. 10, 1ς,) 19, 26. 

αυό ἔποαυ ποῖ... «υε (ἡμεῖς) ἔποαυ πο] ΤΒδ 
οἸρῃδίς ἰηϑογίίἼοη οὐ ἴπ6 ργοποιιπ ἴῃ [ἢ 
ϑοοοηά οδϑὲ βῖνεβ ἃ πενν ἴυγη ἴο πο ρἧνγαβο: 
ἐφυό ἀϊγοςγ, οὗ οὐ ον Θχρουίσποθ, ἄποαυ 
μοί, ἃ5 οι ἄρΡ68] ἴο ι185, ὙΠΟ ορϑπϑά δὲ 
εγε.:."" 

δὲ Ὁ ἀξε..«δῥπιεν!} δὶς Ὠΐτα, ποῖ ι|5: 
8015 οὔ δεο, δηὰ {πογοίογο ἢ15 δϑννοσ νν}}} Ὀ6 
νδ]1:1ἀ, δηὰ ἢ6 ν}}}} ποῖ Ὀὲ δἴονν ἴο σίνε ἴἴ: ἄς 
Ὑ111 εξ ὃν δὶ»ιεείς 

22. {ρειε «υογά “ραζε... πο δ80 ὑδ1πΚ8 
Βδιὰ... 

δαά αργερά.. ἐδαὶ...1 δὰ ἴογπιοὰ ἃ σοτη- 
Ῥαςΐ ἃπηοπᾷ {Πογλϑοῖ γο5 (συνετέθειντο, γυΐϊς. 

ἐοηριγα εγαη}) ἴο ϑθσυτο (ἢ]5 οπά, 2ῤαέ... 
(ὐοπῖρ. Αςῖβ χχὶ. 2λο. ὙΠῸ ἰάθα ἰ5 ηοΐ {παὶ 
πον δά ἀρίοιτηϊ πο οὐ ἃ ριιπισῃπιεηῖ, ὑυΐ 
(παἱ (ΠΟΥ πδά ἀοίοεγπιίποαά οἡ πῃ 81Π|. 

ἐδαὲ δὲ «υα: Οδνμἢ ΤὍδὸ αυσδιίίοη διδά 
αἰγεδὰν Ὀθοη ρυῦ ον ἀοθαϊοά, νἱϊ. 26 ἕξ, ; 
τπουρῇ ἴπ6 Τ,ογὰ Πδὰ ποῖ 50 τενραϊοὰ Η πιο] ε 
ἴῃ οτγιδαίοπι (χ. 24) ἃ5 Ηδ ᾿ιδὰ ἄοῃθ ἴῃ 
ϑαπιδγια (ἴν. 26). 
2 οἴ οὗ δὲ σγπαφοριιε] χὶϊ. 41, χυὶ. 2. ΤῊ 5 

ΘΧοοϊηπλιπη]ςδίϊοη ἀρροᾶγβ ἴο ἤν Ὀδθη δχοΪι- 
βίοῃ ἔγοπι 4}} γε] ξίουβ ἐδ] ]οννβἣϊρ (ςοπρ. Μαίϊ. 
ΧΥΠΙ]. 17} ἴγοπὶ “16 σοηρτογζαίίοπ οὗὨ ϑγδοὶ." 
ἴῃ ἰδίεν {{π|65 ἐπόγο σνοσὸ αἰ εγεπὶ ἃ οὔ 
Θχοοπιπιυηϊςδίίοη, ἴμ6 συγοο (ὉΠ), δηὰ (ῃὸ 
ΙΞοϊδίίου (7). Οοπιρ. Βιυχίοτξ, “1,6χ.᾽ 
5. Ὁ. Ἴ. 1 δηὰ νυ πϑοῆο, δα Ἴοε. 

28. ΤΡεγεῦσγε...}Ἱ Ῥου 1818. οδιβο... 
(διὰ τοῦτο), 5εείης; [δῖ [πε ΠοϑΈ ΠΥ οὗ (πε [ονν8 
νν85 ΠΟΥ͂ ραϑϑίηρ ἱπίο δείϊοῃ. 

44.--. 34, ἴη ἴδΠ6 ϑοοοηὰδ οχδυιηδοη (6 

Σ, 
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Οἰἷνε (οὐ τῃε ργδίβε : γε ἵζῆονν τῆδῖ 
[815 πη 8 ἃ 91 ΠΠ6Γ. 

25 Ηε ληβνγεγεὰ ληὰ ε4ἰά, ὙΝ Βειθεγ 
ἢςε Ὀς ἃ 5ἰπηεγ 97 πο 1 Κπονν ποῖ: ομθ 
(Ὠΐηρ 1 Κπονν, τηδλῖ, ψνεγεδβ 1 ννᾶβ 
δ πὰ, ῃονν [1 86ε. 

246 ΤΠ εη 84] ὰ {πεν ἴο Πἰπὶ ἀρδίῃ, 
Ὗνδαδῖ ἀϊά δε ἴο {πεε ἢ ἢονν ορεπεά ᾿ς 
(ἢΐης εγεϑ8 Ὁ 

27 ἢε δηϑινεγεά ἐπεπ), 1 πᾶνε το]ὰ 
γου αἰγεδάγ, δηά γε ἀϊά ποῖ δεᾶγ: 
ἩΠεγείογε τὑνουά γε ἤθαγ ἐΐ δρδίῃ ἢ 
1} γα αἶδο δ6 ἢ15 αἰδοῖ ρ]εβ ἢ 

σΟὨΠ οὶ ἰ5 Ὀγουρῖ ἰο 4 ἀδοϊσῖνε ἴβϑουαε. ὙΠῸ 
ὩΛΔῚ σἤοοϑβοβ {Π6 ϑαυῖοιγ Ὑγποπὶ πὸ Πδὰ οχ- 
Ροσίεηςοά Ὀείοσε ἴῃς Μοϑεβ οὗ ἰῃς βοῇοοίϑ. 

24. Τρεη ἀραὶπ... δὲ »ιαη...} 80 ὉΔΟΥ͂ 
681104 10 28ῃ ἃ ΒθΟΟπά 1116: ννῈ πηιι5ῖ 
ΒΊΡΡΟΚΟ (πδί ἢ6 ννα5 ἀ5πλι55θα δίϊζογ ἴῃ6 σοηΐοϑ- 
ϑίοη ἰῃ σ. 17. Α58 (ΠΟῪ σου]ά ηο Ἰοηβεῦ 41165- 
ἴοπ (ἢ6 ἕδεΐ, {6 γ 8θοῖκ ἴο ρυΐ ἃ πὸνν σοῃβίσυς- 
(ἴοη ὕροη [ΐ. 

συ: Οοά 1δὲ ῥναμε] αλγνϑ ΕἸΟΣΥ͂ ἢο 6οά. 
ὙΠΟ ρἤγαβο (δὸς δόξαν τῷ θεῷ) 15 ἃ 50]επηη 
σἤδΓρο ἴο ἀοςίατο (Π6 νηνῖε {τὰ ΟΟμρᾶΓο 
]οϑβῇ. νιῖ. το; 1: Εϑάν. ἴχ. 8; (18. νἱ. 5). ὙΠὲ 
ΠΊΔη ὉΥ δὶς ἔοπηοσ ἀδθοϊαγαίίοη (νυν. 17) μαᾶ 
ΓΘΆΠῪ (50 ΠΟΥ ἱπηρ]γ) ἄοηθ ἀϊσῃοπουτῦ ἴο Οοά, 
Ἧς νγᾶ5 πον τραιγοὰ ἴο σοηοβϑα ἢ18 ΕἘὐγτοῦ : ἴο 
ΓΕΟΟρΡΤ 56 ἴῃ ῆ6 δυϊπογ δίνας νοῖσθ οὗ “ἴῃς 
[Θνν5᾽" δῖ5. οὐνὴ σοηάεοπηηαίίοη, ἀπά ἴο δάπρϊ 
ἴπο τγυἢ οὗ. Αἴ {πὸ βάπὶθ πιὸ ὑπάοτ (ἢϊ5 
(Πουρῶΐ οὗ ἴῃς τεηάογίηρ οὗ βίογυ ἴο σοά Ὀγ 
16 σοηΐρβϑίοη οὗ οστοσ, 165 {6 ἔυτῖ Ποῦ ἰάθΆ 
{παῖ {πὸ οὐτὸ ννᾶ5 ἀπὸ ἀϊγες!γ ἰο Οοά, δηὰ 
(δαὶ ἴἰο Ηΐπι, δηὰ ποῖ ἴο “16 τδη οδ᾽ θὰ 
65:13," ν»ὰ5 σταίὰὰδ ἴο ὈῈ τεηάδογοά. ΤῊ ϊ5, 
οννενεσ, 15 Ὡοΐ {Π6 ὈΥΪΠΊΔΓΥ 56 η56 οὐ {πὸ ρῇγαᾶβς, 
1που ἢ 11 [5 πδίαγαϊὶ 50 ἴο ᾿πίοσργοῖ Αὐ Ρ. 

«ὐό ἐποαυ...}] Ἡε, ἴῃ6 ξυλτγάϊδη5 οὐ ἐμ πᾶ- 
Κίοηαὶ ποπουζ, {π6 ἱπίογργοῖογα οὗ ἴπῸ ἀϊν!πο 
Ὑ,}}], «ὐε ἄποαυ (ἡμεῖς οἴδαμεν)... ΤΠ οἰδῖπι 15 
ἴο ἀὐϑοϊυΐο κηονίθαρθ, ἀπά ὯῸ τϑάϑοης 3216 
Αἰεχοά ἴον {πθ σοποϊ ϑίοῃ. 

α “ἰπηεγ} ὉΥ ἴδ νἱοϊδίίοη οὗ [86 ϑαδῦδίῃ 
(νυν. τ6). 

26. Ηε απ-ευεγεά ἀπά ταἰα] Ἠθ ὈΒΘΥΘΙΌΣΘ 
ΔΕΒΉΎΘΙΣΘΑ, 

ἤρειδεν...1 ἄποαυ πο] Ὧδα ογάεσ ἴῃ [6 
. ΟΥΙΚΊΠΔ] 15 Γεπι γ ΚΔ Ὁ] 6: 17 δὲ ἡ: ἃ τἰππεγ, ἃ5 γοι 
ϑϑοτί, τηδλί 1 ἄποεαυ πο, ὍΠο ἢἤτϑὶ οἶδιι96 15 
8Π ὁςἢο οὗἉ ἴδο ᾿Ἰυνογάς οὗ (ῆθ Ῥἢδγίθθος, δηά 
ἴπ6 πηδῃ 5 πιρὶγ 5ἰδῖος (δὲ ἢ15 Κπονίθαρο ἔιγ- 
ΠΙΒΠ65 πὸ Ἑσοηϊεπηδίίοη οὗ [ἴ, Οοιηρ. [κα 
χΧχὶϊ. 6γ; Αςίδ ἷν. 19. χὶχ. 2. ἴη σ [όδῃ ἵν. ὺ 
δηὰ οἰϑεννθοτο ἴῃς ΟΥάοΓ 15 ἀϊεγεηΐ, 

46. Τῥεη “αἰά ἐδεν.. “σαὶ ἘΌΘΥ 5818 
ΦΈΘΣΟΘΙΖΟΣΟ 0 Β1:. 

ἤγδαι δά δε...3 δοαυ... ὝΦὝε αυσδίίουβ 

5:τ. ΙΟΗΝ. ΙΧ. [ν. 25---21. 

28 ΤΠεη ἴπὸν τεν]εά ΐπι, δπά 
8414. Του. γί ἢ15 ἀϊδβεῖρὶε,;; θυϊ ννὲ 
ἃΓε Μοϑβεβ᾽ ἀϊβοι ρ 68. 

290 ὟΝε Κπονν τὲ (σοά βραῖε υπῖο 
Μοβεβ: σε ῶν τὴιβ. μείίοευ, νγὲ Κπονν 
ποῖ ἔγτοπι ννῆδπος ἢς ἰ5. 

40 ΤΠηε πιᾶπῃ δηϑννεγεά δηὰ 5414 
υπῖο τΠπεπὶ, ὙΝΏΥ Πετγείῃ ἰ8. ἃ πιᾶγνεὶ- 
Ιου8 τῆϊηρ, τῆλ γε Κπονν ποῖ ἔτοπι 
νἤδηςα ἢς 18, ἀπά γε ἢ πδῖῃ ορεπεὰ 
ΠλΪΠΕ ΕΥ̓Ε8. 

21 Νον νψε Κπον τῆλιῖ (ὐοά δεαδΐ- 
ΕἿἢ ποῖ β'πῃθβ : δυῖ ἸΕ ΔΠΥ πιᾶη ὃς ἃ 

δυξξεϑὶ [δῖ ΠΟῪ τνότὸ γοῖ νυ ]Πἶπρ ἴο Ὀείϊονο, 
1 (ἢρ ἔδςῖβ ννγεγὸ ποΐ ἀθειϑῖνο δραϊηϑίὶ Ὀοϊϊοῦ.. 

7. 1δαῦνε ἰοἱά γομ...1 ΟΣ1Ὶ τοϊᾶ γομ. 
«υἱ]] γε αἰο...} ου]Ἱᾶ γε αἰπο (μὴ καὶ ὑμεῖς 

θέλετε)... ἴδ ννογὰς ρὸ δδοῖκ ἴο ἴπ6 αὐε, “. 24: 
γε ΜὮΟ τᾶκο (6 ῥγουά οἰαὶπιβ οὐ ννῃϊςἢ νγὸ 
Πᾶνο 411] ποαγά, γε 85 ννϑὶ] ἃ5 1 ἃ ροογ τηοπάϊοδηΐ, 
«νομἱά γε... Ἡλλνο γοι! ἃ τοδὶ ἀοϑίγο, [δ ὉμἱΥ γοὺ 
οδῃ γιοϊὰ ἴο ἴξ, ἴο ὀκεορις δὶς ἀμνερίς: 33 ὙΠ 
«υομά ρῬοϊπῖ5 {Π6 ἰάθα βιιρροβϑίεα ὈΥ {π6 ἔγθβῃ 
ἰηϊογγορδίίοη. 

28. Τδὲη (Απᾶ) δὲν γουϊρά δἰ» ε] ὉΚΥ 
αυοϑιϊοπίηρ, Πῖ5 ἰογδ!Υ ἴο [Πδ Ἶᾶνν, δηὰ ἰγοαῖϊης 
Ἀπ 85 Δη δροϑβίδίθαι Οοπιρ. Αςῖίβ χχῆ. 4. 

δὲς ἀμεὶρί4] [1ἀἰοται γ, ὑπαὶ τὰ δὴ ἀ16- 
61Ρ16. Οὐοπῃρ. συ. 12, 27. ΟΝτΞι ἰ5 Ἰοοκοὰ 
ὑροη 85 βεραγαίθα ἔγοτῃ ἴμθηὶ Ὀγ ἃ στοαί σἤδ5π|. 

49. »ξε ἐποαυ)]ῇ ΤὍΠὸ οεἶδιπιὶ ἴο Κπον θάχο 
5 τορεδίοἀ (νυ. 24) νυ ἃ ὈΙΕΟΣ ἐπ ρἢδϑις. 
“Ὁ Μοϑο5᾽ δηὰ “(15 τηδη᾽ βἰδηὰ δἱ {ἢ ποδὰά οὗ 
1Π6 ἔννο οἶδιιϑθ5 ἴο στηλο ἴῃ6 σοηίΓαϑί βῇδγροσ. 

“ῥα4ε] δα! δ σῥοξεμ ἕατα]ἸΑτῖγ, δος ἴο ἔδοβ 
(λελάληκεν), ἀπά ἴῃς ννογά58 δϑϊὰθ 511}. 
ας μὲν (Ὀπῦ κα 707)... «υδέπες δε 4] ἴδιδΐ 5, 

ὙΠ δὶ σομηπηβϑίοη, ΟΥ̓ ἡγῆοβο δι ΠΥ, 
6 σοηιθ8. Οοιρ. Μαῖϊ. χχὶ. 3ς. Τῆς οοη- 
γετϑς οδ]θοίίοη 15 υγχεά, νἱῖ. 2». ΡἸδίο δἱ 1δϑὲ 
8515 [Π6 υοσδίίοη, χίχ. 9; δηά ἴπ6 [Ἁ,οτγὰ οἶλιπὶβ 
ἴογ ΗΪπιβ.}  δἰοθθ ἰδ6 Κηπονϊοάρε οὗ (δα. 
ΔΏΞΥΨΟΙ, ΥἹΙ, 14. 

80. Ἡῥν δεγεὶπ ᾿ ἃ "παγυείίοις ἐδίπρ (0 9 
ΣΑΔΙΥΘΊΙΟΌΒ ὑδ1π4, τὸ ἐσυμαστο»»}. ΟοιΡ. 
ἷν. 37). Ὑ6 ράγίοὶο Ὀσηρχ5 οὐὔἵ δη δηγπηδίίοη 
ἄγαν ἔτουι ἴπ6Ὸ ργονίουβ ψνογάβ. ““ὙἼΤμδὲ 
Ὀοΐπν 30 85 γοὺ 54, [ἢ δϑϑυγοα γ...᾽" 

ἐδαὶ γε (ὑμεῖς}}] ἴοι ννῆοπὶ ψγὰ Ἰοοῖκ ἔοσ 
ξυϊάδηοε... 

απά γεί (καῇ δὲ δα! ορεπεά (6 οῬ6}64)...} 
Ἐογ {Π6 “πα, 566 ν1}}. 20 Ὠοΐδ, 

81. δοευ «υό ἐποαυ)]ὶ Ἧο Ἰὰὶ ΟὟ, ποῖ γοῦ 
δίοπθ, ποὺ ἷ, Ὀυΐξ 41} θη 4ἰκο, Ὅ6 5ἰπιρὶθ 
γογὺ (οἴδαμεν) 5 σοηϊγαοίεα ννἢ (ἢς ϑἰσοηξ 
ΡΕΙΒΟΠΔ] δἰ ππιδίίοη ἴῃ υν. 24, 29 (ἡμεῖς οἴδ.). 
7 αν "παη δὲ 4 «υογοῤιῥῥεγ 9, Οοά͵ ἀπά 

ἀοείό (Σ ἀονοῦῖ οἵ σοι βίοι απ ἀ0)...] 



ν. 32---30. 

ὙνΟϑἢρρεῦ οὗ Οὐοά, δηὰ ἀοεῖὰ ἢ 5 νν}]}}, 
ἢϊπὶ με Πεδγεῖῆ. 

22 ϑδίποε ἴπε ννοῦἹά θερᾷη ννᾶβ ἴΐ 
ποῖ πιεαγὰ τῆλ ΔΠΥ πιᾶῃ ορεποα τῃ6 
ἐγεβ οἵ οης τῃδῖ νγᾶ58. θογῃ Ὀ]πά. 

4. 1 τὴῖβ. πιᾶη νγεῖς ποῖ οἵ Οοά, 
ἢς σου ]α ἀο ποιμίηρ. 

24 ΤἬΉΘΥ δηβυνεῖθαὰ δηά 534] 4 υπίο 
Ηἰπὶι, Του. νναϑὲ δἱορεῖμεγ Ὀοόγη ἴῃ 
81η5,), Δπὰ ἀοβῖ ἴδοι εδοὴ 8 ὴ Απά 

ἔν, : 
“.τεονενεῖν» ἴΠΕΥ 1 ςλϑῖ Ὠϊπὶ οι, 
ΜΕ Ζι 

ἄεπε. Ἧς |ε8ι8 πεαλὰ ἴδ {ΠῸῪ [δα οςδϑῖ 

κι 51. ΤΟΗΝ. ΙΧ. 
ἢϊπὶ ουἵ; ἀηά ννῆςση ἢς ᾿δά ἐουιηά Πΐπι, 
Πε 5414 υπῖο ἢϊπὶ, [οβὲ του δε] ενα 
ου ἴδε δοη οἵ οὐ ἢ 

26 Ηε δηβννεγεὰ δηὰ 944, ΠΟ ἰ8 
ἢς, Γιοτά, τᾶς 1 πιρῆς δεϊίενε οη 
ἢϊπιὶ ἢ 

27 Δπά 7εϑβι8 8414 ὑπο Πίπι, Του 
μιδϑῖ θοῇ δεθη ἢϊπι,) δηὰ ἰΐ 8 ἢς τῆλ 
ὨΪΚεΙ σῇ τῆδε. 

428 Απά δε 5414, [,οτά, 1 δεῖϊϊενς. 
Απά δε νγνογβῃίρρεά ἢ πὶ. 

49 “ Απάὰ [|68ι8 524, Εογ [υάρ- 

ΤΩ νοζγά (θεοσεβής) ΟὐουΥΒ ΠΟΙ ΟἿΪΥ ἰπ 
Νενν Τοβίαπιεηϊ (οομηρ. ᾿ Τίπι. ᾿᾿. το). ΤΠ 
ἴννο ἢ ΓΑθ65 πιᾶτῖς ἴῃ6 δ ΔΙπλοηΐ οὗ ἀυγ ἴο 
Οοὰ δηὰ πιδη. 

82. δίποο ἐδεὲ «υογἰά δέεφαπμ]ῇ ῬὙ86 οχδοῖ 
ΡὮγδθο (ἐκ τοῦ αἰῶνος) ἀοεβ ποῖ οσοὺγ εἶϑθ- 
ψΠοο ἰη Νὸν Τ βίδπηθηί. (ομρ. [υυἱκο 1. 70; 
Αςῖβ “||. 21, χν. 18 (ἀπ᾽ αἰῶνος); ΟΟΪ. ἱ. 26 
(ἀπὸ τῶν αἱ.). 

84. Τὸ ογάοσ 15 τὸ 
8'η5 νγαϑί ἴποιι Ὀοσῃ Δ] ορεῖῃοσ.᾽" 
δῖ οὔποθ ἱπΐογργεῖ δηά ΔΡΡΙῪΥ (6 αισϑίίοη οὗ 
τῆς ἀϊδοίρ!ε5, νυ. 2. ΒΙ᾿πάποββ ννὰ5 Ὀυϊ ἃ 5ίρῃ 
οὗἉ ἀδοροῦ πὰ πηοῦὸ Ῥγευδι την ἱπἤγτγ. 

ἱεαεὼ 5] Ὑδο οτηρίναϑιβ [165 οἡ “ΘΔ ς ἢ. 
εἰ Ποσῖ ἴδου, πιαγκοὰ οἷἱκἱ 45 ἃ 5 ΠΠΘΓ, 45911Π16 
ἴδ ρτγεγορδῖϊνο οὗ ᾿πϑίγυςίοη.....᾽" 

εααὐ ῥὲρι ομἹ} ἴτοτῃ ἰῃ6 ρἷδοθὸ οὐ {Πεῖγ 
τηρεϊίηρ, ἢ Τσοηίοπιρί δηὰ ςοπει 6, 85 
ὑπνογγ οὗ διγῖμοῦ οοηπιἀογαϊΐοθ. Οοιηρ. 
Ματκ ὶ. 43, ποῖ. Τῆὸ νογὰ ἄοοβ ποίὶ ἀδ- 
50 δ [ΠῸ βοπίθηοο οὗ ἐχοοπηπιιπιοδίοῃ, Ὡς ἢ 
ΒΓ ἃ ὈΟΟΥ ννᾶ5 ποῖ σοτηρείοηξζ ἴο ῬΡγοῃποιηςθο. 

5 βοδηῖ: “1ὴ 
80 ἴΠ6 [ενν8 

ΤΡε δερίηπίης 97 18 ε πεεὺ ϑοοὶείγ (3ς---41). 

ΤῊς εοὐθοοϊίΐοη οὗ ἴδ Οἱϊπὰ τλῆ ὑπο διλά 
Ὀδοη Πεαὶοὰ ἔσοπὶ {πο σουης!! οὗ ἴῃε ῬΠαγϑοιβ 
Γαγη δηθὰ ἴππῸ οσςσαϑίοη ἕογ ἴἢ6 ὈορΙπηϊπηρ οὗ ἃ 
ἢονν ϑοςίοῖυ ἀϊπίϊηςῖ ἔσου ἔπ ἀοπιίπαπὶ [υἀΔ- 
ἴδηι. ΕοΥ ἴδε ἢγϑι {ἰπ|ὸ ἴῃς 1,οτγά οετα ΠῚ π|- 
86} δ (86 οδ͵εοςξ οὐ ἰδ, δηά {παῖ ἰῃ ΗΐΪ5 
ὈΠίνΟΓΒ4] σμδγαςῖοσ ἰπ γοϊδίίοη ἰὼ ἢυ πΊ ΠΥ, 85 
ἢς ϑοη οἵ τπηδη." Ηὀ Παὰ Ὀεΐοτο οδ] δὰ 
ήδη ἴο ἕο ]ονν Η πὶ: Ηδ ἢδά γονραϊοὰ Ηπλβε] ἢ, 
δηά δεοορίεἀά (πὸ βροπίδῃθοι ποπλδξε οὗ ὑ6- 
Ἰενογβ: Ὀυϊ πον Ηδ ργοόροβαβ ἃ [οϑὲ οὗ [θ]]ονν- 
βῃϊρ. ΤὨς υπίνογϑαὶ ϑοςιοῖυ ἰ5 Ὀαϑοά οἡ [86 
ςοηΐεβείοη οὗ ἃ πεν {πιῖ. ὍΤῆὸ Ὀἰπὰ τνῦο 
δοκπον )θάρο {πεῖς ὈΪ πάπθ55 ἃγὸ θη] ἢϊοποά: 
(6 ϑϑοίηξ ΨΠῸ ἅτε βαιἰ5ϑῆοὰ στ (μοῖτ 5 
(τυε ἔποᾳυ) τὸ ὑγονεὰ ἴο ὃς δ]ιπά. 

386. ει δεαγἢ ὌΠο πιδῃ ΠἰπΊϑοὶ ἢ ΠΊΔΥ 
νγ}}} πάνθ βροίκθη οἵ ἢϊ5 ἰγεδί πιοηΐ. 

«υὐτη δὲ ῥαά ζουπά (Ἀαυῖπα Του πα) δὲ», 
δὲ «αἰά μπίο δὲ») Οὐιδ πο δῖψι. (ΑἸοπρ. 
ἑ, 42, ἡ. 14. ὙΠ νοσκ οἵ Οοὐ᾽" ννδβ5 ἠοῖ 

γεῖ σοπιρ]εῖοά. Μοάο ἰαυαΐ “αείρηε εογάμ ἰΏ 
Αὐκυπθπο᾽ ννογάς. 

1)ο:: ἐῤοιι δεἠίευε οπ ἐδε δο5 9.7 Οοά (τι 8})}}} 
ΤἼΟ δ ρἢ 8515 οὗ ἴπε ρσχγοπουῃ 15 χοπηδγ δῦ ϊο, 
δα πιᾶὺ δε σοηίγαϑίοα νυ Ὁ. 34. μὲ ἐφου, 
[δα ουϊοδοῖ, που (ἢλΐ ιαϑὲ τοςοϊνοὰ ουϊνγαγὰ 
βρῆς, ἴου (δὲ δαϑσὲ Ὀοσπε ἃ σουγάρθοιιβ 
(ἘϑΕἸ ΠἸΟΠΥ͂, δεδδυε οὐ 86 Βο5 οὗ Εδι--ολϑοῖ 
{Πγϑ6 1} ἢ σοτηρίεία ἰγυσῖ οὐ Ηἰπὶ ν ῇο 
ξΑϊῃοιθ ὑΡ ἴῃ Ηἰπιϑοῖξ, ννῆο ὕθδῖβ ἀπὰ ψἢὸ 
ἰταπϑῆσιιγοβ 41} [δὲ Ὀδίοηρβ ἴο πηδη Τἢο 
Τπουρῆϊ οὗ ἴἢ6 ὅοη οἵ πιᾶη"" δἰδηὰβ ἰῇ ἵσιιδ 
ςοηίγαϑξ ννἱἱἢ} ἴῃς 56165ἢ ἰδοϊδίίοη οὗ “186 
᾿ῥὰμεὴ Τῆς ποὸνν ϑοοιείυ, ϑϑθὴ ἤοσὸ ἴῃ 15 

ἸΠΠΙ ΠΡ, γεϑίβ θροη 115 ἔουηάδιίίζοη, νυἱάθ 845 
δυπιδηϊν 1961. 866 Αἀά!θοηδὶ Νοίδ. 

96. ῥο δε..7] Απᾶ ε«υδο ἱε δε... Τα 
ςΟη]υποίίοη πιᾶγκ5 μα δαρεγ, ὑγροηΐ, ψοη- 
ἀότιηρ ᾳφυεπῖοη. ὍΡὸ (Βουρχῃς νυ Ὠιςἢ 1ὲ ποεῖ 
5065 ἴο Ὀ6 Ὀεγοηά ἢοροθ. Οοιρ. Μδχῖ χ. 
46: [,κὸ χ. 29. 
δαὶ 1 γιλσῥὶ {ΠΕ Υ ΗΘ δεκς (αὶ ἔδ ἢ 

ΙΏΔΥ δηά [15 οὐ͵οςί. 15 ἰγυδῖ ἴῃ [6515 15 
ΔὈϑο] 6. 

897. “πὲ σι «αἱὐἱ (6888 δ8810})... 
Το ῥασί δο!θ ““ ΉΏ δ17᾽1----νν ἢ ἴῃ ογθὸ5 ν Ὡς ἢ 
Οοά διαί ὄθνεῃ ἢονν οροποά---απά δὲ ἐῤαὶ ἰαἰξ- 
εἰ «υἱἱδ ἐδεε 15. Ὧ6 (ἐκεῖνος). ἽΠῈ πδίυγαϊ 
ἔοττη οἵ ἴῃ6 ϑεπίθῃσε νου πᾶν Ὀδοη “Ἴ Ποὺ 
᾿ιαϑῖ ὈοΙἢ βδθοη Ηἰτῇ ἀπά πεοασγὰ Ηἰπι:" Ὀυΐ {Π6 
Ροννοσ οὗ (6 ἱπηπιθάϊδίς ροϑιοη χῖνεϑ 5Π8 06 
ἴο {Π6 Ἰαἰίζοσ οἶδιιϑθ. “δ (πδί (ΔἸ Κοῖ ἢ νυ ἢ 
ἴΠε6 ἐδηλ] γῖγ, 45 πλδῃ "ἢ πλᾶπ, 5 Ηθ, (Πα 
50] 6 Ῥοΐϑθοη, ψνῆο ϑϑϑ8 ἴο οἰδηάὰ ἔϑσ οὔ 
ἔτοπι δου φῆς δηὰ ὀχρογθηςο." 

88. Οὐοηΐεβθίοῃ 'ἰῃ νογά δηὰ ἀδοὰ ἔοϊϊονν8 
δῖ οὔςθ οἡ ἴδε γονοίδίίοη. [|π δῖ ἰοδη “ννοῦ- 
5ῃρ᾽" (προσκυνεῖν) 15 Ὡονοῦ υϑοε] οἵἉ [6 ννοσβῃρ 
οἴ πιογὸ γοβϑρεςΐ (ἴν. 2ο δ. χὶϊ. 2ο). 

Ζογά, 1 ὀείεουε] 1 Ὀθ1ῖογο, ᾿Ὡοσά, Τῆς 
ΟΥ̓ΩΟΓ ἰ5 5 Ζη!Ποδηΐ, 

390. “4 ὕεσ: «αἱ ποῖ ἀϊγες]γ ἴο ἍΠΥ 
ΟὔΘ ΠΟΓ ἴο ΔΩΥ͂ στοιρ οὗ ἴδοβο δρουΐ Ηἰπι, 
Ὀυΐϊ ἃ5 ἱηϊογργοῖηρ ἴπ6 δὁοοπο Ὀεΐογε Ηἰπι. 
ΤΠε βοραγαίΐοη Ὀοΐννοοη ἴῃ οἷά δηὰ (ἢ6 ΠΕ 
3 ΟΝ σοηδυπηηδίοα, ννῆση ἰῃς τοὐεςϊοα οὗ 

1,2 
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[50 

οπς 1 δηὴ σοπὶα ἰηΐο [ἢ ]5 νγοτ]ά, 
τῆλ (το ννῃϊςἢ 8ες ποῖ πιρῆϊ 8εε ; 
δηὰ τῆας {πὲ νης ἢ 866 πλρῃς δα 
πιλάς ὈΠηά. 

40 Απά :οηι. οἵ τῆς ΡΠ Αγβεοβ ἢ ]ς ἢ 
νεῖ ἢ ἢϊπὶ ἢελγὰ τἋτἢε8ε ννογάϑβ., 

5τ ΙΟΗΝ. ΙΧ. [ν. 40, 41. 

ἃπά 52:4 υπίο ἢϊπι|. Αγ ψψ δ] πὰ 
Αἶβο ἡ 

41 [|6808 8δἰὰ υπῖο τμεηὶ, [Γ γε 
σνεγε δ] 1η4., γε 5ῃουϊὰ ἤᾶνα πο 1: 
δυῖ πονν γε 840. Ὗνε 8εὲ; τπεγείογε 
γουτγ 5ἰη γεπιδί πειῆ. 

“86 π᾿ 58Δηὶς ρῥγοβίσγαϊο δὲ (ἢ ἔδεϊ οἵ (6 
ϑοῃ οὗἨ πηδῃ. 
ον ἡμάφνηεμε 1 (ἐγώ) αν» εογιο (1 οδ18 9)... 

ποῖ ἴο δχθουΐε Ἰπάρτηοπίὶ (κρίσις), Ὀυϊ ἱμαῖ 
ἡυάρτηεοηξ (κρίμα) πιῖρμξ ἰβϑιιθ ἔγοπι Ηἰ5 Ρσὸ- 
ϑέης6. ΤΠῈ ϑοὴ νγᾶβ ποῖ βδϑηΐ ἴο Ἰυάρε (ἰ]. 
17), Ὀυΐϊ Ἰυάρηγχεπί ἐο]]ονγοὰ ἔστοπι Η!5 δάνοηϊ 
ἴῃ {πὲ πιδηϊ εβδίδτοη οὐ δ πὰ ἀηρθεϊϊεῖ (ἢ. 
18 [.). ὙἼῈ ἐπιρμδίῖς ργοποιη σλγγῖο5. δος 
[86 τοΐθγεηςθ ἴο {ἢ6 ““8οη οὗ τηδη." 

ἐδὶ: «υογἰ4] ἴπ6 ννογ]ἀ ἃ5 τηδάθ κηονῃ ἴο 
115 ἰῃ 115 ῥγεβεηΐ κἰδῖθ, ἔ}}} οὗ σοηῇιὶςοΐ δηὰ ἰη, 
Δηἀ 50 ἀϊπιϊηριυ 5ηδα τοι 226 «υογἰά ννϊς ἢ ἰῃ- 
οἸυάε5 411] ογεοδίθα δοίηρ. ὙΠηὸ ρἤγαθα οσουγα 
ΥἹ]. 23, ΧΙ. 9, ΧΙ, 2 ς, 21, ΧΙ, ΧΥΪΟΙῚ, ΧΝΗΪ, 
461; 1 [ὁ8Βη ἰν. 17. 

ἐδαΐὶ ἐῤέγ...πιὶ δὲ. παῖδ... δαὶ ἐδέγ.. ΤΑΥ͂ 
ΚΔ Υ.... 

ἐῤδεν «υδίερ “ἐε πο] ὙΠ6 ἴδ ΟΠ ΠΘΠΙΔΣΥ 
Οὐ ἴπεϑε ὑυεῦβοβ ἰ5 Γὰκὸ χ. 21 [[|Μαῖῖ. χὶ. ὡς, 
δηά Μαῖίῖϊ. χίϊ!. 31, 22. ΤὍδ ρῆγαϑεα πλιϑδί δ6 
ἴλκθη ᾿ογαγ ἴο ἀσϑοσῖθο ἴθ νγῆο δᾶνθ ΠΟ 
1η16]]Θοῖυ 4] Κπον]θάρθ, πο εἶδαγ ρεσοορέοη οὗ 
(86 ἀιϊνίπο ΨΝ}}} ἂπὰ ἰδ ἀϊνίπο ἰανν; ἰδ6 
βίγηρὶθ, {δε {π||6 οἰ] άγοη. ὙΠεθὲ ὈΥ ἄρρτε- 
μοπάϊης 186 τονοϊδίίοη οὗ [86 ϑοη οὗ πιᾶῃ γτᾶβρ 
186 ἔμ] η655 οὗ ἴῃς Οοβρεοῖ, δηά 5066. Ὑδῆοβο θη 
ἴδ οἴδοῦ παπάὰ νῆο δὰ Κηον]οάρο οἵ (ἢ ΟἹ]ά 
(ὐονρηδηῖΐῖ, ννῇο ννοῦθ 50 ἔδσ “" ννῖϑ6 ἀπά υπάοῦ- 
βίδπάϊην, " δηά γεϑίθαά ἰῃ ννῃαΐ {ΠῸΥ κηονν, ΌΥ 
(815 ΝΟΥ ννϊδάοπι ὈδοαπΊε ἱησάραῦὶα οὗ γί δοσ 
Ῥγοξγεβθ δῃά ὑπδ0]6 ἴο γεϊδίη ννμδί [ΠΟῪ ἢδά, 

δε »ιαάε (ὈΘοοΙΩ 6) ὀἠῥώμα] ΒΥ ΡΥ 
ςοηβηίηρ (ΠΟΙ νἱϑίοη πηθὴ ἰοϑὸ ἴἢ6 ὙΟΓΥ͂ 
ῬΟννΟῚ οὗ βϑοίηρ. ὙΠΟΙῈ ἰ5 ἃ σοηΐγαϑὲ δεΐννθοη 
“(Πο56 πὶ 566 ῃοΐ᾽ (οἱ μὴ βλέποντες), ἀηῃὰ 
Εἰ [Πόο56 νν8ο ἅγὲ ὉΠ ηα " (τυφλοί). Ὑλέ ἔογτποῦ 
ἢᾶνὸ ἴῃ6 ροννοῖ οὗ βρῆς ποι ἢ ἰδ ἰδ ἀπυβοά: 
[8 Ιατίοῦ Βᾶνθ ποῖ (δ ροννου. 

40. “1π4 (οπιῖτ) «ον» οΚΓἹ ῤὲ Ῥῥαγίεες 
(Τ8οδ6 οὗ 8:9 ῬΏΔΣ1Ε668) «υδίεὐ «ὐεγε «υἱὲ 

δὶ»... ψνὯο 51] [Ο]]οννοὰ υπάσγ ἴῃς συϊθο οὗ 
ας] ρ εβῆρ (Μδῖί. χιὶ 2 ἢ, 28; [κς νἱ. 2; 
ΝΜατκ χν]. το, ἅζς.), Ὀυϊ οἷυηξ ἴο {δεῖγ οὐ. 
υἱοννβ οὗ Μεβϑίδῃ 5 ννοῦκ (ν}}. 21 Η.). - 

ἐῤεῖε «υογ5] 0650 ὈΒΊ1η 48. 
“γε «υε δπά αἰοὉ “γε «υε ἃἷδο Ὁ11π47 

νὰ Ὑπὸ πᾶνε δοκηποιυνοάροά ΤῊΥ οἰ! πὶ5 ἴῃ 
δάνδηςε---ννο ῬὙ80 ἰῃ νἱγίιδ οὗὨ Οὐγ ἰπϑιρῃξ (11]. 
2) δᾶνο σοπια ἴο κηονν ΤΠο6 ψνὮΠ]6 οἴ ΠΟΓΒ. ἅΓῸ 
ἴῃ ἀουδὶ (χ. 24)ὲ (ἰδῃ 1 θὲ {πὲ ψνὲ ν}0 
ΒΑῪ ἴποη ἤᾶνθ ΠΟῪ ἰοδί ἴῃ6 ρόονοσ οὗ δἰ ψμιὶ 
Το ᾳιοβράοη (Τ1ἶκο 186 οἷλίπι οὗ ΝΙσοάθπη5, 
Πΐ.. 2, «ὐό ἀποαυ) 18 ἱπβρίγοά Ὁ. (ἢ ργίάε οὗ 
εἶλβ5. ὙΤὴὸ ἄησννοῦ ἰᾶγ5 ὀρϑηῃ 16 τοβροῃβι Ὁ} Υ 
οὗ ργϊνιοσο. Βειίοι---υς ἢ 15 (πΠ6 ἔογοθ οὗ 
1--ἰα (Π6 Ἰαοῖκ οὗ Κπον]εάρο, [πη Κπον]θάρο 
τοδὶ δηά πιϊϑιιϑοὰ. Ὅῆε εἰδιτα οὗ ἴῃ ῬΠΑτγσθο5 
ἴο 5ἰψῃξϊ 15 ςοποθάθα 50 δ 845 ἴο ἰεᾶνθ {Ποπὶ 
συ ουξ Ἔχουϑθ, νυ θη ΠΟῪ [αἸ]οὰ ἴο ὑγοβὶ ὈῪ 
τ. 

41. γε «δοιίά (τ ον]4) δαυε (Ἀγ 8) 
πο "ἢ ΟΡ. ΧΥ. 22, 24, ΧΙ͂ΧΟΙΙΣ Σ [0Πη 1. 
8. ϑ8ιη ἰ5 τεραγάθα 45 ϑοπιεῖδης οἰεανίη ἴο 
(86 πιδῃ δΙπιϑο, νυ ῃςἢ [δ5 Ὀδοοτηθ (80 ἴο 
ΒΡΕΔΚ) ραγΐ οὗἉ ἢϊπι, δηὰ ἔῸΓ νυ !ο ἢ 86 15 Γδ- 
ΒΡΟΠΒΙΌΪ6. 

μὶ ποαὺῦ γε “αν, ἢ ε ““Ὶ ὙὮΟΙΕ 966 Π|8 
ἴο Ὀδ ἃ ραϊμοῖῖς ρᾶυϑε δἴεγ ἴΠ686 ννοτάς, Τ ἤδη 
αἱ ἰαϑὶ ἕο! ]ονν5. {Π6 ϑεηΐθηςθ : ""Υὐοιι ρ]οδά {Π6 
ΓΕΔ Ὑ οὗἩ γουτ Κηον]θάρξε, ἀπά (ῃε ρΐεβ, ἴῃ 
[ἢ]5 56η56, 15 [15σῖ. Υοι ἃγὸ υυνΐηθβϑοθ ἀψαϊηβῖ 
γουτγϑοῖνεβ. ὙΠΘη ἰ5 ἔπεσε ηἢῸ ΓΙ ΠΟΥ {ΠΠιΠ|]1- 
Ὠδίίοη. ὙΌΣ σἱπ αὐ!άει (οταῖ! ἐδεγεζογο).᾽" 

ΎΠοΓΟ 15 ἃ σοηιδγκαῦϊε ϑαγίηρ δϑϑιρτιεὰ ἴο 
Ἀ. Ανυδι νυ ϊς ἢ ΘΧΡγόϑϑοβ ἴπ6 που ἢϊ οἵἉ [ἢ 15 
νοῖϑθο. Α ϑδάόιιςθο βοκοά δῖ, ΟΝ θη σοπιοίἢ 
{πὸ Μεοβϑιδῃ “Οο ἢγϑῖὶ,"" ννᾶς [ἢ δηϑῖτοσ, 
εἰ Δηἀ τηᾶκὸ ἀδεῖκ [815 ρεορὶθ." “δὲ βαγεϑῖ 
του ὙΔδζ ᾿5 ἃ γοργοδοῦ ἴο πιθ." Ἅ1 ἀρρθδ]᾽" 
δηβννεγοὰ {π6 ἈΔΌΌΙ ““ἴο [54]. ἰχ. 2.) (' δδηῃο- 
ἀγίπ,᾽ 9οοᾶ, φυοϊοά ΟΥ̓ ΝΥ ὕπϑοδο ου 7 ἰἰ}. 19.) 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οἡ (ἨΑΡ. 1χ. 35. 

Τῆς αποίθπί δι ῃογο5. τὸ αἰνϊἀοὰ 45 ἴο 
[6 τεδάϊηρ οὗ 186 Ἐ11|6 ἀπόθυ νὨῖ ἢ ἴΠ6 1 οτὰ 
οὔειβ ΗΙΠΊ5ε} 45 [πὸ οὈ)οςΐ οὗ ἢ. τὸν υἱὸν 
τοῦ ἀνθρώπου μῳ δὸπ 9.7 »ιαη)Ὲ 8 τεδὰ ὈῪ 
ἘΝ Β), ἴῃς ὙΠοδαὶς νεγβίοη, ὈΥ Ἴςορίθβ οὔ {πὸ 
ΖΞ τ ορις, ἀπὰ ὈΥ 5οπιῈ ἰεχίβ οὐ (Ὁ γγϑβοβίομι. 

Οἷι ἴπθ οὐμεσ μᾶπά, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ (δε 
δὸη 9 Οοάγ) 15 τολὰ ὉγῪ ΑἸ,Χ 1, 21, δπά λρ- 
ΡΑΓΟΠΕΙΥ 41} οἰμεγ Μ55. (( ἰ5 ἀδξεςξνθ), ὉῪ 
[πε 1,4Π1π 1η4 ϑγτγίας δηά ΘΠ Ρἢἰς νογϑίοῃβ, 
Όγ Τετί]!Δη, ΟΥὙτ] οὗ Αἰεχλ σάπια ἅς, 

Βοίἢ τεδάϊηρβ ννετὸ εὐ θη νετῪ οἷν 
βρτγεδά αἱ ἴῃ6 Ὀθριηηΐπρ οὗ πὸ (τὰ σοπίΌΓΥ ; 
δηά τπουσῃ υπάουθδίοα]ν 5ιςῖ ἃ σοχηδὶ πδίίοη 
οὗ Μ55. 85 δὲ Β[0 15 5ενγσῃ ΌΥ ἃ ννἱάς ἱπάυπςοη 
ἴο θὲ ῬγΑς Δ }}} ̓ γτοϑϑε! Ὁ]6, (ἢ σᾶθ6 15 οπ6 ἰῇ 
ὙνΠΊΟἢ 1ἴ 5 ἱπιρογίδηϊ ἴο ἰᾶϊκο ἰηίογηῃδὶ ονιάθηοθ 
ἱπῖο δοςοιμηΐ, 
Το {π|65 “ἘΠ δοη οὗἉ πιδῃ ᾽" δηά “"ἴπὸ δοὴ 

οὗ Οοά" ἀο ῃοΐ ΟςςῸΓ γΟΓῪ ΠΈΠΌΘΏΓΥ ἴῃ δὲ 
]ομη, δηὰ δας δδοιὲ [6 βδπὶθ πυπιῦογ οὗ 
ὕπιε5. ΝΟΥ ἀοδβ ἴδε ΔΡΡΘΑΣ ἴο μᾶνὸ ὑὕδεη 



νι, 2. 

ΔΏΥ ξΈΠΟΓΑΙ ἰοΠΘΠΟΥ ἴο συ δϑιϊα6 ὁπ ἔογ ἐμ 
οἴδεσ, οὐ ἴο ᾿πίγοάιιςο οἰ ἵποῦ ομθ οἵ [π6 οἴπογ. 
ἴῃ ν. 19, Ὁ δῃηά ἃ ἔν κΚιπάγοά δυιιμογιεῖεβ γοδὰ 
“(ἢ6 δοῇ οὗ πιδῃ" ἔογ “ἴδε ϑοη." [115 οὗ 
τους ἢ πλοῖο ᾿τηρογίδηςσε ἴπδι οἰϑοννῆογο ἰῃ οοη- 
ξεϑϑίοῃβ ἴῃ6 16 υϑοὰ 5. ὈΠΙΤΟΙΤΏΪΥ “6 [86 ϑοῇ 
οἵ Οοά" (ἡ. 34, ςο, χὶ. 27: σοιῃρ. χχ. 11): 
δηά ΡΑΙΕΥ ἴοσ [Π]5 γεάϑοὴ ἴδε ἰηϊγοάιιοϊίοη οὗ 
ἴδε δγπορίϊς Τσοηἔεβθίοη οἵ δὲ Ῥείεσ ἴῃ νἱ. ό9 
Ὀοσδπης πδίιγαὶ δηὰ . Α Βγϑῖ ϑἱσῃϊ πάθεα 
ἴπὸ ἀδηιδηά ἔοσ ὈδΙοΓ ἴῃ “6 1ὴ6 ϑοη οὗ πιδη ᾽ ἰ5 
ἀπῆςυϊ: ἴο υπάοτγϑίδη. [1 866 πὶ8 Ἵσογίδίη ἴδπαῖ 
ἴδεγο οουϊά παν Ὀδθ πο ἱποϊϊπαίϊοη οἡ ἴδ 
Ῥαι οὐ 5οτῦεβ ἴο 5ιιθδϑεζυϊο (Π]5 ἀπ 5108] 
ἢγδϑο ἔογ ἴῃ6 σοπηπλοη οπὸ ; δπά (ἢθ ονϊάθηςο 

19 ἴοο ναγιϑὰ ἴο δάπιϊ οὗ (ἢδ6 σιιρροϑβιτοη πᾶΐ 
ἐς ϑοη οὗ πιδὴ ᾽" ννᾶ5 δος ἀθηίδ  } ν συ δι υϊοά 
ἴον “'ϑοη οἵ Οσοά." οη ἴῖπε6 οἴποῦ δηά, {πὸ 
ςοηνοῖβο οὔδηξο ἕγοπὶ “" ϑ0οὴ οὗἉ πιδῃ ᾽,, ἴο “" θοῇ 
οὗ Οοά" ννὰβ8 ὙεγῪ οΟὈνίοιβ, ννῃοῖΠοῦ (86 
σὔδηξε νγᾶ5 τηδὰδ τη ΟΠ ΔΙΑ ΪΥ ΟΥ̓ Ά85 (δ σοΥ- 
τεοςοῖοη οὗ ἃ 5:0 ὈΪα πάν. 

ΑΙἹΙ ἴθ ργορδΌ ῖε5 οὗ σπδηρο ἀγὸ ἴῃ ἕδνοιγ 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚΒ Χ. 
1 Ολνγίεί ἐς ἐλε ἄρον, αμα 1Δ6 ροοα «Λεῤλεγά. 

19 Φινο: ορίκπίομς οὐ ἀπ. 44. ,,71ὲ γουκλ 
ὃν ἀϊς τοογὲς ᾿λαὶ ἀξ ἐς Ολγέσέ ἐάες δον» οὗ 
Οοά 39 “ἰαρεϊλ ἐδέ ὅξιυς, 40 ανμα τυερΐ 
ἀραΐμ ὀέγονπα )ογάαν, τολέῦε νιαρν δε ευεαῖ 
ο ἀξένε. 

5τ. ΙΟΗΝ. Χ. 15Ὶ 

οὗ ““(ἣς ϑοῃ οὗ πιλη᾽) 45 ἴῃς οτρίηδὶ γολάϊηρ. 
Α οἷοθοσγ Ἵχαπγπαίίΐοη οὗ {πὸ οοηϊοχὶ 5ἤθννβ 
[δι (815 [10] 6 15 τραυϊγοὰ ἴἰο Ὀπηρ οὐἱ (ἢς (]} 
ΤῊΘΔηηρ οὗ (ἢ6 ϑοθθ. ῬΤῆδ τηδη δὰ Ὀεξθῆ οχ- 
ΡΟΙΙοὰ ἢ σοηπίυπιοῖν ὈὉγ 186 τοϊ βίου ἰϑδάουβ 
οἵ 8 ρθορίὶθβ. Ης μὰ ἴῃ 1π6 ῬΡΟΡΌΪΑΓ 5656 
Ὀγοκεη τ [υἀδίσι. Ηδ ννᾶ5 ἱπογθίοτγο ἰῃ- 
νἱἱοὰ ἰο δοςερὶ 4η οὐ͵οςὶ οὗ δι ἰάγχοῦ (πδη 
[πὲ ΜΠ )ςἢ νγᾶ5 οἴετοα ὈΥ [Π6 συττεηϊ σοηςορ"- 
[ἰοη8 οὗ Μοβϑίδῆ, "" (ἢ ϑοη οἵ σοά." [ἴ ν)α8 
ποῖ ΠΟ ΟΘΘΘΆΓΥ (παΐ Πα 5ῃοι ἃ ἤᾶνο ΔΩΥ͂ νΓῪ ἀ19- 
τἰπςξ υπάογεοιδηάίηρ οὗ τῃ6 {.}} πηραπίηνρ οὗὨἩ ἴπῸ 
Ρῆγαβο “(6 ὅϑοη οὗ πιδῃ " (χιῖ. 23, 34); δυῖ 
δὶ ᾿ἰοαϑδὲ 1 πλυϑδὲ ᾶνο κυρρεδίθαὰ ἴο δὶπὶ Οὔδ 
Μγὴ0 Ὀοίης Μδῃ νγνὰ5 ἴῃ6 ἤορδ οὗ ηδη. ΤῊ Ϊ5 
5. 1Π6 ΘἸεΙΘΠΙΑΓΥ ἔοττηῃ οἵ ἴδε σοηξδαβίοη οὗἉ [86 
᾿πολγηδίο οὐ ὙΨΏΙΟΝ [6 ἀπίνογβαὶ ΟΠυσγοῖ 
Γεϑίβ, 

ΑὮ οχδπιπδίίοη οἵ ἴῃ οἴποῦ 865 (Ι. 51; 
11. 11. ἔν, νἱ. 27, 453, ὙΠ]. 28. ΧΙΙ. 23, ΧΙ. 21 
ἴῃ ψν ΒΙς ἢ 186 {16 οσσυγβ 5ῃοννδ οἰθαυὶγ 1ῃαΐ [ἴ 18. 
ἴῃ ΘΔ ἢ σ895 (45 ΒΕΓ) δὴ δβϑθῃΐδὶ ρατὶ οὗ ἴδ6 
ἰοδοδηρ ἩΥΠΙΟἢ ΠΟΥ σΟπνΘΥ. 

Ἄν ΕΓ. 1 88Υ υπἴο γοι!, 
Ηε τλδῖ επίεγεζῃ ποῖ Ὁγ ἴῃς ἀοογ 

Ἰηῖο τῆς 8Πεερίοϊἀ, δυῖ οἰ θεῖ υρ 
Β0ΠΊ6 ΟἴΠΕΙ νγᾶγ, ἴῃς 82π|6 8 ἃ τῆϊεξ 
δηά ἃ τοῦθετ. 

2 Βυῖ δε τῇαϊς επίεγει ἢ ἴῃ ὉΥ͂ 

1δὲ παίμγο 9 ἐδὲ πεαὺ ϑοείοί (χ. 1---1). 

ΤΒο τεσορίίοη οὗ (86 ουἱοκοξ οὗ ἴῃς ϑγηδ- 
ξοξιυο ξάνθ οσσδϑίοῃ ἴῸγ 8η δχροϑδι!οη Ὁποῦ 
ἕλταγ ἤἔρξυγεβ οὗ ἴπὸ πδίυτε οὔ (6 πον 
δοςεῖγ. Αἱ βγϑί 115 15 ψίνθη βϑΏΘγα γ. ΤΟ 
τοϊατοη οὗ [ῆ6 δῃορμογά ἰο (ῃς Εοϊ]ὰ δηά ἴο 
{πὸ 5ῆδορ δυρροβίβ (6 σδαγαςίογ οὗ {π6 ννοῦκ 
ψγῃςἢ ΟΞ Ὠδὰ ἴο ἀο ἰῃ τεβρεςΐ οἵ ἴῃ ογρᾶ- 
πἰζδϊίοη οὗ {Π6 ἀϊνίπο Οδυγοῖ, δηά ἴο {πὸ 
ςοπΊρ οἴθηθϑϑ οὐ Η!5 ροννοσ ἴο οἰδίτη Ηἰ5 ονγῃ 
ἴγυε ξοἸ]οννοῖβ (1-ς 6). Αἴεγνναγάβ ἴδθ ἱπιδρὸβ 
Α1Ὸ Δρρ]οὰ ἀϊγοςῖγ. (ΟἾγιϑὲ σον ον Ης 
1615 ἴῃς οὔἶοο5 ἱπαϊςαϊοὰ ὉῪ ““ἴη6 οοΥ "ἢ 
(1 οι δηά ὈγῪ “ἴδε ϑῃορμογά " (11---ἰό). 

6 ἰ5 “ἴδ. σοοά ϑ5δερδογά ᾽ ἴῃ τοραγὰ οἵ Ηἰ5 
ἀονούοη (11---13) δηὰ οὗ Ηἰἴ5 Ξγπιραίῃγ (14--- 
16). Ηἰ5 νοσκ ἴοο τεβίβ ου ρεγέεοϊ {Ἐ]]ονγβῃρ 
νὰ της ΕΔΙΠΟΥ (17, 18). πο ἃραϊη Ηἰ5 
ννογάϑ ἀϊν!ὰς Η!5 (19---21). 

σηαρ. Χ. 1--- 8. Τῆς ροϊπΐ οὗ οοπποχίοη 
1165 ἰῇ ἴπ6 Γπουχῆς οὗ ἴΠ6 Ῥαγίϑοεϑ 8ἃ5 [86 
βῃορμογάβ οἵ Οοά᾽β Εοϊά ἴῃ ςοηϊγαϑὶ νυ [Π6 
ϑθορμογὰβ νν ΠῸ ΠΊΑΥ ΡεΥΔΡ5 ἢᾶνα Ὀδθη ϑθθη 
καϊποτγίης τποῖς ἤοςκβ ἴογ ἢ πἰρ ἢ 5 5ῃο ἴθ σ οη 
[6 1115, ἐπδουρ ἴ6 τπουρῶϊ οὗὨἨἉἁ ἴδπὸ ΔΙ] ΟΓΥ 
5 (αὶ οἵ {π6 πιογηΐπρ 5 νγοσκ, ΟἿ οπθ 5ἰάθ 

᾿ς ΜΟΙ 561 ν.}} δηά ϑο ββῆπεθθ  οἡ ἴδε ΟἵδοΥ 
Ἴογαϊ! οὐεάϊεπος δηὰ ἀδνοϊϊΐοη. Οοπιρ. ἔΖεκ. 
Χχχῖν. ἢ. ; [6τ. χχὶ! σ Εἰ ; ΖεςΒ. χι. 4 Εἶ 

-- 

ΤΠ Δ]]ΘΡΟΥΥ 15 χίνοη δ ἢἤγϑί ἴῃ 118 σοτηιρίοχ 
ἔοστη. ΑἹ] (Π6 οἱοπιοηΐβ σἰδηά ἰοροίῃεν υηἀϊ5- 
Εἰπχυϊσμοά. ΑΠἝογνναγάς τἢ6 ἵννο ςποῖ ἔδοῖβ 
ἅ΄ΙῸ ςοηῃδιογοα ϑεραγαίοϊγ, ἴθ ἰοϊὰ δπὰ ἴδε 
βοςοκ. [Ιἢ στεϊδίίοη ἴο ἴδ Εοϊά Οπηβὶ 15 [ῃ6 
Ῥοοῦ; ἰῃ σοϊδλίϊΐοη ἴο {δε ΕἸοςκ Ηδ ἰ5 {πὸ 
Οοοά ϑδερμεγά. Βυΐ ἔογ [ἴΠ6 ργϑβθηῖ [ἢ15 

τβοηδὶ δρρίϊοδίίοη 165 ἰῃ ἴδ Ὀδοκρτουπά, 
της ἰοδοδίης ἰ5 σθηογαὶ. Ἐνεοη ἴῃ Οἱά Τοβία- 
τηθηΐϊ {ϊπ|ὸ5 ἴπΠ6 “ νΝογὰ " νᾶ (6 οοσ. 
Αὐυρυπέπο (ὁ ἴῃ ]οἢ.᾽ χυν. 9) 5ϑᾶγ5 ψνῈ}] : ερε- 
2οόγα σπυαγιαία σμηὲ πορὶ Λάε:. 

1. Κενγιδγ, υεγὶϊγ.. ὍΠα οἷά τπουρῆξ 5 
ἰκοη ὕὉρ ὑροῦ ἃ ἔγοβῃ εἰδρε: ἴδεγὸ ἰ5 σοηῖϊ- 
πύλης δὲ οπος Δηἀ ργορτεθβ (υ. 7). 

ἐδὲ «“ῥεοῤοί4] Μοτε ὀχδοῖγ, ἐδὸ γοἰά ο 18ὲ 
σόεορ (νυῖξ. ουΐε ουΐρη). Ὑ86 ἔννο Ἰάθ45 οὗ 
(ἢε Το]ὰ ἀπά {πὸ ἤοςὶ ἄγε ργεϑεηϊθα ἀἸ5ἘΠ ΠΟΥ. 
Οοιηρ. σ-. 7), Ἴδε ἄοον 9 ἐδε “ῥερῤ. ' 

εἰἰρεόεερ μρ (ονοῦ ἴῃ ἔδηςθ) “ο»»δ οὐ δέῦ' «υα7 
ποῖ σοπλίην ΠῸπὶ {Π6 ἘΓ65. ΟΥ Ά γοπὶ [6 
βῃθρ ογά 5 Ποπιο (ἀλλαχόθεν), ἀπὰ [πίηκιίηρ οὗὨ 
ΗἰπΊ5 6} ΟἾΪΥ, ἢδ πιᾶῖκεθ ἢ8 οὐνῇῦ τοδὰ δηὰ 
ον οαρϑ ἴπ6 Ὀδττίογβ νυ ἢ ΑΓα 5εῖ. 

ἡ ἃ τρίφ.. ἐσ αὶ ἐδ φῦ ντο 5665 ἴο ἀνοϊὰ 
ἀοϊεοίϊίοη, πὰ κα γοῤδεγ, ψῆο υ565 Ὄρεῆ ἴογος 
ἴο 5δουτο Πὶ8 οπάβ. Εογ “"τοῦὈοτ᾽" (λῃστής) 
866 ΧΥΙ. 40; Μαῖϊ. χχνΐ. ςς, δηάὰ ὙΣΝΥ 
1κὸ χ. 30; πὰ ἔογ ““1ϊεξ" (κλέπτης), ΧΙ. 6 ; 
Σ ΤΏ ε55. Υ. 2 ἢ 



[52 

ἴῃς ἀοοῦ 18 τ6 β5περπεγά οὔ τῆς 
8ῆςερ. 

2 Τὸ δίπι [ἴῃς ρογῖεγ ορεποῖῃ ; δπὰ 
ἴῆε 5ῆξδερ Πεᾶγ ἢ18 νοὶςε: δηά ἢς ς8]}- 
εἰῇ 5 οὐνγῇ 5ῆδερ ὈΥ πᾶπιε, δηὰά ἰεδά- 
εἴ τῆεπι οὐ. 

4 Αμπά νῆεπ δε ρυκεῖῃ ἰοστῃ ἢϊβ 
οὐ ἢ 5Πδερ, πε ροεῖῃ δείοτε τἤεπὶ, 
δηὰ τῆς 8ῆεερ τοίου πίη: ἔογ {πε Ὺ 
Κηονν 5 νοὶςε. 

στ. [ΟΗΝ,. Χ. ἵν. 3-7. 

Απά 4 ϑ[γΆηρῈΓ ΨὙ1]1 τῆς} ποῖ 
ξοΠονν. δυὰς νν» ἢ} ες ἔτοπι Ἠἰπὶ: ἕωσ 
{πεν Κποῖν ποῖ ἴπε νοῖςς οὗἉ 8[ΓΔΠΡΈΓΒ. 
ὀ ἼΠΙ5 ραγάῦ]ς βρακε |εβὺ8 ιἱπῖο 

τἢ δηλ: -Ὁυς ΠΟΥ υπάετγβϑίοοά ποῖ ννῆδῖ 
τη ηρβ ἴΠῈῪ νγεῦε νυ Ὡς ἢ ἢε βραΐκε υπῖο 
τῃεπλ. 

7 Ἴεη 8414 [εβ8ι8 ὑπο ἴῃεπὶ δρδίη, 
ψ επΙγ, νεγὶγ, 1 54 υῃῖο ἀδιδια σὰ 
τῆς ἀοογ οὗ ἴδε 5Ξἢεερ. 

Ω. “ {δὲ (") “δοῤῥεγά ς᾽ ἐδ “ῥεὴρ} οπο, 
ἴὮ ΠΥ Ὀδ, οἵ πιδηγ, Ὀυξ ᾿ἰ8 {πιὸ παίυτο ἰ8 
βδβόονῃ ὉΥ ἢΐ8 δεῖ, ΤἼδ6 δῦϑοηςθ οὐ {δε δγίϊςὶα 
ἤχοβ αἰϊεηξϊΐοη οὐ ἴῃ Ἵβδίδςίογ 845 ἀϊϑιϊποΐ 
ἔτοπι ἴπο ρϑγϑοῃ. 

ϑόυοσγαὶ ἤοςκβ νοῦ οἴδη ραϊπμογοὰ ἰηΐο πο 
ζοΙὰ ἔοσν ρῥγοϊθοϊίοη ἀυγίηρ (6 ηἰρῃς. [Ἢ {Π6 
ΤΟΓΠΙ ΚΖ εδοῖ 5ῃορῃογαὰ ραϑϑοὰ ἱπῖο {Π 6 [οἱὰ ἴο 
Ὀσηρ οὐ ἢἷ5 οννγηὴ ἤοςϊκ - δηὰ πὸ οηϊεσεὰ ὉΥ͂ 
ἴῃς 514π|6 ἀοοῦ 45 ἴπΥ. Ηδρηςε {Π6 οι ρῃΔτς 
τοροοη οὗὨ "" 5ἤδορ " (υν. 2, 2). 415 ϑδνογαὶ 
βΒοςκβ ννεῦὸ γδίπεγεδ ἴῃ οὔθ ἕοϊὰ, 186 5ῆδερ 
οἵ ἴδ6 Οης ϑδορμεσγὰ παὶρῃΐ Ὀ6 ἴῃ ϑονογαὶ {ο] 45 
(νυν. τ6). 

8. δὲ ῥογίεγ (δ υἱζ. οΠαγί.}} ἴπὸ συλγά- 
ἰδη ἴο ψῆοθα σῶσε ἴπῸ ἑοϊὰ ἴῃ ϑαςὴ οᾶϑε ἰ5 
σοιητηπίοα. Οοπιρ. Μαγκ χἕ. 24. ὙΠι5 {πὸ 
ἰπιετργείδιίοη νν}}}] νάγῪ δεσογάϊηρ ἴο ἴπ6 5ρϑςῖδὶ 
86η56 δίίδοῃοὰ ἴο {πὸ “" δῇδερ ᾽"" δηά {πῸ “" 5ῃθρ- 
μετά." Ὑπὸ ἤρυϊε 5 ποῖ ἴο ὃ ὀχρ απο 
ΕΧΟΙ 5 νῈΪγῪ οὗ ἰῃ6 ΗΟΙΪΥ ϑριγίὶ οὐ οὐ {π6 
ῬΔίμοσ, οὐ οὐ Μοβϑεβ, ογ οὔ Ϊομπ (πὸ Βδρεῖβί, 
δυϊ οὗ ἴῃς δρὶΠῈ δοίης Τγοιρἢ ΗΙ5 ἀρροιηϊοὰ 
ΤῊ Πἰϑίογβ ἰῃ ΘΟ ἢ Οᾶ56. 

οῤεπεὶ δ] Μ Ὦδη ἴδ 5ῃορῃογά τεϊυγῃβ ἴο ϑθοῖκ 
ουΐ ἢ]5 5ῆδερ δηὰ Ἰοδὰ ἰδοπὶ ἴο ρϑϑίιιγο. 

ἐδὲ “δε ρ} 411] (πὲ τὸ ραϊμογοαὰ νυ η {6 
[οϊ]ά, Ἰιδίδη ἴο ἢϊ58 νοΐςθ, 45 ἃ βϑῃορῃογα 8 νοΐοϑ, 
ὄνθῃ ποιῇ ΠΟΥ ἄγε ποῖ ρει υν δὲς οαυη 
“δεῶῤ. Βυῖ [πὸ 5ϑῃορμογὰ οἵ δβαςῇ ἤοςϊκ εαὐοδ 
δὶ: οαὐη “ὄφρ ὁγ παρὸ απά ἰεαάει δ ἐῤορε ομΐ. 
ΕἸγϑὲ σοπηδβ [6 Ῥογβϑοῃδὶ γοςορπίτοη, δηὰ ἴπθη 
ἔο!ονν5 ἴπ6 ΚΠ] πιθης οὔ ἴπ6 βροςϊῆς οβῆοο. 

εαἰϊεεῤ.. ὁγ παριε] (οπιρ. ἰ58]. χἹ ὶ. τ, χὶν. 
83) ΧΙΧ, α (ςξ. [χὶ]. 2). Κπν. 11. ς. ΤῊ ρῆγαθα 
“1ἷο θὲ Κποννῃ᾽" ὃγ ΟΟἀ οοττεβροηάϑβ νυν] {15 
ἱππΆξ : Σ ΟΟΥ. Υἱῖϊ. 2, ΧΙϊ. 12; Οαϊ. ἰν. 9. 
Βδοῖ ““ββδορ᾽" Πᾶ5 115 οὐγῆ πᾶπιθ.0 ὍΤἢὸ νοσγὰ 
τεπαογεὰ εαἰρεδ (φωνεῖ) 5 1Πδὲ νυν] ἢ Ἔχ ργεβϑοβ 
Ῥεύβοηδὶ δά γοβ5 γδίμον [ΠΔΠ σϑηθγαὶ οὐ δυῖδο- 
τιϊλᾶνο ᾿ην]δίϊοη (καλεῖ). 

4. “1π4 «υδέη δὲ ῥωΐεῤ 2 γ| }] ὙΈΆΘΕ Ἐ9 
ΒΑΡ Ρυὶζοσῦ!. ἴῃ ρατὶ δὴ ἰάρα οἵ ϑεραγα- 
[ἰοη τη άο ] 65 ἴδ ραγαῦϊθ. ὙΠΟΓΟ 18 ἃ 56Π96 
ἰη ψΠοΐ {πῸ6 ἘΠῚῸ ϑπορῃεγὰ ποῖ ΟὐΪγ “1οδήὴ5 
ἤοσῃ," ὕσυξ 4150 “"ρυΐβ ἕοτί ἢ ἢ1]5 οννῃ 5ῆδθερ 
ν ἢ 4 ἰονίηρ σοπϑοίγαίηΐ, 8ἃ5 ννοὶ]] 85 ἴπδλί ἴῃ 
νν ἢ ἢ [ῃ6 [4156 Ξῃερθῃογὰβ “" ρυΐ ἑοτῖῃ " (Ἰχ. 
34). ΜΝ τεραγὰ ἴο ἴπο οἱ ἔο]ὰ οὗ [ϑβγαεὶ 
ἴδε {π|ὸ ἕογ [18 ϑεραγαϊΐοη ννᾶ8 ἂδἱ μδηά, 

δὲς φαυπ “ὁεεῤ... 811 δῆ οευη... δοοογάϊησ 
ἴο ἴπ6 ἴτ6 τοδάϊηρ. 80 οεὐδὲπ ἴδ 5σῃορβεγάὰ 
ΒΘ ΡῈ ΤΌΣΤΕ 811 Β16 ΟὟ, δε ρίδοος μἰπι- 
861 αἱ {ποὶγ μοδὰ δῃηὰ ψοεὶῤ δείογε ἐδεηι. 

δ. “πῶ α “γαηρεγ... Βπὶ ἃ “ἰγαηροῦ 
(ἐλλότρίψ) Οοπιρδᾶτο, ἔοσ ἴδε ἀρρ οδίίοη οὗ 
ἴπ6 Του Σῃῖβ, τ ]οδη ἰ1]. 6, 9, Υ. 18 (τηρεῖ 
αντον").- 

“γαπρεγ.} ἃ5 ἃ οἶδϑϑς σοηίταϑίεἃ στ (ἢ6 
8005 Οὗ Οοπιρ. Μαῖί. χνὶϊ. ς ἔ; (Ηοδγ. 
ΧΙ. 24). ὙΠ οθ6 ἀγὸ ποῖ ἤονγονοσ (ἢ6 ϑᾶπιῈ 85 
16 “ (Ὠΐενοβ δῃὰ γοῦθεγβ." 

Θ. δαγαῤίε] Τῆς οτγίξίπαὶ ννογὰ (παροιμία, 
Ψαυΐξ. }γονεγόεμρι) 15 οἴϑονν ογε ἰγδηϑίδίθα ῥγο- 
σὉοτὸ, Ἑ“Ὦ. ΧΥΪ, 1ς, 29; (2 Ρεῖ. 1᾿. 22). [{ οσουΓ5 
πῃ ϑυπηηδοδιυ5᾽ ἰγαπβίαἰϊίοη οὗ ΕΖοκ. χὶ!. 22 ἔ, 
ΧΥΪ. 44, ἴον Ὁ Ὁ (ΧΧ. παραβολή). Οοῃρ. 
Ἐςο]ι5. χὶνὶ!. 17). [{ ϑυξξεβίβ ἴθ ποίϊοῃ οὗ 
ἃ πιγϑίοτοι5 5βαυηνρ [1}} οὗ ςοπιρτοβϑοὰ ἐπουρῆΐ, 
ταῖδον ἴἤδη ἴπδί οὗἉ ἃ ϑἰπιρὶθ σοπιράᾶτγίϑοῃ. 

μπίο ἐδέ»ι) ἰδμδῖ 15, {π6 ῬΠΔΓ5θ65 οὗ 'χ. 40. 
ὀμέ δεν ὠπάεγεοοά ποὶ..ἢ ΤὍΤὮδ πιθη ννῆοθ6 

ἰοραὶ 56] σοπιρ δοθηοῦ ἢᾶ5 αἰγοδλάγ ποίοὰ 
(ἐκεῖνοι), Δ1Ἰ|οὰ ἴο ρογοοῖνε ἴθ ἔγὰ πηοδηὶηρ 
οὗ ἴτε Δ]]ἘΡΟΥῪ ; πὸ βριΐυδὶ σοποθρίϊομβ οὗ 
186 ἔοϊὰ, (ἢς ἀοογ, {6 ϑἤδορ, {πὸ σπορδογά, 
ὙνΟΓ 4}} ςἴγδηρο ἴο ἴποπὶ (σοΙΡ. Ὁ. 20). 

-.-ἴιὸ. Αἴἔἂον ἀγαννίης [6 φσϑησγαὶ οἱ σίγα 
οὔ {πὸ ἴσιο τοϊδιοη οὗ ἴῆε Ὑόδσῆεγ ἴο {ἰῃ6 
ϑοςεΥ δηά {86 ουϊννατὰ ογραηϊζδίίοη, [Π6 
Ιοτγὰ ᾿ηϊεγργοίβ 1 ἴῃ γοϊαϊίοη ἴο Η πιϑοὶ ποῦ 
ἔννο πηᾶῖῃ ἀβροςίβ. Ηδ ἰ5 “"ἴπὸ Ποογ οὗ [ἢ 
Βῆθορ " (7---1ο), ἀπὰ «͵50 “"ἴς Οοοά 85Πεὸρ- 
πεγαὰ " (11:---κ6). Τδε βγϑὲ δρρ]ϊοαίίοη ἀδ- 
(ογτηϊηθβ αἱ Ηδ ἰ5 [6 οὔδὸ πιϑδῃϑβ οὗ δηΐγαποθ 
ἴο ἴὴ6 Οδιγοὴ δ 41] ἐἰπιθ5. “ΤΙ γουρῃ Ηἰπὶ ἢ" 
πίη οηΐετ, δηὰ “"Τπγουρῇ Ηἱπι" (μοὸγ δηὰ 
ἃςςο685 ἴο ἴδο (}} ἰγοάϑυγοβ οὗ "6. 

7. Τδη “αἰά ὕει... ὕες ΒΥ οζοσο... 
ἴπ ογάοσ ἴο Ὀγίηρ οι {πο οσἰίοῦ ροΐῃί5 οἵ ἰϑδοἢ- 
ἴῃ ἰπῃ {Π6 Δ]]ΘΡΌΓΥ, “αἰά ἰο ἐδενε αραὶη, ῬὉτὸ- 
ὈΔΌΪΥ δὔἴοσγ 8η ἰπίογναὶ (νυ}}}. 12, 21). ὙΒοΓα 
ἰ5 δ ἰοαϑὲ ἃ ρᾶι186 ἰῇ {ποιρἢΐ. 
εν, σεν... ὝὍὝιο ἰοδοδίηρ ἰ5 ἀραῖη δὰ- 

νδησοά δῃοίποσ βίαρο. ὙΠαι ψνῃϊοἢ Πᾶ5 Ὀδεη 
ὉΡ ἴο 1ἢ158 {πὲ ξΘΠΟΓΑΙ 18 πον δεῖ ἐογίῃ ἴῃ 118 
ΒΡΟςΪ] δηὰ τηοβὲ ςοπηρίείς ἐδ] πηοηῖ. ὙΤ6 
ὈὨΏΙνΟΓΒΑΙ ἰὰνν οὗ {πὸ αἰνῖπο τονοϊδί!οη 18 ργθ- 
βοηϊοά ἰῃ 115 Δυϑοϊιΐο οχργοβθίοῃ. ον ἐφ ἐδαβ 



ν, 8--το.] , 

8 ΑΙΙ ταὶ ὄνεῦγ Ἴδης Ὀείογε πιὲ 
ἅΓ6 τῆϊενεβ ἀπά γοῦῦεγβ : δυζ [πε 8ῆδερ 
ἀϊὰ ποῖ ἢδᾶγ τῆςεπι. 

9 Ἶ πὶ ἴῃς ἀοοῦ: ὉΥ πιὲ ἴξ ΔῃΥ 

51τ. ΙΟΗΝ. Χ. 152 

ΤᾺΆΔΠ ἐηῖογ ἰῃ, ἢς 8141] θὲ βανεά, δηὰ 
81.411 ρὸ ἰπ δπά οιι, ἀπά ἢπά ρδϑζιιγε. 

Ιο Τῆς τῆϊςεξ ςσοπιεῖῃ ποῖ, Ὀιζ ἔογ 
ἴο 8ἴεδὶ, δηά τὸ Κι]], δηά ἴο ἀεβῖσγου : 

ἐπίεγείδ (υ. 1) νὰ τολὰ 1 ν»ιἜ!' (νυ. 7, 11). 
ἼΤΉΙ5 δεν 850, Ο γί τονθαὶβ ΗΙπλβοὶ ἢ τπηάον 
ἴννο ἀϊπιιηςί . Ηε ἰ5 “ἴδε Ῥοογ᾽" ἴῃ 
τεξατὰ οὔ" ἴῃ Ξος!ου (πε Εο]ά) ἴο ψΒῖοςἢ ΗΘ 
ξῖνεβ δά πγίϑβίοη ; Ης ἰ5 "" {πε Οοοὰ ϑ5περβεογά " 
ἴη τεζαγὰ οὔ {πὸ ἱπάϊνίἀτιαὶ σατο ἢ ΜΒ ς ἢ 
Ης Ἰοδάὰβ δας τροῦοσ οὗ Ηἱΐβ ἤοςεκ. Τἢο 
τπουρὶ5 οὗ ΕΖεῖς, χχχίν. ἃϊὲ δυο οῖο 
Ῥτοβθηΐ. 

{δε ἄοον ὁ ἐδὲ “ὁεΉΡ}] ποῖ (6 ἀοοῦ οὗὨ ἔπ 
[ο]ά. Ενεῃ υὑπάοσ 1ἢ15 ἀϑροςοὶ ἴῃ ἱμβουρῆςξ 15 
σοηποοίοα ἢ (δ6 16 δπὰ ποῖ βἰπρὶγ 8 
ἴδιο οτραπὶ ζαίίοη. 
9 δὲ “ὁσερ] ὉΥ ννὨϊ ἢ 5ἤθορ ΑἸῖκο δηὰ 58ῆ6)Ὁ- 

Βεγά δηΐοσ, δπὰ ποῖ ϑΠΠΡΙΥ ἴπ6 ἀοογ ἐο ἐδε 
“ῥεοῤ. ὙΤὍΟ ρῆγαϑο ἱποϊἀθ5 ἴῃς ἰπουρῃϊοῦῖν. 1 
δηὰ οὗ ν. 9. Ἐνεη {Π6 5ῃπορῃογάϑ---δχοερὶ {Π6 
Οπο δμορδογά---ἀγὸ 566 ρ ἶϑο. 

8. .} δα! ευεγ εάν... γε} Οταϊξουεγ, Ὠϊ ἢ 
Οὔϑοιγοβ ἴπ6 ϑοῆθθ. ὍΠ6 βοςοηά νογὺ ἤχοϑ ἴῃ 6 
ΔΡρΙἰοδίίοη οὐ ἴπδὸ ψψογάς ἴο ἴπθ ἱπιιηθάϊαϊο 
ετὶϑὶ8 οὔ Ὡδίΐοπδὶ Ὄχροοίδίίοη. Ὅδο ᾿πίεγρτο- 
ἰλϊίοη οὗ ἐδθ νγῇοΐο ρῆγαϑθε [165 ἴῃ ἴ6 νψογὰ 
εανισ, ἴῃ ΜΝ ἰο ἢ ννὸ ΤΏΔΥ 866 {Π6 {1} 5ἰψη!- 
σᾶηςο οὗ ἴδο {||6, ἐκ δας “ῥομίά σονρεξ, ἃ5 ἴῃ υ. 
1ο. Τπυ5 [Π6 ἴογπι ἱπο]υάθ5. Θϑϑεη δ} }γ (ἢδ 
ποίίοηθ οὗ [λἰ5ϑθ Μοεβϑίδῃβ δηὰ ϑε]ξ-οουλτ 5" 
δοηθά ἰδ οῇοΥ5. 
ΤΟ οπιϊβϑίοη οὗ δεΐογε νι 'ἰῃ δὴ ἱπΊροῦ- 

ἰδηξ στοὺρ οὗ δα ]ν δυο 65 (δ, Τδεό., 
1.αἱ. οἱ... ϑγγγ.. ὅζο.. ΝΕ. φμοίφμοί “επογ 21) 
Ροϊπίβ ἴο (Πϊ5 ἱπιεγργείδίίοη, ννἈ}]6 1: οὔβοιγεβ 
ἴ, ὙΠΕΥ γὴ0 ““σδηγ " (ςοπρ. 1 [οδη ν. 6), 
ὙΠῸ ρῥγεϊοηάεά ἴο 54{|5γ ἴπ6 πδίϊομδὶ ὀχροοῖδ- 
ἄοη ἱπϑρίγεὰά Ὁγ ἴπ6 ργορβεῖβ, οἵ ἴο πιουϊὰ {ΠῸ 
παϊϊοηδὶ ὀχροςοίδίίοηβ δἴζεγ {πὸ Ῥηδγϑαὶς ἴγρῥρθ, 
ψὴο οἴδεγοά 'ἱπ ΔΠΥ ΨΑΥ ὑπδί νυν ἢ ννᾶ5 ἴο δ6 
δεςορίοα 45 ἴμ6 οηὰ οὗ ἴδ θαυ! οῖ αἀἰπροηβαίίοη, 
τνῆο τηδάς {Ποπιϑοῖνοϑ “Ἢ ἀοογβ ᾽ οἵ ἀρργοδεὴ ἴο 
Οοὰ (Μαῖι. χχὶϊ. 14), ὑνογθ ΘΒΘΘΉ ΠΥ ἀπὰ 
ςοηεϊπυδά ἴο ὈῈ Ἰηϑρίτοα ΟΥ̓ 56 Ή5ῃ η 655, νυν μοί που 
ἰπεῖγ ἀοϑίχηϑ νγογὸ πιδληϊοοίοαὰ ὈΥ σταῖς οὐ ὈῪ 
υἱοϊδσηορ, δηὰ νυν ῃεῖποῦ (ΠΟΥ ψνοτο αἰγοςίοα ἴο 
ξαϊῃ οἵ ἴο ἀοπηηίοη. ὙΠΟΥ γοΓῸ ἐῤίουε! ἀπά 
γοδεσ. ΜΝ τοὶ [οὔπ (ἢ Βαρίϊϑὲ ΠΙΔΥ 
Ὅο οοηϊγασιοά. Ηδ εοἰδιπηοὰ ΟΠΪΥ ἴο ργόρᾶσγο 
1Π6 ΨΨΑΥ ἔογ οῃδ "" σοπηΐηνς " (ἰ. 30). 

δεΐογε νπιο...} οἵ ὄπιθ. Ογδὲ σάπια ἤθη 
4“ 4}} {πίηρβ8 νοῦ τεδάγ,᾽" ἴῃ ἴΠ6 ἐμ] η685 οὗ 
ἔπιε: δηά {πογείοσε γῃοσνεῦ δηςοϊραϊοὰ ὉΥ͂ 
Βοννόνεσ {{{|6 ἘΠ6 πιοπιθηΐ οὗ ἴπὸ ἀϊνῖπο τονο- 
Ἰλίίοη 80 ἔδγ νἱοϊαίοα ἰ(5 ΠαγπΊοηΥ υνἱ ἢ ΠΠ6. 
ΎΠο οἱδιεσ ἰηϊογργείδιίοῃβ, "' ἰπϑίεδά οὗ," “"μᾶ536- 
ἵῃρ Ὀγ.,᾽" ““ἀραγῖ ἔοπι," “" Ὀεέογα ΠΥ ΠοπηΠι15- 
ϑίοη ἴο {ποπι.᾽ ἀο νἱοΐεποο ἴο ἴπ6 τνογάϑ, δηά 
ΘΟΙρτοββ ΟὨΪΥ ἔγαξτηθηΐβ οἵ {πὸ {ΠιῸ ἰάθᾶ. 

ἀϊά ποὶ ὀξαγ δε ϑύυς 85 Ἅὐέγε «υαὐδηρ 

,)ῶν δε εονμοἰαίίοη ὁ Ϊεγαεὶ [οὰαπα πο 54{|5ἴδς- 
[ἴοη ἰῇ ἴπ6 ΟΣ ΚΒ ΟΥ ἀδβίρηβ Οὐ ργοῃλϑ85 οὗ 
ἴποϑθ 0 5οιιρῃϊ ἴο βιυυθδειιυϊθ δηοίθοῦ ἤορα 
ἴον (αὶ ψν Πς ἢ {πὸ ἴγυθ ΟΠ γίϑι γθα! θά. ὙΤΠοΓΟ 
Ὑγ85 Ὧ0 ““ ΟὐΟβροὶ ἴογ ἴμ6 ροοῦ " ([ὑκὸ νἱ. 2ο, 
Υἱ͵. 22; Μᾳῖϊῖ. χιὶ. 9) {1 τὯ6 ϑοὴ οὗ πιδῃ 
ςΔΠΊ6. 

9. ἐδὲ ἀοογ] Ὧδε (πουρδὶ 5 πον σοη- 
οεηϊγαϊοα ὑροη ἴπο οὔἶοθ (ἐῤε ἀοογ), ἀπά ποῖ 
ὕροη ἴδο γοϊδίίοη (ἐδε ἄοον Ὁ ἐδε “ϑεεῤ). 

ὁγ »9)] ὙὍὌπδ οι ρῃδες ογάοσ Ὀγηρο οὐἱ ἴδ6 
υπίᾳυς ρῬοιϑθοηδὶ σοϊδίίοη πῃ ννὩϊοἢ (π6 [οτὰ 
δίδπαβ ἴο (6 Ὀο ονοσ, οὐρῇ ἴῃ τοραγὰ ἴἰο {86 
5Βοςοίγ. 

αην ν»παη}] ὙΤΠὸ νοτὰβ ἅγὸ υϑεὰ υϊΐε ζοπο- 
ΓΑΪΪγ, δπὰ ποῖ οὗ {πὸ ϑῃορῃογάὰβ οὔἱγ.0 ὙΠῸ 
Οηδ επίγαπος οησθ πιδάς (ἐγ μπῦ οπεέ ἐπίθγ) ἰδ 
ξο]Πονγεὰ Ὀγ {πὸ 4ϑϑιιγάησα ἀπὰ [ἢ6 δη)ογπιοηῖ 
οὗ ἐγεεάοπι (ἐκ “δαὶ! δε ταυεά....). ὙΒΕΘΕ 
ογάβ. ον ΘΠ] ἀθθογθς (πὸ Ὀ]Οσϑιηρ5 οὗ 8]} 
ΟἸἨ γι βίίδηβ, δηὰ ποῖ οὗἁἉ ϑεδοῆογβ ΟΪΥ. 

δὲ «δα ! δὲ ταὐυεά͵ ἀπά τα! χὸ ἐπ απαᾶ ᾷ ο οἱ, 
ἀπά 8811 ἥπά ραείωγε)] Τῆς ἔιἰηεβ5 οὐ (ἢδ 
Ομ γίϑιίδη ΠΠἴὸ 15 ΘΒ δὰ τη 115 ἴῆγοθ οἰθιηθηῖβ 
---ϑαίείυ, ᾿ΠθοΓΥ, συρροτί. Αἀπιϊϑϑίοη ἴο [ῃς 
[ο]ά Ὀτίηρε ἢ ἰξ ἤγβὲ ϑοουγγ (δε “δαλ! δὲ 
“αυεά)ὴ. Βιυξ [Π1]5 ΘοοΌ ΓΙ Υ 15 ποΐὶ ραϊποὰ ὈΥ 
ἰφοϊδίίοη. ὙΠ6 Ὀο ον  σοῶ ἐπ ἀπά σοφς ομξ 
νου οπάδηροηρ ἢϊ5 ροϑοη (Ναυπι. 
ΧΧΥΙ. 1); δυΐ. χΧχχί. 2): 6 δἜχεγοῖϑοβ [Π6 
βιιπὶ οἵ δἰ! ἢἰς ρονγοτβ, οἰαϊπηίπρ δὶς β8ῃᾶτθ ἴῃ 
(Π6 Ἰπῃοηϊΐδηςο οὗὨἨἉἁ (6 ννογὶἁ, ϑθοιιγο ἰπ ἢϊ9 
Βοπηθ. Απὰ ψ ῖἶο ἢ ἀοεϑ 50 δὲ Μπά: βασίμγε. 
ΗΘ 15 δῦϊε ἴο σοηνετί ἴο ἴδιο ἀϊνίποϑί ι.565 4}} 
1π6 ἔγυ δ οὗ 6 οαγίῃ. Βιιξ ἱπ 41} (ἢϊ5 ἢδ 
ΤοίΔ1Π5 ἢ 15 [ΠΠ6 “1η ΟΠ τϑί,᾽") δηὰ δ ἀρργοδοδεβ 
411} εἶϑθ “τῆγουσῃ ΟΠ τ 5:,᾿) ψῃο ὉΠ ηρ5 ποῖ ΟὨΪΥ 
τοαεταρίίοη θυΐ [Π6 ϑδιἰβέδοϊου οὗ πιδη 5 ἵγιιδ 
νδηΐθ. (ΟΟΠΊΡ. Υἱῖ. 27. . 

10. Τδε ἐῤὶεζ...7 Ομηβι ργεβοηΐβ ΗΙ πηϑοὶ ἢ 
ἴη Ηἰ5 τοϊδίίοῃ ἴο οἴποτβ (ἐῤγομσθ σιϑ 7...). 
Η!5 τίναὶβ βἰδπὰ Όγ ἰποπηϑεῖνοβ.Ό Απαά ἤετὸ {Π6 
ΤΑΘΔΠΟΓ ψογὰ (ἐδίοῦ ποῖ γοδόεςγ) ἰβ σῆοβθη ἴο 
8ῆονν ἴπ6 ἔγιιθ πδίυσγο οἵ {πὶ ΠΟ ἢ ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο 
6 655 διδίθ! νυν ἰξ 5 δοθῆ ἰῇ 115 ΠΊΟΓΟ 
νἱοϊοηΐ ἔοττηβ. 

0 ἀε5͵γο001] ΜΝ ΠΟΟνΟΥ 986ῖ5 τ ἃ 56} 5ἢ ἰάοδὶ, 
δηὰ (2115 βδῃογί οἵ ἴπ6 σοπιρίεἴθποϑθ οὐ 56]- 
ϑλογιῆςς, δυγιάροβ (6 σεβουγοθβ οὗ πιῆ, Ηδ 
ποῖ ΟἿΪΥ “ἐεαΐς ἴο 5457 ἢὶ5 οὐνὴ οπάς, Ὀυΐ 
ἴῃ ἀοίηρ ἰπ5 6 ΠΟΟΟΘΒΑΓΙΥ ἀλε αιὰ ἀε11γ0γ9. 
[η 16 ρυγϑυϊ οὐἨ ἢ15 οδ)]θςϊ ἢθ νναϑῖθβ "πὸ δηὰ 
Β6 νναϑίοβ {Π6 ϑιιδίδφηδηςθ οὗ [ἰϊδρ, ὀνθη 1ζ Πθ 
ἀοθβ ποῖ ργόροϑὲ ἴο ἢὨἰπηϑοῖ 5ιιςἢ δὴ οπά. Τἢ15 
8. ἃ ὈΠΙΨΘΙΒΑΙ ἔτ (εορρείδ, ποῖ εαγι); πὰ 
εοηίγαϑίοα νυ] ἢ ἰξ 5 [6 βίη ρὶο ὑπράαγδ] ]οἰθὰ ἕδοϊ 
1 ο8.λ9 (ποῖ 7 4» 406) ἐδαξ ΤΑ ΘῈ ἸΔΑΥῪΥ δαύε 



« ἴξοὶ. 4ο. 

154 
Ι δηιὶ ςοπιεὲ ἴπδῖ {ΠΕΥ πὶρῆς πᾶνε [Πξπ. 
πὰ τῆλ τΠῸῪ τηϊρῃς πᾶνε “ΐ πλοῖα 
Δουπάλητϊγ. 

11 41 λὴχ ἴΠε ροοὰ βῆερπεγά: τὴς 
Ἐκεῖ, 2. δορά ΒΒερῃεγά ρίνει ἢ μἰ5 1" ἔογ τῆς 
2. 

᾿ ἃ5 Ρογρεῖνθα (καλός). ἴη 

85Π66ρ. 

ἐξ απά »ἀγ ῥαυε αὐππάδηοθ. ΤΠ6θῈ ἔννο 
Διτη5 ἀ΄ὸ σοηϊγασιοά ἢ ἀἰ ἀπά ἀεεέγον: ἴῃ 6 
ςοηίγαϑί ἴο “" 5[68] " 1165 ἴῃ [86 νϑῦγῪ ἴϑεςϊ οὗ 
ΟἨγιϑι 5 σοιηϊηρ. Απὰ ἰμπ5 (86 ννοσκ οὗ 
Ο ϑὲ ἰ5 ργεβοηίθα ἴῃ 15 ἔννο ᾿βϑϑθβ, νυ ῃ]ς ἢ 
ςοστεβρομαὰ ψ ἢ {πὸ ἴνγο ἔδιδὶ ἰϑϑθθ οὗ {Π6 
86Π53ἢ ργορδεῖ : ἴῃ δίς οὗ Πδ, δπὰ ἴῃς ρὶεὶ οὗ 
δρυπάδηςο, [ω{ ἴῃ {56} 5. ηοΐ 411. 'ΓΏθγε 
τουδὶ 6 4150 ἐδαΐ νυν ἢ 5841} τηδι πίδίη, δπὰ 
βίγεηρίμοη, δηὰ οὀχίοπα ἴδὸ δοϊίοη οὗ 16 ; δηὰ 
1ῃ15 αἷϑο Οιγίϑὲ ἅββϑιιγθβ Ηἰ5 βῆδοερ "" πὰ 
Ραϑβίιιγο.᾽" 

»ἶσδὲ αυε ἐξ (16)... αὐωπάαη!} ἘΔΊΒοΓ, 
ἸΏΔΥ ἈΔΥΘ ΒΌμπαΒ:06 (περισσὸν ἔχωσιν). 
ΤΟ τερεϊοῃ οὗ ῥσυε (ἔχωσιν) ροϊπηί5 ἴο 1:15 
ΡΑτΔ 6] 5πι. ὙΠ ἰάοα ἴῃδὲ [Π6 ρῆγαβο ροϊηϊβ 
ἴο 5οπηοίβίηρ πογα ἴλη 116, 5 16 Κιηξάογηῃ 
οὗ δοάνθῃ, ογ ἴῃ6 ραγίοἱραίίοῃ ἰῃ {πῸ ἩΟΪΥ͂ 
ϑΡΙΠ , Οχργεβϑοθ ΟΠΪΥ͂ ρασὶ οὗὨ ἴπ6 πιοδηίηρ, 
ὙΠΙΟὮ ἰ5 ἰηἀἰςδίεά ἰη 1. χό. 

11--16. Το ἰαϑὶ νοῖϑε ἤυγη σἢο5 [Π6 (γδῃ- 
βιἰοη ΠΤ Ὸπι με δοςίδὶ ἴο ἴδ ρεγβοῆδὶ τγεϊδιϊοῃ, 
ἔτοπὶ [86 ἀοογ ἴο {86 «ῥεῤῥεγά. Ὑνο ρΡοϊηΐβ 
ΑΥΘ 5ρθοῖαἢΥ Ὀγουρϊ οὐ ἴῃ ἴπ6 σπαγαςίοσ οὗ 
“(Π6 φοοά Ξῃερποτγά," Ηἰ5 ρογέθςοϊς 56} δου ῆσο 
(11--13}; δηά Ηἰδ5 ρεγίεςϊ κπον]θάρε (14,15), 
ΜΒΙΟἢ οχίοθηά Ὀεγοπὰ [πὸ σᾶπρὲ οἵ τηδη᾽5 
νἱδίοη (16). ὙΤμε μος ρογίγαϊζιγε οἵ “186 
Οοοά δῃερβετά " ἰ5 ἃ σοπηπιθηΐῶσυ οἡ [58]. 11}. 
866 195 ΕἼΤΓΒΕ Οοβρεοὶ ἰῃ πὸ 1ἃἂνν,᾽ Ρρ. 
101 ἢ. 

11. Τα» δε σοοά “δερῥεγα ΤὮΘ οχαςΐ ἔοσπ. 
οὗ [μῈ ἐχργαβϑίοῃ, 1 αηὲ ἐδε “δερῥεγά, ἐῤε φοοά 
(5μερβεσα), σαγτῖεβ θδοὶς (πε (Πουρῆς ἴο οἴπεῖβ 
ΨηΟ ῬΑΓΙΑΙΥ δπὰ ἱπῃρογθς εγ ἀἰϑοβάγρο ἴδ 
οἶος νος (ΟἾγιϑὶ ἀἰϑοθαγρεβ σοπιρίείο]γ. 
Το ὀρΠοῖ 1156} 15 γεηγκδῦϊε (ὁ π. ὁ καλός). 
[τ τϑο8}}8 [6 ρἤγαβθθβ "πὸ ἴγὰθ Ὀγοδα" (ν].32), 
δηὰ “πὸ Π16 νἱπθ ᾿ (χν. 1). Ὀυξ 11 ἰ5 50ΠΊ6- 
ννμδί αἰβδγεηῖ. ΟΠ τιβὶ 15 ποῖ οὔἱγ ἴπε ἴΠ|6 
Βπορῃεγὰ (ὁ π. ὁ ἀληθινός), ο [16]5. {πὸ 
Ἰάθα οὗ (ῃς βῃορμογά, Ὀυὲ Ης ἰ5 {πὸ σοοὰ 5πθρ- 
μετὰ ψῆο 1815 1ῃ6 Ιάθὰ ἴῃ 5 δἰίγαςξϊνα 
Ἰονοθιϊπθβϑ ΤῊΣ ὀρὶ (Ποῖ ἱπηρ ῖθ5 ἴῃς σοττεβροηά- 
Θποθ Ὀοίννθοη [Π6 ποΌ ΠΥ οὗὨἨὨ [6 σοποθριίοη 
δηᾷ {ΠῸ βοδυῖγ οὗ 1Π6 γοδ] ϑσαϊίοη, ΤῊ ""βοοά᾽" 
5 ποῖ ΟΠΪΥῪ ροοά ἱηννάγαάϊγ (ἀγαθός), Ὀμπὶ σοοὰ 

6 {ἸΠ]πιθηΐς οὗ 
Η!ς νοῦς “16 Οοοὰ ϑδορμοσγα ᾽" οἰφίπη5 (ἢ 6 
δαπηγαίοη οὗἉ 41} [δὶ 15 σθῃθγοι5 'ῃ τηδη. 

δε σοοά «ῥεῤῥεγ ΤὮδ σδαγδοίοσ οὐ [Π6 
Οοοά ϑπορμοσγά 15 ἤγϑῖ ἀθβογι θεά π΄ [56]: 
δηὰ ποη (14 81.) [Π6 τοϊαϊοη οὗ (Ο γίϑε 85 ἔῃ 6 
Οοοά δϑδερμογὰ ἴο ἴῃς ἤοςϊκ. Το ἤτγβί ρἰσΐυγο 

5: ΙΟΗΝ. Χ. [ν. 1, 12. 

12 Βιυῖ δε τδῖ 15 ΔἍπ Πίγεϊπρ, ἂδπά 
ποῖ ἴπε βῇβερῃεγά, ννῆοβε οὐνὴ τῆς 
8Π6Ὲρ ἅγε ποῖ, βεατῇ τῆς ννο]ῇ σοπηΐηρ, 
δηά Ἰελνεῖῃ τς 8ῆεερ, δηὰά βεειῃ: 
δΔηά τῆς ννο]  σδῖομοῖῆ τῆ πη), Δηἀ 5ςδῖ- 
ἴογεῖῃ τῆς 5Πεερ. 

ΠοΟνγΟΥΟΥ 5 ἴῃ 1561 σοηογαὶ, ἀπά ἴὲ ἰ5 στοῦ 
ἴο 566 δὴγ ἀΐϊγοςϊ δρρ]!οδίίοη οὗ [Π6 ἱπιᾶξοβ 
οὔ [6 ““διγο ης ἡ ἀπὰ οὗ “16 νου δ" 85 
ςοηίγαϑιοα ἢ οπθ δποίπογ, ἴο πε [ὸνν5 οὗ 
{πε {ἰπ|6. Βοῖίῇ ᾿πἀδοὰ πὰ {δεῖς σομηίογραγῖϑ 
αἵ 41] {1π|65. 
ξένε δὶς 4] Ἰαγοῖὰ ον δ. {72 (15 ἴῃ 

σνυ.ῖς, τὴ, Κος.). ΤΠ ΑΟΝ. σοπιε5 ἔγοπι Ὁ] 8.. 
ὙΥΏΙΟἢ γτολάὰβ ἤοτο ἀἐαὲ απίριαρι. ὙΠῸ ρἤγαϑο 
18 ρδου αν ἴο δῖ [οἢη (ἢ ἴδ Νὸνν Τοβῖδ- 
ΤΑρη), σὺ. τς, 17. ΧΙ. 27, 38, ΧΥΟΙ2Ι 1 [οΠη 
τ. τό, δηὰ ἰ5 ποῖ ἐουηὰ οἰϑοννῆογο. ΤῊ ἱπιᾶρὸ 
Πιᾶ5 θθεη ἐχρ]αἰποά ἔτοπὶ {με ουδίοπι οὗ ἰΑγίπς 
ἄοννη ἴῃς ρῥγίοε ἕο νυ}ιϊςἢ δηγίίην 15 οοἰδιποὰ 
(ςοπιρ. Μαῖίί. χχ. 28), 45 ἤθγε {πὸ ξοοὰ οὗ (ἴῃς 
δίθορ. ὙΠ υὑϑᾶρο οὗ δι [μη (Χχιὶ. 4) γαῖ ποῦ 
διξροβίς ἴη6 Ἰάεα οὗ ριιϊξίηρ ΟΗ͂ δηὰ ἰδγίηρ 
5ϑὰς ἃ5 ἃ τοῦθ. ὙΠ ρῇγαϑθο “"ἴο ἰᾶῪ ἀόοννῃ 
{6 πηυϑὲ ὈῈ ςοπιρατοά νὰ (π6 Ἰληρυαρο 1 
νἱ. εὰ, ΜΠ ο ἢ ΟΧΡΓοσθθ9 δηοΐμοσ ἀϑρεςΐ οὗ ἴδ6 
{ὐἢ. [{ 5 ροβϑίθ!ο ἰῃδὲ ἔπογθ ἸΏΔΥῪ Ὁδ6 ἃ Γὸ- 
ἔεγεποο ἴο [54]. 1]. το (98) ὀρ Αι 
3ὃγ (ὑπέρ, ἐπι δεῤαί 7) εδε «“ὁερ) ΤῈ δ ποῖ 

δ8ιὰ ΕΧΡΓΕΘΒΙΥ ἔῸΓ ἢὶ5 βῆθερ (νυν. 3, 4, 26). 
ΤΠ που ἢ ΠΟΓῸΘ ἰδ βπρῚγ τῃδῖ οὗ {8 ἱπίηϑις 
τεϊδίίοη οὗ ββορῃεγὰ δηὰ ἤοοκ. 

12. ΒΜΒμὲ (οπλντ) δὲ ἐδαὶ 'ς απ δι γεδίπσ, απά 
ποῖ δὲ (8) «“ῥεῤῥεγά...1 Α,(5 ἴδε ξοοὰ 5ββερβεγά 
τοραγάξ ἢϊ5 ἀυγ, δηὰ 15 Ὀουπα ὈΥ παΐυγο ἴο 
[Πε 5Π6θρ, 50 ἢ]15 σῖνδὶ 15 ἀθϑοσι θα ἃ5 ἃ ἢϊγο- 
᾿ς Ψῆο ἀοεβ 5 ψοσκ ἕο ἢϊ5 τενναγά, δηὰ 
50 ἰ5 ποξ σοηηροϊδα Θβϑθη 4} νυ ἢ [6 ἤοςκ. 
Τῆς Ιάθὰ οὗὨἨὁ ἁ ““ονη"" δεῖε 15 ποῖ (δδΐ οἵ 
ἱπάϊνίάυδ!᾽ μοβϑεϑϑοίοῃ (1 Ῥεῖ. νυ. 2 8.), δυϊ οὗ 
ΡΕΟΌ ΑΓ τοἰδι οπϑἢϊρ (υ. 3). 

““ε|Ὁ] ὈθΒοΙάσῦμ. ὙὍἢο ΨΠ0]6 5οὺ] οὗ [ἢ 6 
Βίγοιηρ 5 σοποοηϊγαϊοα (ςοπιρ. νΥἱ. 19) ἔοτ 
[86 {ἰπ|6ὸ ροη ἴδ Δρργοδομίηρ ροτ!, δηὰ ἔῆθη 
μ15 σμοῖςθ ἰ5 πιδάθβ. Αὐυριυβέης (κά ἦος.) 5875 
[ΟΥΘΟΙΥ ρα απίηιὶ ἐἥγποῦ' σα. 

ἐδε «υοἱΓ ὍΤῆὸ βοςκ [5 115 παίυγαὶ 6η6- 
Τηΐϊο5: δηὰ ψγνῆδη ἰΐ ρδϑϑθβ, 45 ἴἴ πιυβῖ, ἰηΐο 1Π6 
τνου]ά, 1 15 ὀρθὴ ἴο τδεὶγ δἴτδοκϑ. 

εαἰοῤεῖδ...106 “δε. Ρ} βοῖκοιι ἐῤερι πᾶ “.α41- 
εγείδ ἘΜΛῸ ΖἸΟοοΙς. ϑοπὶθ ζ[2]Ϊ υἱοῖϊπὶ5 ἴο [Π6 
αἴίδοϊκ, δηά 411 ἰοϑα {ποὶγ υπιγ. [πάϊν!άπ4]5 
ῬΟΙΠΒἢ: [ῃ6 ϑοςίοῖυ ἰ5 Ὀὑγσγοκοθὴ ὑρ. Τῆς νψογὰά 
ἴο 6 ϑιρρίιοαὰ αἴἴεγ “εαὐογεδ ἰα ἢοΐ “16 
βῇθορ," νοῦ 15 ὙὙΓΟΏΡΙΥ ἰπϑογίοα ἰῇ ΤὨΔΏΥ 
δυο οΥ 165, Ὀυῖ “6 16 Βοςκ.᾽ 

εαἰοδεί δ] βοισοῦμ (ΟΥ “παϊοδείδ). ΤὍὌδα 
ννογὰ (ἁρπάζει) ἀθϑοῦθεβ ἴπ6 βϑυάάθπηθβθ 85 
νν6}} 25 ἴῃς νἱοϊθησα οὗἩ ἴΠ6 δ5ϑϑυῖ. Οοιρ. 
ν. χ,8 ἢ, Μαῖϊ. χὶ, το ; Αςῖϑ χχιϊὶ, το. 



ν. 13---ι.6. 

11 Τῆς Πἰγεϊπρ βοεῖῃ, Ὀεσδιϑε ἢς 
18 ἅπ Πίγα ηρ, ἀπὰ σλγεῖῃ ποῖ ἔογ ἴδε 
βῇῆεερ. 

14 1 δπιὶ {πε ροοὰ βΠπερῃετγά, ἀπά 
Κηονν ΠΙΥ͂ “ὁεορ, ἀπά δὴλ Κποννῃ οἵ 
ὨΛΪΠα. 

Ις ΑΘ8 τῆ Ελιδεν Κπονγεῖῃ πιδ, 

18. Ὑ{ρε ῥίγείδπσ ,εε6] ΤὨΐ5 οἶαυδε πιιισῖ 
Ὀε οὐοα οἡ ἴῃ6 δι βου οὗ (4 ΒΌΙ, 
1, 33 6, Μενιρδ., Τδεό., ες. ὙΠ δΟγιρίης58 
οὗ {π6 ἴτας γτοδάϊηρ ρ᾽δοοβ ἰη οἷοϑο σοηϊγαςί (86 
ἴλῖο οἵ (6 ἴαϊϑε ϑῃορῃβεγὰ δπὰ οὗ [ἢ 5ῇθθρ. 
ΤὨΟ ἀοιιθὶο ἰϑϑιιθ οὗ οονναγάϊςα δηὰ βιυβε της 
σομηθ5 ἔτοπὶ ἴδ ἔδεϊ [Δἴ ἢ6 ψῆο 5σῃουϊά πᾶνα 
Ὀδοη ἃ σιαλτγαάΐδη {ΠῚ Κ8 οὗἩ ΒΙπΊ56 1 πὰ ποῖ οὗ 
ἢ15 σμᾶσρο. Ασςογάϊηρ ἴο ἴδ [εννιϑὴ ἰγδαϊτίοη 
(ρδιίοοῖ, κα ἰος.), ἴῃ ββορβογά ἔοσγ γε νγᾶ5 
ΤΕΒΡΟΠ510]6 ἔοσγ ἀδηλδρὸ ἀοπὸ Ὁγ νυ] Ὀεαϑίβ ἴο 
[15 ἤοςκ. 

εαγεῖῥ ποῖ ὥογ... Οοηίγαβ σ Ῥεῖ. ν. 7. 

14 16. Το 1,οτγὰ Δρρ]165 ἀϊγοςιΥ ἴο Η]πι- 
5 Γδηὰ ἴο Ηἰ5 βοοῖϊκ ἴῃ6 464] οὗ ἐς Οσοοὰ 
δβορμοχά. 

14, 16. 1 4»... απᾶ ἐποαυ.. απά α᾽ι ἔποαυη 
97 γπίπε. «Λε δὲ Ῥαϊδεγ...ηπ, ουέπ “ὁ... .ἢ 
] α»ῃι... ἀπά 1 ἔποαυ.... απά ταῖὰ!ϑ ΚΌΟΝ 
16, 0900 885 ὉὍ82ὴ9 ῬΒΘΠΟΣ ἘΠΟΙΘΙΒ 
1209 δι! 1 ΚΟΥ 189 ῬΔΊΒΟΣ, δοςζογάϊηρ ἴο 
1η6 πχοδῖ δηοϊθηΐ δι Ποτ 165. 
Το τεϊδίίοη οὗἩ (ἢγιϑὲ ἴο Ηΐβ8 ρεορὶθ Ἵοῦ- 

τοβροπᾶάβ ἢ} τπδὲ οὗ {πὸ ὅϑοῃ ἴὸ ἴῃς Εδίδοσ. 
ΟομΡ. νἱ. ς7, χὶν. 20, ΧΥ. 10, ΧΥΙ. 2:1. ΤῊΘ 
γογὰβ ἀΥῸ ἢοΐ 51ΠΊΡῚΥ ἃ σοπηρατίϑβοη, δι {6 
Οἠδ τοἰδίίοη 15 (50 ἴο 5Ρ68Κ) ἃ πηδᾶϑιιγε οὗ 16 
οἴποτ. (ἢ γϑὶ ἤχϑι ἴοοκ οὐγ παῖιιγο ἴπδὶ ννε 
ταὶρ δ δβεγνγαγιὶβ γοοοίνο Ηΐβ. ϑιςἢ τπίϊι 4] 
Κηον]θάρε 85 ἰ5 ἀθϑοσι θα ἰηνοῖνοβ ϑυτηρδαίδυ, 
ον, σοιητλυγ οὗ παΐυγο: σ [οῦπ ἰν. ) ἔν: 
Οὐδ]. ἵν. ον 1 Οὐγ. Υ11}.. 2; οἢ. χνὶϊ. 3, 2ς. 

16. (οπιρ]οΐοηεβ5 οὗ κηον]οάρο 185 οοῆ- 
διιπηπιδῖθα ἰῃ σοπιρ θίοποϑβ οὗ σδοστιῆςσο Ῥοτ- 
δοϊ ϑΥΠΊρΡΑΙὮΥ ς4115 ουὐἱ ἴπ6 ρογίοοϊς σεπηθαγ. 
ΟὨγῖδὶ ἀοεβ δοίυδιν ννμδῖ ἴπ6 Οοοά δῃορπογὰ 
ῖ5 ὑιοραγοά ἴο ἀο. ΤΤηῖβ ἰπουρῃξ ᾿ολα5 ἴο 
ἴδε ργοβροςῖ οἵ ἴδ6 σεπιοναὶ οὗ ἴμ6 ὈΔΓΓΙΟΓΒ 
Ὀεΐϊννεθη γᾶςο δηὰ γᾶσο Ὁ. ἴῃς ἀδθδίῃ οὗ (ἢ τισί 
(Ερᾷ. ἰἰ. 12 Εϊ.: σομῖρ. Ηδοδτ. χὶϊ. 20). Βαυῖ 
1η 115 ἀϊδοουγϑο, 45 οἰϑουγῆογθ, ἴπ6 ἰδνν οὗ [86 
ἀϊνίης γτονοίδιίοη 18 οὐβογνθά, “"ἴο ἴδ [ον 
ἢγχϑὶ δηὰ δϊογνναγάς ἴο (Ὡς Οθηι]]ο.᾽" 

16. ΒΥ {πὸ δηϊὶεϊραίίοη οὗ ἴπ6 σοβϑ (χὶϊ. 
42) ἴδε ϑορίπῖι] Βογίζοη ἰ5 οχίοπαθά, ὍΤῆὸ 
βοοκ οὗ ΟἸγίδξ ἰ5 ποῖ Ἴοπῆποά ἴο ἴῃοβϑο 
Θποϊοϑοὰ ἴῃ ἴῃς [Θνν]5ἢ ἕο], νυ βεῖθοσ ἱπ ῬΑ]65- 
ἘὌΠπῸ ΟΥ οἴϑοννῃογο Ενρη Ὀοίοτο Ηἰ5 ἀδδίῃ, 
δ (ἢ6 νν8}}] οὗ ραγι το 15 511}} Ξἰδπάϊηρ, 
Ηδὸ “ ἢ45᾽" Οἴδπεν 5ῆδορ, ὑγῖο Ἔνθὴ ΠῚ ΠΟΥ ΚποΥν 
Η!π ποῖ ἅγὸ γ}}} Η!5 (ΧΡ: ΧΙ. .2). ΤΠΘ 
Ὑνογὰβ ἅσγὸ (6 διϑίογοδὶ δῇηγπιδίίοη οὗἨ [86 

5τ. ΙΟΗΝ. Χ. 

ἀνε 80 Κπονν 1 τῆς Βδῖπεγ: δπά 1 
ΙΔΥ ἄονγῃ τὴν [ἰ{6 ἔογ τῆς βῆεερ. 

16 Απή οἴδοῖ βῆςερ 1 ἢανε, ννῆϊςἢ 
ΔΓῈ ποῖ οὗ [8 [ο]ἀ : τῆςπι 4150 1 πχιιϑῖ 
Ὀτίηρ, δηά τῆεΥ 5841} ἤθᾶγ ΠΊΥ νοῖςε ; 
δᾳῃὰ τπετε 8841} Ρὲ οπε (0]4, σϑπά οἠς ὁ Ἐξεῖ. 37. 
ϑῃερπεχγά. 

Φ 

{1}, 1. 4, 9. Βὸγ ἴΠ6 ζοπεσγαὶ ἰδοισῃξ οοπὶ- 
Μαείϊ. νιν τὰ ἢ; [κκὸ χα. 28 ἢ. 

οὐδεγ “ὁκερ)]ὴ ἴῃ ἴδ οᾶϑθ οὗ ἴθ (ὐεπί!]68 
{ποτα ννὰβ πὸ ουϊνναγὰ ὑπ 7. ὙΠΟΥ ἀϊὰ ποῖ 
ἔοττη ἃ “101 Δ᾽) δ5 (ῃ6 [εὐν8, ῬΏοϑθ ννοῦκ 
νγᾶ3 τοδὶ ἰϑϑὰ ττουμὴ δὴ ουδνγαγὰ ογραπιζαίίοῃ. 
ΎΠΕΥ ψόγῈ “ βοδίϊζεγθοα δογοδα " (χὶ. ς2); 
Ὀυϊζ 51}}} 1Π6Υ ψψεγε ΟΠ σΙϑι 8. “" βῆδεερ " ἴῃ δεῖ, 
δὰ ποῖ ΟἿΪΥ Ροϊθῃπ δ! γ. 

ἐβρενι αὐκο 1 »πσέ ὀγίπρ] ἴῃ οὈδάϊεπος ἴο 86 
ἀϊνιπα [νν. (ΟΟΠΊΡ. ΧΧ. 9, ποῖθδ. 

ὀγίη] Ἀδίδεγ, 1984. Το ἰάθα '5 {μδῖ οὗ 
ΟΡΘΏΪΥ δϑϑιιπηῖηρ ἴπε ρσυΐϊάδηος οἵ {86 εἰσθι 
δηὰ ποῖ [μδῖ οἵ ψαϊμογίηρ ἴθπι ἱπῖο ὁπ Ὀοὰγ 
(συναγαγεῖν, χὶ. ς2), ΟΥ οὗ σοπάυςξηρ ἴῃεπὶ 
ἴο οπδ ρίδοθ (προσαγαγεῖν). Ὑδε ἴεηϑε ρΡοϊηϊβ 
ἴο ἴπΠ6 οπὸ δεῖ νυ βογθου (Π6 δηθρμοσγά ἴοὸκ Ὁ 
ΗΪϊ5 τὐἰρητ!} ροσιοη. ΤὨΐβ σου]ὰ ΟὨΪΥ δ6 
ὈγΥ Ηἰ5 ἀεδίῃ, νυν ἢ ΓΘ - Ὁ: 165 πιὰ ἢ Οοά 
Δῃὰ 1βογθῖοσε τῆδῃ (43 πιᾶη}) ἢ τπδη (ΧΙ. 
32). 
ἡ μαῖ ῥεαγ] Αςῖδβ χχυ!!. 28. διιοῖ οὐθάϊθηςδ 

ἷ5 {Π6 δίψῃ ἴδαὶ νγὸ ἄγε Ὁ γϑῖ 5 (υν. 4, 27). 
ἐδέγε “ῥα δὲ ομιό ζο 4] ὈΔΘΥ 58.811 ὈΘΟΟΣΙῚΘ 

--θον 5.4}}] ργεϑοηῖ ἴῃς δοςοπΊρ ἰϑῃπλθηΐ οὗ 
[ἴῃς δηςίθπὶ ριόρθοογ---οπμε ΨἸΟΟΙΚ, ομό 
δενά (εκ. χχχῖν. 23). ὙΤμαῖ ΜὨΙΟἢ “6 15." 
ἴῃ [δὲ οἴογπαὶ σοιιῆϑο] δπὰ {σι οὗ τῆϊηρβ 
οἰ ΒΘΟΟΠΊ65᾽) ἴῃ ὨιυιπΊδη ΠΙΒίΟΓΥ, δηὰ [Πϊ5 ϑίαρο 
ὉΥ 5ίδρε, δηὰ ποῖ ὈῪ οπδ Ἴοχηρίεῖα ἰγαηϑέογ- 
τηδλίϊοῃ. 
Το γδηϑἰδίίοη “" ξοϊὰ " ἔοσ “"" Ποοῖκ " (συΐζε 

ἴῸΓ ψγέχ) Μᾶ5 Ὀδεῃ πηοϑὲ αἰβαβίγοιι5 ἱπ ἰάεα 
Δηά τπῃ ἰηβιιθηςθ. 866 Αἀαϊεέοπαὶ Νοῖθ. ΤῆΘ 
σἤδηρθ ἴῃ ἴπ6 οτἱρίη4] ἔγοπι “" ἕο] ᾽" (αὐλή). 
ἴο “Βοος " (ποίμνη), ἰ5 πιοϑῖ κι κιηρ, δπὰ 
τονθδῖὶβ ἃ πον ἰποιρῆξ 85 ἴο 6 διΐιτο τοὶδ- 
ἰἰοηβ οὗ [ἐνν δπὰ (ὐθηῖϊο, ΕἸΘονγΠοΓῈ βίγοϑς 
58 ἰδϊὰ ὕροη τπμοῖς σογρογαῖθ υπίοη (Άοπι. χὶ. 
χα) {{), ἀπὰ ὕὑροῦ ἴδ δάπρ)ιϑθίοη οὗ (ἢς σεη- 
6165 ἴο 186 Ηοὶγ Οἰἷγ ([5341]. 11. 4); Ὀυϊ ΠΟΓΟ 
[δὲ Ὀοπά οὗ ξε ]ονγβαρ 15 σθοννη ἴο [16 ἴῃ (ἢ 6 
Ποπιπιοη τοϊδίίΐοη ἴο Οπο ἰ[οσγὰ. Το ν] 5:0 ]6 
οοηπποχίοη οὗ Οοὰ ν]Ὲ} ἰϑγδοὶ ννὰβ ἃ ἴγρο δπὰ 
Ρἰοάξο οὗ (15 οΥχίπαϊ δηά ιἱπίνετβαὶ Ἴοῃ- 
ποχίοη. ὅδε ὉΠ ΥῚ οὗ ἴπ6 ΟΒυσοῦ ἀοο5. ποῖ 
βρτηρ ουἱ οὗ {πὸ οχιθηβίοη οὗ ἴῃ οἱὰ Κίὶηρ- 
ἄοπι, Ὀυΐ ἰ5 ἴπ6 βρι ῖυδὶ δηςγρο οὐ ἰδαΐ 
ΘΑΓΉΪγ ἤγσυγο. Νοίδιηρ 15 βαϊὰ οὗ οπὸ "" ἑο]ά "" 
ὑπάογ (Π6 πονν ἀἰθροηϑαίοη. 

[ πᾶ Ὀ6 δάάἀεὰ δαὶ (πδ ΟὈ]Π ογδίίοη οὗ 
[5 ἐβϑθηζαὶ ἀϊδιϊποῖου Ὀεΐνγθεη ἴΠ6 “ [ο]ὰ ᾽" 
δηά (ἢδ ““ἤοοῖκ " ἴῃ πιᾶηγ οὗἉ {πο ἰδίου ὟΝ Ἵβίοσῃ 
γεΓβΙ Οἢ 5 ΟὗἁἩ [815 ραϑϑᾶψθ ἱπα!οδίοϑ, ἃ5 ἰδ ἄρρθδγβ, 

1558 



156 

17) ΤΒεγείοεε ἀοίῇ τν Εδῖδεγ ἰονε 
« ἵεαἱ, 53. πγ6, “δεςσδιβε 1 ἰλγ ἀονγῃ τὴγ 16. τῃαῖ 
ὡ πὶρης τὰκε ἰτ δρδίη. 

Ι8 Νὸο πηδὴ τἀκεῖῃ [τ ἔτοπη της, 
δυῖ 1 ἰὰγ ἰτ ἄοννῃ οὔ ταγϑεὶῖ. [1 μᾶνς 
Ροννεῦ ἴο ΑΚ ἴτ ἄονγῃ, ἂἀπά 1 ἤλνε 

« Αεὶς 3. 4ΤΗΪ5 σοπι- ῬοννΕΓ ἴο ἴακε ἴἴ ἐμὰ. 
ππδπάπιεης ἤᾶνε ἰ τεςεϊνεά οὗ ΠΥ 
Εδιδοσ. 

ἃ ἰεπάσθηοῦ οὗ Ἀοπιδῃ ΟΠ Υ, ἀπά [5 
βογνθὰ [ἢ ΠΟ 5118}} ἀδσρζτοε ἴο σοηῆσγῃ δηὰ οχ- 
(οηὰ {πὸ 4156 οἸ]αἰ π)δ οὗ ἴ6 Κοπιδὴ 566. 866 
Αἀάϊξοπαὶ Νοῖο, 

Τῆς ΓΙ ΑΙπλθηΐς οὐ ἴΠ6 ργοπηῖϑο Ὀοσδη ὙΠ ἢ 
{Π6 Θϑιδ Ὁ] 5ηπιθηΐ οὗ οπθ σμυτγοῦ οὗ [6νν ἀπά 
Οοηῖς (Ερδ. 11. σ, 81.) δπὰ γοῦὰβ ἑογννασὰ 
ἘΠῚ} τπ6 σοπϑυπηηδοη οὗ 8}1 πη 5 (Ἀοπι. 
ΧΙ. 26). 

17. Τρεγεῦογε] ῬΟΣ ὕμἰ6 σϑϑβοι (διὰ 
τοῦτο) --- ὨΔΠΊΕἶγ, παῖ ἰἢς Οοοά ϑδορδεγά 
ἔγθοὶυ οἤετβ Ηπιβοὶῇ ἔοσ Η]5 ἤοςκ, ἴο Ὀγίης 
411 ἰηΐο ἃ ἴτιις υἱηἰγ---ἀοέρ 89 ῬΘΔΊΌΒΘΙ ἰουέ 
»ο. Το ρεγίοςὶ Ἰονο οὗ (ἢ6 ϑοη οδὶὶβ ουΐ 
(Υ ννὲ ἀᾶτγὸ 50 5ρ64..) πὸ ἶονς οὗ ἴπθ Βδίδογ, 
͵υϑῖ 45 πιδη 8 ἰονθ οδὶ]ὶβ οὐυΐ (6 δοῖίϊνε ἰονὲ οὗ 
ΟΠ γβῖ. 

Τἢο γοάσοη ἴδιι5 ψαϊπογοὰ ἔγοπι ἴῃ ἔουΤΏΟΣ 
γΟΙΘ65 18 5 ηπιδὰ ὉΡ ἰη ἴδε βοηΐθησα ΜΝ ΠΙΟἢ 
ἕο] ον 5: ὀεεαιε 1---ἰῇῆθ ργοποιη ἰ5 Ἐπηρἢαδῖϊς, 
Ι, ἴῃ τῃ6 ὀχϑγοῖθα Οὗ ΠΥ ρογβοδὶ νν]]}--- -ἰαν ἄραυπ 
»7 Δ ΜῊ [15 οἰθασ ἐπα ἴῃ νίονν, ἐῤαὶ 1 
ἸΔΔΥ͂ (ποῖ »ηἰσ 1) ἑαζε ἐϊ αφαίη. ὙΤΠὸ “τη ἢ 
(ἴνα) πιᾶγκβ ἃ ἀεβηϊΐϊο ρίγροβθ, δηά ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ͂ 
ἃ ταβυϊὶ οὐ ἃ εοπάϊτπίοη. ὅδ ϑδογῇοθ 15 ποῖ ἃ 
σλϑιίηρ ἀννᾶγ οὗ ἃ δ)εββίῃρ οἵ Οοά, ὑνυΐ ἰ5 
1156} τηδά ἰῇ ογάογ ἴο ρίνο ἴῃ Ὀ]οϑϑίης ΓΆ]]ΟΓ 
ΤΟΙ γ, πὰ {Π|5 οηὰ 5 ἤθγα ἀἰϑιης Εν 5εῖ ἐογίῃ. 
ΕΟ τίβὶ ἀϊθά ἴῃ ογάογ ἴο γῖϑθ ἴο ἃ σοπιρί εἴθ {6 
δηὰ ἴο ταῖβο τπὸπ νι Ηἰπι. ὍῊ]5 ρυγροθο 
ονοκοά (ἢ6 ἰονο οὗ {6 Βαΐδμογ. (οιιρ. χὶϊ. 22; 
ῬὨ]]. 11..9; Ηεδν. 11. σο, χὶϊ. 2. 

18. Νο "παη ἰακείῤ ἐξ... ὝὙὍΠα δογίϑβεϊς 
τεδάϊπρ (ἦρεν), νης ἢ 5 γοῦν ἴτιθ, πὸ 
οὐδ ἰοοί [ἢ ΝΣ μηδ. ΟΡδΩ5 ἃ δ᾽ πηρ5ε ἱπίο 
{Π6 εἴεγπδὶ σουπϑεὶ ᾿Ἰηἀερεπασηϊ οὗ τἰπι6, ἰπῖο 
εἰ Βεΐῃρ " 45 ἀϊβιίηχυ ϊϑηοὰ ἔγοπὶ “' Ὀοσοπηηρ." 
Οοιρ. Ἀδν. ἷν. αὶ (σαν καὶ ἐκτίσθησαν) ; 
ϊ. 4. ΤῊ νοτκ οὗ Ο᾿γιϑῖ, (6 [ποδγηδῖθ ϑοῃ, 
νγᾶ5, 380 ἴο βρϑᾶκ, δἰγθδάυ δοςου)ρ  ϑημθὰ ννἤθη 
Ἧδε εδπθ6. Απὰ (ἢ15 ννοσῖκ ννᾶ5 ἱπὰ Ὁγ πο 
ςοηβιγαϊ πίη ροννοῦ δ ἢγβὶ (ἐοοξ) Ὀυζ ννᾶ5 ἴο 115 
ἰαϑὲ ἰβϑυθ ἔμ ἢ] 1οὰ ὉῪ {με ἔγεθ- ν}}} οὗ ΟἩγισῖ 
ΗΙΪπιϑοὶῖ, ἴῃ Βαγηοην Δ ἴπῈ Ψν}}} οἵὐἨ ἴδ 
Ἑδίδοῦ (ν. 20, Υἱῖ. χ8, Ννἱ!}. 28, 42, Χχὶν. 10). 
Ἡρτῖὸ οὐΪγ ἀοόβ (  γίβὲ οἰδὶπι ἴο ἀο δηγίμιηδ 
“ἰ οἔ Ηἰπιθε}  " (ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ). Οοπῆρᾶγε ἃ {κὸ 
σοηΐϊγαβί ἰῇ ν. 21. 1}. 14, 18.ὕ 

ἐαζείδ 11] “ἸΔΚΟΙΒ ᾿ὲ ἀννᾶγ " (αἴρει,  υἱξ. 
ἐο}4), Μαῖϊ. χιῖ!. 12, χχν. 28 ἢ. 

1 δανε }οιυεν...} 1 ῥανε εἰ}, τοὶ 5ἰτρ]ε 

στ. ΙΟΉΝ. Χ. [ν. 17.---δἹ. 

19 ἢ ὙΠ εῖε ννᾶ8 ἃ ἀϊνίβίοη τῆοτγε- 
ίοτε ραὶῃ διπιοηρ ἴῃς [εννβ ἔοσ τῆεβε 
ΒΑΥ]Ώ ΡΒ. 

20 Απά τῆλ οὗ ἴπεπὶ 5αἱά, Ηεςε 
Βαῖῃ ἃ ἀδν!]}, δηά ἰ5 πηδά ; ΨΥ ΠΕΔΓ 
γε Πἰπιὶ 

21 Οἰδεῖβ εαἰά, ΤΉδβ6 δε ποῖ 
τῆς ννογάβ8 οὗ ἢΐπὶ τῆλϊ ἢαῖῃ ἃ ἀεν!]. 
ὕλη ἃ ἀεν!] ορεη τῆς εγεβ οὔ τμε δ] πᾶ ὁ 

ΔΌΪγ, Ὀὰῖ ᾿υδὲ αυὐϊπογΥ (ἐξουσία) ἴο ἀο 50. 
ΤΠα οπιρ[αϑι5 ΜΓ ὨΙΓἢ ἰ5 ἰδ! ά οὐ ἴθ ρογβοηδὶ 
ἃεῖ οὗ βδδσπῇῆςο ἰ5 ἰγδοθὰ ὕὈδοῖς ἴο 115 στοιπά 
ἴπ [8656 ννογάβ8. Το ἴννο ραγῖβ οἵ ἴῃε ὁπ δςῖ 
οὗ Ἀοαριιρίοη ἅΓὸ 5εῖ 5:46 Όγ 5 (1 ῥσυε γὶ δὲ 
ἐο ἰαγν ἀοαυη, 1 ῥαυε γισδὶ ἴἰο.. . ἐσάε αραϊη). 

1 βαῦυε βοευεγ (τὶ Ὁ) το ἰαγ ἐ ἀοαυη] [ἢ 
(Π6 ςαϑ6ὲ οἵ (Ἰ γίδὲ ὀνυθὴ ἀδαϊδῃ: [1561 ννᾶ5 νο- 
Ἰυπίλτγ. Ηἰ5 ν"}}} ἰο πὸ 1λϑὲ δβοϊυἴεϊγ ςοἱἢ- 
εοἱἀδὰ ννἱῖμ [πὸ Εδιῃοσ᾽5 νν 1}, 580 τὶ Ηδ οου]ά 
ἀο ννῆδί ἢο πιᾶη Ἵδη ἄο. 

1 ῥαυε βοαυεγ (τι Ἀ1) ο ἐαζε ἐϊ (λαβεῖν) 
αφαϊη}] ὍΤῆο νογάβ σοπίδιη ᾿πρ]1ο 1 Ἐν ἴῃς πὶγ9- 
(ΘΓΥ οὗ ἴδ ἀϊνίπο- υπηδη Ῥογβοη οἵ ἴπε 1 ογά, 
ξαϊμεγοὰ υρ ἴῃ Ηἰ5 ἀϊνίης Ρογβοηδ  γ. [ἢ νἱτῖι 
οὗ 115 υπάγίης Ῥεγβθοπδ! τυ (ν. λό), Ηδς δδὰ 
ΡΟΜΕΥ ἴο ΓΕΥΝΙΕῪ 4}} (Πδὶ νγ5 ἀϊβϑοϊνεἀ ὈΥ͂ 
ἀεδίῃ, “ ἑακίηρ " 1τὴ [15 ϑεηῆϑε [δῖ ὙΠ ΙΓἢ ννᾶ5 
εξἰνθη Ὀγ ἴθ Βδίποσ. Οὐοπιρ. ᾿. τς. ΟἾγίϑί ἰῃ 
ΗΙ5 ἀϊνὶπα παΐυγε ψοσκα ἢ ἴπ6 Εδίδοῦ, 
ΤὨυϑ ἰἢς “τῖρῃς " οὗ [Π6 δοη ἴο “ἴᾶκθ᾽" ΠΕ 
ἃϑαϊῃ σοπΊρ]οἴοῖγ δδιτηοηὶζοθ ἢ ἴῃς ἕαςῖ 
(πὶ (ἢ Ἀδουτγτγοςίίοη 15 οἰϑεννθογε γείοτγεα ἴο 
[δὸς Βαίΐδογ, (πουρῇὴ ἴῃς 580η 15 ἴπ6 Ἐδυστοοίίοη. 
Τρ {Ἐπ Π ΠΕ σι π ννὨςἢ 15 οης δηά Ἴοπὴ- 

Ρἰεῖε---ἴἰο ἰἴᾶγ ἀοννῃ [τξδ ἀηἀ ἴο ἴᾶκε [᾿ δρϑίη-- 
15 ἴῃ6 5οιΓοο οὗ οἴθγηδὶ 1: χὶϊ. 4οὸ ἔ,, χίν. 21. 
Τῆυ5 τπὸ δοϊίοη οὗ {Π6 ϑοῃ ἰ5 βπα!]ν θὰ Ὀδοῖκ 
ἴο Ηἰ5 Κδίμεν. (Μη αΐϊδεγ, πὰ ποῖ ΠΡ 
ἐῤδε Ἑαλδογ) ἴῃ ἴθ βθῆβε οὗ {πὸ ρῆγαϑθο οὔ 
1 4ο ποἰῥίηφ. 

19. Τδεγε εὐα,4 (ΔΣ089) 4 ἀϊυϊείοη (οπηξ 
ἐδέγοογο) ασαϊη ἀριοης ἐῤὲ συ Ἃ5 ΥΝ]]. 43 
(π ἴ86 πιυ]εειιά6), ἰχ. τ6 (1π πε ῬΠδτγίβθ65). 

ἐῤεις “αγὶπρ4} δεῖς ὝοΥ ἄα (λόγους, Ν υἱξ. 
σεγηιοπ), ἴῇοθ6 ἀἸβοοῦΓθ65 : ποῖ ΟἿ]Ὺ ἴδε ἰΔϑῖ 
ΡΑγΔΌΪο5, Ὀὰΐ 41} {6 ἀϊδοουγΓβεβ οὗ 1}}}5 υἱϑβίξ, 

40. Ηε ῥαὶδ α ἀευϊ (ἄθτιο}}} ΟΥ̓ νἱῖ. 
10, ΥἹ]. 48 

«υδν δεαν γε ῥίνη] ΤῊΪ5 ννᾶ5 5381 ρραγθη 
ΌΥ ἴδοϑθο Ψνῆο ἤραγεά (δε οἴἴθος νης ἰἢς 
(εδοπίηρ οὗ ΟΠ γιϑὶ δά. 

2]. Τῤκιε αγὸ πο ἐῤε «υογά .. . ἐδε 58 γ- 
πεβ (ῥήματα, υϊξ. νεγόαλ) ---- ἴθ βρεςίῇς 
υἱίογδηοεβ ννϊοἢ ἀγτοϑίοα ἔπειγ διϊεπίοῃ, δηά 
ποῖ {6 ξόπεγαὶ ἰθδοδίηρ---οὗὐὁ οπε ΡῬοββϑϑβϑά 
πὶ 8 ἀθπο! (δαιμονιζομένου). Τῆς 
ἰοδοδὶπρ (561 τοξιΐοα ἴΠ6 σἤαγρο οὗ πιδάμποββ: 
{πε ἂςὶ ἱπάϊςαϊεβ ἰ6 ςο-ορεγδίίοη οὗ ἃ βοννὸσ 
ειελῖοσ ἴπδη δπὰ ἀϊῆβογοηξ ἔγοπι ἰμδὶ οὗ ἃ 
ἀξίου (απ α ἄθπιοα οῤεη.... ὃ). 



Υ. 22---25.] 

22 ἢ Απά [τ ννᾶ8 δ Ϊεγυβαίειηι τῆς 
“αι Μδος. ἐξελοῖ οὗ τὴς ἀεαϊςδίίοη, ἀπά ᾿ἴ ννᾶ8 
4. 5υ" Ὑν]ηἴογ. 

22 Απά 7εβιι8 νγαϊκαά ἴῃ τπ6 ἴδηι- 
ΡΪε ἴῃ δϑοϊοπιοπ ̓β ρογςῇ. 

νη, ῥηαὶ ᾿ς δα ΗΟ 106 Ηἰ»με 
ὀφΐογε Ημ ρανηίοη (Χ. χ21--- 18). 

Ιη {Π|5 βεςξίοπ ἔπὸ ἰδϑε ποῦ οὐὁἨ ἔπὸ [ογὰ 
ἴο ΗΙ πιο στοᾶς μοϑ 115 οἰϊπιαχ. [ἢ Δησνοῦ ἴο 
ἃ ἀϊγεςῖ φυεβίίοη ρυΐ ἴο Ηΐπι ἴῃ ἴδε ἰεπιρὶς 
δὲ ἃ ϑθάβοῃ βυρροβίινο οἵ στοδί ἤορϑ (22---24), 
Ηε ἀϊγοςῖβ ΗΙ5 ἰηϊεττοζαίοιβ ἴο Ηἰς ἰθδοῆίης 
δηὰ Ηἰ5 ψνογκβ (25), ἢ }]Ὲ Ηςδ ροϊπῖ5 οὐ {π6 
ξτουπὰ οὗὨ {πεῖς ὑπὈεϊοῦ (26). Αἱ [πὸ 84π|6 
πιὸ Ης οἷαϊπιβ ἕο Ηπηϑεὶξ ἃ ἤοςοϊκ βοραγαῖθ 
ΠῸΠπΊ ἴπο σοττιιρῖὶ {ΠοοςσΓάςΟΥ, ἕοσ νης Ηδ δὲ5 
Ῥγονϊ ἀρὰ ἴθ ἔμυϊηθβα οὔ 1 (πγουρ Ηἰ5 
ΔΌβοΪιο 6] ]οννϑρ ἢ ἴΠ6 ἘΔίΠοΣ (27--- 30). 
ΤῊΙ]5 οἰαί πη, νυν] ς ἢ 15 γα Δ  ἃΠ ἀηϑννεῦ ἴο 
(ῃς οτγχίηδὶ φυεπίίοη, ἰοδά 8 ἴο δη οιρυγϑοῖ οὗἉ 
νἱοίεπος (31). ΟΠ ϑὶ δραΐϊῃ δρ ᾿ἴο Ηἰς 
ὙΟΓΚ5 (12); Ὧπὰ, ἴῃ δῆβυνοευ ἴο πὸ σατο οὗ 
ὈΙΑΘΡΒΟΤΙΥ (33), 8μοννβ ἴῃδὲ {π6 ΟἹὰ Τοβίδ- 
τηρηΐ ρΡοϊηϊοα (ο (Παΐ 6] ονσρ οὗὐ Οοὰ δηά 
πιδη ψγὨϊοἢ Ης αἵ Ἰεηρτῃ ρτγεβεπίεα (34--- 36). 
ΕἸΠΔΙΪΥ, οςὸ ἀραίη Ηδ ἀρρϑαΐβ ἴο Η:5 ᾿νοσκβ. 
τ δοςερίης ἴπεϑο 45 γοδὶ δπὰ ϑἰιιάγίην ἔδοπι, 

ε ϑῆσννβ [Πδὶ ΠΊΘἢ ΤΠΔῪ Γίθα ἴο ἃ ἴπ|6 υἱονν οὗ 
ΗἰΪ9 Ναῖιυγο (37, 38). 
ΤὨδ ἀγρυπΊοηῖ ον θη} ζ2}}5. ἐπ σοπιρ]οἰεἶν 
ἢ ἢ οςςαϑίοη. Ὁ Ὠΐ]6 ἴξ τενθα]5 ἴο σάγθῖι] 
ἸΠ4ΌΪΓΥ ἔπ οβϑοηαὶ Ὀαϑὶβ οὗ δ: [οῃηβ οννῃ 
ἰοδοδίηρ, ᾿ξ 5. ννΠΟΪΥ ἔτεα ἔγοπὶ ἢ15 ρου δ γ 
ἰδλπρυᾶξα, ἀπά ὄὌνθῃ 80 ες Δ} } (3ς, 26) δἱ 
νδῦδηςο νυν] ἢ [, 

22. “54 ἰἐ αυαΖ αὐ “εγιναίενι δὲ ἥεα“ οΥ 
ἐδὲ ἀεαάίεα! ον] Αἵ τπδὶ εἴπι|9 ἐκ “αἱ οὗ 
δὲ ἀεάϊεαϊἑοη 88 614 (ἐγένετο) αἱ ὕεγισα- 
ἐωη. 866 Αὐἀάϊηίοηδὶ Νοῖθ. ὙΠΟ ϑροοίδὶ πηθη- 
Κίοη οὗ 1π6 {ἰπὶ6 ἀρροδγβ ἴο Ὀς πιδάβ ἰῃ ογάφτ 
ἴο σοππεςῖ ἴῆς 5ιδ]εςὶ οὗὨἩ [6 [,οτὰ᾽β ἰεδοῃίην 
νυν τ[Π6 Πορὸβ δεϑθοσίαϊοα ψἢ ἴῃς ἰΔϑῖ 
ΠΔΌΟΠΔΙ ἀο᾽νογάῆσθ. ὍὙδὸ Ηγπιη ν δὶς 15 
αἱ ργεβοηΐ υϑεὰ ἴῃ [εὐνἰϑὴ ϑγπάζοξιεβ δὲ {πὸ 
Ἐεϑϊνδὶ τεσογάϑ (Π6 ϑιισοαεϑϑῖνο ἀθἰ νεγδηςσθβ οὗἁ 
[σγδοὶ, δηὰ σοῃΐδιῃϑ ἃ ὈγδΔΥοσ (οσ γοῖ δηοῖθοσ, 
Ομ γίϑδε ἰπ ἔδεϊ ρμογίδοι Υ δοσοιηρ 5 μθὰ ννδδὶ 
186 ΜαςἼοδῦθεβ ννυγουρῃῖ ἰπ ἃ ἤξιτο, ἀπὰ ἀδάϊ- 
οδίθα ἃ πενν δηὰ δϑιάϊηρ ἴθπιρίο: 11. σ8 ΕἾ; 
(Ηρδγ. χ. 2ο). ἔογ ἴδ ἢἰβίοσυ οὗ ἰῃς Ἐθϑεϊναὶ, 
ννὨοἢ ννᾶ5 Κερὶ δῦουΐ {πὸ πηι ας οὗ Τ)οςδπ)- 
θογ (ΚΊ5ἰθιι 2 ς, ἀπά ϑευύθη ἔο]οννὶηρ ἀΔγ5), 566 
ι Μδος. ἵν. 36 Εἴ; [05, " Απι.᾽ ΧιΙ. 7. 2) (ΧΙ. 
11). [ἴ νγᾶ5 Κποῦνῃ 85 “ἴῃς Βοδϑί οὗ ᾿Ρἢϊ5,᾽ 
δηά [8ς {{|6 σῆοβθη ὃγ πε 1 οτὰ ἴῃ ᾿ἰχ. ς ΠΊΑΥ͂ 
τεῖεσ ἰο τποῖγ οσυπίοπι οὗὨἉ Κιπάϊιηρς πὸ ἢ 5, πο 
ἰε55 {Πδὴ ἴο ἔπε ςοσεπιοηΐοβ οὗ ἴδε Ἐδαϑὶ οὗ 
Τλθεσιδςῖς8. 

ἐξ «υα: «υἱπίεγ (οτοο αμα} Ὑῆδ ποῖθ ἰ5 
διἀοά, ποῖ 5ἰπιρὶγ 45 ἃ οὗ ἔπιε, Ὀυϊ ἃ5 

5τ. ΙΟΗΝ. Χ. 
24 ΤΒεη ολπῖς τῆς εν τουπά 

δϑους Ἀϊπι, δηὰ 8414 υπίο ἢϊπι, Ηον 
Ἰ ον, Δοζα ἰοπρ ἀοβὲ τῆου ἔππδκε υ8 ἴο ἀουδι ἡ τ, ἀρία 
ΕΣ 

ΙΓ τῆου δε τῆς ΟἾγΙβῖ, [6}1 18 ρ] Δί ΠΙγ. Ἄγεμῦ 
2ς [|εβιι8 δηϑνεγεά τπεπὶ, 1 το]ά 

8Πη οχρίδηδίοη οὗ (ἴθ ἕδεϊ ἰπδί ἴ[π6 1,οτὰ 
σἤοϑο ἃ βμεοϊζετοά βροὶ ἕοσ Η]5 ἰθδο ίηξ. 

48, 24. ὍΤΠο νἱνι ηθβ8 δηὰ ρδγίίου ΔΥΠΥ 
οὗ ἔπ ἀσϑογιριίοη (πὸ πταϊκίπε, “μγγομπάεα, 
δέγαη 1ο «αγ, ἴῃ ῥογεῤ 97 ϑοίογνιομ [Ποπρ. νἱϊῖ. 
207) ἅτε ἴο Ὀ6 ποίϊςδά. 
«υαἰζε ψὰ5 ψαϊκίπα. ὙΠα τοὺ πηλτ 8 

[86 εἰγειιπηϑίδηςδϑ οὗ ἴῃς ἰΔ] σοηνοσβδίίοη. 
δοίονποη ῥογοϑ] Αςῖδβ 1. σας ν. 12. “ἼΒΟ 

οδβῖοσῃ εἹοϊϑίοσ," [οβ8. " Απὶ. χχ. 8. 6. Ρτο- 
ὈΔΌΪΥ πὰ ναϑὶ 80 ϑί ΓιςιΟἢ8 ΠΟΥ, ΤΕΠΊΔΙΠΙἢ Ρ’ 
ΤΏΔΥ Ὀοϊοηρ ἴο ἰΐ. 

24. Ὑδεη αν ἐδε ὕεαυς... πο 9:08 
ἘΒΘΙΘΙΌΣΘ (Ω»,6.. ....,γ Ὀοσδυ36 Ῥίασθ ννᾶβ8 
ἃ Ρυδὶὶς γτεϑοτί, δπὰ οὔἴεγοά δῃ Ἠρρογίυηῦ 
ἔογ ἃ ἀδοϊϑίνο ἰηϊεσνίεν. 

γομπά αὐομ Α-ςῖϑ χίν. 2ο. ῬΧΟΘΔΟΪ {ΠΕ 
ὙΟΙΟ γεβοϊνοαὰ ἴο ΔΓ Θ5οᾶρο. 

ἄο1 ἐῤομ "παῖε τῷ 1Ἰο ἀομδι}3}] Ἀο]ά οὐ 
ἸαῖϊμἂθΒ 15 δύδρθιηδο. Τῇ οΥἱρίπδὶ ννοσὰ 
(αΐρεις) ᾿5. ιϑϑοὰ ἴοΓ “’ ταἰϑίης " ἴῃς πιϊπὰ υἱἢ 
ὙΑΙΊΟΙΙ5 Θπηοίϊϊοησ ἃ5 ἴΠ6 σδϑδ ΠΊΔΥ Ὁδ, ἤετε ἴῃ 
ἀουδὶ Ὀεΐννοθη ποροὸ δηὰ ἔδαγ. 

ΤΡ ἐῤοι δὲ (τ) δὲ Οδγμέ.. ΤὙΠα δῃ- 
Ῥἢδ515 [1688 οἡ (ἢθ ργοποιη. 1 ἡῥοω, ἔδυ 85 
ἴδου δῖ ἔτοπὶ ουὖῦ ἰδ] δηὰ ἔγοπὶ ΟἿΓ νυν ϑῆθϑ, 
ὑζέῤοι ἀγὶ (εἰ σὺ εἷ ἐδε Οδνσέ, ἐοἰ  ω.... ΤῊΣ 
νογα 5 δθθπὶ ἴο ὈΕΙΓΑΥ δὴ ιηϑλ[|5ῆΕςἀ ἰοηρίηρ 
γνὨϊοἢ 566 Κ5 γοϑῖ, 'Ε τ σδὴ 6 ραϊπθά, ὄυθη 
ἔγοπι (ἢ !|5 βἴγδηψο ἴοδοποσ. ὍὅΠὸ ποίίοη {πα 
ἴῃς ᾳφυσϑίίοη ἰ5 ἀοκοὰ νυν ἃ ἀο] Ὀογαῖα ον] ἰη- 
ἰοηπίοῃ 15 υηδυϊοὰ ἴο ἴπῸ οσσαδίοη. [ἰ νγᾶβ 
τερεδίοαὰ νυν τογτὶ ὉΪ]Ϊ6 οτηρδϑ5 δῇογυναγάϑ, 
[μὺΚ6 χχὶ!. 67. 

ἐεἰἶϊ ὡς ρίαὶη}}} βου τόβοσνς δηὰ νυ] δουϊ 
ἴδαγ, νἱῖ. 12, ποΐδ, χὶ. 1:4. 4 ἴἢ 1δογ νυ ϊϑῃοὰ 
ἴο δαά, “ἀπηᾷ νγὲ οὔ οὐὔῦ ραγὶ νν}}} ποῖ Ὀ6 νυδηΐ- 
ἴῃ ἴο σΑΥΓΥ οὐυΐ γουῦ Ρυγροϑε δηὰ οὐγ οὐνη."" 

258. Τ δε δῆϑννοσ 5 ἃ ἰοϑί οὗ δίῃ. Τῆς 
Ιοτὰ ννᾶ5 ἴῃς (ἢ γίσὶ οὗ ἴῃς ΟἹά Τεκιαπιοηΐ, 
δηὰ γεῖ ποῖ {π6 ΟἸ τσὶ οὗ ἴδε Ῥῇατγίϑαὶς ἤορα. 
ΎΤΠΘ αιυοϑίίοπουβ ἱμεγείογο ἀῖὸ [ἤγουν ὑδοῖ 
ρου {πεῖγ ον ϑρί Πῖυδ] ἀϊδοογηπηοηῖ. Τὸ 
νογάβ δπὰ ἴπ6 ννογκϑ οὗ (Ὁ γῖϑί γενοαὶ Η] τ]. 

1 Ἰοἱά γομ] ποῖ ἱπάφϑα ἀϊγοςῖγ, 45 (Π6 ννοπιδῃ 
οὗ ϑαπηδτγία (ἰν. 26); {πδὶ ορεη ἀεεϊαγαίίοη 
ΟΔΠΠΘ ΟΠΪΥ ννῆθη ἤπορὸ νγᾶ5 ραᾶϑὶ δηὰ ἴἴ οου]ά 
ἔοβίεγ πὸ ἴῶ]ϑθ ὃχ ἰοῃ8 (Μᾳῖϊ. χχυΐ. 64, 
ποῖοθ) ; Ὀυῖ γεῖ (Ὠγ515 νγογάβ. νγεγὸ ϑιιςἢ {παῖ 
ἔλι ἢ σουἱὰά ποὶ ἢᾶνε πιϊδιιπάδοτβίοοά {Ππεὶσ 
τηοδηΐηζ. Απὰά ουθη 1 Η!5 ἰθδοῃιηρ Παὰ Γὸ- 
τιλιποὰ ἃ τ άϊθ, Η!5 νγοῦκ5 τηϊσἢϊ 51}}} πᾶνθ 
ξυγηϊϑμοά (δε ἱπιεσγργεϊδιίοη οὗ ἱξ.0Ό ὕοπιρ. 
ΧΙΥ. 11. 

1.7 
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γου, δηά γε Ὀθε]ενεά ποῖ : τς ννογκβ8 
ἴῃς 1 ἀο ᾿ἴῃ πὶ Βδιμεγ᾿β πάπα, ΠΕῪ 
Ὀελγ ννυνὶτη 688 Οἵ πιε. 

26 Βυῖ γε δεΐϊενε ποῖ, δεςδιιϑε 
γε ἅτε ποῖ οὗ ΤῺΥ δῆδερ, 88 1 ϑαἱά 
ὈΠῖο γου. 

5τ. ΙΟΗΝ. Χ.. [ν. 26---28. 

27 ΜΥγ 53ἢεερ Πεᾶγ τῇ  νοῖςε, ἀπά 1 
Κπον {Πεπι, δπά {ΠΥ ἕο ονν πὶ : 

28 Απά 1 ρῖνε υὑπῖο (ἤδη εἴεγηδὶ 
Π|ξε ; ἀπά {ΠΟΥ 5841} πενεγ ρεγίβῃ, πεὶ- 
(ἢ εγ 5141] Δῃγ σιαπ ρἰυςῖ τπεπὶ οὐ οὗ 
ΤΥ ἢδπά. 

γε δε ίουεά ποῖ} γε Ὁ61169079 ποέἔ. ὙΤὮδ 40.69- 
ἔοη ἰ5 οὗἩ [Ποῖῦ ργεβεηΐ ϑἰδῖθ. 

ψΒΊΟΣ 1 40] ΤῊΣ οὐ ρῃδῖς ργοποιῃ (ευδίοεῦ 
1--1 τὴ νόγγ βεγϑοῃ νγυῇοπὴ γοῦ 566 Δηὰ ἀ65ρί56 
---40ὴ) αἱ οπος τείεγϑ Ὀδοῖκ ἴο [6 ἐῤοω οὗ [86 
]εννϑ᾽ φυεπίίοη, δηὰ ἔογιναγά ἴο (ῃ6 γοϊδίξοη οὗ 
[δες ϑοὴ ἴο ἴπὸ Εδίποσ. 

ἐη μιν Ἑαΐδον᾽, παι] ἃ5 τονθα]ηρ, [Πλ1 15, 
186 σρθςοίδὶ σοηπποχίοη ἴῃ ΨὨιοΝ ἱ βἰδπᾷά ἴο 
ἩΗΐΐι, δηὰ ἰῃ νἱγίιθ οἵ [πὲ σοπποχίοη. (ορ. 
ν. 43. 

466} 8.986. ΕῸΥ (6 Θπρῃδίς τορθ ἘΠ] οη 
οὗ 16 ϑδ)]θεῖ, 966 νἱ. 46, Υἱῖ. 18, χν. ς. 

46. ΜΒμι] ἴθ ἔδυ 1165 ποῖ ἴῃ ἔδὸ ἰδεῖ οὗ 
νυ ΐηθθ5. [ἱ ἰ5 (ἢ6 ρονεῦ ἴο δρργεβεηά ἱἰξ 
ὙΠ ΙΓἢ ἰ5 ννυδηϊπρ. 7οω ἡ γουγ ραᾶτί δείίευε 
ποῖ, δεεαισε... 

ποί ΟΓ᾽ »17 “δεερ...ἢ ὙΠῸ ρῆγαϑο 9815 ὑδοκ 
{πε τολοδὶηρ οὗ [Π6 δαγ!οῦ ραγὶ οἵ ἴπ6 σμαρίεγ: 
οὖν. τῷ ΠΗ. ὝΠΟ οχδςοῖ ἔογπιὶ οὗ εἘχργοβϑίοῃ 
“(6 5ῆδορ {πὶ ἂγὸ πιῖηθ᾽" (τὰ πρόβατα τὰ 
ἐμά) 5 εμαγαςίετγϑιὶς οἵ 88 [οῆη. (ὐομιΡ. χν. 
95 ὨΟῖΘ. 

α΄ 1 «αἰά μπίο γοι] ΓΓἢοθ6 νγογάβ 4γὸ ἴο Ὀὲ 
οὔτ οὰ ἴῃ ἀδοςογάδηςο 1 δὲΒῚ,, ὅζίς., εριρθ., 
Τῥεῦ., Καΐᾳ., ὅτε. 

47---890. ΤΟ σοπποχίοη οὗ [5 ραγαβταρὴ 
ψτἢ τμδὶ νυ ΒΙοἢ ργεσεάεβ 15 ἢοΐ νεγγ οὈνίοιϑ. 
τ ϑθοπὶβ ἴο [16 ἴῃ (ἢ αϑιγτηδίίοη οὗ ἴδε ὀχὶϑῖ- 
δῆςα οὗ ἃ ϑοςϊ ει ῦ οὗ Ὀεϊίονογα που ἢ ἰσγδοὶ 
ννᾶ5 ὑπέλ! 1. “6 Ὑου ραγ ποῖ : γοιι [2]] ἴο 
Τοοορηῖϑ6 γουῦ Μεβϑιδῆ; δῖ 5{}}} ἘΠοτΘ ἃγὸ 
ποθ ψῇο νγεϊσοπιο ἴῃ Ὀ]οβδίηγα ὑπο 1 
Ὀπην, δπὰ δοκπον θάξο ἰῃ τπὴὸ ἃ νυἱάοσγ οβῆςς 
δηά ἃ ΒΙΡΠΟΥ Βείηρ.᾽" 

47, ΔθΘ. Τπεθο νέγϑοβ δάπη οὗ (ἧγοο ἀϊ5- 
[πὶ ἀιγδηροσηθηῖβ, οἴ μεγ ἰηἰο ἴἤγθο ἀν 5! ἢ 5 
οὔ οπμε, ἵννο, δηὰ ἴῆγοϑο οἰδυ}565 γεβρες νον ; ΟΣ 
ἰηῖΐο ἴῆχθο εἰν ϑίοης οὗ ἴννο οἶδιι565; ΟΥ ἰπίο 
ἔννο ἀϊν!5οη5 οὗ (ἤγδε οἰδιιϑο5 (85 Α..). ΑςἊς- 
σογαάϊηρ ἴο 1Π6 βτϑῖ ἀγγδηρειηθηξ {Π6 ρεπογαὶ 
{τ 15 ϑδίδίοιὶ δὲ 16 ουϊϑεῖ, δηὰ δἴεγνναγάςβ 
ἀονοϊορεα οἡ [15 ἵννο 5:465: 

ΜΜ» «“ῥεορ ῥέαν »7 υοἶοξ, 
“1π4 1 ἔποαυ ἐῥεγ, 

σηά ἐῤεγ 7οΐοαυ »ιξ: 
“η"ά 1 σίυε σεῖο δεν εἰεγτιαὶ δε; 

σπά ἐῤεν “ῥα)] πευεν ῥεγ ὁ, 
“πᾶ πὸ οπῪ “δαί “παίε ἐδενι ομ᾽ οὗ 1 

δαμά. 

ἴῃ 1158 ἀγγδηροπιθπὶ τὸ {πουρῆϊ 15 ἢγεὶ οὗ 
ἔπε βῆδορ δηά ἴδεη οὗ ἴπε ββορδογά, 

Αεοοτάϊης ἴο ἴδε βεσοημὰ ἀγγαηβεηηοθηῖ [86 
δῆεερ 5ἰδηά ἴῃ δδςἢ οἄϑε ΒΓ: 

Ἀν» τεορ δέαν »'ῦ υοἱοξ, 
απά 1 ἔποευ ἐῥεηε; 

“Ἵ1π4 16 εν γ)οἰΐοαυ γε, 
απ 1 συνε ὠπίο ἐῤεηι εἰσεγηπαὶ ἰδ; 

“πά4 ἐδεγ “ὁα}} πευεν ρεγμθ, 
αμά πο οηδ «ὁαδὶ “παίοῤ ἐδενε ομέ οΥ τεῦ 

ῥαπμά. 

80 ἴπ6 Κπηοννϊοάγε (Ξυπιρδίθγ, ἴον) οὗ 
ΟΠ τδὲ δηϑύνεῖβ ἴο οὐὈδάϊθησο; [16 ἴο Ῥτόρτοβδ; 
νἱςἴογΥ ἴο ϑαϊνδίοη. 

Ἡοννονοῦ ἴῃ 6 βϑυτηπιοῖγΥ οἵ ἴῃ6 τποιυςῆὲξ 15 
διγδηροὰ ἴπ6 σγουηά οὗ 41 15 (6 βᾶπιθ, [6 
ὈΠΙΕΥ ἰπ ὀβϑθηος, δηὰ ροννοῦ, δηὰ ψ1}}, οὗ [Π6 
Ἐδίδοῦ δπά οἵ δε ϑοῃ. 

27. δεαγ.. γίοἰίοαυ] ΒοΙ νεγὺ5 ἅτὸ ρ᾽ υγαὶ 
Ποῖο 8ἃ5 σοηῃίγασιοά νν ἢ [ῃ6 5:Πρι]2Υ νυ. 3. 4 
ῥέαγ, 7ο οαυ). ἴπ οπὲ ἽᾶϑῈὲ ἴῃς ἰάθᾶ οὗἉ {Π6 
οοἷκ ργενδῖβ, δηὰ ἱπ ἴῃς οἴβεῦ [αὶ οὗ [ες 

ϑοραγαΐο βδῆοορ. Ὑδὸ ρίυγαὶ ΟσςιΓΒ: 4. ἄποαυ ; 
ξ) 7οίίοαυ, γ, ἕπου; 8, ῥεαγά; (14. ἐποιυ); 
16, ῥδέαγ, ὀεεορδ; αϑ, ρῥεγωό. ὙΠο 5 πρι αγ, 
ν΄. 4 (ἀκολουθεῖ); ν. 12, ἀγε (ἔστιν); τό, ἀγὲ 
(ἔστιν). 

1 ἀποαὺυ ἐρε»1} υ. 14. 
ἐῤεγ 7ο]]οαυ] ον. 4. 1λδ 15 ργοζγεββ ἰονγαγάβ 

ΠΟΥ Κηον !οάξο, δηά ποῖ γοϑί. 

28. 1 γίνε Νοῖ δ5ἰΠΊΡῚΥ “1 νυν] γῖνο." 
ΎΤΠΟ γῆ 15 ργεϑοηΐ δηὰ σοηἝ πιο 5} ἄρρτο- 
ΡΠαϊοά. 

ἐδὲγ “ῥαϊ],.. δαμ4] ὙΒΕΥ ἀτὸ δῖε ἔγοπὶ ἴῃ- 
ψατὰ ἀ]55ο] θη πα ΤῸΠπῚ οιὐνγαγα νἱοίθηςα. 

πείέῥεν σῥαϊ! αην νιαη ῥίμεξ ἐδεη1} δ Ἀ0 
019 Β8811 δΒιδῖοι ΠΟΘΙ, ἃ5 ἃ ἴδεΐ αἰΞίϊη- 
δυϊδῃοά ἔτοη) απ σπαίεῤ, ὦ. 29. 

οἱμΐ 9 »πρ ῥαπἢ Οομρ. ὟΝ ἰ5ά. {{|. σ ἢ 1581. 
ΧΙΧ. 2, ᾿1. χό. 

47, Δ8. Το ἀοοίτγίης οὗἁ ““ ἤπδ] ρούβενοῦ- 
ΔΓ 6" [45 Ὀδθη ἤοιιπά ἱπ {π|5 ρβϑϑαρθ. Βιιϊΐ 
νὸ πηυβὶ Αγ ΪγὙ ἀϊδιϊησιι ἢ Ὀδίννοεθ (πο 
οογδίπιΥ οἵ Οοὐΐβ ῥγοπ)ῖδεβ δηὰ Η!5 ἱπβηϊο 
Ρονγεσ οἡ πε οὔς δαπά, δηὰ ἔπ νγεάκποβ8 ἀπά 
ὙΔΙΙΔΌΪΟΠΟΞ5 οἵ πηᾶπ᾿5 ὙΨ}}} οὐ {πὸ οἵβογσ. [1 
πιδῃ [2}15 αἴ ΔΠΥ ϑίδρο 'π ἢ 5 βρίγιίυδὶ {ἰ6| 11 15 
Ὡοΐ ἔτοπι νναηὶ οὔ ἀϊνίηθ γγάςθ, ΠΟΥ ἕγοπι ἴΠ6 
ονογνν με πη ρονγεσ οὗ δάνογβθδσιθϑ, δῖ ἔτοπὶ 
ἢ5 πορίοςϊ ἴο υϑδ6 ἰῃδΐ ΠΟ ἢδ ΠΛΔΥ ΟΥ ΠΙΑΥ͂ 
ποῖ υϑ6ό.0ὡ Ὗνε οσληποῖ 6 ρῥτοίοοϊοά δρδϊηϑβί 
ΟὐΓβοῖνοβ 'π 5ριῖ οὗ ουγϑοῖνοβ. Ηθ ννῇο ᾿ϑδϑ85 
ἴο ἴρᾶσ ἀπά ἴο ἔοϊϊονν ἰ5 ὑβογοῦυ βἤονγη ἴὸ Ὁδ 
ΠΟ ἴσυο δοϊϊενεσ, αὶ [ολη ἰϊ. τις. ὙΠ αἰ ΕΠ ουΠΥ 
ἴῃ [ῃϊ15 ςΆ86 5 ΟὨΪΥ ΟΠ ἔογπι οἵ ἴΠ6 ἀπο ΪΥ 
ἰηνοϊνοά ἴῃ [6 τεϊδίίοη οἵ δὴ ἱπβηϊϊςε ἴο ἃ ἤηϊῖἴ6 
θείης. Το 8θῆβὲ οὗ ἴπὸ αϊνὶπο ῥτοίθοϊίοη 18 
δῖ ΔΩΥ πιοπλεηΐ 5ιιοϊεηϊ ἴο ᾿πϑρίγε οοηβάξηςς, 



ν. 20--33.} 

29 Μγ Ἑδίμεγ, νοῦ ρανε ἐξεηι 
ΤῊ. 15 ΡΙΘΔΙΟΤ τΠΔη 4]}; δηά ἢ0 μια 
18 Δ0]ε ἴο ρίμοῖς ἐῤόρι οὐξ οὗὁἨ πιὶγ δ-΄ 
1Πεγ᾽ 8 δπά. 

20 1 δηὰ γιν Ἑδῖδεῦ ὅγε οῃδ. 
21 ἼΠεη τῆς [εννβ τοοῖΐς τρ 5ἴοῃββ 

Ἀρδὶῃ ἴο βἴοπε ἢ]. 
22 6505 δηβινετεά τἤἢςπι, Μλπγ 

--ἰἶῖ 

δεῖ ποῖ ἴο τεπάεσ εὔοτγι ὑπηδοῦββασγ. (ομηρ. 
ὙἹ]. 37.) 39, 40, 44 ἔ. 581 Ῥδυ] σοπιδίπος 1ἢ6 
ἵἔνο [δουξῆίθ, ΡὨΠ]. 11. χ2 ἢ ' 

29. "Ἢν ἔαίδεν.. ἰῇ ὌΠ τοδάϊης οὗ {Π6 
οτἱρίπαὶ ἰοχὲ ἴῃ {Π5 ρίδοθ 15 ἀοιυθέῆι!. 866 
Ααἀάπίοπα! Νοῖθ. Ασοοτάϊπρ ἴο ἴδε πιοϑῖ 
ΡγοῦδὉΪς τελαϊηρ ἴπ6 ἰγδηβίδιίοη ἰ8, μι δὲ 
ὙΏΪΟ [1:69 ῬΔΌΠΟΣ ΠΑΡῸ κΚἰν9 10 ὦ; 
γεαίον ἐῥαη αἱ] : ἴῃ6 ΚΑΙ 1] τοχαγάθα ἴῃ {Πεῖγσ 
ὈΠΙΪΥ, ἃ5 ἃ σοπηρίεῖο ὈΟάΥ͂, ἃγὸ βίγοηρεν [ἢ Δῃ 
ΕΥ̓ΟΓΥ ορροβίης ρονγεσ.0 Τἰ5 ἰβ {μεῖγ δβϑθη αὶ 
σπαγάςίου, σπά πὸ οπθ ἐς αὐΐε... Οομιρ. σα [ολπ 
ν. 4. 

απά πὸ πιᾶπ... ῃ} Ἐαιδογ. (19 Ῥαΐῥεγ᾽ ) 
δαμ4] ΤὍΤὨΟ βουρῃῖ, ννῃϊὶςἣ 15 σοποτοῖθ ἴῃ 
τ. 28, 15 ΠΟΙ ἰτδοθὰ Ὁδοκ ἴο [15 πιοβῖ αὐϑο]ῖο 
ἔογπὶ 85 γεβίης οἡ ἴῃ Ἔβϑθητ4] ροννὸσ οὗ σοὰ 
ἰη Η!5 τοϊδίϊοη οὗ υπίνογβαὶ Εδιβοσβοοά. ΤῈο 
νΑΙΓΙΔΌΟΠ5 ἴῃ Θχργοϑϑίοη 41} ροϊπὶ ἴῃ {6 5ΔΠ|6 
ἀϊγεσοη. Ηρτδ ἰἰ 5 βδίὰ 5 ΊΡΙῪ σπαέεῤ, δρᾶ 
ποῖ σμαίορ ἰδῶη; εαπ “παίοῦ, απὰ ποῖ «ῥα]] 
“παίοδ; ἐδε αΐδεν, ἀηὰ ἢοΐῖ »»7 αερεν. 

380. 1 απά ᾽»}7 Ἑαΐδεν ἄγὸ οπε)] 1 αμαὶ Ἐκ 9 
ῬΔΌΒΟΥ αγε οπε. Ἐνετυ ννογὰ ἴῃ [ἢϊ5 ργεζπδηΐ 
αἰδυδδ 5 ἔ11}} οὗ πιδδπίηρ. [{ 5.1. ποῖ 2φε δον; 
ἐδε Ἑαδεν, ποῖ »Ὦρ ἔαιδεῦ; ΟἿ δβϑόποα (ἕν; 
νυν. ὑπερ»), τιοῖ Οη6 ρούξοη (εἷς, ΟΔ]. {|. 28, 
μη} ὦγέ, ποῖ σα». 'ΤὮΘ γονοεϊδίίοη 5 οὗ (Π6 
παῖυσε οὗ (ἢ γίδῖ ἰη (Π6 ἤλ]π655 οἵ Ηἰἷ5 ἀουθ]ο 
παΐυγο, οὗἨ 1Π6 ᾿ἱπολγηδίο ϑοὴ ἰῇ (ῆς ἔ]π655 οὗ 
Η!5 πιδηϊξεβῖεα θείην, ἀπά (Πδὶ ἴῃ γοϊδίίοη ἴο 
ἐδε Ἑαΐῥον, ἴο Οοά 85 δ ἰ5 Εδίποσ δῖ οπςθ οὗ 
πῸ ϑοὴ δηὰ οὗ πιο. Ὑδὲ [πολγηφίίοη ννᾶβ8 
1ῃς ῥσχγοοῖ οὗ [πε σοπιρίδῖθ τπηϊγ οὗ τπ6 ἘδίδμοΥ 
ἃηα ἴπ6 δοη. ΤὨγοιυϑῇ (πδὶ νν85 5ῃοννη [Π6 
ἵπι6 ςοπποχίοη οὗ Οοὰ ἃπά πιᾶῆῃ. Απά 90 ἰΐ 
ἰ5 [παἴ 1Π6 πίοη οὗὨ Ὀ6] ονοῦβ ἰορθῖ θοῦ ἰ5 πιὰὰθ 
ἀερεπάεπί οἡ {πε υπίοη οὗὁὨ ἴῃ6 Εδίμοῦ δηὰ 16 
ϑοη (χν!!. 22, ἀοσογάϊηρ ἴο ἴπε ἔγυο γεδάϊηρ). 
1 ϑθοπιβ οἰθαγ [δῖ {Π6 πηΐΥ Πογο βροόκοη οὗ 

σδηποῖ ἔ8]1] βϑῃογι οὗ υὑπιγ οὗ δϑϑοῆοθ. ΤΠς 
[δουσῆξ ϑργίηρϑ ἔτοπι ἴπ6 δαι δ} Υ οὗ ρονγοῦ 
(νην δαμά, ἐδε αΐϊδεγ: ῥαμά), ὉὈυξ ἱπδβηϊδ 

ὙΡΕΤ 15 ΔῊ 65ϑθηἷδ] δίτθιιῖς οὗ Οοά : δπὰ ἴξ 
415 ἱπΊροβϑί ὉΪ6 ἴο διρροθε ἴπδξ ἔννο δοίηρϑ ἀϊ8- 
ποῖ ἴῃ ἐβϑοῆςο σουἹὰ θὲ δηλ] ἴῃ ρβοννογ. 
Οοπρ. Ἀσν. χχ. ό, χχὶϊ. 1. 
ΤΕ Ρῆγαϑθο ννᾶβϑ ΨΟΓΥ͂ ΠΟΠΊΠΊΟΗΪΥ αιιοίοὰ ἴῃ 

ΠΟΠΙΓΟΨΟΙΞΥ ἔγομι ἴδ6 {{π|6 οὗ ΤΠ }]!Δη. ΤῊΘ 
[ο]]οννῖπε ῥρϑβϑᾶρβεβ νν}}} τερᾶν βἴυάγ: Τογίυ]}. 
ἐδάν. Ῥγαχ." 22; ΗἸρροὶ. "ς. Νοεῖ.᾽ 7; Ατῦσγ. 

51. ΤἸΟΗΝ. Χ. 

δοοά νψγογκβ πᾶνε 1 5ῃεννεά γοιι ἔγοπη 
ΤΩΥ Ἐλίπεγ; ἔογ τυ ῃὶςἢ οὗἩ τποβε ννουκϑ 
ἀο γε βἴοης πιεὺ 

233 Τῆε [εννβ ἀπϑδνγεγεά ἢΐπι, 88 γ- 
ἱπρ, Εογ ἃ ροοά ψοῦκ ψε βἴοῃε πε 
ποῖ ; θυ ἔογ ὈΪΑΒΡΒεΠΥ ; ἀπ θεσδιιϑε. 
τπδῖ ἴδοι, Ὀεΐπρ ἃ πιδῃ, πηακοβῖ τἢγ- 
86} (σοά. 

ἐἀθ ϑρῖγ. 5.᾽ 10.111, στό; Αὐυγυκί. “ (ο]]. ς. 
Μαχ. ὶ 14. 

381. Τεη ἐδὲ “εαυ: ἰοοῖ ἌΡΠῚ ΤΡε ὕεευ: 
ἐοοὰ ωῤ, ἸΠποὰ ὑρ οὐ θοσθο. ἽΠῸ ψογὰ (ἐβάσ- 
τασαν, ἃ ῥα μίαυεγωπι!, Ὀὰϊ Ψυϊξ. σσἐμίοεγωπ) 
ἀεϑογίρεβ [μὲ τυ οι 15 θΟγηΘ ἃ5 ἃ ΠΕΑΥΥ ννεϊχῃϊ 
τ Υ ἴῃδη {Παΐ νυν] ςἢ 15 Ξε] ζεά, ΟἿ]. νὶ. 2, ς, 
17. Ὅῆε βἴοποϑ ργοΌΔΟΪΥ ἡνογο, Ὀγουσῃξ ἔγοπὶ 
ἃ ἀϊδίδποθ ΌΥ ἴπε πλοϑδὲ δῦ 455412ηἴ5 (θοῦ - 
{γαϑὲ νϊ. 9, ἦραν) ὙΠῸ ννοῦκ5 ᾿ν Πἰ ἢ ἡγΕΓδ 
ξοίῃρ οὐ δ ἴῃ ἴδιηρὶε νγου]ά ΞῈΡΡΙΥ {μοπι. 

αραὶπ] ΥἹ]]. ς9. 

82. αημαυεγεα ἴποῖγ δοςυϑδίίοη ἴῃ δοίίοη. 
Οοηηρ. ἰϊ. σϑ, ηοῖθ. Ηρτγε ἴδὸ 1] οτὰ ἀϊὰ ποῖ 
νυ πάτανν Ηἰπη56]} αἵ οηςε Κ(υἱἶ!. ς9), δῖ 
ξυγῖΠεσ υπίοϊ θὰ {πε τενοϊδίίοη ννῃῖοἢ Ηδ μδὰ 
Εἰνεη, πὰ δοϊὰ {πεῖς ᾿πἀρηηοηξ ἰῃ συβρθηϑὲ ὉΥ͂ 
ΗϊΞ5 ννοτγά. 
Ξοοά «υογἡ. βοοὰ ἴῃ {86 56η56 οἵ ΠΊΟΓΑΪΥ 

Ὀοδιει} (καλά), 50 [μα ΠΟΥ οἰδιπηδὰ ἀΐγος εν 
[Π6 ἰπϑιἰηςεῖνα δαπηϊγαϊίοη οὗ πηδῃ. 

“ῥεαυε ἢ Α αἰνίπο ννοῦκ 5 ἃ σχενοϊφοη 
ἴο Ὀ6 5σἰυαϊοά. [Ι{ ἰ5 ΘΙ ΡΠ Δί ΑΙ 6 4 5 δὴ" 
(1. 18). ϑοπιείδιηρ ἰ5 ἰοῖ ἔογ {Π6 υνἱἵποϑϑς ἴο 
Ὀπηρ ἴο ἔπε ἱπτογργεϊδίίοη οἵ ἴδε ἕδοϊ (ν. 20). 
ον νῦν (Ὁ 6) ἔαϊῥεγ] φγοσθδάϊηρ ἔγοπι 

Ηἰπὶ ἃ5 πεῖς βϑοῦυτοο (ἐκ τοῦ π.) ἀηὰ σοππεςίοα 
νι Ηἰπὶ ἃ5 ἴῃ βἴγελαμη ἢ (ἢ6 ϑργίηρ. 
Οοπιρ. νὶ. ός, Υἱὶ. 17, ΥἹΙΙ. 42, 47, ΧΥΪ. 18. 
5866 4130 ν. 416, χν. 24. ἴὕπηάεγ (ἢ]5 ἀϑρεςὶ ἴξ 15 
ἱπιρογίδηϊ ἴο οΟὔϑεοτνο [παΐ ἴῃς 1 οτὰ σρθᾶκβ ποῖ 
οὗ »»» Ἑαέρεν Ὀὰῖ οὗ ἐῤε σαέῤεγ; τὴ το] ἘΠ] ΟΠ Ξἢὶ 
ἴο νης ἢ Ηθ ἃρρθδ]5 15 νυν ἢ πιο ἀπὰ ποῖ δδν ἢ 
(Π6 δ0ῃ ΟΠ]Υ. 
ὃν «ευδὶεΡ] Τα ἱπξεττοραίίοη πιᾶγκϑ αυ Δ} Υ 

(δὰ ποῖον) πὰ ποῖ 5ἰπιρὶε ἀδῆπιτίοη (διὰ τί), 
αἷῖ. Χχχὶ. 21: Α-ςῖϑ ἰν. 7. 
ἐο γε “ἰοπε γπ| 3) ὙΠα ργοπουη (ἐμῷ 15 

Θρἤῃδίς: ἀο γε Ἰἰοησ γε, ΜΈῺΟ {γΓᾺ]} τένθδὶ 
ἴηο ΕΔΙΠΟΣ ἰῃ ἂἃςοῖ. Ἴδε ἰγσοὴγ οὗ πὸ βροθοἢ 
Ὀδοοτηθβ ἴδ ΘΧργαϑϑίοη οὐ δἴεγῃη ἱπάιρηδίίοη. 
ΤΠ πιίγδοϊεβ οὗ (γιϑὲ μδὰ ἴῃ ἕδεϊ οδ θά ουἍκ 
ἴῃς Ὀιϊκΐοτεδὲ Ποϑι ΠΥ οἵὁἩ ἴπῸ [ἐνν8. 

839. ΤΡε ὕεαυ: απιφυεγεά ῥί»ε (οταῖϊ, τυ ἢ 
{πὸ πηοϑδὲ ἀποιθηῖ Μ585., “αγι"5)...1] ὙΠὲ 586. 

᾿ ζοηά αἶδυ56 ἀοῆποβ δηὰ ἰπίεπϑιβοβ {πΠ6 σπᾶγρὸ 
ἰη (6 ἤγαί. [ἴ ννᾶ8 ποῖ, ἘΠΘΥ τΟΡΙΥ, ϑιπαρὶα 
ὈΪΑΘΡΒΟΙΊΥ, ἀεσγοραζίοη ἔγσοπι ἴῃ ἤόποῖισ ἀκ 
ἴο Οοά, Ὀυΐ {πέ ἀϑδυπιρίίοη ὈΥ τηᾶη οὗ 186 
ἀϊνίης ρῥγεγοξαίίνοβ, νιον οδΙοὰ ἔος {δμοὶσ 
δοίίοη. Οοπιρ. χίχ. 7. 

[59 



ι6ο 

7 ῬεΔὶ. 82. 
6. 

44. [εϑὺ8 δηβυγεγεά (ἢςπὶ, 7158 ἴζ ποῖ 
ΓΈ ἰῃ γοὺγ ἴανν, 1 δά, ὟὙε δῖε 
σού 

ἧς [{ἢς ο]1ε4 τῆεηὶ ροάβ, πῖο 
ψνποσι τῆς ννοτά οὗ (σοά οληπιε, δηά 
τῆε βογίρζυγε σαπποῖ ὃς Ὀγόκςεη ; 

84. ὕει αμπαυεγεά... Τῆς δοςυβαξζίοη οὗ 
(6 [ὃνν5 νγἃ8 σγουηάοὰ ὕροὴ ἃ ἔ]ϑε σοηςορ- 
τίου οὗ 1ὴ6 ὑπ|ῖγ οὐ Οοά ἄγαν ἕγοπι ἴθ ΟἹὰ 
Τοβίαπιθηῖ. ὙΠ ῖ5, ἸΔΟΥ͂ ἀγρυεά, ννᾶ5 νἱοϊαιθά 
ἱξ [65ι15, {γᾺΪῪ πιδη,, οἰ πιοὰ ἴο Ὀ6 Οπα ψ ἢ 
Οοά. Το ἰ,ογὰ τπεγεΐοτο ϑἤσννβ 'η Ηἰβ δη- 
5ΟΣ [παῖ ὄνθη ἴῃ ἴμ6 ΟἹ Τοβίδπηθηϊζ {ποῖθ 
νγ25 ἃ ριερασγδίίοη ἔογ ἰπδῖ υπίοη οὗ σοὰ δηὰ 
ταδλῃ ννῃϊοἢ Ηδ σᾶπιὸ ἴο Ἑςοπηρ]εῖο. 

ἐπ γομγ ἰσαυ) ἴῃ ἴῃ6 σοάθς ἴο ΨΒιοἢ γοιὺ 
ΔΡΡΘΑὶ, υἱἱϊῖ., 1). ἔογ (η6 οχίθηβίοη οὗ ἴῃ6 
116 “6 Ἰανν " ἴο 186 οἴδοῦ δογίρίυγοθ, 566 Χίϊὶ. 
244. χν. 29: (Άοη. 11}. 1’: 1 Οὐογ. χίν. 21). 
ΤῆἼο 584Π|6 υ5ᾶρ6 5 ἑουηά ἴῃ ἈΔΌὈΙπΙς νυτ το 5. 
Οοπιρ. ΔΝ ὑπϑοθο, σά ἤοε. 
Το τοίογοηςθ ἴῃ Ῥᾳ, Ἰχχχίϊ 6 18 ἴο ᾿υάροϑ 

ψῦο ἱπάροα νἱοϊαϊθα ἴπῸ ἰανν5 οὗ {ΠΕΣ διραϑὲ 
οΟΠςε; γεῖ ἔνθ 80 {Πεὶσ Οῇῆςθ ννᾶϑ ΠΟ 1655 ἀϊν:πθ. 

86. Τῇο οᾶϑ96 ἰ5 [Ἄκθῆ 848 Δῃ δχίγοπιθ οὔβ. 
1 τὸ δεηρίαυγο αἰ ρά ἐδεε μπὶο «αὐϑο ἐξέ 
αυογά οΥΓ Οοά «ανιο: ἰἢ ἴῃς αἰγοςῖ αἰϊν!ηθ (Δ]] 
ἴο ἃ βδογοὰ οῇῖῆςς στοὰ νυ ἢ ἴξ συςῇ ἃ ςοπὶ- 
τηυηϊσαίίοη οὗὨ [ἴῃς ἀΐν!πθ ροννοῦ 45 5{18ῆἔἐυἀ [ῃ6 
αἰττθυϊίοη οὗ ἴῃς (16: (9 γε (ὑμεῖς) “4γ, γ6 ’ 
ψγ80 ρἰοδὰ (πὸ βιγοϊοσί δάμπογοηςς ἴο [πὲ ἰὰνν 
85 γοιιγ 5:1 ἘΠ ςδἰίοῃ, 977 δί»ε «υδο»π... 

ῥέε εαἰϊἢ ὍΘ 5ιι]εςἰ 15 ηοῖ ἀοβηρά ἴῃ [ἢ6 
οὔ ηδ] (εἰ... εἶπε). 1[ἴ πιᾶγ δὲ ἴακεη ἔγοπι [ἢ 
τοοθάϊης “1 5διὰ :.) οὐ “"ἴῆθ ϑογιρίυγο" ΠΊΔΥ͂ 
δε ΒΌΡΡ δα ἔγοπι ἴΠ6 βοσοηὰ οἴδιι56. 

ἐῤδε «υογά ΚΓ Οο] ὙΠ5 ρῆγαϑο, τῇς ἢ ἰ5 
υιϑοὰ οὗἩ τῆς ἀϊν!πα ΠΟΙ ΠιΠΙοδΔίϊοη υὑπάθὺ ἴΠ6 
οἰά εονοηδηΐ, σαπποΐῖ Ὀ6 νὴ ῆουϊ τοίογθηςθ ἴο 
(ἢς ννοτά Ὀοίοτο ἴπῸ [ποδγηδίίοη, ἰὨγοι ἢ 
ννῃοτη Οοά μοεϊὰ Ἴσοηνεῦβο νυ ΗἰἾ5. Ῥϑορ δ 
δηὰ πιδάο Ηἰ5 νν}}} Κπονγη. Οοπρ. [ῈΚὸ χί. 
49: Μαῖίϊ. χχὶτὶ. 54. 

ἐδὲ “εγίρέμγε εαπποὶ δὲ ὀγοζεπ] Τῆς ραγῇουϊαῦ 
δεηΐδποο (ἡ γραφή) ὙΠΟ Π45 Ὀδθη αυοῖοά. 
ὙὝΠΙ5 ἈρΡρδᾶγβ ἰὼ δε αἰνγανβ ἴπε ἕογοςε οὐ 186 
δίησυϊαγ ἴῃ δῖ [οἤη. 8686 11, 22, ποΐθ, ΧΥ]Ϊ, 2, 
ΧΧ. ο, ποῖδ, 

ὀγοάεη] ὙὍὙΒῈ ψογὰ (λυθῆναι, αἱ. «“οἱυΐ 
8 ΡΕσυ ΑΓ ἂἀπὰ οδαγαςοίοβες οὗ δὲ [Ήδη : ἰἱ. 
19. Υ- 18, Ὠοῖθδ, ΥἹἱῖ. 23: Σ [οδη 11]. 8 (ςοπρ. 
Ἐρῆ. ἰ1. 14). 

11 πιυσῖ Ὀ6 ποῖίϊςεἠ ἰδὲ δὲ Ϊοδη τοσογάβ 
[ε ροτιδποηὶ Ξἰσηιβοδηςο οὗ ἴπ6 ΟἹὰ Τεβὶδ- 
τηθηΐ πο [655 ἴδῃ (ες ϑυπορισῖϑ: ΧΙ, α8, ΧΥΙΪ. 
12, ΧΙχ, 24, 28, 36, ςοπηρατεὰ ν ἢ Μαίΐ, ν. 
18, ἄς. 

86. ἴη οοηῖγασί τῇ ἔποθο τ ῆο ἀοτγίνοα 
[πεῖν {016 ἔγοιῃ ἴθ τοι ρΟΓΑΓΥ τηϊβϑϑίοη οὗ ἴδ 
νοιὰ εἰδπάβς ἰδὲ πὸ δον» ἐῤδε Ἐαλδεν 
Ηϊπιϑοὶ ἀἰϊγος!γ δβαπο}11194, 9εῖ ἀραῖῖ ἔογ 

5τ. ΙΟΗΝ. Χ. ἰν. 34--37. 

..26 ΒΥ γε οὗ Ὠίπι, ψνῇοπὶ τῆς Ἐλ- 
Κἢογ ἢδῖῃ ϑδηςτ θά, δηὰ 6 ἱπῖο τῆς 

᾿νοῦ], Του Ὀἰλϑρῆεπιεβῖ ; Ὀεςδιβε 1 
βαἰά. 1 δηλ ἴῃς δοη οἵ οάὴ 

47) [Γ1 ἀο ποῖ τῆς νγνογκβ οὗ τῇ 
Βδίμετῖ, δεῖίενς πα ποῖ. 

ΗΙ5 ννογκ. αημᾶ ἐδεη “ἐπὶ ἱπίο ἐδὲ «υογίάἡ. ΤὮδ 
ἴννο τηοπηδηΐβ ἰὴ [6 τηϊβδίοη οὗ ἴῃς ϑ0ὴ ἅτε 
ἴῃυ5 ἀἰϊπ(ϊηρυἱϑποά ἱπῃ ΤΠ6ΙΓ σοτηρίεῖθ σοπηρὶο- 
ΤηΘΠίάγΥ ἔιιϊπθϑ5Β. ὍὨδ ἰγδηϑίδιοῃ ... ἐο ἤἥϑονε 
ἐδε ἢδογά 9 Οοά εανι (απα ἐδε δεγίβίμγε σαμπποῖ 
ὁε ὀγοζθην), ἤῥονι (ἰ.6. ἐρεὲ ογά ο,᾽ Οοά) δὲ 
Ραΐδεν... “οηΐ... 16. ΜΨΏΟΙΥ 4] θη ἔστοπῇ ἰδ σίγ]δ 
οὔ δὲ Ϊοῆη. Ὑεῖ 5εὲ6ὲ Ουχὶὶ Αἰοχ. σά ἰοε. 

ῥα! ᾿απεβε] βδαποτ194 (σοηΞκεογαίοα). 
ΓΟ οπιρ. χνὶϊ. 17, 190. ΤῊΪΚ ἕδεξ ὈδΪοηρ5 ἴο [ἢ6 
εἴειπια! ογάεσ. ΎὙΠῸῈ ἴεγπὶ (ἡγίασεν, Νυϊρ. 
“απο βεαυ) ΘΧΡτοβϑεβ (86 ἀἰνίης ἀεϑεϊηδίίοη 
οὗ (ἢς ],οτὰ ἔογ Ηἰ8 νγογκ. ΤὍῊ!5 ἀεβιπαιίοη 
οΑττίο5 νι 11 [Π6 ἔτ ΠοΓ Ἰπουρθῖ οὗἩ ἴπε ρεῖ- 
ἔοςϊ οηδονγπιοπί οὗ ἴῃ [πολτηδῖς ϑοηῃ. Ηἰ8 
ἀϊνιηθ Ῥεύβοῃ, ᾿ξ ἴἃ 15 4] ονναῦ]ς 50 ἴο ϑρεᾶκ, 
ἱπο]υάἀοά ἀπ Θβϑθητ14ὶ σαραςοϊΥ ἕοτ ἴῆ6 [πολγ- 
παίίοη, 50 παῖ ἃ ἴεγπὶ ρϑοῦ Αγ] ἀρργορτίδίς 
ἴο ἴπΠ6 Βιιπιᾶῃ πδῖιγε σἂπ Ὅ6 ὈΤΟΡΕΓΙΥ υ5ρὰ 
οὗἨ πε ππορβδηροαῦϊα Ῥοίβδοῦ. Ὁὴὸ νδυοιϑ 
τηδη ρϑιδίίοηβ οὐ ἴῃς δριγτξ ἴο ΟἾγίοῖ δίϊογ 
Ηιϊς Αἀνοηΐ νγοσα τεϑυ 5 οὗ {}15 εἴδιπιαὶ σοπη- 
βοσγδίίΐοη. Οοιρ. νἱ. 27; Δοῖβ ἵν. 27, 20. 
ΤἼο ννοτὰ ἰ5 ΟΥ̓́Τ 6 ἀϊνὶπο σοηδεστγδίίοη οὗ 
Ῥγορῃοῖβ ([ετ- 1. ς; Εςοία5. Χ]ῖχ. 7), οὐ Μοϑβεβ 
ἐαξῆνρις χὶν. 4), οὗ ἴδδ σἤοθοπ ρεορίες (2 

8ςς. ἱ. 2ς ἢ; 2 Μᾷεε. νἱ. 3). Οοπιρ. νἱ. όρ; 
1: ΤΙοἢ 1]. 20. 

ἐδὲ ϑοη οΥΓ Οοα 7] 805 οὗ α6οά. Τἢο δὺ- 
βθῆςθ οὗ πο Δ1οἷθ (566 χὶχ. 7) ιχθ5 αἰζϑηϊτίοη 
οὐ ἴῃε σπαγδοῖογ δηά ποῖ οἡ {πε ρεύβϑοη. Α58 
186 ροπιτιοη οὗ Ο ἢ γιϑῖ νγα5 διρπογ ἴἤδη τπῃδῖ οὗ 
18ὸ (Πποοσγαίὶς ᾿υάρο5, 50 ἴθ 1|ὲῸ ψ ἢϊς ἢ Ηδ 
ΠΟΓΕ Ἀ5ΘΌΠΊΕ5 15 ἰοννεῦ (δον οΥ Οοά, Οοά5). 
Βυΐ δον, ἰξ πιᾶγ Ὀε δϑκοά, ἄοθβ [ἢ]|5 γρι:- 
τηθηΐ 151 Υ 6 μῆγαϑθε ἰϑοὰ ἰπ νυ. 2οἹἱ ΤΠδ 
Ρἢγαθοθ γχ6 αγὲ Οοάτ, ϑὸι οΓΓ Οοά, 1 απά ἐδὲε 
αῖδεν αγὸ οπδ, ἀο ποῖ Δρρϑᾶσ ἴο Ὀ6 Ποπιοξο- 
Ποοι5. ὙΠ6 ΔηϑυνΟΥ ἀρρϑᾶγβ ἴο Ὀδ (ἢ ]5: 

Ὶ. ϑυςἢ ἃ ρῆγαϑε 85 [πδὶ 'ῃ 5. ἰχχχί! 6 
ΓΟΑΙΪΥ ἱποϊυάδ5 ἴῃ ἃ πιοϑὶ 5 βη βοληξ 5παρο 186 
τπουρῆς ννῆϊοῖ πάοι]165 (ἢ ψνο]ς οὗ ἴῃς 
ΟΙἹά Τεσιαπιθηΐ, ἰπαΐὶ οὗ ἃ σονοπδηῖϊ Ὀοίννγθοη 
Οοὰ πὰ πιᾶη, ννῆϊςἢῃ!: [γουσῇ ἴπδ το  Υ οὗἁ 
ἃ ῬΕΙΒΟΙΔΙ χοἰ! οηϑἢϊρ 4550 π|65 ἴῃ 6 ροβϑὶ Ὁ1Υ 
οὗ ἃ νιῖ4] ποθ. [πἀδίσπι νγᾶ5 ποῖ ἃ Ξυϑίεπὶ 
οἵ Ἰιπλιοὰ τιοηοίπείβηι, Ὀυϊ 4 {πεϊϑηὶ αἰνναγϑ8 
τεπάϊης ἴο {ποδηϊῃγορίϑπι, ἴο ἃ σϑᾶὶ υπϊου οὗ 
Οοά «πὰ πιδη. [ἰ νγ8 τπογοίοσο οηουρὴ ἴο 
ϑ[δνν ἱπ ἄηϑννοῦ ἴο ἴῃς ἀοσυβαίίοη οὗ ἴδ [ενν8 
πδῖὶ (Πογα ἸΑῪ δἰγοδα  ἱπ ἔπ {ἃνανν [δὲ ξοττῃ οὗ 
πὸ τυ ννῆϊς ἢ ΟἾϑὲ δηπουηποδά, {Π6 υηϊοη 
οἵ Οοὰ δηὰ πιδη. 

2. Αῃηὰ «ραίη ἴπ6 Ψογάς 1 από δὲ αϊδὲνγ 
ἄγε οπἊ, ὀχοϊυδο {πΠ6 σοηδιβίοη οὐὗἩ ἴδ6 αἰ νῖη6 
Ῥεγβϑοῦϑβ δηά 50 βιξξεϑὶ ἴδε (πουρξηὶϊ οὗ ἃ ὅ0οὲ 



ἐς 

ν. 328-42. 

48 Βυΐ [1 ἀο, τΒουρὴ γε Ἀεῖϊενς 
ποῖ πε, δεῖενε τῆς ννόγκϑ: (ἢδῖ γε 
ΤῊΔΥ Κηονν, ἂπά θε]ϊενε, τῆδὲ τῆς ἙΝ- 
ἘΠΕΓ 19 ἴΠ πι6. δηά 1 ἴῃ ἢΪ πὶ. 

290 ΤΗεγείογε ΠΥ βουρῇῃϊ ἀραίη ἴο 
[κε πιπι: Ὀυζ ἢ εϑοδρεά οι οὗ (ἢςεὶΓγ 
ἢδλπηά, 

40 Απὰ ννεηΐ ΑΥΔΥ ἅραὶπ Ὀεγοπά 

οὔ [Π6 58Ππ|6 Ἔβϑθηςε ἢ ἴἢ6 Ελίμοσ. [πὶ [ἢ15 
56η56 ἴῃς {π|6 ““δοη οὗ Οοά " ἀοεβ ςοπιρ] οἰ Υ 
ΔΒΓ ἴο ἴδ ἔογηλοῦ τονοϊδίϊοη. 

[τ ΨἘλῃῚ 6 οὐδογνοὰ τπαῖ τπουρὴ (ἢ6 {16 
ὁ λόγος) “ἴθ ἮΝ οτὰ" 15 δἰπιοβῖ βυχρεβίδαά ὉΥ͂ 
6 εὐτγοηΐ οὗἩ του ξῆϊ, γεῖ δῖ [οῃη Κοορβ ἢϊ9 

ΟὟ ΡΗΓΑΘΕΟΪΟΦῪ ἀραγί ἔτοπὶ {πε τεσογὰ οὗ ἴῃς 
1 οτά 5 ννοσάϑ. 

87. 38. Οποὸ αρδὶη (υ. 32) ἴπο ,ογὰ 
ΔΡρρθδΪὶ5 ἴο Ηἰ5 ννόγΚβ. ἢ ἱπῦοσῃ ῬοΟνΟΓ 
οὗ τοοορηἰϑίηρ ἴΠ6 ἀϊνίπο ἰῃ ἀδοὰ ἰ5 ἴῃς βίδιτηρ- 
Ροϊπῖ : {πὸ οπὰ 15 ἴῃε στοσορηϊίοη οὗ ἴῃς 
ΔΌΞοΟΙἷΘ ἱπιογοουηπγυπίοη οὗ ἴδ6 [ποαγηδῖθ 
ϑοη (1) δηὰ ἴῃς Ἐδίδοτυ. 

δείίιουε νι ποι] ἀο ποῖ δοςορῖ τῊΥ ίδίε- 
Ταρηϊβ5 845 ἴγιιθ. ΓΘ αιοβίίοη ἤεγο 15 οὗ {πε 
δοοορίδηςο οὗ ἃ ἰδϑΕΠΊΟΩΥ δηὰ ποῖ οἵ δι ἢ ἴῃ 
ἃ Ῥεσξοη (ὀείφυε ἱπ »ι). Οοπιρ. ν. 24 (ποῖε), 
46, νἱ. 30, Ν᾽] 31) 45 ἢ, χΧὶν. ΣΙ} ὦ 1οδη ἢ]. 
23. Υ. το; Αςξβ χνὶ. 34) ΧΥΠ. 8, ΧΧΥΝΙΪ. ἃς: 
Εοπι. ἴν. 3. 

ὀείϊουο δὲ ὍΎΓΗ] δοςορί 8ἃ8 τοδὶ [πὸ 
555 ὙΠ ἢ ἰοϑι Ὑ οὗ τῆθ, συ. 25. Τὸ “"ὃ6- 
Ἰἰόνς 1η6 ννοῦκβ᾽" 15 [6 ἤγϑδξ βἴορ ἰονναι 5 
ἐς Βα Ιονηρ ἔοτ ἴΠ6 ννοῦκϑ᾽ βακθ᾽" (χῖν. 11). 
ΤΠΟ ὈΘΙΙΘΓ ἐπ [6 ἰδϑι μον οὗ 6 νγοσκβ8 

5 τὴ6 (ουπάφιίοη οὗἨ (ἢ6 φοηθγαὶ Κπον]θαρο 
δηά ἴθ στοννίηρ ρεγοερίίοη ἴῃ 4}} [15 πηαπ!ἔο] ἃ 
Τευθίδιίουβ οὗ 16 ἸΠΠΟΣ Ὁ] ϑῃρ οὗ ἴδε 
ΒΔΙΠοῦ δηά ἰδ δοὴ (ἐῤαί 2ῥε Ἐαΐῥδεγ ἡ ἱπ'ὶ μιὸ 
απ 1 πὶ 86 Ῥαῦμ 61). ΤΠῖ5 [Ἐ]Π]Ονν 581 1561} 
5 γϑὶ τοδὶ ἰϑοά ἰῇ ννοῦκβ δηὰ ἤθη ἰῃ ΔὈβοϊῖα 
Βείηρ. Τῇ ΟΠ] οννβῃὶρ οὗ "" θείην " Ὀεῖννεεῃ 
{Π6 ΕΔΊΠΟΥ δηὰ ἴπ6 ὅοη πηιιϑῖ ὈῈ σοπηράγοὰ νἹἢ 
[6 (]Π]ονυϑῃρ οὗ “ δοιάϊηρ " οὗ ἴῃ6 ὈαΙ ον ῦ 
δὰ Οοὰ ἀεδβογι θα ἴῃ σ [οἤη ἷν. σό, ἃ ρᾷϑϑαβθ 
ΨΜΏΙΟΝ δδ45 νἀ ΠΥ Ὀδεη πηοά! ρα ὈΥ [ἢ15. 

ἐδαὶ γέ »47 ἄποαυ, απά ὀείδευε.. .. Τραὶ 
)ενιᾶν ἔποαυ ἀπά ἸΑΔῪ ππδοταῖδπά, ρεγοεῖνο 
οηςδ ἔογ 8]}], δπὰ ἴμθῆ γὸ οὔ δάνδῃπεϊπρ ἴῃ δνῸσ 
Π]ΠΟΓ ρογοθρίίοη (ΐνα γνῶτε καὶ γινώσκητε) . .- 
ΟὐΟΠΊΡ. ΧΥΪΪ. 21, 23) δ, ἷ. 9... 

89. Τρεγοΐογε {ῤὲνρ “οισδέ ἀραὶ} {δε 
σοωσῥέ αφαΐπ. .. Υἱὶ, 30, 32, 44. : 

ἰο ἐαξε}] ἴο δ01σθ. ὙΜεῖγ ἱπιπγχοάϊδῖε υἱο- 
Ἰδεῆςε (νυ. 31) ννᾶ8 50 ἔσ σπεςκϑά. 

δὲ ἐ:εαρεά (τ ΘῈ} ζοΥ ὉᾺ) οἱ οΓ {δεῖν δαμα] 
ΎΤΠΕ ρῆγαθε (ἐξῆλθεν ἐκ)ὴ Οσσυγθ ΟΠΪΥ δετγε. 
[1 πιᾶγκβ ἴδ6 ρβονεσ οὗ Ο γίϑι 8 ρευβοῃδὶ 
ΤΩ) εν 45 Ἴσοηίϊγαβίοά 1} ἴμ6 ἱπχροΐεποε οἵ 

5τ, ΙΟΗΝ. Χ. 
]οτγάδη ἱπίο τς ρἷλος ννῆεγε Ϊοδπ δὲ 
ἢτϑῖ ὈαρτΖεὰά ; δπὰ τπεγε πε δροάδ. 

41 Απὰά πιᾶηγυ γεβογῖθά ὑπο ἢ] πὶ, 
Δηὰ 8414, Ϊολη ἀϊά πὸ πιχίγδοϊε : δυζ 
411 τηρβ τῆλὲ ἰοῆπ βρακε οὗ τῇ ]8 
ΠΊΔΠ ὙΜΕΓΕ για. 

42 Απὰ πιδηῦ δεϊϊενοά οἡ ἢ]π| 
ἴΠεγα. 

Η!5 λἀνεγβαγῖοβ. ὙΠΕΙΓ “' μαπὰ ᾽" 15 οοηϊΓαϑίοὰ 
ἴῃ 50Π16 56π86 τ “6 Ηἰ5 παηδ" (νυ. 28), 
δηὰ Ηἰς ““ βοίηρ ἕογίἢ " νὴ ἘΠΕΙ͂Γ ἸΠΔΌΠΠΥ 
ἴο ΟΔΙΤΎ ΑΥΥΑΥ͂ ΔΩΥ ἔγομι Ηἰβ8 Εδίμογ᾽ 5 ῥχοΐθο- 
ἔοη. 

40--4Δ. Το (θϑι ΠΟΥ οὗ νοῦ δπὰ 
[86 (65 ἘἸπΊοηΥ οὗ ἴπ6 Βαριϑῖ, νι ςἢ πονν ἑουπὰ 
ΠΟ δοςορίδηςθ ἰπ [υ δα, νγοῦὸ ννεϊσομηθά Ὀ6- 
γοηά [οτάλῃ. 

40. “1π4 «υεη! ἀευα7 αραὶπ...} «πα Ἀ9 
«ὐεπὶ ἀτυᾶν αφαΐπ... Τῆο οἰδιι56 σου ΠΊΘης 65 
ἃ πονν βοσίίοη.. ὙΠῸ τεΐεγοποθ 5 ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἴο 
80ΠΊ6 τεσεηΐ δηὰ ιητεσογάδα νἱϑιῖ. Τῆς δνθηΐῖβ 
οὗ. 8 τὸ ἴοο σζετηοΐο. 

ΤΠΗϊ5 ϑοϊουση ἱπ Ῥεγαῶα 8 ποίϊςοὰ ἰῃ ἴῃ6 
ϑυπορίΞῖ5, Μαῖϊ. χῖχ. τ; Μαῖκ χα; (υκὸ 
ΧΥΪ. 1 ς). 

αἱ γε: δαρχε 85 αὖ {Ἰτπῖ ὈαΡ Ισίπε, 
85 Τοσογάδα ἰῃ 1. 18, 'π σοηίγασί νὴ ἢ 11. 22. 
80 [ἢ 6 πατγδίίνε οὗ (6 1ογὰ 5 ΠλΙΠἸΞΙΓΥ ο]ο568 
οὐ ἴδε οροῖ ννβεσγε ἴἴ θεράῆ. ὙΤῆῸ Ενδηρεὶὶ 
πδίῃγα ν πιο [Π6 5οῈπὸ ΠΟΤ ἢ δὰ ἢ ϊπὶ- 
561 πιεῖ (ἢ γίϑί. 

ἐδέγὲ ῥὲ αδοάφ] ουἱδῖάς [ιἀπᾶ. ΤὮΘ επὶ- 
Ρἤ8515 1165 ρο τῆς ρἷδςθ. 

41. »"Ὧη} γεογίοα μπίο ὀὲνι, απιάὰ “αἱά.. . 
ὙΠΟ δοςορίδηςς οὗ Ογϑσῖ Ὀεγοηὰ πε Ἰ᾿πιϊῖ18 
οἵ [υάδᾷ 5θγνοβ ἴο σοπιρίεῖθ ἴπο ρὶςζιγο οὗ 
(Π6 ᾿Ἰπογρά "γ οὗ [6 [ονν8. 

ΤΠΘ νϑῦβὸ σοηΐδίπβ ἃ ἀοιιθϊο ορροΞί(οη οδ᾽ 
τῆς Βαρί5ῖ αηὰ (ἢτγιϑί, 85 ἰ5 ἱπήϊσαίθα Ὁγ {πὸ 
τοροιτίοη οὗἩἨ [οἢπη5 πᾶπιθ. ὍΤδὸ ἢγβὶ σοπίγασῖ 
165 ἰῃ 1ῃ6 ἔαςϊ (αὶ [ἰοῆπ ψιουρῃϊ πο 5ίρη, 
νΠ16 ΟΠ γιϑὶ νγᾶ5 ννουκίηρ πιδὴγ (αι. χίχ. 
1); δηὰ ἴδε βοσοπά ἴῃ ἴῃς ἔαςϊ τμαὶ [ομη ννᾶβ 
ῃοῖ ἰπἀορα “" ἢ6 παῖ 5ῃοιιὰ σοπιθ,᾽" Ὀϊξ ἃ γι! δ 
Πεγδϊὰ. ὍΤῇθ ϑεοσοπὰ οἶδιι8θὸ ργεβιρροϑδοβ (ἢ6 
δεοςορίδῃοθ οὐ |εβϑιι5 8ἃ5 ἴπΠ6 Μαεββϑίδῇ οἡ ἴῆς 
εβ: ΠΊΟΩΥ οὗ [6 β'βηϑ νυν ἢ νγΟΓΟ 56θῇ, 

οῤη 414] πο νη γα] ΤὮΘ ποῖϊςθ βῆθννβ ΠΟῪ 
1π|16 Ἰηο]πδίίοη {ποτ ννᾶ8 ἴο ἱπνεβδὲ ρορυ]αῦ 
τοδοῆοτα ἢ τϊγασυΐοιι5 ροννοῖβ. ὙΠ6 πον 
ΕἸ] 4 ἢ πιῖρμξ πᾶνε βϑθοπιθὰ ἀθονο 4]1 πηθη ΠΟῪ 
ἴο 8πονν βίῃ. 

42. δείϊευεά οι δ'᾽»1] στ τῆς ἀονοῖΐοη οὗ 
86] [-ϑιιγγοηάογ, δηὰ ἀϊὰ ηοΐ 5: ΠΊ|ΡΪῪ (845 νύ. 37, 
38) δεςορί Ηἰ5 βἰδιοπιθηΐβ. 
“δε γε] ΜΙ ἃ ρῬοϊηϊοα τεΐοσοησο ἴο σ. 401 

ἐδεγε, ᾿ἴ ποῖ ἴῃ [ογυβαίοπι. 
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ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οἡ (ἨΑρ. χ, τό, 22, 29. 

16. Το ἴννο ννογὰβ αὐλή (. ,ο4) ἀπά ποίμνη 
(υοεξ) ἅτε ξίνεπ ἰῃ [ἢ]5 βαββᾶρε νυ μου ΔΩ 
ναγιδίιοη ἰῇ ἰῃς Οτθεὶς ἰοχῖ  δπὰ {πὸ ἵἴνο 
ὍΟΓ5 τὸ (σε ηρι 5ῃθά ἴῃ [Π6 δγτῖδς (Ρεβδίῖο, 
Ητοίεδη, Ηἱΐεσοβοὶ.) ἀπά Ἐξγρίίδη νεγβίοῃϑβ. 

ἼΠ6 οι] οσὶ 1,40 ποῖ ὕρσπ ἴΠ6 Ρᾶββαϑζο 
ὙΠ ςἢ 1 μάνα οὐϑεγνθὰ 15 ΌῪ [εγοόσπηε (1η ἘΖεκ. 
ΧΙν]. 22): “" Α]145 ονθβ πᾶῦθο 4: ποῇ 5ιιηΐ 6Χ 
δος «ἰγίο; εἰ 11145 ορογῖεξ πιὲ δάάιισοσγθ, οἵ 
νοςσοπὶ τηθᾶπὶ δυάϊοηϊ, οἱ βεῖ ὑηιιπὶ ἀὐγίμηρε 
εἴ ὑπιι8 ρᾶϑίοσ, Ηος δπιπὶ Οσουπὶ αὐλή 
βηιῆςαῖ, φιοά [,διΐπα 5ἰπιρ]ἰοϊᾶ5 'ἰπ ουΐΐε 
{γδηβίυ ει." ὍΠ15 οὐϑογναίίοη 15 ἐπίσης ἴοῦ 
ΒΕΥΟΓαΪ τοᾶθοηβ. ἴΐ δὔοννβ ΠΟῪ ρου ηοίουΥ 
]ετγοπιε᾿β Ἵγιἰςῖσπι οὗ ἴπ6 [,2{1π ἰεχὶ ννᾶ5. Ηδ 
(ΞΕ ΠΟΕΙΥ ργοίουβ αὐγίμρε ἴο ουἱΐΐε 45 ἴῃ6 τεη- 
ἀετίηρ οὗ αὐλή, δηά γεῖ ἢ6 ἀϊά ποῖ Ιηϊτοάμθςος 
11 ἰηῖο ἢΐ5 τονιϑίοῃ. Απά δραΐη ἢὸ ἱπΊρ}}65 
[μδΐ αὐλή 5ἰαπάς ἴῃ ἴδ6 Οτγρεὶς ἰοχὶ ἴῃ Ὀοίἢ 
ΡΙαςαβ, νη οἢ δἱ ἰοαϑὲ ϑῆονυβ [πὶ ἢς ἀϊά ποῖ 
ὙΟΓΥ Π15 γεΐογεηςα. 

ΕἸΞοννεγο, [8 τηλῪ 6 δά ἀοά (1π 1534]. ὕἴχ. 22), 
]εγοπιθ γοδὰβ “τιπι15 σγέχ οἵ ἢ0}5 ῥαβίοσ,᾽" 
Εἰνὶπρ σγεχ αἶδο 45 186 γτεηάογιηρ οὗ αὐλή ἴῃ 
1Π6 ἔοστῃοσ οἶδιι96. 
ΤΕ οἱὰ [1,δεη ἰοχίς (“, ὁ, ε, ε) τοδὰ ουΐίε, 

5γεχ; ἴα 1,Αἱἱπ οὗ Ὁ τεδάβ αέγίμρι, φγέκχ, 
δοσοζαϊης ἴο [Ἐγοπιο 5 5 ΣΕ ΘΈ ΟΣ ; ΤΏΔΏΥ Π]Χ- 
εἀ τεχί5 ᾳ 773, εοά. σαν., Ὀὰξ ποῦς οὗ Βεηΐ- 
ἰογ5 Μ55.) τεδὰ ουϊίε, σγον,, ἰὴ ἴδ6 [,Αἰη οὗ 
Δ, ποίμνη 5 τερτοδοηϊεά ὈΥ με βίγδηρε δ᾽ ἴεγο 
πδίϊνοβ ουΐίε ν. ῥασογαίς. ΟΥγργίδη ρῖνοϑ ουΐε, 
ἔτγέκ. 

ΤὮο τοδάϊηρ τῇ Αὐριιπίϊθ νᾶσθ5. [πῳἰτϑαῖ- 
ἴῃς οὗ {6 ρᾶβδᾶρψὸ ἢ6 γοδάϑ ουΐίε, ουΐΐε, νγπουῖ 
σοπηηηθηῖ. ΕἸ5οννἤογο (ε. 3. ὁ 56 πῇ. χ38. ς) δ 
Γοδὰβ ουΐίε, στεχ. 

ὙὟΠὸ κἰαπάαγά ἰοχέ οἵ ἴῃς Νυϊραῖο ((οά. 
“»ηαί. ὅζς.), ξῖνεβ. ουΐίε, ουϊίε, ἀπὰ 1Π15 τοδά- 
ἰῃ Ὀεσδπὶρ ὈΓΑΟΌΟΔΙΪΥ πίνογβαὶ δπιοηρ [νἀἴϊη 
τηράϊπναὶ νψυτιΐοτθ. Ενθη ΕἼγδϑπλιθ Θέ τῃ6 
Γοηάἀοηρ Ὀποπδηροὰ : δηὰ 50 αἷϑο ἀϊὰ Β6ζΖᾷ 
ὉΠῚῸ1 χς:821.ὈὨ Ὑπὸ ρῆγαθο ὠπερη ουἱέσ, μπὰς 
"απο, δὰ ον] ἀ ΠΥ Ὀδοοπλα βδοσγθὰ ὈΥ̓ 136. 

Γὰἴδογ ἰγὰΐϊγ τοπάογεὰ (86 Οτεεὶς (σι ἀἴεσενε 
διέαίίε, Εἰπο Ἡργάε), θὰ 50 4150 ἀϊὰ Τγπάδία 
δηὰ σονεγάδϊο (,οἱά, ἤοεκ). ΜΝ το! ἢ, ἤοννόνοσ, 
Ζο] ]οννῖης {πε Ν υϊραῖο, πδά δἰγοδάγ πιδάθ “"Ἦῃθ 
ζο] 4 " ἐΔπΊ ΠαΓ ἴῃ ΕΠ 5ἢ ; δηὰ (Π15 τοπάογίης 
νγᾶ5 ἰηἰγοάυςοά ἱπῖο Οτοπηννο}}᾽ 5 ΒΙΌΪΘ, σ 530, 
δηὰ τεϊδιποὰ 115 ρίαςθ ἀἄονῃ ἴο Ιό11. 

Ιι νουἹὰ ρμοῦμαρβ Ὀ6 ἱπιροϑϑῖ]6 ῸΓ ΔΗ͂ 
σοΙτοοίϊΐοῃ ΠΟΥ ἴο ἀο ἄνύδὺ ἱἱἢ {Π6 εοἴἴἶεςῖ8 
νὨΙΟἢ ἃ ἰγδηβίδίοη πη  ΔΌΪΥ ἔδ]ϑε 85 ὑτοὸ- 
ἀυςοά οἡ Ρορυΐδᾶσ θςο]εϑιαϑίϊςδὶ ἰἀ645. 

42. ὌΠ γοδάϊηρ πὶ [ἢ 15 υϑγβὸ ἰ5 οὗ στ Εἰς δ] 
ἱπιρογίδηςθ ἰη σοραγὰ ἴο ἴθ σοπηθχίοη οὗ [86 
Ῥτθοράϊην ἀἰθοοῦ 68, 
ΤΠ ΘΑΣΙΥ δυϊδογ 65 ἄγὸ ἀϊν! ἀοὰ : 
( ἐγένετο τότε 5 ἰουπὰ ἰη ΒΙ, 33, δηὰ ἴῃ 

{πὸ Τοῦαῖς ἀπ ΑἸτηθπίδι) νογβί 5. 
(1) ἐγένετο δέ ἰῃ ΑΌΧ, δηὰ (δὲ πιλ88 

οὔ Μ5985., ἴῃ 5οπῖα οἱὰ 1, ,αἴιη οορίε5, δηὰ ἰη 86 
ϑγγίδς νεγβί οῃβ. 

(3) Α 51|8}} στοιιρ οὗἁὨ συγβῖνε πιβ58., ἴῃ- 
οἰυιάϊηξ, βοπιεῈ οὗ ἱπιρογίδηςε (Ἱ, 225, 2Ῥ 5, Ἔ 
δηὰ ἴῃς Ὀεβῖ σορίεβ οὗ ἔπε ΟἹά 1μαἴη (α, ὁ) 
ἤλυθ ΠΟ σοπηῃθοίηρ ράγίϊοϊθ. 

(4) Τε Μειιρδιῖς νεγϑίοη δηὰ οπὸ 1,8{1π 
ΦΟΡΥ͂ αἴ Ἰοδϑί (φαΐ) τεργεϑοηΐ Ὀοίἢ τότε δηὰ δέ. 

ΠΟΓΟ ἅΓδ δἶϑοὸ οἵδποῦ 55 ῃϊ να δίοηβ ἰὴ 86 
τοηάο δ ἰῃ γὙογβί ῃ5. 

ΎΒοθε ὑδοποιηθηα ΠΊΑΥ ὃς δεοςζοιιηΐοά ἴογ 
ΌΥ 5ιιρροβίηρ εἰἴ μοῦ παῖ ΟΥ̓ ΡΊΠΔΙΪΥ (ποτα νγᾶβ 
ΠῸ Τσοηπηοοζίηρ ραγίςοϊθ, οὐ ἰμδὲ 1 ννᾶ8 ΟἿ 
ὙΒΙΓἢ σδυϑοὰ αἰ Εις} γ. 
Τα ενϊάρθηςο ἰῃ βιρροτί οἵ ἴμο ἢγϑί συῃρρο- 

᾿ δἰοη, τπουρῇ σοηδιάογαῦϊθ, ἀρροᾶγβ ἴο δ 
ἰπδάοραυδίο; δηὰ τότε Μουϊὰ 6 δῃ ὑπ} 1Κ6 ]}Ὺ 
ΡΑΙΓςοὶς ἴο ἸηϑοΓί. 

Οη ἴδ6 οἵδον μδηά, ἱξ τότε κϊοοά ἴῃ ἴμ6 ἰοχὲ 
Οὔ ξίΠΔΠΥ 1 ννου]ὰ οτεαΐε κιιρογῆς! 4] αἰ σα ΕΥ 
ἔγοπῃη (Π6 ἀρραγθηΐ ςοῃπἤιβίοη οὗ ἴΠ6 ἔδαϑίϑβ ; 
δηὰ δραδίη ἴξ 15 Δὴ ὑπυϑ04] ννογὰ ἴῃ δῖ [οδη, 
δηὰ ποῖ οἴση ἐοιιηὰ ἴῃ {Π15 ροσιἴοῃ, που ρἢ ἴῃ 
ἔαςϊ 115 υπυδιυδ] ροσιοἡ 15 ϑψηιἤοαης (Μαῖϊ. 
Χχίν. 1, ΧΧΥΪΙ, τό, “δ [ῃδῖ {{π|6, νν ἢ}]6 [Π656 
ἀἰδουιβδίοῃβ 85 ἴο ἴδε οἷά σῃυτος δηά ἴπ6 ποὸνν 
ΘΓ Βοΐηρ οἢ᾽). 

1{ δέ δὰ Ὀδεη ἴἢ6 ἔσγιο τοδάϊηρ, [τ 5 ποῖ 
ΘΆΞΥ ἴο 566 ΨΥ ἰΐ 5ῃου!ὰ αν Ὀδθη σῃμδηρεά. 
Το οτἰξίη οὗ ἴΠ6 τότε ἔγοπι ἴδ γερει το οὗ 
1Π6 ἰαδὲ ϑυ} δὺο οὗ ἐγένετο 5 ὙΘΓῪ Ἐπ] Κοῖγ. 
Απά, τδουρὴ δέ 45 ἢο οὈνίοι ἀἰΠ συ], 1 15 
Βατὰ ἴο βδιρροβδε ἱπδὶ δῖ [οῇη σου] ἤᾶνα 
Ἰπαϊοαῖοα ἰῃ δῖος ἃ ΨὙΥΑΥ͂ ἃ ΠΈῈϑἢ ἸΟΌΓΠΟΥ ἴο 
Ϊεγυδβαίοστῃ (ΧΙ. στ ἰ5 ποῖ ἃ ραγβ]]θ]), ἀηὰ ἴῃ6 
βἰδίθιηθηῖ, “Νον ἴδ6 Εραϑοὶ οἵ οάϊοδίίοη 
ἴοοκ ρίδοθ (ἐγένετο) αἱ [ετγιιβδὶοπι," 15 οὐ 1}15 
ΒΌρΡροβιοη, 85 1ξ ϑθεη5, ϑ ΠΡΌ ΪΑΣΙΥ νυἱδουῖ 
ἔοτςο. 

Οη ἴ86 ψ βοΐ ἐπογθέογε ἴὰ ἰ5 Ὀεϑὶ ἴο δάορι 
106 τοδάϊην τότε, ΜΠ ἢ ἢδ5 βίγοηρ Ἵχίογηδὶ) δηά 
᾿πΐογπδὶ δυϊπογὶγ, δηὰ νυ μῖς ἢ Ὀτίηρδ {6 σοη- 
γΟΓΘΔΙΊΟη ἰῃ Χ. 1---18 ἰπίο σοπηδχίοη Ὑν] ἢ 115 
βοηθοὶ, νυ. ἐς ἢ, δηὰ νὰ ἃ Ἐδδγδοίοϑες 

ἐροςἢ. 

49. [π|1}}5 νοῦϑο ἴῃς γοϊδεινο (αυδίοϑ) πὰ ἴπ6 
ςοπιραγαῖϊνε (3, γέαίεγ) ἅ.Ὲ πηδ5Ο] 1 πς ἴῃ 50ΠΊΕ 
οὗ {πε πιοβὶ ᾿ηἹρογΐδηϊ διι(ῃογε5 δηα πθιογ 
ἴῃ ΟἸΠΕΟΙ͂Β; αηὰ ἴῃογὸ 5 ἃ ὄἼγοϑϑ ἀν᾽ ϑίοη ἰπ ἴΠ656 
ἀϊβεγεηςε. ὍΤῆυπ, (1) ΒΚ, Ζαΐ., Μοριρϑ. 
τοδα, ὁ, μεῖζον: Φ δὲ1, ὁ, μείζων; (3) ΑΒ:Χ, 
ὅς, μεῖζον; (4) 1), ὁ δεδωκώς, μείζων; (5) ἴδ6 
ΤῊ 855 Οὗ Δι {ΠΟΥ 165, ὅς, μείζων. 
ΤΏ τεδάϊηρς (2) 5. ἱπιροςϑῦ]θ, Ὅῆε τοδά- 

ἵπ,δ (4) δὰ (ς) ᾶγὸ δνι ἀθη]Υ ςογτθοῖίοηβ : ἱξ 
οἰἴποῦ πδὰ βόθῃη ογρίηδὶ, 1 ννου]ά ποῖ πάνθ 
Ὀεοη αἰδίυγθεά. ὙΠ Ἄσδμοῖςθ 1165 δεΐννεθη (1) 
ἃπά (3). ΟΥ̓ (βεβε (1) δᾶ5 ἴῃε πιοβί δηςίθηϊ 
ΔυΪΠογΥ, δηὰ 5 ἴΠ6 πιοβσὶ ἀϊβῆςἷ: δηὰ αἱ {86 
β8η6 {{π|6 (ἢ6 πιοδῖ 'π δοσογάδποε νυ 1ῃ6 
βίγ!ε οἵ 81 [οδη (ν]. 39, χυϊὶ. 2). .ὙῊ5 τοδά- 
ἴῃς 45 [πογείογε Ὀθθη δάορίδα 1ῃ ἴΠο ποίε8. 



51. ΙΟΗΝ. ΧΙ. 
1 τῆς πιάβδου] πο τεϊδεϊνο Ὀς δἀορίοά (ὅς) 

{πε βθῆϑθ 8 4ιτὸ βἰπιρὶο: ΔΜ Ἑαΐδεγ «υδίερ 
ἄασυε ἐῤενη 10 γιὸ αὶ Ξγεαίεν (ῬΘΥΒΟΏΔΙΥ, μείζων, 
ΟΥ ΓΑΐμεσ, ὦ ψγέαϊεγ ῥοαυέγ, μεῖζον : ΠΟΙΏΡ. 
Μαῖίϊ. χὶϊ. δ) ἐδαη αἰ; απά (85 ἃ σοῃβδδ επο) 
πὸ ὑπὸ “ αϑίε... 

ΗΠ ἸαγΥ (΄ ἀς Ὑπη.᾽ 7. 22: 11. 12) ἴΔκ65 1ἴῃ6 
ῬὮγαβο ἰῇ ἃ ΠΟ Ϊγ αἰ δγεπὶ ϑθηϑο 85 σοίευστι 
ἴο ἴῃς ἀστγίναϊΐοη οὗ ἴῃς δοη 5 αἀἰνίπο πδίι γε 
ἔγοιῃι {Π6 Βαΐδεῦ (Π δῖο ραίεσγμιᾶ βυπιρίθς πδιν]- 
(Δ{15 Ῥγοΐδθβϑιο δϑῖ, οἱ ηιοά υπυπὶ ϑυηΐ, Ῥτο- 
γγιοίῶ οχ παϊϊνιδίθ πδίιγο δῖ: 1ἱζἱ. 12). 

ΓΗΑΡΤΕῈΚΒ ΧΙ. 
τ: Οἀνί γαϊτείλ γαεαγς, δεν ααγε δωγίεά, 

45 ἥσην» ὕκιυς δείξευε. 4) ΤΑε ἀϊψὰ Ξγίεείς 

ἴ. ΤῊΕΞ ῬΕΟΙΒΙΝΕ Ι ΟΜΕΝΤ (Ι., χί!.). 

ἼΠΙ5 ἰδϑῖ ϑοςίίοη οἵ ἴδε γεσογὰ οἵ ἴδε 1 ον 8 
Ρυθ]ῖς πλἰ πΙϑίγυ, γεργοβοηϊοὰ Ὁγ Ηἰ5 στοδὶ σοη- 
ΓΓΟΥΕΙ͂ΞΥ αἱ [Θγυβδίθπι, σοηϑισῖθ οὗ ἴννο ρδγίϑ. 
ΎΠΟ ἢγβθὶ ραγί ςοηϊδίη5 ἴπ6 ῃλιταῖίνα οἵ [Π6 
ἤπδὶ οἰρὴ νὰ 115 ἱπγπηοάϊαία σΟΠΘΘ]ΠΘΠς65 
(χ!.) ; τὴς ϑεςοηῃὰ ρατγὶ σίνοϑ ἰἢτθο [γρίςδὶ ϑοθῃθ5 
ννῃς ἢ πλαγκ ἴπῸ οἷοθο οὗ ἴ 6 ψνόοσγκ, τοζείμοσ 
ὙΠ ἃ 5. ΠΊΠΊΩΓΥ Ἰυάρτηοηΐ Ὡροη 115 τοβο 5 
(αἰ ..). 

:. Τρε βπαὶ εἰση πᾶ {ἰ ἱνεριοάϊαϊο ἔσεμος (ΧΙ.). 

ΤΠδ παγγαῖῖνο οὗ 1Π6 γαϊϑίηῃρ οἵ 1,4Ζϑσγιι 5 
ὈΠΙΠυ6 ἢ [15 σοπιρ]εΐθηθβϑθ. Ὅς Ε55 θη] οἰγ- 
ουπηδίδηςε5 οὗ ἴπεῸ ἔδεϊ ἴῃ τορασγὰ ἴο 5) 
ΤΑΔΠΏΘΥ, ΓΟ Ϊ 15, ἅΓῸ ρίνοη νυ ἢ οςῖ ἀϊ5» 
Ἐἰποῖποϑ8. ὙΠῸ ΠΙΒΙΟΓΥ 15 πιοτὸ σοπιρίεῖα ἴῃ δη 
ἴηδι ἴῃ εἢ. ἴχ. Ὀδοδιιδθ [η6 ρϑγϑοῃβ σἰδηὰ ἰῇ 
Εἰοϑοῦ σοηποχίοη ἢ ἴπο Ἰοτὰ ἴδῃ ἴῃς Ὀ]πὰ 
τηδη, δηὰ {Π6 ἐνοης ᾿ἴ561} δὰ ἴῃ ΠΊΔΩΥ ννᾶγ5 
ἃ ΤΠ] ἰηθυθδησε οἡ {Π6 οπὰ οἵ Ηἰ5 πηιηἰδῖγυ. 

ΒΟΌΓ 50εηθ5 ἅγὸ ἴο ὑὃε ἀϊβι συ ϊσῃοά : (1) 
ΤΠ6 ρῥγοϊυάς ἴα (δ6 πηΐγαςὶς (1---τ6); (2) ΤΠ 
50θπῈ δ Βείμδηυ (17)---22); (3) ΤΠ πῖγαςὶθ 
(33-4ώ4); (4) Ὑ δα ἱπηπιοάϊαϊο ἰβϑυιθα οὐ 1Π6 
ΤΩΪΓΔΟ]Ο (4 ς----ς 7). 

ἴῃ συάγιης 186 ΒιδίΟΓΥ, ϑονογδὶ ροϊπίβ πηιϑὲ 
Ὅλ Κορὶ ἰπ νἱονν. 

1. ΤΏ 5! 6ὴ 1561 ἰ5 ἴῃ ἰδϑῖ οὗἁ ἃ ϑεγίθϑ, νυν: ἢ 
δ45 ουϊάθπίγ Ὀδεη οπιοα (χχ. 10 (.) ψν } ἃ 
νον ἴο {Π6 ςοπιρίοίο δηὰ Παγιηοηϊουβ Ἔχἢ Ὁ]- 
(ἴοη οὗὁὨ ἴδο 1οτὰ 5 νοσκ. ὍΠ6 ϑουθῇ τηΐγϑς 65 
οὗ [πε πιϊπἰβῖγυ, Μν ]οἢ 81 [οῆη τεϊδίεβ, ἔοστηῃ ἃ 
δἰρπὶποδηὶ ννῃδῖθ “ τ Π., τν. 46 Εἷ,, ν. χ ἢ, νὶ. 
ςΠΠς, τς ΕἾ, ἰχ. τ ΕἾ, χι). Απὰ ἴῃ 1Π15 
1 15 οὗ ᾿Ἰπίογοϑὶ ἴο ποίϊοθ ἴπδῖ ἰῃς ἤγϑὶ δηὰ ἰδεῖ 
ΓΟ ψτουχῆξ ἴῃ ἴπδ εἰγοὶς οὗ δ γ ̓Ἰθ, ἀπά 
ἃπιοης Ὀοίονοῦβ ἴο ἴδ 5 γοη Ί πεπίης οὗἉ ἔδιτ 
(1. τας χὶ. 14); δηὰ Ὀοῖἢ ἂγὸ ἀεοϊαγοὰ ἴο Ὀ6 
το δη [οϑἰδίίοης οὗ “ξίογυ ᾿" (1. 11. χὶ. 4, 40). 
8ο ἴδε πδίυγαὶ σχεϊδι!οηβ οὐ τιθῇ ὈδοοπΊο (ἢ 
οοοδϑίοῃβ οὗ ἴΠ6 τονοϊα(ίοη οὗ πίσ θοῦ γῆ. 

4. ΤΠ εἰτουπιοίδηςεβ οὗ ἴΠ6 πιίγαςὶο οὐρῆῖ 
ἴο Ὅδ τυ ςεῖγ σοπιραγοὰ ἢ ἴδοβε οὗ ἴΠ6 
οοττεβροηάϊης πιῖγᾶς 65 τεοογάοα Ὀγ ἴῃ δγηορ- 

ναι 7.:1.---ἍΝ οἱ.. 1]. 

ΑἸργοβθε (’ δ ϑρίγ. δδηςίο, Π|. τσ6: Πϑαϊξ 
Ῥδίεσ Ρεῦ βεηογαι πο πὶ ΠΟῚ ῬΕΙ͂ δάορίοπεπι) 
δηὰ Αὐυξιυιπο (“4 οε. Οιὰ ἀδάϊε ΕἸ ΠΟ Ῥαΐοῦ 
ΤῊΔ)]5 οπιηὶδυ5 ἡ 1 ἴρϑ6 1}}} εβϑδῖ υπὶρθηϊτυ5 
Ε1]115) ἰακὸ ἔπ βαπὶο νον. Βυΐῖ [86 υϑᾶρὸ οὗ 
δὲ ]οἱιη (νῖ. 10, αὐ ἐδαὶ αὐδίερ δὲ Εαέδεγ 
ῥαὶῥ σίυεη γιὸ: ΠΟΤΊΡ. ψ. 37, ΧΥΪΪ, 2. αἱ δαὶ 
«δίεδ ἐδοι δα σίυεη Ηβ»1) ϑθοτὴβ ἀϊϑιϊ πο 
ἴο ροϊηῖ ἴο ἔπ ϑοςϊεῖν οἵ ἴπ6 (Δ δ] ἃ5 (Π6 
Ἐλιμοτ 5 δῆ; δηά [ἢ]5 ἱπτεγργείδίίοπ Ὀγπρβ 
[πὸ οἴδιιϑοὸ ᾿ἰηΐο ρϑγδ] δ στ 8 (ποϑο νυ ἢ ἢ 
δᾶνθ ζοπο Ὀδέοσο. 

απάὦ λανγίεεές ραίλέν α ερε" 21 αραΐνεί Οἀγί οί. 
49 (αἱαρήας γορἠεείείλ. 54. ὅχτως ἀἱαάὶ ἀϊρε- 
“δ 55 41 “ἠὲ ῥασφουνν λέν ἐμφεῖνγε αγεν 
λένε, ἀνα ἰαγ τοαῖΐ ν᾽ ἀΐνε. 

ΠΡ (Μδῖχκ ν. 22 Ηἶ. δπὰὰ ραγα]ϊοὶς - Τὸ νἱϊ. 
1 .). ΤΟ οπιιϑϑίοῃ οἵ ἴδ6 γαϊβίηρ οὔ 1,8Ζἃ- 
Τι5 Ὀγ {πὸ ϑυῃορί5ῖϊ5 15 ΠΟ πΊογὸ γοπιδυκαῦϊθ 
ἴῃ Ὀγποῖρ]α τπδη [ἢ οπιἰϑϑίοη οὗ ἴπ656 γδιβίηρϑβ 
ὉΥ 81 [οἤη. [π εἀςἢ Ἵᾶϑε ἴδ βοϊθςϊίοη οὗ ἕδοϊβ 
νν85 ἀσίογτηϊ πο ὈΥ ἴη6 ρυγροϑε οὗ {Π6 σεοοτά. 
ΤΠ τηϊγαοΐθβ ννυτουσῃξς ἂἱ [Ἐγυ 546 πὶ νγετὸ ποῖ 
Ἰῃο]υάδα ἱπ 16 σγοὶς οὗ δροβίοϊϊ!ς. ργθδοπίης 
ὙΠ ἢ ἰοσηθὰ ἰἢῈ Ὀαβὶα οὔ ἴπ6 ϑγῃορᾷς 
ΟοθρεϊΞ. 

4. ΝΟΠΊΘΓΟΙΙΒ τηϊπἶο τους ἢ 65 πιαιὶς ἔδο (1]}- 
[655 οὗ ρεύβοπδὶ Κπον)]θάρο, οὐ πὸ ἱτηργοβϑίοη 
οὗἩ δῇ δΥϑ.- ὑγν] ηθ55: δ... ἴΠ6 γτοϊδίίοη οὔ {86 
ἕτΆΥ ἴο [ἐβὺ5 (υ. 5); ἴδε ἀεἶαγ οἵ ἵνγο ἀδγ5 
(6); ἴῃς ὀχαςσῖ ροϑβιίίοη οἵ Βείμδηγ (18): 
ἴΠ6 ργόβθηςθ οὗ [εννβ (19) ; ἴδε βθογεῖ πηδϑϑᾶρθὸ 
(48); ἴ)6 (π|6 “16 Μαβίογ᾽" (2.)}; 186 ρδι86 
οὗ [|65115 (30); ἴδε ἐο!]ονίηρ οὗ τῆ6 [ἐνν8 
(31), δπηὰ πεῖν νυϑορίηρ (32) ; 186 ργοϑβίγαϊίοη 
οὗ ΜδγῪ (32); [δ6 ϑυιοοϑϑῖνθ ρῇδϑοβ οὔ {πὲ 

Ι,ογὰ᾽β ἐπιοίίοη (33, 345, 38); ἴῃς ἀρρεάγαποε 
οὗ [,42ἅτιι5 (44). 

4. Νοῖ ᾿ο655 τοτηδυκδῦϊο ἴδῃ (ἢ 5 ἀθἢηϊδηρας 
οὗ ἀείδ:} ἃγὸ ἴῃς 5:16 πσ65, {Π6᾽ Οπηϑϑίοηβ, ἴῃ ἴῃ 6 
Ὠδτῖγαῖϊνο; δ. Κ. 85 ἴο ἴπ6 σεῖαγη οὗ ἴΠ6 πη σϑθηροῦ 
(υ. 4): ἴδ πιεϑϑᾶρὸ ἴο ΜΑγῪ (27 ἢ): ἴδ6 
ΜΕ]σοπΊ6 οὗ [Π6 γεϑίογοα ὑσοίμο (44). ἰὕπάογ 
(Πἰ95 μοδὰ ἴοο πᾶν ὃὈς οἰδοϑοά {πε υποχρεςϊοὰ 
ἴυγη5 οὗ ὀχργαβϑβίοῃ : σι 5. “ἀπίο [υάπεα᾽ (νυ. 7), 
συ. 11 ἴ,, υ. 17. 

ς. Τδαῖ ποννόνοσ ψ ῃϊςἢ 5 πιοϑσῖ ᾿πιργοβϑῖνο 
ἴῃ ἴῃς πδύταϊϊνθ, ἃ5 ἃ ᾿ιἰβίογυ, ἰ5 ἰῖ5 ἀγδιηδιὶς 
νἱν ἀΠ655 ; ἀηα {Π|5 ἰῃ ἀἸ βογοηΐ γοϑρεςῖβ. Τ ΠΟΓΟ 
ἷ5 ἃ εἶθαγ ἱπάϊν!ἀ} ἴγ ἴῃ τῃς 5. ΤΤοπᾶϑς 
βίδπάϑβ οἷ σμαγαςϊεγιβι δ! ἔτοπι ῃε ἀροβί]εβ. 
Μαιῖπα δπὰ ΜδτζΎ, αἰϊκὸ ἴῃ {πεῖν σοηνιςῖίοηβ, 
τὸ αἰ ηρυ πο ἴῃ ἴδ τδηπΠοΥ οὗ ϑῃοννης 
Πο. ὙΠ οη ἀραΐη ποτ 15 ἃ ᾿νηρ τονοϊδίίοη 
οὗ σμαγαςῖογ ἴῃ ἴδ σουγϑθὸ οὗ ἴῃ6 πδγγαδῖϊνο ; 
Μαγῖῃα τεῆοςῖϊβ {π6 ᾿πἤυποηςο οὔ πὸ [ογά 8 
νογάβ. ὙΤῆὸ [ονν5 ἅτ πε δηά ϑεραγαϊθά. 
Απάὰ δὔονο 4]}] {πὸ [οτὰ ἰ5 ϑθθη ἰῆγοιμδουῖ, 
ΔὈσοΪ υἱεῖ Υ οπὲ ἴῃ Η!5 βῃργεπιε ἔγεθάοπι, ρεῖ- 
ἔοςεγ Βυπιᾶη δηὰ ρογίοςγ ἀϊνίπο, 50 παῖ 1ἱ ἰ5 
ἴεϊι ἐπὶ ἴΠογὸ 15 πὸ ννᾷηΐ οὗ μδυποηυ δεῖννθοῃ 
Η!ϊ5 ἴοᾶσβ δηὰ Ηἰ5 [16- ξίνιης σοτηπιδηὰ. 

Μ 
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ΟΥΝ ἃ οοτγίλϊῃ σι νν8 ιςΐ, 
παπιεά Ἰ,Ἄζατυβ, οἵ Βεῖμδηγ, 

ἴῆε ἴονῃ οὗ Μδγγ δπά ἢεσ, ἰβῖεγ 
Μαγιῆδ. 

2 (“Ϊτ ννᾶ5 ἐδαὶ Μδιγ ψῇϊς ἢ δη- 
οἰπῖεά τῆε [,ογὰ υντἢ οἰπτιιθηῖ, δπά 

51τ ΙΟΗΝ. ΧΙ. [ν. τ---4. 

νὶρεὰ 5 ἔδξεῖ νυν τῇ ΒΕΓ Πδῖτ, ννῆοβα 
Ὀγοῖδεγ 1] ἀζᾶγιιβ ννᾶ5 3:ςΚ.) 

4 ΓΠετγείογε 18 ϑἰϑῖειβϑ 56ηἴ υπῖο 
᾿ΐπι,͵ δαγίηρ, ογά, Ὀεμ οἷά, μῈ ψνῃοπὰ 
ἴῃοιι ἰονεϑβῖ 15 δςκ. 

4 ὟΝ εη [6β8ι5 πεαγὰ ἐῤαέ, ἢε 514. 

6. ΜΝ  τεγαγάὰ ἴο ἴδ ἔδοϊ 1186} 1 15. 1π|- 
Ῥοτγίδηϊ ἴο τρηλατκ [Παΐ, ννῃ}] 6 ἴ νγᾶβ5 ἃ 5σπ οὗ 
[Π6 χοβυγγοσίίοη, ἴῃ6 Ενδηροὶ δὶ πιακοϑ [ἴ ΟἸΘΑΓ 
[Ὠγουρσπουΐ (Παὶ 1ῃϊ5 ταϊβϑίης ἴο ἃ σοσγτιρ ἷθ 
᾿Π6 15 ἜἘβϑθηία}]ν ἀϊδειηςῖ ἔγοπι Π6 1,οτὰ 5 τιϑίης 
ρϑῖη ἴο ἃ βἱογιβοά {Πἴ6. 

γ. Δρατῖ ἔτοπιὶ ἴδε δηϊοσθάθηϊ δϑϑυπιρίϊοη 
[δῖ ἃ ΠλΙΓΔςΪ6 15 ἱπιροβϑ Ὁ]6, απὰ παῖ ἴπ6 γεσογὰ 
οὗ ἃ τηῖγϑοϊο πλιιϑῖ ἐπογοίογο 6 Ἔχρ]διηθα ἀνναῦ, 
11 ἰβ ποῖ ΘᾶϑῪ ἴο 566 ΔὴΥ τουπά ἴον αισϑιϊοῃ- 
ἱης ἴδε Ἰογαὶ οχδοΐηθεβ οὗ ἴπ6 ἢιϑίοῦυ. Νὸ 
ὀχρίδπαίίοη οὗ ἴδε οτιρίη οὗ ἴῃ6 παγγδῖϊνε οἡ 
1π6 συ ρροϑιζίοη ἴπαῖ ἰζ 15 ππῃιϑζογιοδὶ, μ85 Ἔνθῃ 
ἃ 58ῆονν οὗ ρἰδιι5:0}}}γ. ὙΏοθο ΒΟ ἄθηγ [ἢ6 
ἔλεϊ ἅτὸ 5οΌποῦ Οὐ Ἰδοῦ Ὀτγοιρῆϊς ἴο πιδιηΐδίη 
Εἰ μοὸγ παῖ ἴη6 βδοθῆθ ννᾶβ 8Δῃ ἱπιροβίιγο, ΟΥὐΓ 
παῖ ἴπὸ τεσογά 15 ἃ ΠσϊίἼοη. οί; οἵ {Π656 
ὨγΡροί 6565 Ἰμνοῖνθ ἃ πιογαὶ ΠΊΊΓΔΟ]6. 

8. Νὸ ονεογυνεϊπηηρ ἰηἤϊθπος 5 ϑϑιρπθὰ 
ἴο ἴπ6 τγᾶοὶα ΌὉΥῪ ἴπὸ Ἐνδηρεῖισῖ. [ἴ ἰ5 ἃ 
“51, ἃ γϑνοϊατοη οὔ ἴδθ ἀϊνὶπο δίογγ, ἴο 
Πο96 ψῆο δεῖίϊενα, ΟΥ ννῆο ἤἢᾶνθ ϑυτιραῖῃΥ 
νὴ ἢ [πὸ {πι|ῖἢ. Βα ΟἴΠοΓ5, ἀρράγεηοΥ, νυ] ἢ- 
οὐ αιιοσιοηϊηρ ἴῃ6 το! γ οὗἨ πὸ ἔδεϊ, 5᾽ ΠΊΡΙΥῪ 
Πηὰ τη 1ἴ ἃ ς4}}] ἴο πιοῦθὸ οπογρεῖις ὁρροϑβίτίοῃ, 
ΤΠ ννοῦκ ἀγγοϑῖβ αἰϊοηζίοη ἀπά τπθη ᾿ἴ Ὀ6- 
ςσοτθ38 ἃ ἰοιςῃϑοίοης οἵ Ἵμαγδοῖογ [!ἢ τΠ]5 
τεβρεςῖ 11 σοπιρ]εἴεῖ Υ δηθννεγβ ἴο {πε ἕωποίίοη 
55:5 η6α ἴο πηγάςοὶθβ ἴῃ ἴῃ Νὸνν Τοβίαπιθηΐξ. 

9. ΤὨ!5 ἰδϑῖ σοηϑίἀοτγαϊίοη ἢεὶρθ ἴο ὀχρίδιη 
[ἢς οπγιϑϑίοη οὗ ἴῃς τηῖγαςὶθ ἔγσοπι ὑῃ6 ϑγπορίὶς 
Ὠδιταῖϊνεϑ Εογ υ5 ἴῃο ᾿πεϊάοηΐ, 45 Δη δχίοσγηδὶ 
(Δεῖ, [45 παίυ γα! ἵὺ ἃ τοϊδεϊνο Ἱπηρογίδηςθ ἴατ 
δτεδλῖοῦ τῆδη ᾽( πδὰ ἔογ ἴῃς Ενδηρο ϑῖθ. ΕὉΥ 
(Ὠεπη, 85 ἴοσ {86 [ἐνν8, 1 ννᾶ8 οπὸ οὗ “" ΠΊΔΠΥ 
βρη (χὶ. 47), 84ηἃ ποῖ Θββϑθη }} } ἀϊπιϊη- 
δυϊπῃοά ἔγοπι ἰΒετη. Τῇ ἘΠΙΓΥ ἰηΐο [ ΘΓιιβα οι 
νγ5 ἴπ6 ἀδοϊσῖνο ὀνθῖ ἴῃ ννὨΙ ἢ ἴἢ6 ἰϑϑὰς οὗ 
41} ΟἾγεῖ᾽5 ϑαγ θοῦ νγοσκθ νν85 ϑυπηπιοὰ ὉΡ. 
ΤῊΙ5 {δοτγοίοσγε ἴῃ ϑγπορί5ῖ5 τοσοσά, Εογ δῖ 
]οδη, Βοννενεσ, [Π6 γδιϑίῃρ οὗ [2 Άγ1}5 ννᾶ5, 
ἃ5 ἴΠπ6 ΟἾΠΟΓ πηιίγδοΐθβ, ἃ ϑρι Πα ΔΊ τονεϊδίίοῃ. 
[1 (6]} ἴῃ 1πθη νἸ Π15 ρἴδη, 45 [ὯΥ 8ἃ5 Ψὲ οδῇ 
ἀἰβοογη ἰἴ, ἴο τεϊαῖθ ἰξ δὲ Ἰθηρίῃ, νν ῃ 116 1ἴ ἀϊὰ 
ποῖ Ὧ]] ἴῃ νι ἴΠ6 σοπηποη ροἷδη οἵ 16 
ϑγπορί!ς Οοϑρεῖβ, νυ μος ὀχοϊυάοα 411] ννοτῖκ- 
ἴῃ δ [6γιιβα]θπὶ Ε}}} [Π6 ἘΠ ΠῚ Ρ 4] ἘΠΙΓΥ. 

(1) Τδε Ῥνοϊμάε το ἐδε πιϊγαςεὶς (1---τ6). 

ΤΠΘ τεϑοοζὰ οὗ ἴῃ πιῖγδοϊο 15 ργεΐδοθά ΌΥ͂ δῇ 
Δοοουπῖ οἵ ἴδ6 οχίογπδαὶ δηὰ πιοσδὶ οἰσοιπὶ- 
δίδηςθϑ πάθσ ϑἰςἢ. ᾿ἃ ννᾶ5 γουρῆῖ. ΤΠ 
Πιοϑϑαρο ἃ5 ἴο {ἴΠ6 5: Κῆθβθ5 οὗ 1,428γ115 ννᾶβ 
Ὀγουρῆῖ ἴο [Π6 [οτὰ ἴῃ Ηἰ5 γος γοηθηΐὶ δ 
Ῥεσᾶ. Ηδ ἀδεϊαγοὰ ναὶ ἴδε πὰ νγου]ά Ὀ6 

ἴῃ πιγϑίογίουβ ἴθγτηϑ, δηά 511} τοσηδίποά τ Ποτα 
Ης ννῶ5 (ι---6). Το ξο]]ονγεὰ {πὸ δηποιηςο- 
τηοηΐ οὐ Ηἰβ5 ᾿πιθηίοη 'ο τοίυγῃ ἴο [6 , 
ὙΒΙΓἢ ϑογνθά ἴο 8ῃονν ἴΠ6 ἐδεϊηρ οὗ Η!5 ἀϊ5- 
αἰρίθβ, αἰϊκὸ ἴῃ 1ΠῸγ ννοδίκηοθβ ἂδηπὰ ἴῃ {ποῖγ 
ἀονοίοη 16) ΤὨτγουρβουῖ ἴπΠ6 [οχά 
βροᾶκβ ἢ ἴΠ6 δυϊβοῦ Ὑ οὗ ςεγίδιη Κπονν- 
ἰδράξε (νυν. 4, 15). 

ΟΙΑΡ. ΧΙ. 1--6Θ6. Τὸ πιοϑϑᾶρὸ ἴο ῬΕΓΖΆ 
ἴτοπὶ Βείμδῃγ. 

1. ΜΝοωυ... «ας... ΤἼδ ραγίςὶὸ (δώ) πιᾶγκ5 
{πὸ ᾿πιογσγυριίοη ἴο (ἢ τεζγοπιεηΐ Ὀεγοηά οτ- 
ἄδῃ (χ. 40). 

᾿ακαγι. ΤὙΤΠ6 πᾶπι ἰ5 ἃ ββοτγίοηθαά ἔοστη 
οὗ Ε]οαζασ. [ἴ σου ἀρδίη ἴῃ {{|ΚῸ ΧΥ, 20; 
]05., "Β. 1. ν. 13. 7, Δηἀ ἴη Ἀδθθίηϊς νυ ΓΙ ΟΓΚ 
(09), 5.8 {ἱχιείοοι, αα ἦοε. ΑἹ] τῆ διτεπηρῖβ 
ἴο ἸάἀσΠΕ Υ [[4Ζάτὺ5 ΜῈ [Π6 Ρογβο ἴῃ [6 
Ῥαγδῦϊο οὐ ἢ Π6 τσ ἢ γουηρ πίῃ ἀγὲ ηυϊδ 
Ὀάθεῖθθβ. [ἴ ΠΊΔΥ 4]50 ὃὈ6 δι ἀβά ἴῃαϊ (Πθ ἸΙάθη- 
ὈΠποδίίοη οὗ Μᾶγγ ἢ Μλτγ Μαράδίοπο 15 
ἃ Ὠιογο ςοπ͵]θοΐιτγο ϑιρροτίοα ὈΥ πὸ ἀϊτγοεῖ 
ονϊάθηςρ, δηὰ ορροϑϑὰ ἴο ἴδε ξεπεγαδὶ ἱεπουγ οὗ 
1η6 Οοϑρεϊϑ. 

οΓ Βειῤραηγ... δε ἰοαυη..ἢ ὝὍῆε ςσοπίγαϑς οὗ 
ὈΓΟΡοΟϑιΙΟἢ5 ἴῃ {πὸ οτίρίηα) ἰοχί, οΚΓ (ἀπό, Ν υἱς. 
4) Βείραηγ, ϑρτυῦρ ὕσοτα (ἐκ, Νυϊρ. ἀπ) 1ῤε 
ἐοαυη (1118 690, ἀηὰ 850 σ. 20) οἶ.., ἀθϑοτῖθο5 
{Π6 δεῖΐυδὶ τοϑιάθησθ, δηὰ ἴῃ ἴσῃ ἤοπῖοὸ οὗ 
Ι͂,τᾶτυ5. ὙῃῈ “Πρὸ ΤΥ ἢᾶνθ Ὀξδοη 
ΒεῖΠαηΥ, ΟΥ̓ ΤῈ πιᾶΥ πᾶν Ὀόθη ϑοπὶθ ΟἿΠΕΟΣ 
γΠΠ]ᾶρε (4 σετίδίη νἱ] Παρ, [ὰΚῸ χ, 48). 

)αν»...Μανδα] ΜΑΥΥ 15 δρρδγοηε ρυϊ 
ογιναγά 25 ἴθ ρεόγϑοη ὑεϑδὲ Κποννῃ ἔγοπὶ {Π6 
δυθηΐ πηοπιὶοπθά ἴῃ συ. 2 δηὰ τεϊαίθα 1π ἢ. χὶ!., ᾿ 
που Μδιῖῃα 5θροπὴβ ἴο ἤᾶνθ Ὀδοη [Π6 οἰ ον 
ϑιϑίοσ. (υν. ς, τοὶ [ἀκὸ χ, χ8 ). “" ΤΗὶθ 
ΠΑπο οὗ Μαγῖπῃδ ἰ5. νετγ ἐγοηθοπῖ η (6 Τα]- 
τηυάϊς φιϊποῦβ ᾿ (Πρδτίοοῖ, κα ἠοε.). 

Ω. ἢ «υαΖς ἐῤαὶ Μανγ...] Ὑπὸ οτξιηδὶ 15 
Διπδίξυουπ. [ἴ πιᾶγ δὲ εἰἴδοῦ Βμέ (δέ) Μα᾽γ 
«υαι “δὲ ἐῤρα!.. «υδοῦϑ...} οΥ, ἃ5 ΑΟΥ̓́., Βωὲ δὲ 
«υα:ς (186) )αγγ αὐδίοβ...««υδοφε... ΤὮε νογβ6 
ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ ργοθρροξοα (45 σ. 1) ἃ βΘηοΓΑὶ 
Κηον]εοάξε οὗ (ἢ Ενδηρεῖ!ς Πδζογγ. 

ἐδεὲ 1ογ] ἵν. 1. ποῖδ. 

8. Τρεγοῦγε δὶς “σίεγο,.. 
ὈΒΘΙΘΙΌΣΘ, ἔξοϊ πρὶ 5ιγὸ οὗ 
ΒΟΙΤΟΥ,. 

δεροί4  Ιτ νγᾶβ ϑπουρὴ ἴο 5ἰδῖθ ἴῃς δεῖ: 
ΚΟΥ ΟΠΓ πὸ ρ]64. ““ δυβῆςϊξ υἴ Πονογβ : ποῃ 
ΘΠἾπὶ Δπ|85 εἰ ἀθϑογὶβ" (Αὐγυκῖίπο, σά [οε.). 
ὙΠΟ ᾿πιοτ)θοϊίοη 15 σπαγδοϊογϑις οὗ δὲ [οδιὶ. 
ΟοπΡ. χνὶ. 29, ποῖβθ. 

ΤῺ6 Βἰδῖοσχα 

ὶ5 ἰονὸ ἴῃ {ποὶγσ 



ν. 5-.] 

ὙΠΙ5 8 Κη 85 5 ποῖ ὑπο ἀεδίῃ, δυϊῖ 
ἔογ τῆς ρίογυ οὗ (σοά, παῖ τε ϑοη οὗ 
(ὐοά πιίρμε δε ρ]ογίβεά τῇργεῦγ. 

ς Νον εβϑὺ5 ἰονεά Μαγιῆδ, δηὰ 
ΠΕΓ διβῖεσ, δηά [,λΖΆγιϑ. 

6 πε πε δά ἢεαγά τπογείογε 
(Παῖ πε ννγᾶβ ϑῖοκ, ἢς δϑοάς ἴννο ἀδγϑ 
5111} ἴῃ τῆς βδηε ρἷδος ὑγῆογε ἢς νγ28. 

51. ΪΙΟΗΝ. ΧΙ. 

7 ὝΠεη δίϊεγ τῆδὲ βαἢ ἢς ἴο δὲς 
ἀϊδοίρ]εβ, [μετ υβ ρὸ ἱπῖο [υάξεα ἀραδίῃ. 

8 ΠῚ: ἀϊδοῖρ[ε8 88} υπῖο ἢ πὶ, ΥΝ 
ἴεγ, τῆς [εἐτνν8 οἵ ἰδῖς βοιρῇςζ ἴο ϑἴοπε 
{πες ; 4π4 ροεβῖ ἴοι {ΠῚ ΠῚ ἀραίῃ ὁ 

9 [εἐϑ08 δηϑγεγεά, Ατε {πεῖς ποῖ 
ἔνγεῖνε ΠουΓβ ἰπ ἴπε ἀΑγ ἡ [Γ Δὴγ πγδη 
ννΑΪΚ ἰῃ τὴ6 ἀδγ, πα βιυπιθ ει ποῖ, 

δὲ «υρονκ ἐῥοι ἰσυε:1] ἔ [δ6 πδίυγαὶ δῆθο- 
ἔἴΐοπ οὗ ρεγβοηδὶ δἰἱδομπιεηΐ (ὃν φιλεῖς, Ν ἷς. 
μ᾽ 4»»45). 80 [ΠΟΥ ροϊηῖ ἴΠ6 σοϊαϊίοῃ. ΤῊΘ 
Ἐνδηρο ἰδὲ 1565 ἃ αἰ εγοηΐ νγογὰ ἰῃ ν. ς ()γάπα, 
ψυϊξ. ἀμίφεδαι). Ἐογ ἴῃς ἀϊδπιϊποίίοη Ὀεοΐννθθη 
ἴπε ἵννο ννογάϑ, 98εὲ6 ν. 2ο, ποῖθ, χχὶ 1ἱς, 17, 
ποῖε5. 

4. ῥεοη ὕεπω.. δὲ “αἰ4] Βπῖ «υδὲη ὕει 
ῥεαγά 1δ δὲ ταἰά. ΤὮῊΘ ννοτγὰς ἅγὸ ἔου 4]1. ΤΊ ΠΟΥ 
ΔΓ ποῖ ἃ 51Π1|0}]6 Δῆϑυνοῦ ἴο ἴπ6 ΠῚ ΘΘΘΘΏΡΟΥΓΒ, ΠΟΥ 
γεῖ ἃ 5ίπῆρ]ε ἰθβθοη ἴοσγ ἴῃς ἀϊἰδεϊρίεβ. ὙΠΟΥῪ 
ςοηΐδ!ῃ 8Π δήϑννοσγ, ἀπά ἔΠ6Υ Κιπάϊο ἔδι ἢ. Απά 
Π6 ΠΙΘΟΘΘΏΡΟΙ 566 Π|8 ἴο ἦἧδνο γεϊζυγηθα τὸ- 
δϑϑιγοά ὈΥ τἤρτῃ, ν ῃ 16 ΠΟΥ νγογθ ἂἷϑοὸ ἀοϑισποὰ 
ἴο βσυξροδῖ μορῈ ἴο [ἢ6 5|5ἴειβ ἤθη 4}} ἢορς 
νν85 ΟΥ̓ΟΥ (συ. 40). 

Τρὶς σἰείμεια,. ἐδεγεό}} ΦΤρὶς αἰείηει. ἐς ποῖ 
ὠπΐο ἀεαιίρ 45 ᾿ἴ5 1558116 δηὰ δηΐ, δμὲ 70γ----ἴο 
βετνθ δηὰ ἴο δάνδηςο---δε σίογγ 9 Οοά, ἴὰ 
ΟΥΘΙ ὑπαῦ δὲ 8οη οΓ Ονά ἸΑΔΥ͂ ὅδε εἰογ βεά 
ἐδεγεῦγν. ΤῊΣ βεπογαὶ οὐ᾽εςξ (ἐδ ίονγ ο" Οο4) 
15. πηλάθ βρεςοϊῆς ἴῃ ἴπ6 ργίισυΐαγ ὁπὰ., ΤῊΘ 
δοῖυδ! οὐοσιυστοποθ οἵ ἀθαῖῃ ννᾶβ ἴῇ πὸ ΨΑΥ 
δφαϊηδὶ ἴἢ]5 ϑἰαϊομπηθηῖ. [1 γαῖμεῦ δεϊροὰ ἴο 
τολ ῖσο [Π6 ἀδεροῦ ἔπ] η655 οὗ ἴῃ 6 γενεϊδίοη. 
ὃν θὲ αἰον7γ) ἴτπ δνοσυ οἵδοσ ρίδοθ ἰη 8ῖ 

]όΌΒη (ονεη 1. 30; 2 [οδη 72) ἴδε ργεροϑι[οη 
υϑοὰ Ποῖα (ὑπέρ, Ν ΙΕ. 270) τρᾶγκβ ἴῃ6 ποίίοη 
οὗ “βδοσιῆςς ἴῃ Ὀ6ῃΔ]Γ οἵ." δηὰ 1ῃϊς ἰἸάθ8 [165 
ὑπάετ ἴπε πδγσγαῖῖνο ἤσσθο.Ό ὙΠΟ ννᾶ5 50ΠῚ6 
Ταγϑίογιοι "5 96η56 ἴῃ νυν ἢ {86 51“ πηδη βυοσγεά 
ἴῃ ὈΕΠδΙξ οὐ Οοα 5 βίογυ, δηὰ τνᾶϑ ποῖ τηθσεῖν 
ἃ Ράᾶϑϑινο ἰηϑίσυπηθηῖ. Ὑδυ5 ἴῃ6 5:.κπθ 55 15 
τορατάθαὰ ἴῃ ἃ ἰγρὶὸ τσεϊδίίοη : “" υηΐο" ἴῃ 
Γοβρεςοῖ οἵ {πΠ6 δεΐυδὶ γεβι]ὲ, “ἴη ὈΕΠ4]Ὲ οὗ" 
ἴῃ τεϑροοΐ οὗ ἴῃς βυβεγίηρ Ὀογπο; ὁ ἰη οτάοτ 
{παῖ ᾿" 1ἴὴ τοϑροςΐ οὗ ἴῃ ἀΐνιπο ρυΓροβθ. 

Εογ ἴδῃς [που ρῆϊ σΟΠΊΡ. ἰχ. 3, χ. 418. 
ἐδε κίον 9 Θοά] ἴδε τενείϊδίίοη οἵ Οοὰ ἴῃ 

ΗΙ5 νἱεϊογίου5 πλδ)εϑίγ : υ. 40, χὶϊ. 41; Αςῖ5 
Υἱ, ςς (δ. θ.); Ἀοπι. 1. 23, (ΠΠ. 23.) ν-. 2} 
(ΥἹ. 4). 
γὴν δὲ (τὰ "τ ὁε σίογβε4 Ἰδδ ρῆγαϑθε σοη- 

ἰδῖῃϑ ἃ οἶθᾶσ δ] υϑίοη ἴο ἴῃ βίου οὗ ἴδε 1 οτὰ 
σνοη ἰπτοιυξὴ (ἢῈ Ῥαβθίοῃ. ὙΠῸ ταϊϑίηρ οὗ 
Ι,λτᾶτὰβ ὉΥ τονοδιηρ ΟἸγϑι 5 ροννεῦ δηάὰ 
σδδγαςίογ Ὀγουρῆς 6 Ποϑ. ΠΥ οὐὗὨἨὨἁ ͵Ηἰ5 δπετηῖε5 
ἴο ἃ οΓ515 (νυν. 4) Η.), δηὰ Ἰεὰ ἴο Η, 8 ἔπη] 
“ὁ κἰοτγηρ :᾽ ΧΙ, 23.) ΧΙ. 41. 

δ. Νοιυ ὕει ἰσυεά.. ὝὙΠε ψνοτγάϑ ἃζὸ ἃ 
Ρτορασαίϊοη ἔοσ νυ. 6. Το ἔνδηρο δὶ ἀθϑογ 65 
ἴδε 1μοτὰ 5 αβδοϊοη ἴοσ [15 ἔΆΠΙΪΥ 85 (δαὶ οὗ 

ΠΊΟΓΑΪ σδοῖοςς (ἠγάπα: 566 Ὁ. 3, ποῖ). ΤΠ 
Ρδϑϑίπρ ποῖσε οἵ ἰδαῖ νη ἢ πιυδὲ να Ὀθδη 
(6 τϑϑυΐϊὲ οὗ ἰοῆρ δπὰ ἱπιιπιδίθ ᾿πίογσοουγϑθθ 
ἰ5. ἃ 5ἰσγικίηρ ΠΠυδίταϊίοη οὗ [η6 ἔγαρτηδηζασι- 
Ὧ655 Οὗ [Π6 νδηροὶις τοσογάβ, [,4Ζϑτγιι5 5 ποῖ 
πιοπιὶοηοά ἰη 1νκὸ χ. 18 ΠῚ 

6θ. ἤγῥεη δὲ ῥαά ῥεαγά ἐῤεγεζογε... Ἢ Ὁ 88 
ὈΒΘΙΘΖΟΙΘ δΒ09 οᾶσά, ὍΤἢς ἀοὶαγ δηά {6 
γοΐυγη ὑνογὸ ΑΠ1|κὸ σοηβθη οΠοῈ5 οὗ ἴΠ|Ὸ 5Δ4ΠῚ6 
ἀϊνίηὸ αἰοςοη δηά οἵ ἴΠ6 βάπὶιὸ ἀϊνὶπο Κηονν- 
Ιοάψθ. Βεοδυβε ἴμὸ [,ογὰ Ἰονοὰ {Π6 ἔλθ ἶγ Πς 
νης δὲ τὴ6 οχαςῖ τηοπιθηῖ ψνῆεη Ηἰ5 νἱϑιῖ 
ννουϊὰ Ὀ6 πγοσὶ ἐγυϊ{{ι], ἀπά ποῖ 158 ἤθη Ης 
νγ)85 ἰηνϊοά. 

δὲ αὐοάε.. ΤΡεη αἴεγ δα, δὲ αδοάε ἴον ἘΔ 6 
τἰτλθ...ἐρεη αὐὔερ Ὁ815 (τότε μέν.. ἔπειτα... 
ψυΐϊκ. “σις φωάεη.. ἀειπάς ῥοαὶ ῥοε...). 

ίαυο 4ω.γ.1Ὶ] ΤΠα ἸΟΙΓΠΕΥ ννου]ά οΟςουρ 
δῦοιΐϊ ἃ ἀδλγ. Τῆι5 1 ΔΖαγι8 ἀἰοα δὲ ἴΠ6 {ἰπ|6 
ἤθη [Π6 Πηθ5ΘΑρΡῸ σδπΊ6 (σύ. 17, 39). ΕἸ γίβί 
τηογοίογο ἀϊὰ ποῖ νναῖϊ ἕου (6 ἀδαίῃ, Ὀυϊ κπονν 
οὗ τῆς ἀραῖῃ. Μοδηννλθς Ηδ Πηιϊσῃοαὰ [86 
νοῦ νος Ηδ μδὰ ἴο ἀο ὑδεέοτο ροίηρ Ὀδοκ 
ἴο Πιάξα. ΤῬΤῆδ βιιρροβιοη ἐμαὶ (ῃ6 ᾿πίογναὶ 
νν»3 ἰοῖς ἴῃ ογάογ ἴῃδὲ ἴμο 1 ογὰ πλρῆϊ ΓΑ156 
(Π6 ἀορδὰ δηά ποῖ ἢοαὶ ἴδ 5ἱςῖκ, δηὰ 50 5ῃονν 
δγοδῖου ρονγεῦ δηά ννὶη ψγθαΐογ ρίογυ, 15 4]1Θη 
Θα]0Δ}}}Υ ἔγοπι ἴῃ 6 ϑρίγιξ δηὰ ἔγοπι ἴῃ Ἰείζοσ οὗἉ 
[16 πλύτδίνο, υ. 1ς. 

ἡ--16. ΤΠ ἀδοϊκίοη ἴο νἱϑὶῖ Βεϊμδηγ. 

7. Ζεὶ ιω 50 ἱπίο ὕμάκα αφαϊπ] [ἴ 15 ἴο Β6 
ποίϊςρα {παὶ 1Π6 ννογὰβ ἅγεὲ ποῖ ἐύ 'ῳὉ φ9ὸ ἰὸ 
Βείῥαπγ. Ὑ8ὸ τποιρῃὶ 15 οὗ τῆς Ποβί!!θ ἰδηὰ 
οὗἁὨ ὉΠὈΘ] ΘΕ ἰη σοπίγαϑε 8 Ῥεγαᾶ (χ. 40). 

8. 2Μα":γ] Β8ΌΌ1, ἰχ. 2, ποῖΐθ. 
ἐδε “ὕεαυς.. .αφαϊπ 8] ἘΥΘῺᾺ ΠΟΥ (νῦν) 4δε 

νέαν: οτ0 δΒο00] εἰ ηᾷ.. απ ἀτὶ τοὺ κοηᾷ 
ἐῤέέδεγ ἀγα ἢ Τῇ ΒΡ δ ἰάϊοπι ὨΑΓάϊγ 
δάπλιῖ5 1[ὴ6 νἱν᾿ ἀπ655 οὗ ἴῃ6 οΥἹρΊηδὶ. 

9. Τἢδ ΔΠΒΟΣ 15 ΘΟΧΔΟΙΥ σΟΠῚΡΙ ΕΠΊΘΠΙΔΓΥ 
ἴο ἴδαϊ ἴῃ ἰχ. 4. [15 Ποῖὸ ἰαἱὰ ἀἄοννῃ {παῖ 
ΠΟ 15 δὴ δρροϊηϊοα πιϑάϑισο οὗ ννογκίην 
ΌἘπ|6 σίνεη, δηὰ σοηϑοη θη} [πὲ 45 ἰοπρ 845 
ἰδὲ 1λϑῖ5 νγοῦκ σᾶὴ Ὅθ ἄοπθ. Οη με οἵποῦ 
παπὰ (ἰχ. 4) ἴδετε 15 ΟἿΪῪ ἃ ᾿πλιῖτεά {ἰπι6, ἀπά 
1ῃ)6 ψοΥκΚ πιιιϑὲ Ὀ6 βηϊσποαὰ νυ Ὠϊη 11. 

ὝΠΕΓΘ 5 ΠΟ ννδισγδηΐ ἴου δρρί γηρ πὸ ἰἀθᾶ5 
οὗ “πῆ " δηὰ “ὁ ΞΒ[υΠΊΌΪΠν “ ἴο ΔΩΥ 5ρεςΐδὶ 
ἀϑροςῖβ οὗ πὸ 1 ογὰβ νοῦ, 48 ἴῃ ἴῃ6 ολ56 οὗ 
ΙΏΘΏ, ΧΙ. ης. ὙΠ ΔΗΘΥΟΙ 15, ἃ5 ἃ ὙὮΟΪΟ, ἃ 

ΜΔ 

Ιό5 



ι66 

Ὀεσαιβε ἢς 866 ἢ τῃς ἰἰρῃς οὐὗὨἨ (ἢ 8 
τνόοτία, 

10 Βυὲ ᾿ξ πιδη νυνὶ ἰπ τῆς πίρῆῖ, 
ἣς 5ἴυπιδίειῃ, Ὀεσοάαυβα {πεῖς 15 ΠῸ 
Πρῆς πη ἈΪπλ. 

11 ΤΉΘβε τῆ ϊηρβ8 84] ἃ Πα: Δπὰ δέζεγ 
τῆλι ἢς 3δ΄τῇ ὑπο τῇεπλ, Οὐ [πο πά 
[,ἈΖᾶτυβ 8ἰεερεῖῃ ; δυῖ 1 ρο, ἴα: 1 
ΠΊΔΥ ἀννᾶκε Πἰπι οι οὗ 5ἷεβρ. 

στ, ΙΟΗΝ. ΧΙ. [ν. 1ο---Ἴϑ. 

12 ΤΉ οη 5414 5 ἀϊβεῖ ρίε5, [νοτά, 
1 ἢς 8ϊεερ, πε 8384}} ἀο ννεὶ!. 

123 Ηονδεῖς [εϑὺ5 βρακε οὗ ἢΪ8 
ἀεδιῆ : δυῖ ταν τβουρῆς τπαῖ ἢς ἢδά 
ϑρόκεη οὗ τακίηρ οὗ τεϑβῖ ἴῃ 5ἰεβρ. 

Ι14 Ὑδεη 5414 [εϑ8 υὑπῖο τῇ 6πὶ 
Ρἰδίηϊγ, [Δ ΖΆγιβ 8 ἀδδά. 

Ις Απά 1 δπιῖ ρἷδλά ἔογ γουγ 8λΚεβ 
ἴτῆλῖ 1 ννᾶβ8 ποῖ ἴδετε, το ἴῃς ἱπῖεμϊ 

Ὁ]6 οὗ Βυπιδη δείίΐοη. ΑἹ] δεϊίοῃ ἴ5 σιιδ- 
͵οεῖ ἴο σοττεϑροηάϊης ςοπάϊτίοη5. Μδηῃ ἀοοβ 
ποῖ οΔΙΤΎ ΜΠ ΠΙη Βὶπὶ 4}} [πὲ Π6 γεηιιγοβ. [ἢ 
Ογάοσγ ἰο πον ἰῃ ἴπε ννοσϊὰ πὸ πιιϑδὶ δο ἰἰ1ὰ- 
Γαϊηαϊοὰ Ὀγ {πὸ ᾿ρμὶ οὔ ἢς νου. ΤΠ 5 ἰᾶνν 
ΠοΙὰ ἴγιιθ ὄνθπ οὗ Ομγῖϑι 5 ννογίς οἡ ϑασίῃ. [ 
σουϊά Ὀ6 ἀοῃο, δηᾶ δὲ [ΠῸ βδπλὸ (πιὸ ἰτ οουϊὰ 
ΟΠΪΥ ὃδ ἄοπο, ννῃ}]6 τΠ6 “' ἀδγ " γεῖ σοπιϊπιορά. 
Α 5: π|}|΄ ἰάἀδα 5 ἐχργθβϑϑοὰ ἴῃ ἔκ χὶλὶ, 32 ἢ 
ΤΠΟ Ἰουγηου ἴο Βεοίμδηυ νγ85 ποῖ γεῖ Ὀοζυῃ, 

50 παῖ ἴ86 ἱπιαρο ννᾶ5 ργοῦδΪΥ ϑυξρεοϑιθα ὈΥ 
[Πδ ΘΑΥΪῪ ἄδνγη. ' 

10. ἔῤεγε ἐπ... δὲ»] ὉΒὁῸ ἩΦῸ 16 ποῦ ἐπ 
δὲ: ἴθ ᾿ρὰξ νυ ἢ Β6 ποροά5. ἕο (86 ὅ1ΠΕ}]- 
τιοηΐ οὗ ἢϊ5 τνοτκ. 

11. ΦΤδειε ἐδίηρε ταἰά δε: ἀπά αϑεν ἐδαὶ...ἢ 
Τρεῖς ἐδίηγι ΒΌΘΙΚΟ ὅε, απά αῇενγ ᾿Δ1α... 

Ομν “ηϊεπά...“ἰρορε! } Μῶογα Ὄχδοῖὶγ : Ψ8 5 8- 
Ταδ, ΟἿΣ ζσίοπά, 16 8110} 88109} (κεκοί- 
μηται). Ἐνθηῃ 80 ἢδ 511}} 15 ““οἿγ ἐπεηὰ " ἴῃ 
[δῖ ννοτ]ὰ οὗ 8ρῖ. Οοπὶρ χν. 14 ἔν ; [Κςὸ 
ΧΙ. 4. Το Ἰογὰ Ἰοΐη5 Ηἰ5 ἀἰϑοῖρ 5. νυ ἢ 
ΗΠ] 'π οπε Ὀοπὰ οὗ [ΠῚ πάςῃ1ρ (οων ἔτ θη). 

16 78.110: 88199}] Αεῖβ νΥἱῖ. όο, ΧΙ. 26: 
Μαῖϊ. χχνϊ. 2; 1 Ὑἢ655. ἱν. 12 ΕἾ, ἄο. ὙΠΟ 
᾿πηᾶρο ἰ5 σοτηπιοη ἰη Καυἱηὶς νυγη;5. 

12. Τόνρη «αἱά,. οἰεεΡ.. ΤᾺΘθ ἀ1601}1985 
ΦὨΘΙΘΖΟΣΘ «οἱά ἴο Βῖπ.. 17 Ὧ9 16 ζ741108 
88100»... ὉΠ πιϊδιιπἀογβίδπαϊηρ ΤΟ] ον θὰ 
ἔτοπι ἃ [3956 νίονν οὗ ἴῃ ργωπηῖϑο ἰη συ. 4. ΤῈ 
ἐς Θ΄θθρ  5εοοπηδρά ἴο ἴῃ ἀϊθοὶρίο5 ἴο Ὀ6 [Π6 
οΥἱβὶ5 Οὗ ΓεσονΈΓΥ, ἅ5, [Ὁ ἘΧΑΠΊρ]Ε, ἰῃ ἔενεγ, ἀνε 
ἴο ἴΠπ6 Ἰηϊογνεηίοη οὗ ἴδ6 1 ογάὰ, Απὰ 1 (5 
ὙΔ5 80, {πε ΡΕΙΊ]ΟΙΙ5 ἸΟΌΓΠΕΟΥ νγᾺ5 ΠῸ ἸΟΠΡΈΓ 
ΠΕΘΘΘΘΑΓΥ : 51{1}} [655 οου]ά ᾿ξ 6 ννε1} ἴο Ὀτοδῖκ 
6 τοδί ννῃϊςἢ ῃδὰ δὲ ἰαϑῖ Ὀδθθη ρίνθῃ. 

δὲ σῥαϊ! 4ο «υφ1] δὲ εῤραἰ Ὀθ0 Βανϑὰ (νυ]ρ. 
“αἰστ ἐγ). [1 Ι5 ἱπιροτίδηξ ἴο ποῖϊςε ἤονν 
{Π6 ννογὰ “" 5ᾶν᾽ γόδοῆθβ [πγουῇ [Π6 ψνἢοΪΘ 
οὗ πιδηβ παΐιιγο ἴο δυεσΥ ρμᾶγὶ οἵ . νὲ 
σδηηοί ἄγανν ἴΠ6 ᾿ἰπθ Ὀδίννθοπ ννπδῖ νγὸ ἃΓῸ 
ἰοιηρίοἀ ἴο ς4}}] [6 ΠΙΡΠΟΓ «πὰ ἴπ6 Ἰοννοῦ. 
ΤΠ ννἤοϊΘ παγγδΈνθ 15 ἃ γονοϊατίοη οὗ 16 δηὰ 
ἀραίῃ, συν. ὃς ἔ, 

Οοιρ. Μεαίϊ. ἰχ. 21 ἢ. (Μαᾳῖκ ν. 28: 0κ6 
11}. 48); Μαᾶζγκ νἱ. ςό, χ. ςΖ; (Πτυκα χυῇ!. 42); 
{μ0Κ6 νι. ςο, 11. 26, (Υ11]. 50), χνὶϊ. το; [ἅπ|65 
γΙς. ᾿ 

138. Ἡοαυδεὶ! ς σραζε...δαά “ροζεη... 
ον τπἢὦ δᾶ ΒΡΟΙΚΘΩ.. ΒΡ81.9... Τῇο 

βοϊσπηηπ νοτά πιδυῃηάετϑίοοά 18 ςοηίγασίοα 
ΜΙ {86 ἱπηπιχεά δῖα Ἰηϊογργοϊδίίοη οὗ ἰξ (ὅσι... 
λέγει). 

14. Τόεη «αἰά ὕεέπω...} ᾿δεη ἘΒΘΙΘΙΟΣΘ 
ει “αἱά,.. Ὀδοδιι56 ἴῃς ἀιϑοΐ 65 δὰ [δι]οὰ ἴο 
σδῖοἢ ἴπ6 πιοδηΐηρ οὗ ἴῃ6 ννογάβ. ἢ γῃ]ς ἢ 
Ἧο μαά {ποὰ ποεῖν ϑρί γίςδ] ἀϊδοοεγηπιοπί, [ἴ 
15 οἰθαγὶΥῪ ἱπιρ θὰ δαὶ τῃ6 Κηον]οάρξο ννᾶβ 
δι ρογηδίιγαὶ. “Ἅ Ουἱὰ ἰαΐογεϊ οιπὶ 4υὶ ογοᾶνο- 
ται ᾿" (Αυρ.). 

2.αἱπ}] νθουΐ τέϑοῦνε ἀπὰ νπουΐ τηείδ- 
Ῥῇοσ, δὅ66 Υἱῖ. 13. ποῖδ, Χ. 24, ΧΥ]. 25, 29. 

᾿ακαγς ἐς ἀρα ΟΥ' 5: Ὁἰστν, Σαπκαγια ἀϊεά. 
ΎΤἢς ποιῇς 15 οαττιθὰ ὕαςοκ ἴο (ἢς στ οὶ 
τιοπιθηΐ οἡ ννηϊςἢ [ἢ ἀἰϑοῖ Ρ]65 τεβϑίθα ἴῃ ἤορδ. 
[{ [5 ᾿Ἰηϊογοϑιὶπς ἴο σοιυίγασὶ (ἢ6 ρῆγδϑο υδοά 
ὑθεΐοτε (υ. 11), ἐν ,μαμἝίρη ασίκορ, νν ἰς ἢ ἀοϑοῦ 65 
(6 σοπίϊπιιουβ 5ἰδίθ νυ ἢ τΠδῖ υϑεὰ ἤογα, ἀδεά, 
ὙΒΙΟἢ πηάγκ5 τῆς 5ἰηρὶθ ροϊηϊ οὗ σἤδηξα. 

16. 1 4»: ρίαδ,. ὀεἰϊουε}ὴ 10 ανι σἰαά Ὧν 
γομγ “αξει, 19 ἐδὲ ἱπίομέ γε γῶῦ ὀείευε, ἐδαΐ 
1 «νας ποὶ ἐδεγε. ἸΤΠὸ ψνογάβ 29 4δὲ ἱπίεμὶ γέ 
»Ω} ὀείΐουε ατὸ Ὀτουρῃῖ ᾿πῖο {πε οἸ]οϑεβὶ σοη- 
ποχίοη ἢ 3ῶγ γομγ “αξες, 50 ἃ5 ἴο δχρἰ δίῃ 
{Π6 σἴγδηξε βαγίπρ. Ογιϑὶ ἰ5 ξἰδα ποῖ ἔογ [ἢ 
ἀοδῖῃ οὗ 1,4ζᾶγυπ, Ὀυϊ ἔογ (ἢ οἰγοι πηϑίδηςθ8 
δηὰ ἰβϑθ5 οὗ ἴῃς ἀθαίῃ. [{ νν}}]} Ὀδ6 οὐβεγνδὰ 
(παι τῃ6 1,οτὰ 5ρϑᾶκϑβ οἵ Ηἰ5 ονγῃ δοί[ ἢ 8, 85 ἰΐ 
[ΠΟΥ ψΈΓ ἰῃ 50Π|6 56η56 ποῖ 561{-ἀοϊογτηποά. 

1 «υα: ποί ἐδεγε 85 ἰῇ ἀθαῖῃ ννου]ά ἤδνα Ὀδδη 
ἱπιροβϑίὶθ ἰπ {πὸ ργεβεηςο οὗ Ὁ γίβὶς, 

εἰν] ὙὍὌΠὲ νψογὰ 8 υϑοὰ Δυϑοϊαςογ. 
Οὐοιαρ. ἱ. 7, 80, ἵν. 41, 42, 48, 3,0. 44, νἱ, 
26, 64, χὶ. 40, χὶϊ. 29, ΧΙ͂Υ. 29, ΧΙΧ. χς, ΧΧ. 29, 
21 (ΠΠν 12, 18, Χ. 25.) ΧΥΐ. 11, ΧΧ, 8, ΤῈ 50Πη6- 
ναὶ ἀϊβογοηῦ). ὙὍὙΠῸ ἀἰδϑοιρ᾽ε5 ἀϊὰ ἰοῦ 
Ὀδ]ΐενΘ ἰῃ ΟΠ6 86η56 (11 1Σ, ΥἹ. 69). Βιυῖΐῖ οδοἢ 
πονν {π|4] οἤξειβ σοορὲε ἔογ {πε στοντῃ οἵ (418. 
80 (Παϊ ννῆϊςἢ [5 ροϊοηζίδὶ ὈδοοπΊθ8 γα]. δίῃ 
οδῃ ποῖ μοῦ Ὀδ σἰδι! ΟΠΑΓΥ ΠΟΙ σοπλρί εἴθ. ““Ηδ 
ψγΠο ἐς 4 (μη ϑίίδη 5 πο Ομ ϑλη " ([υυἱΠ τ). 

πευεογιδείως... πὶ (αλλά), ποῖ ἴο ἀνε]! ου 
Γοβθηΐ 5ΟΙΤῸΝ ΟΥ̓ ἸΟΥ ἴο ςοπιΘ. ἼΤῆε ψογὰ 
ἐπ ας ΔΌΓΟΠΡΕΙΎ ἴῃ6 σοππεςσξηρ ἰπουρῆῖ. Ηαδεῖ 
ον»»εἰγς βῥογας “μα: εἰ γιογῶς. ' 

30 κπίο δὲν] ποὶ ἐδίέδεν, Ὀὰϊ μπίο δὲρες 
μηο ῥὶπι, δπὰ ποῖ ἴο ἴῃς 5ἰϑῖοβ ᾿νῆο νγοσα 
πιουγηΐης ἔοσ πὶ. Ενθη δ5 (ἢ γϑὶ βροῖὸ οὗ 
1,λτᾶτιι5 ἃ5 51}}} “ἃ ἔπη " (υ. 11), 50 ΠοΙδ 
Ηδς ϑ8ρθᾶκβ οἵ ἴπ6 ὈΟΟΥῪ “ 5ἰδορίηρ " ἰῇ [6 
ἰοῦ 85 ἴῃ6 τηδῃ ἰπηϑοὶϊξ, Ηε ἔἄχεβ ἴμο [μουκῃῖα 



ν. 16--20] 51. ΙΟΗΝ. ΧΙ. 
γε ΠΊΔΥ δεῖϊενε ; πονογῖῃεἾς88 ἰδεῖ 1.8 
δο υηΐο ἢίπι. 

Ι6 Ἴδη 8414 ΤΠ οπιδβ, ννῃϊο ἢ ἰ8 
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18 Νονν Βεῖθαην ννᾶβ πίρἢ υὑπῖο 
7οτυβαίεπι, δ Ἄδους Βἤξοεη ΑιΠοπρβ ΟΠ: ΕἾΡαι , 

19 Απὰ τηδηΥ οὗ ἴπ6 εννβϑ σάπια ἴο νείζεε. 
ςα]]εἀ Ιλ Ιάγπιυβ, ἀπῖο ἢ 8 ἔθ] ]οννά 8- 
οἰρε8, [μετ 8 αἰδο ρο, παῖ νγὲ ΠΙΑΥ 
ἀϊε νὰ Ἀϊπὶ. 

17 ΠΕ ννθεη |εβιι8 σᾶπιε, δε 
ἰουπὰ τπᾶὶ ἢς Πδά ἰχσίη ἴῃ τῆς ργᾶνε 
ἴουτ ἀδγϑ8 αἰγεδαγ. 

οὗ ἴῃε ἀϊϑοῖρ!εβ Ὡροη ἃ γϑαὶ ργοβδοηΐ σγεϊδίοη- 
5} οὗ 1,4ζᾶσυβ ἴο {δεπὶ δηὰ ἴο Ηἰπιϑοϊξ, 
ὙΤθδῖ ἰ5 πονν ἴδε σγουπά οὔ δορε (χὶν. το: 
ςοπιρ. [ὺκὸ χχ, 18: Μαῖί. χχίϊ. 212, ποίθ). 

16. Τῥεη ταἱά Τδον»ια:...1 Τρονιας ἘΜ οτο- 
ΖΟΤΟ «αἱά,.. ἴῃ δῆθννογ ἴο ἴδο ἰηνιΔζίοη, ἃ5 
δεοίης (δὶ (ῃς γεβοϊυϊτίοη οὗ [86 Μαϑῖοσ ννᾶβ8 
βχοά. ὝΠεῖε 15 Π0 Ἰοπρεῦ (υ. 8) ΔΩγ οὐ͵εο- 
ἔοη. 

«υδίοῦ ἐξ εαἰϊά...1 ποῖ 848 Ὧη δά ϊεοηδὶ 
ὨλΙηδ, Ὀυΐϊ 85 (Π6 ᾿ηἰογργείδεοη οὗ ΤΠοπηδ5 
(1ευὐ1). Οοπιρ. ἱν. 2ς, (χῖχ. 17), ἴ. 38. ὙΠΟ 
ΒΔΠῚ6 ποίθ 5 τεροδίθα χχ. 24, χχὶ. 2. [ἴ [5 
ἀμ συ] ἴο 966 ννὮῪ 5ρθςοῖδὶ ργοϊηϊηθηςθ ἰ5 ρίνθῃ 
ἴο 1}15 Οτροὶς δαυϊναϊοηΐ οὗ (6 Ατγδπιδὶς δπλθ. 
ῬοΥμᾶρθ ὙΒοπιᾶ8 ΠΠΔΥ ἤᾶνο Ὀδθη ἐδη] ἸΑΥΥ 
Κπονη ἰῃη Αϑ54 Μίποσ ἃπιοπρ ἴἢ6 Οδϑηίε 
Ομπϑιδπ3 45 ιάγπιυϑ8. ὍὨΟ τγϑάοηβ ἃ5 ἴο 
δὶ5 ψνογὶς ἴῃ Ῥαγμίά δηὰ [πάϊα ἅγὸ ἰδΐε δηὰ 
υἱποογίδίη. 

1εὲ ὦ α«Π0] ἴῃ υ. τι (ἢγίϑὶ μβδὰ βροΐκθϑῃ 
οὗ ΗΙΪπιϑ6][ δἱοπθ; ἰῇ Ὁ. τς ἴπογε ἰδ ἃ βϑπογαδὶ 
ἰην!Δτς!}οἢ. ὙΠοπΊᾶϑ ΘΠ ρ ἢ 851265 1Π6 νο]ιηίδσὶ- 
Ὧ655 οὗ [Π6 δςῖ. 

ἐδαΐ «υε »147 αἷς «υἱὸ ῥί»ε] ἱ.6. [δβϑυβ, 58- 
δεβίοα ὈΥ ὁννὲ αὐγο." [ἴ ϑθθπ8 οσἴγαηρο ἰῃδι 
ΔΏΥ οης 5δοιϊά μᾶνε τοξειτοα [ἃ ἴο [,Ζάγιϑ. 

ἐδαί «υε »πμα}7 4] ὙΠπὸ νογάὰβ 5ίαπὰ ἴῃ 
Βῆδγρ σοπίγασί νυ ἢ ἴπὸ Γ,ογὰ β ννογάβ, ἐδαΐ γε 
»Ω7 ὀείευες. ὙΒοπΊᾶα Κϑὸρδ ϑίγογ τη 
186 γδῆρο οἵ (δὶ ννῃϊςἢ ἢδ Κπονν. ὙΠοῖο νγλ8 
ΠΟ ἀουδὶ 45 ἴο ἴδε Ποβί!  γ οὗ {Π6 ὸνν5 
(οοιῃρ. κε χχὶ!. 22). Ης νν}}}] ποῖ γὸ οπὲ 
ϑίορ Ὀδεγοηά {παὶ ὑνῃϊο ἢ ἰ5 οἱδίπ πὰ ορϑηῃ. 
Ηδς ν}}] ἀΐϊθ ἔογ ἴ86 ἴονθ νυῆϊοἢ 6 45, Ὀυϊ ἢ6 
νΠ]}ϊ ἠοί δἴεςϊ {πὸ ἔδι ἢ νυν ἢ Π6 ἢδ5 ποῖ. 
Τῆς οἶμοῦ ραϑϑᾶρεβθ ἴῃ ὙΠ] ἢ 81 ὙΠοπιᾶβ 

Ἄρρδδῖβ 5ῆενν πε βϑᾶτηθ Ἵμαγδοῖεγ, χῖν. ς (Μὲ 
Κηον ποῖ νυ ΠοΓ,..), Χχ. ἃς 

(1) 72ε “εεπθ αἱ Βείδαηγ (17---32). 

Αἴοσ βἰνίπρ ἃ βεποσαδὶ νἱονν οὗὨ [Π6 οἰγοιπι- 
βίδῃςεβ δῖ Βεῖΐμδηγ (17--- 9), ἴῃῈ Ἐνδηρε  ϑὲ 
ἰδγ8 ὀρεῃ {ΠπῸ πηοδηϊηρ οὗ [8 τηϊγᾶοὶε ἃ5 ἃ τενο- 
Ἰδίίοη ἴο ἔφ, 'ἴπ ςοπηθχίοη ἢ Π6 ἤορο 
πὰ 5βογζονν οἵ Μαγῖίδα (:ο---2)) ἀπά Μασζγ 
(18---32). Μαγβδβ ςοηίεβθίοη οὗ {81 ἰ5 ἴπ 
ΜοΓγάβ (υν. 22, 24, 27); ΜαΙγδβ 15 1 ϑ5ἰπρὶε 
56} [-ϑΌ ΣΤ Ποσ (τ. 32); 8116 θοΙἢ Α]ιϊτο σἰαγί 
ἔγτουλ (86 Ἔχργεβϑίου οὗ ἴΠ6 88πι6Ὲ Ἴοῃνϊοςοη 

Μάδγῖῃα δπὰ Μάδιγ, ἴο ςοπιίογι τ επὶ 
ςοηςεδγηίηρ; [Π6ῖγ Ὀγοῖθοτγ. 

20 ΤΠ εη Μάγιίδα, 28 βϑοοὴ 48 8ἢ6 
Βεαγά τπᾶῖ [εβι8 ννᾶβ σοπγίπρ, τνεηῖ 
δΔηΔ τηοῖ ἢϊπι: δυῖ ΜάδτγΥ 861 εὐ ἴῃ 
τῆς δοιιδε. 

(υν. τ1, 32). [ἴ Π45 Ὀδδη σΟΠΊΤΊΟΠΙΥ ΟὈϑογνοά, 
πὰ νἱἢ Ἰυβίϊσθ, {πᾶὶ Ὁπάοσ ὑοσῪ ἀϊβετγοηϊ 
ΟἸΓΟυπΠιδίδποθϑ ἴἢ6 5ἰϑῖογβ 5δπονν ἴἢ6 58π|6 ἀΠῆἜοτ- 
Θηο65 οὗ σμαγδςῖογ 85 'η [νὺκΚ6 χ. χ ΠΗ Μαγῖδα 
ἷς ΘΑΡΟΓ, ἱπιρεΐϊιουβ, απ; ΜΆΑΣΥ '5 ΠΊΟΙΟ 
ἀενοϊοα δηὰ ᾿ηΐδηϑθ. 

171--19. Τῆς ῬοβιξίΊοη ἂδἱ Βείξδηγ. 

17. Τδεη «υδεη.. ζομημ 4] 80 ὅθετιβ, «υδέηὺ 
δὸ εαριοὶ ουπά... δ ννογὰ ““οιιηὰ ᾽ 6πι|- 
ΡὨαβῖζοβ ἴ86 οὐ)οςξ οὔ (πὸ 1, ογὰἧδβ Ἰουγηου. 
ΟοπῦρΡ. ἱ. 43, ἰ1. 4) Υ. 14) ΙΧ. 3ς. 

18. ΜΒείδαηγ «υα...}ἢ ὙὍΠὸ ννἢο]θ ϑοθηθ ἰῃ 
[Π6 Δροϑβί!ε 5 πηϊηὰ 15 ἀϊδίιηςξ δοίἢ ἴῃ Ρ]ΔοῈ δηθὰ 
{ἰπ|6. ΗΘ Ἰοοῖκβ Ὀαςὶς ου ἴπε βροῖ (πέσ σέο 
εγισαἰρηι) δὰ ἴῃ6 σοπΊρΡΑΠΥ (ἐῤε ὑεαυ: ῥαά 
(0776) ἃ5 ὨΓΟρΑγοΩ ὈγΥ 4 αἰνίης βίποϑβ ἔοσ {πὸ 
νγοτὶς ἴο Ὀ6 φυγοιρῆϊ. 
βεεπ βιγίομ 97] ͵.6. δυουΐξ ἴννο πι}65. 

Τῆο σοῃείγιςστοη τη ἴπ6 οτίρίπδὶ ἰ5 ρϑοι δ 
(ἀπὸ στ. δεκ...). Οὐοπιρ. χχὶ. 8; Κον. χὶν. 
2ο. ΤΠ τπηοάσγῃ πᾶπὶο οὗ ΒοίδηΥ (566 " Ὠιςοῖ. 
οὗ ΒΙΌ]ς,᾽ “. «.) (Ε|- “πανῖγεθ) ἰ5 ἀοτινεὰ ἔγοπι 
ἴδιο πῆγᾶςὶθ. 866 Νν Ἴϑοη, "1.Δπηἀ5 οὗ (6 ΒΙΌ]6,᾽ 
1. 4ὃς. 

19. οΓ᾽ δὲ εαυ. συ. 31, ,6, 4ς. ΤῊ 
νγὰ5 ἴΠ6 ἰαϑῖ {γ4]ϊ. Ναίυγαὶ πυηδη ἴον ρᾶνα 
ποῖ οποο πλοῖῈ ἴΠ6 Ορρογίιη υ οὗἉ ἐδ. 

εαρηδ...10 κοῦ) γ}}] Ἀδὰ οοτηθ...10 κοι οΓί. 
Βυπηξ {μθ βονθὴ ἐδγς (02) οἵ 5ο]επΊη 
τηουγηίηρ ἴἴ 15 51}}} σι οΠΊΑΓΥ ἴογ ἐπΠθηά5 ἴο 
ΤΏΔΚΟ νἱϑιῖ5 οὗ σοπάοϊεποθ. Οομρ. 1: 8. χχχί. 
14: 1 ΟἾχο. Χ. 12: [οὉ Ἰ!. 12 (' [6 ]5} Ὁ Δ1Ὺ 
Ῥτδγεῦβ,᾽ ῬΡ. χχχ. [.). 1ἰφμίῖοοῖ (σα ἠος.) γῖνεϑβ 
ΤΆΔΩΥ 1ΠΠ5ϊγαίϊοπϑ οὐ [6 δηοϊθπί 58 Ρ65. 

20--27. Το [1 οτὰ δηὰ Μασγίδᾶ. 

20. Τῤεη ανιίδα... ΜΜαγέῤα ᾿ιθτοζοτο... 
(νυν. 18, το ἅτε ρδγθηςῃοῖις8]). Μασγίῃδ ρ- 
Ρόδτβ ἴο αν Ὀθθη οηραροά 'π βοπλὸ οι ϑοῃοϊ ἃ 
ἀυΐγ, δηὰ 50 ἢγϑβι μβοαγὰ οἵ ἴπο 1 ογὰ 5 ἀρργοδοὴ : 
ΜΑΥΥ ννᾶβ 5{}}} ἴῇ ΠΟΙ σΒδιη ΟΣ, 50 παῖ ἴῸ 
ΕΔ; 5 ἀϊά ποῖ δὲ οποὸ σοπὴς ἴο δεὺ (συ. 29). 
Οοπιρ. ἰυκὸ χ, 418 ἢ 

ἐδαὶ ὕει: φυας: εοογηῖρ} 1 ΔΈ ΓΑΙ, ἐδαΐ ὕεσως 
εο»ποῖδ. Ηδ δα Ὀδθη νναϊοῃδα ἕο νν Ἀ}]16 πορα 
Ἰλϑιθά, δηά ἴΠ6 νναϊςἢ 5θθπὶ5 ἴο ἢανο Ὀδοη 511]} 
Κορὶ σσβοη ἢορα ννᾶ5 βοῆθ. ἼΤδδ ννογὰβ ἄρρθᾶγ 
ἴο Ὀ6 [Π6 οχδοῖ πιοϑϑᾶρα ὑτοιρὴξ ἴο Μαγίῃᾶ: 
6 [65ι}5 15 σοταίϊηξ.᾽" 



[ν. 21---26. 168 5τ. [ΟΗΝ, ΧΙ. 

24. Μαδιῖδδ βεἰτῇ απο ἢΐπι, 1 Κηον ἢ 1: τῴ. 21 ἼΒεη 8414 Μδγίδα υπῖο 6βιι8. 
τῆδῖ ἢς 514} γίϑε δρδίῃ ἴῃ τῇ γαϑιγ- οἷα, 5. 20. Τιοτγά, [Εἰ τοι παάβϑε Ῥθεη ἤδγθ, ΠῚῪ 

Ὀγοῖμεγ ἢδά ποῖ ἀϊεά. 
22 Βιιῖ 1 Κπονν, τπῖ ὄνβῆ ποῦν, 

ννΠδίβοανεσ ποι νυν] δθκ οὔ σού, 
Οὐοά ν]}} ρῖνε ἡ; τες. 

23 |εϑ05 541 ἀπίο μογ, ΤΥ ὕτο- 
{πεν 5}]] γίϑε δρδίῃ. 

21. Τεη «αὐ Μαγίῥα... ογά, 7... 80 
Μαργιδα «αἱά...]ογά, ὥζ.. ὙΠῸ νογαάϑ τὸ ἃ 
5 ΠΊΡ]6 οχργοβϑίοη οἵ. (ἢ δηά ἴονθ, νι ἢ- 
ουΐδ Δὴγ δάπιχίιγο οὗ σοιπηρ]αῖπί. Μαγίμα 
ἀο65 ποΐ 540, “1 ἴοι ῃδάϑί σοπιο.᾽") 506 ἀοδϑ 
ποῖ ὄνϑῃ ΘΙΏΡὨΔ51Ζ6 ἴδ ργοηοιῃ. 8886 {ΠῚ} Κ5 
ΟἿΪΥ οὗ ἃ πΠΟσΟββϑΑσΥ δῦϑοποθ ὅ66 ν᾿. 32. 

242. Βιώ.. ποαυ..ἢ Απὰ ποαὺ (καὶ νῦν) 1 
ἄποαυ ἐραϊ... Ἔνθ ΜΏρη ἀθαῖῃ 5θθῖ5 ἴο πᾶν 
εἸοβθά 411. δίῃ γρᾶσῆθβ ἔογίἢ ἴο [πὶ ννῃϊ]ςἢ τὲ 
ἄοεβ ὄχρῖθϑθ. ὍὅΠθ ννογάβ ρεγῃδρβ γοίογ ἴο ἴΠ6 
ταγϑίθγιοιιβ βαγίπρ οὗ ἴθ 1 ογὰ (νυ. 4) ψΒςἢ 
Πδὰ Ὀδοη χερογίθα ἴο Ποῦ. 

1 ἀποαυ] ὁ. 24. Οοηίγαβί 1 δείϊευε, ο. 27. 
ΤὨο ἐδ, 1 ἱπιρογέθοϊ, 15 γϑϑὶ. 

ΤΠ6 ἐπιρῆδίϊ τεροι το οὗ Οοά, αἵ {Π6 οπά 
οἵ Ὀοϊἢ οἰδιιθε5 ἴῃ ἴδ6 οτὶρίηδὶ, βογνθβ ἴο Ὀγίηξ 
ουξ, ἃ5 ἴξ ννεγθ, [ἢ6 βρθοὶδὶ γοϊδτοη ἴῃ νης ἢ 
ΟΠπβὲ βἰοοὰ ἴο σοά ἰπ Μαγμαβ ἱβουρμίβ. 
[τ |5 ἴο Ὀ6 οὐβογνοὰ ἴπδῖ Μαγίμα ι.565 ἃ ννογάὰ 
ἔογ {Π6 1 ογὰ 5 ργδγογ (αἰτεῖν) νη ϊοἢ ἴῃς Γοτὰ 
11.565 οὗ οἴδετβ (χίν. 13 ἔι, χν. τό, χυ!. 22 ἅ.), 
Ὀυΐϊ πενοσ οὗ ΗΙπιϑοὶξ. Οοπῃρ. χνὶ. 26, ποῖα. 

238. ἹΡν ὀγοίδεγ σῥαϊ γϑφ ἀφαὶ"}] ὙΠῸ 
ὙΠΟ]. ΠἰδίοσΥ οὗ [Π6 ταϊϑίπρ οὗ 1 ἀζάγυ5 15 ἃ 
ῬΑΥΔΌΪ6 οὗ [1.16 [Πγου ἢ ἀραίἢ (νυ. 4, ττ, 16), 
οὗ Ἰ6 [σου ρῃ ννῆδί 15 σδ]Ἱϑὰ ἀοδίῃ, οὗ ἀδδίῃ 
Κπγουρ ἢ ννδδΐὶ 5 οδι θὰ 16 (νυ. 50). Ἦδετγο 
ἴδεη, δἱ ἔμ Ὀοριππίηρ, ἴπ6 Κογ-οηοίο ἰ5 ρίνθη. 
ὙΝνμαΐενοσ ἀδδίῃ ΤΠΔΥ ϑεθπὶ ἰὼ Ὀδ, ἴπογε 5 ἃ 
τοβυστοοίίοη. Ποδῖ ἰ5 ποῖ {6 ἢπαὶ Ἴοη- 
4υσῦοσ. Αϑγεῖ πὸ 1Ἰάδᾶ οἵ “" γοβυγγθοϊίοη ᾽ 15 
ποῖ ἀεβηοά. [{ 15 ϑῃοιυρὴ ἴδδί 1[ῃὴ6 ἰάφα Ὀ6 
τεσορηϊϑοά. 

24. Μαγίπδ δοκηον)]δάρεβ (6 ἀοςίτπο οὗ ἃ 
τεβυγτοςίίοη, 8ἃ5 Δη οὐ͵οςΐ οὗ τοιποίθ θο] θοῦ: 85 
βοηθοί πη οὗ ξοηογαὶ Ὀὰϊ ποῖ οἵ ρεγβοηδὶ ἴῃ- 
[ογοβί, δά {πογεΐίογο ροννοσΐθθθ ἴῃ ἴῃ6 ργοϑθηΐ 
Ὀεγοανοπηθηῖ : 1 ἄποαυ ἐδαὶ ῥὲ «ῥαἰΐ γίδε αραὶπ 
ἐπ ἐῤδεὲ γομγγεοη, ἴῃ ἴδ νυ 5οθηρ οὗ 
ὈΠΊΝΘΓΞΔ] Αννα κοηϊηρ, αὐ 4δὲ ἰαςἱ ἀαν, νυθῃ ἃ}} 
Πυπίδη ἱπίογοϑίβ σθδϑδ. 

ἐδε ἰασὲ 447] νἱ. 39, ποῖθ, 

426. ΤΠ τΟΡΙΥ οὗ ἴθ 1Ὀ,οτὰ πηδοίβ οαςοἢ ἱτη- 
Ὀἰϊοὰ ἀϊδῆσυ γ. Ηδ ἀοεβ ποῖ οὶ δϑϊάθ Μαγμαβ 
ςοηΐοδθίοῃ, ἃ5 ἰξ ΠΟ ἰάθᾷ ὑψόσ ἔδυ !γ. Ηδ 
Ὀτίηρβ ἴῃ6 ὈΟΙ6Γ πο 5ῃ6 μοὶά ἱπίο σοῃ- 
ποχίοῃ ἢ πηΔη5 Ὠδίιγο 85 δ δά σηδάδ δηὰ 
τονοδ]οὰ ᾿τ, ΤἼοδ γοϑυσγθσίοπ 15 ποῖ ἃ ἀοοείτπο 
Ὀυϊ 4 δεῖ: ποῖ διΐυγε Ὀυΐ ῥγοβθηῖ: ποῖ 
τυ τυ άίπου5, Ὀυΐ Ὀοϊοηρίης ἴο [Π6 ὑπΌτοκθη 
ΠοΟΠΕ ΠΟΥ οὗὨἨ δᾶ ϑοραγαῖθ 16. ὙΠε Ἀδδυγ- 

τεςτίοη δὲ ἴῃς ἰΔβῖ ἀδυ. 
Ὡς Ϊεβιυ5β 8414 υηΐο ἢεῖ, 1 δὰ τῆς 

ταϑυγγαςζίοη, δηὰ τῆς “11: ἣἢς τῇδι “ οἰ. 6. 35. 
ΒΕ] ονεῖῃ ἴῃ πλε, τπουρῇ ἢ ψγεγα ἀσδά, 
γεῖ 5}4]} ἢς Ἰΐνε : 

26 Αμπά ννβοβοονογ ᾿ἱνοῖῆ δηὰ δο- 

τοσζίοη 15 οη6 τηδη  οϑίδίίοη οὗ ἴδ 1,16: 11 ἰ5 
ἱπνοϊνοά ἴῃ ἴπῸ 1,6. [1 5. 4 ρουβοῃδὶ ςοπὶ- 
τη ηϊσδίίοη οὐ πο 1 ογὰ ΗΙΠπΊϑε] ἢ, ἀπά ποῖ ἃ 
δίδλοθ ψ ῃϊοῆ Ηὸ [ᾶ5 ἰο ψδίη ἔτοπὶ δηοίμογ. 
Μαμῖδα Πδά βροκεη οὗ ἃ γριῖϊ ἴο Ὀε οδίδιποά 
ἔτοπὶ Οοά δηὰ αἰδροπϑεὰ ὈΥ Οἢγιϑι. ΟἸ γιῖϑῖ 
ἴυγηβς ΠῈγ που ρῆῖ5 ἴο ΗἸ5 οννῃ Ῥεγθοῦ. Ηδθ 
ἐς τ΄ῃδξ νυ ον θη ποοά, Ηδ ἀοδ65 ηοΐ ργοσυγο 
16 ὈΪ]Θπβιπρ ἕοσ ἔθη. (ὐοἴηρδῖο ἵν. τς ΕἾ, νἱ. 
ἃς ΕΗ 17 »ι--τοῖ 1 5ῃ4}} 6 Πογεδῆῖου---- ] ἀησι; 
Θν θῇ ἴπ {Π15 οὔ 55 οὗ Ὀογθανοηθηΐ, ἰῃ [ἢ}5 1π|- 
τηράϊαϊα ργοβροςῖ. οὗ ἴὴ6 γοββ, 2ῤε Κχεμγγεες 
ἐοη από τῤὲ 12. ὙΠῸ ψνογὰ “' Ἀδϑυτγγθοίίοη ἢ 
ςσοπΊο5 ἢγδῖ, Ὀθοδυδο ἴπ6 τοδοδίηρ 5ἰδγίβ. ἔτοπὶ 
ἀοδίῃ ; Ὀυϊ [δ6 5ρϑοῖὶ ἴογπιὶ 15 δὲ οὔθ δὃ- 
βογθοά ἰηῃ 1π6 θοροῦ ννογάὰ ψν ῖς ἢ ἱποϊιιάε5 [ἴ, 
1,6 (δαὶ! ἴδε, ποῖ «ῥαϊ καρ ἀσαϊπ). 

1 α»ι δὲ γεαμγγοσίοπ...} (ὮΓΙ5ῖ ἴῃ [86 ἔ 1 Π655 
οὗ Ηἰς Ῥεγϑθοὴ ἀοεθ ποῖ 5: Π|ΡῚῚ ννοῦκ πε 
ἘἈδϑυττοοίίοη ἀπά ρῖνο ἰἴ: Ηδ 15 Ὀοίϊῃ. Ηδς 
ἄἀοοβ ποῖ 5ΑΥ “ἴ ΡγΟΤΏΪ56," ΟΥΔ1 ῥγοόςσυγο,᾽} 
ΟΥ 1 Ὀγίηρ," Ὀυϊ “1 4π|.." ΒΒ. τακιης 
Βυμηδη!ν ἰηΐο Ηἰπλ96 1} Ηδ [45 γονοαϊθὰ (Π6 
Ρεπηᾶποηςε οὗ τηδη 5 ἱπά νι! ἀι 4} 7 δηὰ Ὀοίηρ. 
Βιυῖ (ἢϊ5 ρειτηᾶποηςθ σδὴ ὃς ἕουπά οἷν ἰῃ 
ὑπίοη ΜΠ Ηϊηι. ὙΠυ5 ἵνγο τηδίη που ἢ 5 
ΑΓ ἰα!ϊὰ ἀοννη: Εξδ (ΚΒ Θβιιγγεσίοη) 15 ργεϑεηΐ, 
Δης {ἢ18 [16 15 ἴῃ 4 Ρεοβοῃ. 

αηά ἐδε 2] ὙΤῆδ ςοπίοχε ἴῃ ψνῃϊςἢ [ἢ 15 
Τονϑδίοη 15. ρίνθῃ ἀεί πηηθθ ἴπὸ βϑθῆθθ ἰῃ 
νυ Πςἢ 1ἴ πλυϑὲ δ6 ᾿πίογργεῖθα ΟΠ γιϑί 15 1Π6 
6 οὗ τἢ6 ᾿πάϊν!άϊιϊ ὈΘΙΊΘνοσ, ἴῃ ΝΝ πομπὴ Αἱ] 
{παΐ ὈοΪοηρ5 ἴο {πὸ σοτηρ]εΐθηθϑα οὗὨἩ Ῥογβοῃδὶ 
Ὀοίηρ (τ. 23. ἐδν ὀγοίδεγ; ὦ. τι, ομγ 7γϊσπαο) 
ἢπαάϑ [5 ροεγπιάπθηςο ἃ σοηπιπιηπιδίίοη. ΤΠΘ 
5ΔΠῚ6 σἰδίοπηθηϊ 15 πιδάθ δρδίη ἴῃ ἴθ ]Αϑὲ 
ἀϊδοοιγϑοβ (χὶν. 6 ποῖθ), Ὀυϊ ἴπ ἃ ἀϊβεγεηῖ 
σοπηρχίοῃ, ἃπὰ νυ} 4 ἀἰευθηΐ σοορο. [ιι5ῖ 
ἃ5 “6 δ " π΄ ΠοιηδίπαϊϊΉοη ἢ 4“ [ἢ6 
ΓΕΒΌΓτοςτοὴ "ἢ ἦχο ἴπΠ6 δου ρῆς ὑροὴ {πὸ 
ΤΆΔ, 50 “ὁ {Π6 [16 ᾽ 1ῃ σοπιθίηδίίοη νυν “6 [ἢ6 
ὙΑΥ" δηὰ “16 {τ ἢ "ἢ ἤχοσ ἴ ὕροη ἴδ6 
ὙΠΟΪΘ 5ι1πὶ οὗ οχἰβίθηςθ (1. 4), ἴο ννῃ!ςἢ ΘΥΘΓΥ͂ 
ΙΏΔη ςοηίΓ υϊζο5. Π5. “ ἱπάϊνί 4] ἀ! ργθηςθ." 
ΟἸγίϑὲ ἰ5 {πο 1,{{θ ᾿η δοῖἢ τοϊδίίοηβ. Ηδ ψβῖνοβ 
ἈΠΙΪΥ ἃπα 5181}  ἴο ἐσ ἢ τλδῃ βεργαίεῖγ, δπά 
δῖ 1Π6 54Π|6 {{π|6 1ῃ υἱγῖιιθ οὗ [Π15 ἴο [ἢ6 ννῆο]θ 
σγοδίίοη. δὶ Ῥδι] οχργθϑϑοβ [6 βᾶπὶθ ἀοι Ὁ ]6 
γα νν ἤδη Π6 5ρϑᾶκϑ οὗ (ἢ6 ὈΘ] ον ὺ 45 “ ᾿ἰνίης 
ἴῃ ΟΠ γισὶ " (Άοπι. νἱ. χ1), δηὰ οὗ “411 1πῖπρ5 
σοῃϑίϑιης ἰη Ηΐπὶ᾽" (Ο(οἹ. ἱ. 17). 

20. ὍΠὸο ἰτυτῃ ἰ5 ργθϑθηϊοά ἴῃ 115 ἔννο ξοττὴϑ 
8ἃ58 ϑιιζξεβιοὰ Ὁγ Ἀδδιστεςίοη δηὰ 1,16, ϑοσὴδ 



Υ. 27---1.ἢ 

ἸΙανθῖῃ ἴῃ πλε 8}.4]}] μενεῖ ἀϊς. Βεῖϊϊεν- 
681 ἴοι (ἢ 8 ἡ 

27 586 8411ἢ υπῖο Πίπι, Ὑε8, Ινοτγὰ: 
Ι Ῥεϊϊενε τῇδε τῆου ἂγὶ τῆς (Ἰγίβε, τὴ 8 
ϑοη οἵ (ὐοά, ννῆϊος βΒῃου }  ςοπια ἰπῖο 
ἴηε ννου]Ἱά. 

28 Απά νῆἤδῃ 56 ᾿δά 530 8414, 386 
ψνεηῖ ΠαΓ ΨΨΑΥ, ἀπά ςδ]]εὰ Μδγυ Πεῖ 
ϑἰϑίει βεογεῖν., βαγίηρ, 1ὴς Μαβῖογ 18 
ςοπλα. Δηα οδ] διῇ ἔογ τἢδ6. 

1Π6Γθ ννόγο, ᾿κὸ 1,4 ΖΆσγιϑ, ννῆο δά δοϊ!ονοὰ δηάᾶ 
ἀϊοά, βοὴ 'κὸ Μαγίπα ψδο γεῖ ᾿ϊνεὰ ἀπά 
Ὀεϊονεά. ΟΥ̓ (μὲ Βιβὶ ἴἰ ἰ5 βαϊὰ {πὶ [Π6 
ἄδαίῃ οὗ θαγῖἢ ιἱηάεσγ νι ἢ ἴΠοΥ δδή 4] θὴ 
Ϊ8 ΠΟ ΓῸᾺῚ] ἀραίῃ: ἢ ἐῤαΐ δείϊσουεί δ᾽ ο ριδ, 
ἐδομσὸ δε αὐεγε ἀεαά (ΘΥΘᾺ 17 Ὧ6 16), :ῥαἱ 
ἔμυε----8}}} ᾿ῖνθ. 51}}1, ἵν οὴ ὄνθη ζπγουρὴ πᾶ 
σὔδηρο, δηὰ ποῖ τεϑιπθ ᾿ΠῸ «αἵ ϑβδοζὴθ ἰδίογ 
ἔπιθ. Απά οὗ ἴδε ϑεοοηάὰ {παῖ ἴΠ6 [16 οὗ 
Βοᾶνθῃ ϑἢδ]] ἤθνθῦ Ὅ6 Ὀτοίθοη ΟΥ̓́: “ οιοευεγ 
πᾶς) ἰἐυεὶδ απά ὀείίουεῖ ἱπνρισ, ὯῸ (Πδὲ ἴῃ ἴπαῖ 
ἢ Πα οεἰζοὰ {Π6 γι σοησορίίοη οὗ 11, 

σῥαί πευερ αἱ. Το Ὠϊπὶ ννῆο ἰ5 ἰη (ἢγϑῖ 
ἀεδίῃ ἰ5 ποῖ ννῆδί 1ἴ ϑθοπβ ἴο Ὁ6. ῬὥὮδ ἰπϑογ- 
[ἴίοη οὗ 186 ὈΠίνογβδὶ (οτῃ ἴῃ (Π]5 οἶδιιθϑο σίνος 
διηρ υ 46 ἴο [6 Ῥγοχηΐϑθ. 

ὝΠΟ νεῖϑα ροϊηΐβ ἴο πηγϑίοσιθα Ὡς ἢ ἢᾶνε 
οςςσιριοα {Π6 ἰδουρῆϊβ οἵ δβίοιπι πὰ αἷϑο οὗ 
ὟΝ δβίθεσῃ ρῬἈ]Οϑορθοῦβ, 85 {πὸ Δ ΠΊΟΙ 5 νϑῦβοϑ οὗ 
Ευτριάδ5 σῆδνν, “ΝΥ Βο Κποννοίῃ 1Ε ἴο ᾿ῖνθ δ 
ἘΓΙΥ ἀραΐῃ, δἀπὰ ἀρδίμβ δ τεοσκοπθὰ 1 ὈΥΝ 
ἴῃοβο θεῖον δ" (" ΡοΪγ!ά.᾽ Εταρτηῃ. Ν11. : σοτηρ. 
ΕΡΡΗγγχ. Εγδρτη. Χιν.). δηὰ ᾿παϊ!ςδίεβ ἃ ὮΙ ΕΓ 
ἔοστῃ οὗἁ “" σογρογαίο ᾽" Ἰ1ξδ, ϑυςὴ 45 81 Ρδὺ] ἐχ- 
ῬΓεβϑεβ ὈὉΥῪ ἴπ6 ρῆγαθε “ἢ Ομ 51" (Ὁ Δι. 11. 2ο; 
(Οἱ. 111. 4). ΟομΡ. χνῖἷϊ. 3, ποῖθ. 

Ῥαγὶ οὗ {6 ἰπουρῇῃϊ 15 Ἔχ ργοβϑθα ἴῃ ἃ βδυίῃρ 
ἴη [86 ΤδΙπιυά : "" ΥΠδὶ Πᾶς τῆδη ἴο ἀο ἰῃδὲ 
Π6 ΠΊΔΥ νοὶ [,εἰ ἢἰπὶ ἀϊθ. Ὑν δὲ δδ5 τῇδῃ 
ἴο ἀο [δδί ἢς πᾶ ἐϊο [εἰ Ὠϊπὶ ᾿νε ̓" (' Τὰ- 
τα, 32 4). ὙὍΠε ἰαϑῖ τνυνογ8 οὗ Εάνναγὰ [86 
Ο(οηΐδϑϑοσγ Οεσ ἃ οἰοβοῦ ρδγδ ]εὶ : “ὙΝ ὁὸρ ποῖ," 
6 8414, “41 5ἢ41]}] ποΐῖ ἀΐθ Ὀυϊ ᾿ἷνο: δηὰ δ] 
Ἰοᾶνθ πὸ ἰδηὰ οὗ 186 ἀγίπς 1 {πισῖ ἴο 8ε6 16 
Ὀ]εββδίηρβ οὗ ἴη6 [,οτὰ ἴῃ ἴΠ6 ἰδηὰ οὗὨἨ [δε ᾿νίηρς "ἢ 
(Αἰεδαγὰ οὗ Οἰγεποαϑίογ, 11. 292). 

“δα! πευεν ἀϊ] Απςοοτάϊηρ ἴο ἴπ6 ἀΠΙνΟΓΘΞΑΙ 
υδᾶρὸ οὗ 851 [οῇπ [ἢ ]5 πγιιϑὶ 6 ἴῃς 56ηϑε οἵ ἴῃ 6 
οὐξίπδὶ ρῆγαϑο (εἷς μὴ...εἰς τὸν αἰῶνα), δπὰ 
ποῖ "" 5Π4}} ποὶ ἀ16 ΟΣ ϑνογ.᾽"" ὅ866 ἷν. 14, Υἱ!. 
51, 52, χ, 28, ΧΙ. 8. 

Βείίουεεῖ ἐδομ δὲ} ] ἰ. 6. 15 ἐδὶ: ἐδ δε, 
(τοῦτο πιστεύεις 3) ποῖ 220 γοωμ “πανὶ 7,7 “1616- 
πὶ ἢ (τούτῳ πιστεύεις 1). 

7. Ματσγίπα δοςερίβ ἴῃς σενοϊλίίοη, δηὰ 
{Πδη [2115 Ὀαεὶς ὕὑροη ἴπδ ςοηΐεβοίοη οὗ [86 
Τὶ Ὡς ἢ 5886 δὰ νγοῆ, 8516 ἄοδθβ ποῖ 547 
5 ΠΊΡΪγ “1 Ὀο]ενθ," γερεαϊϊης ἴθ ἔοστῃ ρίνοῃ ; 
Ὀυῖ “1--ένεη [--ἰμε ῥγοποιῃ ἰ5 ἐπιρβαίίο--- 
δ γο ῬοϊΙογοά᾿""--1 μάνα τηδάς [ἢ18 Ὀεϊϊοῖ 

5τ.. [ΟΗΝ. ΧΙ. 

29 Α8 βοοὴ 48 8ῆ6ε δεαγά ἐῤαί, 
δῆε Δλ4το88 40} ΚΙγ, πὰ οᾶπὶὲ ιἱηῖο 
Ἠ!πι. 

20 Νονν |εβ808 ννᾶ8 ποῖ γεῖ ΤφοπΊθ 
ἱπῖο τῆς τοννῃ, Ὀυῖ νγὰβ ἴῃ τῆδζ ρἷδοθβ 
ψνῆεγε Μάδειδδ πιεῖ ἢϊπὶ. 

21 ΤῈ [ἐνν8 ἴπ6η ψνΒοἢ νέα 
νι ἢ Ποῖ ἴῃ τῆς Ποι56. Δπ4 σοπικίοτιδά 
Βετ, γε {ΠῈῪ 8ανν Μδιγ, τῆδι 8ῃε 
ΓΟΒ6 ὉΡ ΠΔ5ΠΠΥ δηὰ ννεηΐϊ οὐ, ἔοἸ]οννε 

ΤΩΥ οὐγῃ.᾽" Απά ἴδο θ6] οὗ Ὡς ἢ 5Π6 Ἔχ ρύθϑϑοβ, 
᾿πουρὰ τ [2}15 σδῃογῖί (θοβηί δ! οὗ (ἢ γσ 5 
ἀδεϊαγαΐίοη, Ὀοὶηρ Γραὶ 85 [δι 45 1ἴ ρβΌΘϑ, σαγ 168 
411 εἶδα ἢ ἢ. Ηδ ψῆο ΒοΙἀ5. ἤστην Κ᾽ Βαῖ 
6 Πα5 ψαϊπρὰ νν}}}] δηὰ δἤεγνναγάβ ἴ[ῃδὲ τὲ σοη- 
1Δ15 δ τόσο ἤδη ἢδ [45 γϑα ϑθά. 

Ι δδνο Ὀ611ον94] ΟἿ. ἰ". 18, νἱ. όρ, χνὶ. 
27.) ΧΧ. 29:1 [08 ἰν. 1ό, Υ. 1ο. 

ἐδε Οδγμἢ οἵ Μῃοπὶ 411] [86 ῥγορβοῖβ 
ΒρΆΚα6. 

ἐδε δοη οΥΓ Οο4 νηἢο σδῃ τοβίοτε πὸ Ὀγόΐεη 
[6] ον 5} }Ρ οὗ πιδῃ δπὰ Η!]5 τηδου. 

«υδίερ «ῥομέά εο»ς (εῖ ει Ὧ0 ὕὑὉπδ΄ σοχιθῦ δ) 
ἐπίο δὲ «υογ ἰὴ ἴον νγΐοπὶ ἴῃ ὈοΪ δϑροςῖβ πιθῇ 
ἃ͵Ὸ Ἔν Ἰοοϊκίηρς. Τῆδ ἘΠ|6 15 ροσυ ]αγ. ΟΟμΡ. 
Υἱ. χ4:; Μαῖϊ. χὶ. 2; 0Κ6 νἱ!. 19 ἴ. 

48--32. Τῆς 1 ,ογά δηὰ Μασ. 
48. ῥαά 50 «αἰ ῥαά «αἱά ἘΔᾺλΒ : ἴΠ6 σοη- 

ξεβϑιοῃ ἴῃ [15 ΠΠΊΔΠΥ ΡΑΓΐβ 18 γοῖΐ ΟπΘ. 
“δε «υεπὶ δὲν «ὐαν (81,8 70}}] Ηετ {ἈΠ} δη- 

βνν Πρ ἴο ἴΠ6 τενεϊδίίοη ἰοῖς ποίπρ πιοτὸ ἴο 
Ὅο 5414. 886 Πδά τίϑϑοη δῦονδ ργίναῖθ στε, 

εαἰϊεά..«“εογεῖίν, “αγίη)] ο08110ἀ, Βευγίπε 
ΒΘΟΣΟΘΌΙΥ. ἴῃ [Π6 (ἢτεθ οἴου ρ᾽δσεβ νυ ῇοτΟ 
(6 δάνεγο οσουτβ (Μαῖξ. 1. το, 11. γ: ἀςίϑ 
χγὶ. 27) ἰξ ργεοθάεβ ἴθ ννοσγὰ ἢ Ὡς ἢ [ξ 
15. σομπιηροῖϊοα (λάθρᾳ εἰπ.). ὙΠὲ τλϑϑθᾶρο ννᾶβ 
δίνθῃ 50 ἴμαὶ Μίδγυ πιρῆϊ τηθοῖ ἴῃ [ογὰ 
δίοπο δηὰ [ἢδῖ [86 111- δε] της οὗ (6 [ἐνν5 πιρῃς 
ἢοΐ ὃς σαἰϊοὰ ου. 
Τε Ματεγ] υϑοὰ δϑοϊυἴοὶγ. (Οομρ. χχ. 

Ιό, χὶϊ!. 12 ἢ... Μαῖϊ. χχνὶ. 18, δῃὰ ρδγδ]]6]5. 
ΤΠΒῈ Ε16ὸ οροπβ ἃ βὶπῖρβα ἱπῖο ἴθ ργίνδίθ 
ἰηἴϊοτγοοιιγθο οὗ [ἢ [τὰ δηά {πὸ ἀἰ5ς!ρ]65: 
80 ἴΠογΥ βροῖο οὗ ΗΪπ|. . 

εαἰοιδ 3ῶγν (ο41190Ὁ}}) ἐδε6] ὙΠδ σοπνεγβᾶ- 
ἰοπ ψ Μαγῖμα 15 δνι θην ποῖ τεϊαϊοὰ 
ἔα} ]γ. Μὲ σδηποῖ ἜΡΩΣ (στ Ογηὶ οὗ 
ΑἸεχαηάσα) ἴπαὶ Μαγίδα δέγβοὶῇ ἐγαπιοὰ Π6 
Ταοββαρο ουΐξ οὗ ἴῃ 6 ξόΠΟΓΑΙ ἴθηοσ οὗ ἴῃς 1, ογα 8 
ννακά5. 

4Θθ. «4: σοοη (Α!ὰ 4: 5005)... ἀγοιδ... απαᾶὶ 
εαριο (Βοῦ ΤΟΥΌΏ) ὑπὸ ῥὶ»!)] ὙΠῸ ἴθύτηβ 46 
δ ηρ. ]ΔΥγ νἱνἃ. ὙΤἼδ πηοπιθηΐδιυ δεΐ (ἠγέρθη, 
ςοηίγαϑῖ αἰϑο ἀνέστη, “. 21) 5 «ὐπίτασιεαά ΜΙ] 
ἴδε σοπεπαυοιιβ ἀοίίοη τυ] ἢ ἔοἸ]οννοὰ (ἤρχετο). 

80. ὁὀμῆ «υας 8111 ἐπ ἐδαϊ Ῥρε αι 
που Ηε ψουϊὰ ποθεῖ ἔπ 5:5ἴ6σϑ ἀΥνΔΥ ΠΟΙᾺ 
86 οτοννὰ οὗ ΠΟΙ ΓΏΕΓΒ. 
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ἢετ, βαγίηρ,, ὅῆς ροσεῖῃ υπῖο τῆ6 ργᾶνε 
ἴο ννεερ ἴπεγα. 

22 ΤΠεη Ψῃεη ΜΑΓΥ νγᾶ8 Ἴοπὶς 
ψθεγε [εϑι8 ννᾶ8, πὰ ϑ8δνν ἢϊηπι, 886 

81. «αγίηρ, δε ροείδ....Ὁ ΒΌΡΡοκὶ πᾷ 
(δόξαντες) ὑμδῦ 8886 ψὙδ8ν58 κοϊπᾷε... 

10 «υεερ (ἵνα κλαύσῃ, δ υἱξ. μὲ ῥίον!) ὙΠῸ 
γεγῸ ἀοβογιθεβ ἴπ6 ςσοπίϊπιιοι!β, δἰπιοδὲ μᾶ5- 
δἰοηδίθ, οχργοϑδϑίοῃ οὗ ϑοῦγονν. (ΟΡ. ΧΥ͂Ϊ. 20, 
ΧΧ, αὶ Π 50 Ιἴ 15 υυϑο Θβρες 4} οὗἩἨ νυ! πη 
ἴον ἴδ6 ἀοδὰ: Μαζί. 1. 18: Μαζγκ ν. χ8 ἢ. ἄς., 
[ἀΚ6 νἱῖ. σ 2. ὙΠ]. ς 2; Αςῖίβ ἴχ. 39. Τῇ νογά 
ταιιδὲ 6 σΑΓΈ ΡΥ ἀἰδεϊπρυ ϑῃθα ἔτοπὶ ὑπαὶ υϑεὰ 
ἴῃ ν. ἃς. 

ΤὨο 5ροσοοῦ οἵ Μαγῖδα Ὀδσδπιὸ οὗ πο ἃνδὶ], 
Δηά 50 1ἴ οσδηθ ἴο ρ455 ἴδί ἴῃς νυογὶς ννᾶ5 
ὙτΟΙΡ ἢ ἴῃ ἴΠ6 ργέϑεηοθ οὗ ἃ πιχοὰ θοὰν οὗ 
ϑροοϊδίουβ (Ο(γτ]). 

382. Τδεη.. «υα!ς κοριδ.... Κεῖ... ΔΥΥ 
ὮΒΟΓΣΟΖΟΣΘΟ, ὙΠῸΣ 886 ο81290... 2} αἱ δὲι: 
2 ε: ἢ τλογε ἀεπγοηϑίγαϊινο ὁπιοίΐοη ἴδῃ 
Μαῖα (ν. 21), 8ἃ5 δἤεἼγνγαγαβ 586 15 σοργὸ- 
ϑοηίοα 45 “" ὑυδορίηρ,,) υ. 22. 

1ονά,... ἀϊ ὍΠηδ ννογάὰς ἅγὸ :ἀθπίςδ] 
νυ ἢ τἢο56 υϑοὰ ΟΥ̓ Μαγῖμα βᾶνὸ ἔογ {Π6 5ἰρηϊ- 
βοςπὶ ἰγδηϑροβιίοη οὗ ἴπΠ6 ργοπουῃ (οὐκ ἄν μουν 
ἀπ. ὁ ἀδ.), ἀῃιὰ τεργεϑεηῖ νου ξ ἀουδὲ ννμδὲ 
(ἢ βἰϑίογβ δὰ εαϊὰά οπε ἴο δηοίβογ: “1 ἴδ6 
Ι,οτὰ μδά Ὀδεη ἢοῖδ.....᾽ 

() Τὸ Μιναείε (353---44). 
ΤὮο ἀσίδ:}5 οὗ [86 ννογκίηρ οὗ (δ πλῖγαοὶθ 

Ὀτίηρ οι 5ενογαὶ ἔδαϊωυγεβ ποῖ 50 οἰθαγ} Υ ϑθθῃ 
οἰϑοννῃογο. ΤῊς ψοσκ ἰ5 ποῖ ἃ 5] πρὶ. Θχϑγίοη 
οὗἁ 5ουθγοιβῃ, ᾿πηράϑϑῖνθ, ροννοσ. [1 [Ὁ] ]ονν5 οἡ 
ἃ νΟΪ ΠΙΔΥΥ δηὰ ἄθοὸρ ἀρργοποηδίοη οὗ ἴῃ 507- 
τονν ἰπ [5617 δηὰ ἴῃ [15 βοιιῦος (υν. 313-- 28). 
Αἱ ἴδιο βϑᾶπης Ἐπι6 [ἢ6 155116 15 ΔΌ5ο ἴον Κπόννη 
ὙνΠΠ}6 [Π6 ργοβθοηΐ ρδίῃ 15 ΤΥ 5θαγθὰ (29, 40). 
δυςἢ Κηον]οαζο ἐο] ον" 5 ἔγοπι ἴΠ6 ρογίοςϊ 5 ΥὙπὶ- 
Ραΐδυ Ὀεΐνεθη (ῃ6 Ἐδίμοσ δηὰ ἴδ ϑοῆ. ὍΤῇὸ 
80η 8 ὑνΌΟγΚ5 ἀγὸ ἴἢ6 ορϑῇ οχριοϑϑίοη οὗ (Π6 
Ψ} οὗ ἴπὸ Εδίμοσ νι ἢ Ηδ 885 σϑοορηϊϑοὰ 

(4:1, 42). 

383---40. Το [,ογά δ ξηοί, δι οὐ 15 
{γδ]. 

33. Νὸο σοηνεοιβδίοη δηὰ πὸ δῆϑνγεσ ἔο ΐοννβ 
[Π6 οἰβίογ᾽ 5 δα ̓ άγοββ ἃ5 Ὀείογθ. Τὴϊ5 νν48 ἴΠ6 
οἸπιαχ οὗ πδίυγαὶ ρτιοῦῖ νος ἢ οΑ]]οὰ ἔογ ἴδ6 
ἃςῖϊ οὗ ρονγοῦ δηά ποῖ ἔοσ ἴδε ννογὰ οἵ ροννογ 
ΟὨγΥ. 

“ἀ«υ ῥέεν (ΜΑΥΥῚ «υεερίη } Ματῖδα βθεπιϑῷο 
Ἦδνο σΑΙ ΠΙΪΥ ἱγιισίθα ἴο ἴΠῃ6 Ῥγογηϊδο οὗ γοβϑίογα- 
ἰοῦ νι ἢ γοῖ 806 οουἱά ποῖ υπάοιϑίδπὰ 
Ὁ. 19). 
ι ΠΟΙ͂ ἐπ ἐδ “ριγ!ἢ ΤῆΘ ννογὰ τεηάογοά 
5,Γοαμεά (ἴοτα ἂπὰ ἰπ ν. 28, ἐνεβριμήσατο τῷ 
πνεύματι, Νυϊρ. “εν οὐ. ἱηγγεσηα “ρίγμ), 
ΟὐσυΓ5 ἰὴ ἴῆγοθ οἴμοσ ρίδσθβ 'π ἴῃ6 Νὲνν Τ οβϑίᾶ- 
τοοηί (Μαῖι. ἰχ. 3ο; Μασὶκ ἱ, 43, χίν. ς, ΨΒοτα 
866 ΠΟί65). 

51. ΙΟΗΝ. ΧΙ. [ν. 32, 32. 

[ε]] ἀοννη δὲ ἢ!8 ἔδβεῖ, βαγίηρ ὑητο Ἀπ}, 
Τιοτά, 1Γ του μαάβε Ὀεθῃ ἤθε, ΠΙΥ͂ 
Ὀγοῖδεγ ἢλά ποῖ ἀϊεα. 

22 ΝΒεη |ε808 τῃεγείογα ϑἂνν ΒΕΓ 

[ἡ ἔπο586 ρίδοοϑ ἔΠποτὸ 15 (6 ποίίοῃ οὗ ςοετοίοη 
βρη ηρίης ουΐ οὗὨ ἀϊδρίεαδιιγε. ὙὍ8ὲ ἔξεϊίηρ ἰ5 
οδ θὰ οὐ ὈΥ ϑοπηείῃιηρ ϑθεπ ἴῃ δηοίπον τυ ἢ 
Ἰονο5 ἴο Δῆξοῦ γαΐποῦ [Δη ἴο βοζονγ. 80 
Βοῖδ γγὙὰ ΠΊΔΥ 5εῖ δοιὰθ ἴῃοϑο ἰηϊεγργείδιίοηβ οὗ 
(δὲ νογὰά ννῆϊοδβ τγοργεϑοηΐ ἴδθ οπηοϊίοη 85 
δτιοῖ ΟΠΪΥγ. ΕῸΓ 5ιιςἣ ἃ ϑθῆϑδεὲ οὗ ἴπὸ ννοτὰ 
ἴΠογα 15 ΠΟ διιϊ ποῦν δὲ 4}1,., 80 πιυςἢ 15 ΟἰΘαΓ 
μὲ τἴῃ6 βδθηθγαὶ ποίϊΐοη οὗ δηϊδβοηΐβηι), οὐ 
Ἰηἀἰξπαίοη, οὐ δηβοῦ, ταιϑὶ δὲ ἰάκοη. 

Βυΐ ἔυγίδον ἀπ συ ΠΥ Αγῖϑοβ ἃ5 ἴο ἴδ Ἴσοη- 
βίγυςτίοη. [5 ἴῃ νογὺ δυϑοίιο ογ ποῖ ἡ [5 ἴῃς 
ὍΗΙ (πΠ6 βρῆτε, οσγ 6 ἱπδίγυπηοηΐ, οὐ ἴῃ 
οὐ]οςῖ οὗ {πΠ6 δπιοίϊζοη ἡ 

1. [ἢ ἴδο οἵδμογ ρᾷϑβϑᾶροβ οὗ (6 Νενν Τ οοδ- 
τηοηΐ (ἢδ ἀδίϊνο οἵ {86 οὐ]οςῖ 15 αἰνναγβ δα ἀθὰ 
(Δπὰ 50 «'50 ἰῃ [58]. χν] 12, ϑγπη.). [ἢ 
“δὰ ϑριγι " θὲ [86 οὈ]θοοῖ Βοτθ, νν δῖ πιυϑῖ ννὲ 
πο υπηάειβίδηα ΌΥ “186 5ριγιὶ " 1ο νυ ςἢ (ἢ ]5 
νοῃοπηεηζς δχργοβϑίοη οὗ ἔδεϊ πῦρ 5 αἀϊγεςίεα ὃ 
(α) ϑδοπὶῖὸ αν βιιρροβεὰ {πᾶ “"ἴπὸ ϑριγίὶ᾽" 
ὮΘΓΘ 15 (η6 βεδΐ οὗ διιπιδη ἔδει ηρ, νυ ις ἢ [ἢ6 
Ιοτγὰ ἴῃ γοβρεςὶ οὗ Ηἰ5 ἀϊνίπο παίυγο σῃοοκοά 
ἴῃ 115 ἰηϊδηϑῖγ. Βυϊΐ “ [86 5ρι| τ " σᾶπ Πδταϊγ 
ἀεϑογι θοῦ [6 ρῥδϑϑίοπαίθ, ϑυτηραῖμεῖς 56 οὗ 
Πυτήδη ἡδίαγο; δηὰ (Π15 σοποθρίίοη ἰ5 ἰησοηδίϑῖς- 
οηΐ ἢ ἴἢ6 ψνογάς “" Ηδ ἰγουδὶοὰ Η  πλ56 1} 
ἀν ΠΟὮ ἔοϊονν. (β) ΟΥδεῖβ. ἀραὶπ πανς ἴδοι 
“ὁ [Π6 5Ρ|Γ{ ἴο ΘΧργθβϑ, δοσογάϊπρ ἴο [Π6 ςοπὶ- 
ΙΏΟ. υϑᾶῶὸ οὗ ἴῃὸ νογά, {παΐ ραγὶ οὗ ἴδὲ 
Ι,ογὰ 8 ιιπιᾶη παίισγο νν ΠΟΘ Ηδ νγᾶὰ5 ἴῃ 
ἰτηπιράϊδϊο ἔθ] ον! ἢ Ηἰ5 Εδίμοσ. Απὰ 
ἴῃ 1Π18 σᾶ56 ἴνγο ἀϊδίιηςί Υἱοννθ ἸΔΥ ὈὉς ἴδίκθη 
οὗ ἴῃ 56η86 δοσογάϊηρ 88 (1) ἴθ δηϊαροηίϑπι 
ῖ5 ἢ τὶ ψὨιοῦ ἀπά σἤππκ5 ἔγοπὶ 
δείίοῃ, οΟΥΓ (2) νὰ (μαῖ ννὨϊο ἢ ἀπά ΪὙ Ῥγασϑοβ 
ἔογνχασὰ ἴο δοϊΐίΐοη. [ ννὸ ἔοϊονν ἴθ ἢγϑὶ ἰἄθα 
(Π6 δθῆβο υν}}} θὲ (δαί {πὸ [ογὰ “" βῖγα: ΓΥ 
σπαγροά,᾽" ϑδυπιπιοηδα ὑρ ἴο νἱξογοῦϑ σοηῇϊςοϊ 
νὰ ἀραῖῃ ἴ[ΠῸ ϑρίγιε νι ἢ πιρμῖ, ὈυΠΔΠΪΥ 
ΒρΡΟΔ κΙησ, δδὴρ ὕδοῖκ ἔγτοπιὶ ἴπΠῸ τουτϊς Θη- 
σουπίοσ νης ἢ ονοη (Πγου δῆ υἹοΐουυ ψοιυ]ὰ 
Ὀπηρς Ηἰβ οὐσσῃ ἀθαίῃ. 1 ννὸ ἔο]ονν [η6 βοσοηά 
(86 τΒουφῆΐ νν}}} 6 τηδὶ (Π6 1,οτὰ οδεςκεοὰ {86 
ΤΑΟΓΊΘΏΪΔΓΥ ᾿Ρυϑ6. ἡ ΓΒ ἀγοϑα ΜΠ Πη Ηπὶ 
ἴο οχοτί Ηἰβ5 ἀϊνίπθ ροννὸγ δὲ οῆςθ, δπὰ ἤγϑὶ 
νΟΪΠΙΑΥΪΥ Ὀτουρῃῖς Ηπλϑοῖῦ Ἰηΐο σοπιρ εῖα 
ΒΥΠΊΡΔΙΩΥ ἢ [πὲ βούτονν ὨΙοἢ Ηδ οᾶπιε 
ἴο τοϊΐονθ. Δοοογάϊηρ ἴο {Π6 ἢγϑοί οὗ {ἢ 656 ἵννο 
ἱπιογργοίδεοηϑβ, " νϑποιηθηι τηονθὰ Η!5 βρίγι 
νου Ὀ6 ΡΑγ}}6] νὰ “ Ηδς ἰτουθ]εὰ ΗἸπι- 
56 1: δοσογαϊηρ ἴο (6 βοοοπά, “δ ϑἴθγῃηΥ 
σἤθοκοά Ηἰ5 βρί γ᾽" ννου]Ἱά Ὀ6 ἴδ σοπιρ οπιεδηΐϊ 
οὗ ἴ. Βοῖίἢ ᾿ηϊογργεϊδιίιοης [4}} ἴῃ νἢ τΠ6 
ροπογαὶ ϑθη86 οἵ ἴδε ρβράϑϑαρο, ὃιιῖ (6 βοςοηά 
5665 ἴο δ ἴδ πιοβῖ παΐιγαὶ. 

2. Αραϊηβὶ {Π15 νίενν οἵ ἴπ6 σοπϑίγυςοη, 
ὙὨΙΟ ἢ πλᾶῖκοβ “6 βρὶ πὶ" τ86 οὐ]εςὶ οὗ {π6 



ἔστ. ἀξ 
ἕν “νδέρα 
ἀπε 

. πνεύματι) 5 υϑοὰ εἰϑονν οι ἴὴ 

ν. 34-. 

ψνεερίηρ, πὰ τς Ἶεννβ 450 ννεερίηρ 
νν ἢ ἢ σΑπιε ἡ] ἢ ἤδτγ, ἢδ ρτοδηθά ἴπ 
τῆς βρι γῖ, πὰ ἵννδϑβ τγοιυ]εά, 

34 Απά 5414, νεγο ἢᾶνε γε ἰδιά 
Πιπιὺ ὙΠΕΥ βαϊά υηἴο ἢϊπι, [νοτὰ, 
ςοπιε ἃπά 866. 

ὙΟΓΌ, ἰξ Αγ 6 υγροὰ παῖ ἐπ Η δρίγὶ (τῷ 
ΡΑΓΑ]16] 

5Δ8.65 ἴο ἀοβοῦε ἴΠ6 δρῆεγε οὗ δε! ηρ (δ ατκ 
ΥἹ. 12: Κα χ. 21; Ϊοδη ΧΙ. 21). [ἘΠ θπ 
ἴῃ νογὺ θὲ ἴδίκεῃ δυϑοϊι οὶγ, νν ἢ ἢ ἀρρθᾶτϑ ἴο Ὁ6 
5!  ὈΥ ἴδε υ86 θεῖον (ἐμβ. ἐν ἑαυτῷ), γαῖ 
15 ἴῃ6 ᾿πιρ]]οἀὰ οὐ͵εςὶ οὗ ἴῃ6 ᾿πάϊρηδηΐϊ δπίδρο- 
πι5π|) Νδγίοιι5 Δῆϑννοῦα ἤᾶνο Ὀδθη ρίνθη. ϑοπὶθ 
πᾶνε βυρροϑεά ἴπδὶ ἴῃς 1, οτὰ ἔε!ς ᾿παϊσηδίίοη 
(α) ἢ ἴηῈ [6νν5 85 Προς ΓΔ] ΓΠΟΌΓΠΟΙΞ 
δὶ 1ῆ6 φοθηθ, ἀπὰ ϑοοὴ ἴο Ὀέςοπὶ ἰγαίζουβ. 
Βυὲ [815 ϑοθπὴβ ἴο Ὅ6 ἱποοηῃϑίβίθηξ ἢ [ἢ6 
δοηογαὶ ἴοπο οἔυν. 4ς ἢ: δηὰ ψ ἢ (ἢδ ρδγα]]οὶ- 
ἰδπλ οὔ ἴπῸ γεγβε (αυξεῤέπιφ, «υεορῥὶηᾳ). ΟἸΠεῖβ 
(β) ἢπά {πε σαυϑε οὗὨ ἱηάιρηδίίοη ἴῃ ἴ6 Ὁη06- 
Ἰοῦ ΟΥ ΠλΒΑρργθμβοηβδίοη οὐ ἴ6 ἰὸν διηὰ 
ὄνθη οἵ ἴΠε 5ἰβίεσβ. Βυῖ {π6ϑ6 ἔδυ }15 Ὦανο ποῖ 
Ὀδοη Ὀγουβῆϊ ἱπῖο Ῥγοπηίποησθ. ὙΠ οπιοίίοη 
ἰδ 5[᾿γτεὰ ὈΥῪ [Π6 5ίρῃϊς οὗ βοστονν . 5οΐτονν, 
δά ποῖ 845 ὩΠὈο] ἰοΓ οὐ αἰδίγιισῖ ΟΥ ἀϊδαρροϊηϊ- 
τρεπί. ΟἾΠεῖβ ἀρδίη (γ) τπῖπκ (παῖ {πὲ [μοτὰ 
85 Ἰηἀϊρηδηΐ δὲ ἴπῸ ϑισῆς οὗ ἴπῸ πηοπηεπίδγυ 
{ΠῸΠΊΡἢ οὗὨ ενὶϊ, ἃ5 ἀθδῖῃ, οὔ βϑυβοῃδ!ν οὗ 
Οἢτσι 5 Δάνογβασυ πο ἀθν!], νῆο Βδὰ Ὀγοιρῆϊ 
δίη ἱπίο {86 ννογ]ὰ, δπάὰ ἀθαῖ τῆγουρβῇ 5|]η, 
ὙΠΙΓΘἢ ννᾶ5 ΠΟΓῸ 5ῆδννῃ ὑπάογ οἰγοιιπιδίδηοοθϑ οὗ 
6 ἀεορεβὶ ραΐῆοβ. ὍΤὨϊ5 ἱπιογργεϊδιίοη 8ς- 
οογάϑ ννυθ}} νυ [Π6 ϑοορο οὗ ἴΠ6 ραββαρο. 

Οη τὸ ψνῇοΪ]θ, ἱπογοίογο, {π6 σῃοῖςθ 566 ΠῚ5 
ἴο Ἰία Ὀοίννδοῃ ἴδδ ϑθῆϑεβ ἱ (β) (2), “ἢἊ 
βΒίεγηΥ οδοοκοὰ ΗΙ5 βρι πὶ" δηὰ 2 (γ), “Ἂς 
ξτοδηρά "---οχργεβϑοά, (Πδὲ 15, ᾿ηάρηδπῖ οπιο- 
Ὠοη---“ ἴῃ σρὶτ." Απὰ [δὲ υδὲ οὗ ἴδε ννοτσά 
Ὀεῖονν (Ὁ. 48) ἰεδάς ἴο ἃ ἀεεϊδίοη ἰῃ ἕδνουγ οὗ 
[Πο βοςοηά οὗἉ ἴῃ 656 τοῃάοσηζ3. 

ἊΝ Βιοδονοῦ νίονν ἤοννόυοῦ 6 ἴδίκοη, ἰἃ πιισὲ 
Ὀ6 τεπιοπηδογεὰ τῆδὲ [Π6 πγίγδοϊεβ οὐ ἴῃς 1ἃ,οτή 
ΟΓῈ ποῖ στουρηῖ ὈΥ ἴΠ6 51Π10|]|6 ννογὰ οἵ 
Ῥονετ, δυῖΐ πὶ ἴῃ ἃ πιγϑίοσίοιιϑ ΨΥ (6 
οἰεπηθηΐ οὗ ΞυπρδίὮΥ ἐπίογοά ἰηἴο τε. Ἡς 
ἴοοκ ἃννᾶὰν ἴῃς ϑυῇἔοληῦε δηὰ ἀΐϑεαθοβ οὗ 
ΘΠ ἴῃ 50Π|6 86η96 ὈΥ ἰακίης ἴπὸπὶ ὕροη 
Ηἰπιβοϊῖ, 85 8 οχργεββεὰ ἴῃ Μαίϊ. υἱῖ!. 17. 
80 ἰξ ἰ5 5αἱὰ (1μ|Κ6 νι". 46) ἐμαῖ Ηδ Κπονν 
1 ρονογ “δὰ ξσοπθ οιὖἱξλ μοπχη Ηϊ τη." 
Οοιηρατο Ηεοῦτ. ν. ). [ἴ [5 Ὀδθη ϑυρρεβίεά 
αἰϑὸ {δαὶ ἴῃ [8 οῶϑε ἴῃ ςοπῆϊοξς νὰ {π6 
Ποᾶνίοσ, ϑϑοῖηρ [Παὶ 1,2Ζᾶγιι5 ἢἰ ΠΊ56 1 ννᾶ5 σδ)] θὰ 
ροη ἴο υπάεῖχο ἃ ᾿Πἶπ οὗ 5ιιβεγης. Ὑῆο 
ΤΟΔΟΟΓ ν»}}}] γος δ}} Βγοννηὶηρ 5 ἰηϊογργεϊαζίοη οὗ 
815 αῇἔεγ {πὸ ἴῃ {πὸ " Ερίϑι16 οἵ Καγϑῃ!5ἢ." 

ἐπ {δὲ “ρίγ 81 ἰοδη ἀἰβεϊπΟΕΥ τεσορηΐϑεβ 
“6 5ρὶ ||" (πνεῦμα, ΧΙϊ. 21, ΧΙΧ. 320) δηά 
“ (ἢ6 500] " (ψυχή, Χ. τι ΠἾ, χὶϊ, 27) 85 οἷδ- 
τιρθηΐβ ἰπ ἴΠ6 1ογα 5 ρεγίοςξ Πιυιπιδηϊγ, [Κὸ (ἢ6 
οἴκσ Ενδηρο σὶβ (πνεῦμα, Μαῖί. χχνὶ!, ςο; 

51τ. ΙΟΗΝ. ΧΙ. 
ἧς |ε8ι35 ννερῖ. 
26 ΤΏ εη 8414 τῆς |ενν8, Βεδο]ά 

ἢονν ἢς Ἰονεά Πίπιὶ! 
27 Απὰά 8οπις οὗ τπεηὶ 5414, (ὐουϊά 

ποῖ τὴ18 πιδῆ, ὄν ῃϊςἢ ορεπεά τῇ “εδμαρ.9. 6. 
εγεβ8 οὗ τῆς δ]1πά, πᾶνε σδιβεὰ τμδῖ 

Μαχῖκ ἰϊ. 8, Υἱῖϊ. 12: ἼΚ6 χ. 21, ΧΧΙΪ, 46; 
ψυχή, Μαῖϊ. χχ. 28, χχνὶ. 418, ἀπά Ρᾶγ}]]6]5). 

«υαςῷ ἰγοωδἰ. ἢ τγχοῦ]οὰ Η1Ππ18017. [Ι᾿ 
οδηηοί Ὀ6 Ξυρροκθοά ἴπδὲ ἴῃ6 Ῥϑου αν ἴυτπιὶ οὗ 
(86 ρῆγαϑθε υϑοὰ πεσε (ἐτάραξεν ἑαυτόν, Ν ]Κ. 
ἐμγῤα υἱέ “6 ἐρσιωι), 1ῖ5 δα υἱναϊοπέ ἴο φυα; ἐγομ- 
ὀϊεώ (ἐταράχθη. ΧΙ, 21, ας. ἑωγδαΐι ε91). 
ΤΠ οτος οὗ [ἴ ἀρρθᾶγβ ἴο δὲ {πδὲ ἴπ6 1 ογὰ 
ἴοοκ ἴἰο Ηϊπιϑοὶ ἔγοεϊυ ἴδοθε ἴδε! πρϑ ἴο 
ὙνΠΙΓἢ ΟἴΒοΓΚ5 ἅγὰ βυδ᾽εςῖ ; δηὰ [15 ἔδε ηρς οὗ 
Βοῖτοῦ δηὰ ἱπάϊρπδίίοη Ηδθ τηδηϊεϑιοαὰ ουϊ- 
ννάγαϊγ. “ Τυτγθαγί5 ἴὰ ποΐδῃϑ : ἰυγθδξιι5 δεῖ 
Ομγβτυβ φυΐα νοϊυδε " (Αὐξ. “4 ἰος. Οὐοπ- 
ΡΆΓΘ 15 ῃοῖδθ οὐ χἕϊ!. 21). 

84. ἤἥῥεγε.... ἰα!ά δένι ] ὙΠ αυεδέϊοῃ ἰ5 
ΤΟΙΊΔΓ ΚΑ Ὁ]6 45 Ὀοίηρ ἴπ6 ϑιηρὶθ ρίδοθ ἰῃ (ἢ 
Οσοδϑρεὶ ψνβεγο ἴΠ6ὸ ἰογὰ ϑρθᾶῖκβ 48 ϑϑθκῖηρ 
Ἱπέοστηδίίοη. Ὑεῖ 866 υ. 17) ()}οιιπδ). 

Τρεῦ “αἱά (880)... ΑΡΡδγεηῖγ Μαγίϊα 
δπὰ Μάδσυ, ἴο ννυβοπὶ νγὲ τηυδῖ σι ρροβε {μαῖ ἴῃ6 
αυσδίίοη νγ85 δα ἀγεβϑθὰ. 

εον» ἀπά “ε6] Ἴ 6 ννογὰβ ἅσὲ ἃ βίγσδηψε εοῇο 
οὔ. 46. (Ά6ν. Υἱ. 1, 59. 2.) 

86. «υεῤ᾽]] Τἢο οχαοὶ ψνογὰ (ἐδάκρυσεν, 
νυϊς. ἰπεγεριαίμ ε4|}) ΟσσΌΣΒ. ἤδγα ΟΠΪΥ ἴῃ ἴδε 
Νον Τοβίδιηθεηῖϊ. [ἰ ϑᾶγϑ8 7:5: 50 πιιςἢ 85 
(δῖ "’ ἴδασβ (6]} ἔγοτη Η!πὶ." Οποε [Ιἰ ἰ5 τὰ - 
σογάρα πὶ [εβϑὺ5 “ννορί " ὙΠ [6 ΒΟΥΤΟΥ 
οὗἨ ἰαπηοηίδίίου: [Κ6 ΧΙΧ. 41 (ἔκλαυσεν). 
ΤὨ5 ννεορίηρ ννᾶ5 ἕογ ἴῇς ἀδαίῃ οἵ ἃ ρθορίθ, 
ἃ σδυγοῆ, δηά ποῖ οὗ ἃ ἐγιίοπάὰ. Ηδργο ἴοο {ΠῸ 
ἀρδιἢ οὗ 1,4 ΖΑγι5 ἰ5 ἴπ6 ἴγρε οὗ [6 ὑῃίνουβαὶ 
ἀεδιηγν οἵ τηαηῃοοά. [{ πιυκῖ Ὀ6 ποίϊςεα [Πδὶ 
δὲ ἰοἢπ ποίϊςθϑβ ἰποϊ ἀθη 8}Π}}[ῦ Τὴν ἴγαῖῖ5 οὗ 
186 1 οταδβ ρογίοςϊ πιδημβοοά: [Ὠϊγοῖ (ἧν. 7, 
ΧΙχ, 28), ἑδίίξυς (ιν. 6), ἰονε (φιλεῖν, ΧΧ. 2); 
ἃ5 ἰπ ἴῃ6 ΟἾΠΕΙ Οὐδροῖὶβ νγὸ πὰ τηθηϊίοη οὗ 
ΠΌΠΟΙ ΠῚ ἵν. 2). ἸΟΥ ([μυΚ6 χ. 21), 50Γ- 
ΤΟΥ Αὐῖκς ᾿. ς; Μαῖζ. χχυἹ. 38), δηά 
δηρογ (Μαγκ 1. ς). 

386. Τδη «αἱά ἐῤὲ ὕεαυ:...Ὶ Τπο ον 8 
ἘΏΘΙΘΖΟΙΘ 5884... Ετοπὶ συ. 4ς ἴ. ἴἴ δρ- 
Ῥοδῦβ {παῖ δοπὶὲ ἢδὰ ἰοϊηεὰ ἴῃ6 σΟΙΏΡΔΩΥ ὙΠῸ 
νοῦ ποῖ οὗ Μδιγ᾿5 ἐποηάϑ. 

ῥοαυ ὁε ἰουεά (ἐφίλει, ν υἱκ. α,»παδαῖ) δὲὶ»ι ἢ 
ΟΟΙΡ. ΧΧ. 2. 

397. “Ππώ4 (Βπ)... Οομά ποῖ... ποῖ ῥαῦυέ 
ἀπά (ποὺ ἅ10)}}] [ὃ ἰ5 ροβϑίδϊς τηδὲ τῃ6 
ΟΓά5 τς ιιϑδϑὰ 'ἢ ἰΤΟΠΥ: 845 ἰΥ ἴῃ6 βρθᾶκοῖβ 
νου ϊὰ ἀγανν [ΠῸ6 σοποϊιιίοη μας ἴΠ6 ἔοττποῦ 
γᾶς ὶο πηυδὲ αν Ὀδδη ὑηγρδὶ, Ὀδθοδιιθο ΠῸ 
Ταγᾶοὶα ννὰ9 σους ἤθη ἃ ἀδὸρ ρεγϑοηδὶ 
ἴδε! πιυϑὲ Πᾶν συρβοσίεὰ ᾿ἴ. Τοᾶγβ 5δποννοή 
ἴονθ, δἀπὰ δμβονοὰ ι ἴο δὲ ρονγεσίεβϑ. [ἢ 
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ὄνθηὴ {Π|8 πιᾶη 5ῃοιυϊἀ ποῖ ἢδνε 
ἀϊεα ἡ 

48 6508 {Πεγείογε ἀρδίπ ργοδηπίηρ 
ἴῃ Πἰπιβ6] Γ σοπιεῖῃ τὸ τῆς ρσῦάνε. [τ 
νν235 ἃ σᾶνβ, Δη4 Δ 5ἴοης ἰδ ὑροῃ ἴϊ. 

49 [ε8ι15 3414, ΤΆΚΕε γε ννᾶυ ἴῃς 
βόπθ. Μίάδγιῃα, τῆς εἰβῖογ οὗ ἢϊπὶ τἢδῖ 
ννὰ5 ἀεδά, βδιτῇ τητοὸ ἢίπι, [μογὰ, ὉΥ͂ 
τἢ}]5. τἰἶπιὸ ἢς Κεῖ : ἰοῦ ἢς ἤδιὴ 
θεεῃ ἀεαά ἔοιιγ ἀλγ3. 

ἔδνοιυγ οὗ 1ῃϊ]5 υἱεῖν ν. 46 (Βμέ σο»ιε 97 ἐδενι 
...} πιᾶγ Ὀ6 ηιοϊοά. Βιυϊΐῖ ἰξ ἰ5 Θαυ Δ} Υ ρΡὺ5- 
510]160 ἴο τοραγά (ἢ6 ννογάβ 45 βροκθη ἴῃ 5ἰη- 
ΠΕ Υ͂ ἀπά ἱβπογδηςθ. [ἴ σᾶπ σάϊι56 πο αἰ ΗΠ σα ΕΥ̓ 
ἴῃαι {π6 ᾿άΐηρδ οὗ με Οὐδ] ]αη τγαὶϑίηρϑ ἔγοπὶ 
[Π6 ἀσδά Πδὰ ποῖ ὈεςσοπΊα ουγτγοηΐ δὲ [ γι 5α]θ πὶ 
(οοπιρ. ἰνυκα νη]. ς 6). 

97 1δὲ ὀϊἑη4) οἵ Ἀϊὰ ὕθδὶ τγβ Ὁ11πἀὰ 
{Ὁ τ᾿). Ἴδε ρῆγαϑο ἰ5 ἃ ἀθβηϊο δ] ϑοπ ἴο 

6 τηΐγϑο]ο γεσοταθά ἰῃ ςἢ. ΙΧ, 

388. ὑπ ἐῤεογεζογε) 85 κἰδηάϊης ἴη (Π6 
Ῥτέβοηςς οὗ {Π15 'σοηῇϊ!ςξ οὗ στοῦ δηὰ ἀοιυδί, 
δηά νι ἢ 4 οἰθασ ν᾽ϑίοῃ οὗἨ (6 σγϑδ 165 οὗ 
ἀεαῖῃ. Ηἰ5 οπιοϊίοη δὲ {Π|5 ροϊῃηξ ἢδ5 [1655 
οιἱνναγά πηδηϊξοϑίδοη. [{ 1 Ὀὲ ϑβυρροκοά 
ἴπμδὲ [Π6 Ἰαδὲ ννογὰβ. γεγο βρόκθῆ ἴῃ ᾿ποσῖοΎΥ, 
βοὴ νὰ σᾶῃ 866 ἴπ6 οσοδϑίοῃ οὗὁἨ ἁ ἴδ πον 
βίγυρΡΙα. 

1 πτυας (ἸΟῪ ἐΐ «υα5) α εαὐε...1 ὙὍῆε σᾶνο5 
ιϑϑρᾷ 45 ἰοὺ] 5 ννόγε οἱοσοά ΌΥ βίοπμο ἀόοῖς, δηὰ 
ἴῃ ϑοηδ σᾶϑθς Ὀγ δἴοπος ννῃϊςῆ σοι 6 το] δὰ 
δἰοηρ ἃ ἰοάξο ἴο ἴ86 οροπίπς ἱπῖο ννῃϊςἢ ΠΟΥ 
ννοῦο βί(εἀ ; Μαῖξ. χχνη. 2: ἔυκΚὸ χχὶν, 2; 
Ματκ χνυΐ. 3, 4 (ἀνακεκύλισται). ἼΤΠι15 [Π6 
ννογὰ σεηάοσγοὰ (α7 ὠβροη ἐΐ ἀοδβ ποῖ πϑοθϑ- 
ΒΑΓΥ ἀθϑοῦῦε ἃ οἱ. Τῆδ δθῆθθ ΠΊΔΥ δὈδ 
θεοῦ σίνθη Ὁγ 1δ]ἃ δεδιπβῖὴ 11. 

359. αι «αἱά (Βδι0}), Ἰαζε γε σευα)] 
ΟοΙρΡ. Χχ. 1, ΨΠοσο ἴπ6 οἴδον Ἐνδηροὶιϑὶβ 
βανὸ γοἰϊρά σφυαγ οὐ γο εά δαεί. 

Μαγιρα... «αἱ... ΜΑδγῪ δανΐπρ οὔςθ 
Ἔχργοβδοα Ποὺ ἰαϑῖ ΠΟρΟ ΓΕ ΠΔ1η5 5] οηΐ, Μαγίῃα 
ἴοο πιδὰ δὰ δϑιἀθ 4}} ργεϑεηΐ ἤορε, δὲ ἴδε 
1 ογὰ5 διάάϊης 45 586 πουφῃϊ (συν. 22 ..), 
δηά Ἰοοκοά πον ἴῸγ βοῃὴθ ἔιΐυγο γοϑιογαδίίοῃ, 
ςσοηπεςῖοα ἰἃ πᾶγ πᾶνε ὕδεπ νυ ἢ [ἢ πιδηϊ- 
[οϑίδίίοπ οὗ Μοϑϑίδῃ 5 βίουῃυ (υ. 27). 

ἐδὲ “ἐσίεγ οΥΓ᾽ δίηι ἐρα! «υα΄ς ἀεαά] ΤὮΘ οἷοθο 
τ ΙΔ ΟΠ 5 ἢ 15 τηθπίϊοποὰ ἴῃ ογάογ ἴο ρΐίδος ἴῃ 
ἃ Οἰδασγοσῦ ᾿᾿ρρῖϊ (6 ἴοηάθσ ϑο]οϊικιάδ' ἢ 
ψ ῃιοἢ Μαῖα ϑβῃτηκβ ἔτοπι [πὸ ἀϊ!ϑοϊοβιγο 
οὗ πὸ τάναβθϑ οὗ ἀθδίῃ οὔ ομδ ΠρΑσὶΥ Ὀοιιπὰ 
ἴο Πογ. 

,ῶὴ0ῊΎν δὲ ῥαιδ' ῥεέπ... . 1ἴ ψῈ]] 6 οὐϑογνοὰ 
(4 τῆ6 Ενδηρε δὶ ρῖνοβ ἢῸ βιρροτί ἴο [6 
ὀχδρρογαϊοα σἰδίοιηθηϊβ οὐ ἰδίεσ ᾿πἰθγργοίοιβ 
(: ,. Αυρυπίηθ, "η΄ οἢ. Ὑταςῖ.᾽ ΧΕΙΧΟ ΩΣ, 

«υδοϊΑνῖς αἰ οπίοση )). Ηδ 5 πΊρΡῚῚ γοοογάβ 
Ὠδίιγαὶ ννοσάϑ οὗ ἴΠ6 5:ϑίοσ, γγ0 5ρθᾶκϑβ οὗ 

στ, ΤἸΟΗΝ. ΧΙ. [ν. 38---42. 

40 6505 534(ἢ ππῖο Ποτ, διά 1 ποῖ 
πηΐο ἴῃς, τῆδλῖ, ΙΓ τῆου ννου] 68: Ὀ6- 
Ἰΐενς, του βῃουϊάεβε 866 τῆς ρίογυ οὗ 
σοάΓ 

41 ΤΏ θη ΠΥ ἴοοΚ ΑΥΑΥ ἢ 6 5ἴοῃξ 
)ῦοπι ἐδε ῥίσεε ψψῇετε τῆς ἀδδὰ νγᾶβ 
ἰλι4ά. Αηά [εϑι5 Ππεὰά ὰρ δὲς αγεβ8. 
Δηα 5414, Εδίῃεσ, 1 τῆδηκ τἢεε τῇδῖ 
του ἢαβϑὲ ἢδδγοβ πα. 

42 ΔΑπά ] Κπεν τῇδε τῆοιυι Πελγεβῖ 

νι 5ῃ6 Ὀ6]Ιονο5 ταδὶ Ὁ6, δηὰ ποΐ οὗ δῇ 
ἀϑοοσίδιηθα ἕδοϊ. 

ἀεδὰ ἥν 44}: (τεταρταῖος, δ υὶς. φμαάγι- 
ἀμαπι..}}] ΤΣ {Ὁ]} 5ἰσπιβοδηοο οὗ [6 ννογάϑβ 
ἌΡρθᾶϊβ ἔτοπὶ ἃ ρᾶβϑϑαρὲ οὗ “Βογεβδῃῖ Κ.᾽ 
(Ρ. 1143), υοϊοεά Ὀγ [Πἰρμπίέοοῖ : “1 5 ἃ 
ἰδάπίοη οὗ Βοη Καρῆγαβ: ὙΠῸ νοϑσῪ Ποῖρῃϊ 
ΟΥ̓ πιοιιγηίηρ ἰ5 ποῖ {Π| ἴῃς τῃϊγτά ἄγ. "Γογ 
ἴγοθ ἀδγβ πὸ ϑρίγιξ ννδηάεσβ δϑοιιΐξ ἴΠ6 56- 
αἰσῆγο, ὀχρεσίηρ ᾿Ε ἰδ τΔῪ τεΐυγη ἱπῖο ἴῃ6 

γ. Βυῖ ΨψΒεη ἴξ 9θὲ5. ἴπαΐ ἴῃς ἔογπι οἵ 
αϑροςῖ οὗ ἴ[Π6 ἴδοθ 5 ομδηρεὰ [οπ πὸ ἔουπα 
ἀλγ7]. ἴμθη 1Ὲ ἤονεῦβ ΠΟ ππογα, Ὀυΐ ἰθᾶνεβ ἴΠ6 
Ὀοάγ ἴο ἰἴ561{.) “ΑὔοΣ ἴῆγοθ ἀδγϑ,᾽ ἴἴ 15 
βαϊὰ οἰϑοννθογο, “186 σουηίεηδηςο 15 ομδηρεά.᾽" 

40. ΤΟ οτγά ἀϊγοςῖϊβ Μαγῖδδ ἴο [πΠ6 ἀδόροῦ 
τιοδηΐηρ οὗ Ηἰ5 ψνοτάβ. Ηδ ἀοεβ ποΐ 5: ΠΊΡΪΥ 
5ΔΥ, ΤΟ ὀγοίῥενγ ρα γε ασαίη. Ηδξ δῆβννεῦβ 
[86 βιιρξβοβίίοη οὔ Ἴσοττιρίίοη ΟΥ̓ ἴΠ6 ῥγοπιΐῖβο 
οὗ “"βίογυ." ὙὍὉ8ὲ βεπογδὶ ἀδϑοσιρίίοη οὗ [Π6 
νἱσΐογυ οἵ ἐδ: (υ. 26) σοπίδι θα ΠΘΟΟΘΒΑΓΙΥ 
ἃ 5Ρρ6014] ργοπιὶϑθο. Ὑ8Πὲ {ΑΙ πιθης οἵ ἰπαῖ 
ΡΓΟΠΊΪδ6 νγὰ5 ἃ τονεϊδιοη οὗ ἐδε ψίογυ 97 Οοά 
(υ. 4), ἴογ νοῦ ΟὨτϑὲ δὰ ἤτοπὶ ἴΠ6 ἤγϑι 
Θηςσουγαροα ἴΠ6 5ιϑίογϑ ἴο ἰοοῖς. [ῃ τἢ]5 νυ 
αἰϊοηξίοῃ ἰ5 οδ] θὰ ἴο πὸ ρεπηδηθηΐ ἰοβϑοη οὗ 
τῆς 5ἰγῃ. 

41 44. Το ϑοη 5 ἔθ] ονβῃρ ἢ [δὲ 
Βαῖμοσ. Ηεδ υΐϊςκεπβ ὈΥ ΗΙ5 ννοτὰ. 

41. Τὴ (80) ἐῤὲν ἰοοξ σαυαν ἐδε “1056} 
[τ ν͵2αϑ σποιρῇ. Νὸο οπὸ μαι ηϑδιὰ ἴθ Μαϑῖου 5 
νογά. ὝὍὝΠο τοιηδιπάογ οἵ ἴπΠ6 οἰδυϑο ( ,)ν»ε 
δὲ ῥίαεε. .. ἰαἰά) ταυϑβῖ Ὀ6 οπιιτιοα ἴῃ δοσογά- 
ΔΠπο6 ψἹ τηοϑῖ ἃποϊθηΐ δι ΠΟΙ 65. 

ἡ βεά μῷ ᾿15 γε: ΧνΊ ΟΣ. 
Ἐαδεγ) Χιϊ. 2) ἴω) ΧΥΪ. 1, 24. 25; Μαῖίϊ. 

Χὶ. δὲ: [ΔἸΚ6 ΧΧΙΙ. 24, 46. 
1 ἐδαπᾷ ἐδεὸ ἐδαὶ ἐδομ δασ! ῥεαγά (Ἀθδτὰ- 

6580) ».2)] ὍΠὸ ργάγογ πδὰ Ὀθθη πιδάδ Ὀείοτζγο, 
ἃπὰ [πΠ6Ὸ δηβϑννοῦ ἴο {6 ὑγάυοσ ἢδὰ Ὀδθθη 
αϑϑουτγοα ν. 4. [ἴ νγ»δβ πον ἴπὸ οσςοβδϑίοη ποῖ 
ἴογ ϑιρρ !ςδζίοη Ὀυϊ ἴον {παηϊϑρίνιηρ. Βαῖ 
(Π15 {Ππαηκϑρίνιηρ ννᾶ5 ποῖ ῸΓ δὴγ υποετίδίη 
ΟΥ̓ ὑπεχρεςῖοά ΕΗ (ν. 22). [ἴ ννὰβ γαῖπευ ἃ 
Ῥτοςϊαπγδίίοη οὐ ἐθ!]}οννϑῆρ ἢ σοά. ΤΡ 
ΒΥ ρΑΙὮΥ ἰῃ νοσκ (ν. 19) ἀπά [πουρῆϊ Ὀεΐνγεεη 
[86 Εδίῃοῦ δηὰ ἴ[ἢ6 δοῃ ἰ5 αἰννᾶγϑ ρογίοςϊ δηὰ 
ππἰηἰεγγιρίεα, ἀπά πονν ἰξ ννᾶβ γονεαϊθϑά ᾿ῃ 
δοίΐοη. νη ἴῃ [5 ΒΟΙσον ἴδῈ ϑοὴ ΚΗΘ 



ν. 45--46}} 

ΤῈ Αἰννᾶγβ: δυῖ Ὀεσδυβε οὐὗἩ ἴδε ρεο- 
Ρἷε ννῆϊοἢ βίαπά γ 1 8414 ἐΐ, τῇῃδι 
ἴΠΕΥ πιὰ δεῖϊενε πὶ τἴῃοι ἢαδβῖ 
δ6ηῖ Πη6. 

43 Απά ψνῆεη ἢς τῆ δά βϑροζεη, 
ἢδ οτιςα νυ 4 ἰουά νοῖςε, [,Δ4Ζδτγιι8. 
σοπια ἰοττῇ. 

44 Απά ἢς τδλῖ νναβ ἀεδὰ οδπὶς 
ἔοττῃ, Ὀουπά Πλπά δηὰ ἔοοϊ νντἢ σγᾶνε- 
Οἰοῖῆεβ: ἂδπά ἢἷϊ8 ἴλος νγὰβ ὑδοιπά 

ἴῃς ἐπὰ (1 [ἐγὼ δέ] οπ ΤᾺΥ φαγί, νυν ῃδίουθυ Π]ΔΥ͂ 
ἢδνθ θδεη ἴπ6 πηϑριν!ηρ5 δὲ οἰδεῖς, ἄπεαυ ἐδαΐ 
ἐς 7 Ὀυΐϊ [παῖ ννῆϊοἢ Ηδ Κηονν οἴποις ἀθηϊθά, 
δΔη ὈΥ ἴΠ6 ορβῇ οἰδίση ἴο ἴπὸ σοορογδίίοη οὗ 
Οοά πο Τοτάὰ πιδάθ ἃ ἰδϑὶ βοϊεπλη ἀρρϑᾶὶ ἴο 
ἴῃ Βοϊϊεῖ οὗ Ηἰ5 δάάνογϑβαγίββ. 

ΤῊϊ5 ραββϑᾶρα ΠΊΔΥ ἤοΙρ ἴο Δ υπάογϑίδπαϊῃς 
οὗ {86 ἔπιθ παίῃγο οὗἉ ργδύοσγ ἐπ {πὸ οᾶϑὸ οὗ {Π6 
Ιοτάὰ, 45 Ὀοίηρ ἴῃς σοπδοίοιι σα] ἰϑδαϊίοη οἵ 
(6 αϊνὶπο ν1]}, ἀηὰ ποΐ ἃ ρεϊ τ οη ἔοσγ (μαῖ 
ὙΓΠΙΟΠ 5 σοπίϊηρεηξς (ςΟΙΠΡ. 1: [οῆπ 1}1. 22). 
Ιπ {Π6 οᾶ96ε οὗ πιῆ Ῥγδυοσ δρρυοχίπηγαΐεβ ἴο 
{Π|5 πηογὸ δηά πιοσθ, [15 ποῖ ἴΠ6 βϑῖ της Ὁ 

"οὗ [δὲ ψ}}} οὗ 561 θὰϊ ἴἢς ἀρργοποηβίοη δηά 
ἱλκιηρ ἴο 561{ οὗἨ [Π6 ἀϊνίπο νν}}}, νυ] ἢ σοΥτο- 
βροηάβ τ {π6 Πρ ἢεσῖ ξοοά οὗ {Π6 ̓ ηἀϊντά 4]. 
(ΠΡ. χν. 7, ποῖδ, 

42. Αἱ [ἢ6 εἶοβο οὗ συ. 41: ννο πιιιϑί πιᾶΐῖκο ἃ 
Ῥδι.56. Το τοβεςτίοη νυ ῃϊςἢ ΤΌ] ονν 5 18 σροίκθῃ 
ἃ5 ἃ 56 [-γευοἰδιίϊοη ἴο ἴπ6 ἀϊϑεῖρῖθ5. [ἴ νν}}} Ὁ 
ποίϊςο δἷἱϑὸ {παὶ ἴπὸ [ογὰ 565 ἴΠ6 ῬΏγαΒΟ 
εἰ δρεαίας Γ᾽ ἐδε ῥεορίς (πολ π 46)," ἀπά 
ποΐ ὁ δεεσισε οΓΚΓ᾽ 106 «(ἴεαυ.,") ΜὮΟΣ ννου]Ἱὰ 
πᾶνθ θδθη [Π6 παΐυγαὶ ρῆγαϑα οὗ ἴῃ Ενδηρο] ϑῖ, 
16 τὴϊ15 δὰ Ὀδθῆ, ἃ5 80η16 ἢᾶνδ δ᾽οροά, ἃ ἔτθθ 
τοπάοσιης οὗ (δ 1 ογὰ 5 ννογάϑ. 

1 ταἱά 11] Τῆς ἐπαπκϑρινίηρ ον ἴδ ὈγάΥοΥ 
δ 16]1οἀ ννᾶ5 1μ6 Ῥγοοῦ οὗ ἴδ ἀϊνὶπο τηϊβϑίοη οὗ 
[86 δοῆῃ. Εογ ΟΥ̓ ᾿ἰῃδηκίηρ Οοάὰ ἴογ ἃ νοῦκ 
ποῖ γεῖ θη Ηδθ ρᾶνθ ἃ ογιςίαὶ ἰεϑὶ οὗ Η!5 
[6] οννϑἢρ ἢ Οοά. 

ἐδαῤ ἐῤεν »ιαν ὀείϊευε) χυῖϊ. 21. 

48. εγίεαη - ΧΙὶ, 13, ΧΥΠῚ, 40, ΧΙΧ. ὅ, 12, 
:ς. 
πὴ α ἰομά οἱς2] οἵ ἱπῖο ! Πρ] ] 6 σοπηπιαπά 

(φωνῇ). ὙΠαὸ οοηίγαϑι [65 ἴθ {Π6 πιυϊίεγοὰ 
ἰποδηϊδίίοηβ οὗ ϑογοθιουβ. 

εονς ὑογίὁ (δεῦρο ἔξω, Ψαὶρ. σεπε γα.) 
(ομΡ. χἰὶϊ. 17: κὸ νἱ!. χ4, νὴ]. ς4. [Ιοδῖ 
5 ἰγεδίθα 85 δ'δδερ (υ. 1ζ, ν. 2ς, 28). 

44. 41π4 δε... Ἐο... Τδε οἰ ϑϑίοη οὗ 
[λ6 σοη]υηοιίοη Ὀγ ἴπ6 Ὀοδὲ δηςῖίθηϊ δι ΠΟ 165 
ἱπογθᾶϑθα ἴΠ6 ϑοϊθιηῃ ερἢδϑὶ οὔ [6 5ίδῖθ- 
τηοηΐ. 

[18 ὈΠΗΘΟΟΒΘΑΓΥ ἴο βρθϑοιυϊαίθ ον 1,4Ζᾶτυ5 
80 Ὀουπὰ ςᾶπιε ἔουίῃ. ὍΠο 1ἰπ|ῦ58 ΠΑ πᾶνα 
Ὀδδη ϑυναί θὰ ϑοραγαίεῖυ, 85 νγᾶ8 (ῆςΣ ἘΞΥρΡἝδη 
συϑβίοπι. 

ξ΄ αυεοϊοϊ δε] οἵ, δαπά: (κειρίαις, Νυἷξ. 
ἐπ η4...})} ΠΟΙΊΡ. ΧΙΧ. 40 (ὀθονίοις). 

5 τ. ΙΟΗΝ. ΧΙ. 
ἀδοιῖ νὴ ἃ παρκίη. 7688 βαϊ τῇ 
ιηἴῖο ἴδηι, Ι!ῷοοβ6 ἢίπι. ἀπά [ἰεῖ 
ἢϊπὶ ρο. 

45 ΤΠΕεη πιᾶπΥυ οὗ [Π6 [ενν5 ψ Ὡϊςἢ 
ολπιε ἴο Μάδγγ, δηὰά ἢδὰ 86εη ἴῃς 
τΠηρβ ννῃϊ ἢ [6508 ἀϊά4,, Ὀε]ενεά οἡ 
ἢ ]π. 

46 Βιυῖ 5Ξοπιε οὗ {δεπὶ ννεπὶ {ΠΕῚγ 
ννΆγ8 ἴο τε Ῥῇλτγίβθαβ, δπά το] ἴμεηὶ. 
ννπδὲ τϊηρβ [6518 ΠΔ4 ἀοπε. 

παρλὶμ] χχ. 7). ὙΠῈ γα πιᾶγκ8 Δῃ 6γ6- 
ΜΝ] [Π655. 

1οοιε... 39 (ὑπάγειν)}] ὙΠ 5110]. ᾿οπὶ- 
πιδηὰ, πιδάδ ΠρΟΌβϑασΥ ΟΥ̓ (Π6 ἂνγὸ οὗ [η6 Ὁγ- 
ϑίδηάθγϑ, σογγεϑροης5 νυ] {πὸ 1,ογὰ 5 ἀοίίοη ἴῃ 
{Π6 ραγδ]]οὶ γεσογάβ, [ὺΚ6 Υἱῖ. ας (δὲ σῶσε ῥὶηι 
ο δὶ »ιοΐῥεγ}; ΥἹ]. ςς (δὲ εορηρπαηπάξαά δαὶ 
σογηφίῥίμσ ἐξ σέυεη δὲγ 0 αἱ). ὙΠῸ παιτδίῖνο 
]οανοβ ἴῃς ϑϑηιοὶ υηϊο]ά, 

(4) δε ἐνιριεάϊαίε γεσμδ, οΓ εδε νιγαεῖε 
(45--57) 

ΎΤΠο πηΐγαςο]ο ννᾶ5 ἃ ἀδεϊσινο ἰοϑὶ οἱ (δ ἢ δηά 
ὈΠΌΕΙΙΟΓ ἴῃ ἴἤοθϑθ ΠΩ νυ ποϑβοὰ [ἃ (4ς, 46). 
Τῆς [ονν5 δπά {πὸ [ογὰ ργόραγὸ {ΠΟ βου 5 
ἴοσ ἴπ6 οηά. Ὑῆθ Οομης!], οί πονν ὑπάογ 
ἴπ6 ἰηβιδησο οὗ [πε ϑδάάιισξεξδῃ ΠΙΟΓΑΓΟΌΥ, 
ἀεςοϊάθ οἡ ἴῃς ἀεδαΐῃ οὗ Ομ γε (47-- 3); δηὰ 
Ομπσὶ σὲ πάγαννθ ἔτοπὶ “6 |[ονν5᾽ δηὰ 
ννδιῖ5. “ἦν ἢ Ηἰ5 ἀἰδοιρ]65 "ἢ 1ἢ γοζγοσηθηϊ ον 
(6 ἔεαϑὶ {ἰπ|6, νυ ῃ]] θη δηχί οι 5] Υ ἴοὸκ ἔογ 
ΗΙ5 ἀρρέάδγάαποε (54---57)). (ὐοπιρ. ποῖε οχ 
[μκ6 ᾿χ. ςι. . 

45. Με πάρε οὗ ἴδ Ξ'βῃ δοοογάϊης ἴο 
{Ποῖτ πδίιγο. 

456. Τῤεη. .. «υδίερ εαγιδ.. .. ῥαά “εεπ.. ἢ 
ΜΜαηγῦ ὉΆΘΤΟΙΟΙΘ ὁ0Χ᾽ ἐδε ὕεαυ:, οΥ̓ΘῺ ὉΔΟΥ͂ 
τιδὺ οδῃῆθ.... αηά ὈΘμ618. “Ἴἢδ [ονν5,᾽ 
85 ἃ ΦΘΠΟΓΑΪΙ ἴοΙτῇ ἤόγὸ (σοι. τ. 27}, 566 Π|5 
ἴο ἱποϊυὰδ οἴδοτβ ἴῃ δά ἀἴοη ἴο ἴΠ6 ἔπιεηάς οὗ 
Μαῖγ. (ΟὐΠΟΘΠΥ͂ ΤΔΥῪ τ Δα ἢανο ᾿οὰ 5076 
ἴο ᾿οΐπῃ {δδ σοΟΙΏΡΑΠΥ ΟἹ [Π6ΙΓ ὙΥΑΥ ἴο [δ 
Ετᾶνο. 

1ο Μαγ}] ὍΤῆδ ρῆγαϑο ἰ5 ἀϊεγοηΐ ἔγτοπὶ παῖ 
ἴῃ τ. 19 (7 αγίδα απά Μαγ7), ἴῃ ογάδσ ἴο 
Τοῖου ΘΧ ΑΓ Υ ἴο ἴΠ 6 εἰγουπηθίδποοβ οὗ Ὁ. 21. 

ἐδ ἐῤίη! «υδίερ ὕει ἀϊ4] Ἐμδὺ αυῤίεῦ Ἠφ 
ἡ. ΤὨΘ ϑἰηφυϊαγ, ννϊο ἢ ἢδ5 ἴῃ 6 Ὀοϑῖ δποίθης 
ΔΙ ΠοΥγγ, 845 σοπιραγοὰ νΠἢ ἐδὸ ἐῤίησ, «αυδίερ 
(υ. 46), τραγκϑ ἴῃ6 σοπορηϊγαίίοη οὗ ἱβουξῃὶ 
ὉΡοπ ἴῃ6 σσοννηῖης ΜΟΥΚ. . 

46. -ο»πε 9 ἐδερ!] οἵ “6 [6νν5," (δαὶ 
58, δΔηά ποῖ ἃ8 ΑΟΥ. 966 Π|5 ἴο ΟΧργθϑθ, οὗ 
{πὲ [ον 80 Πδὰ σοπια ἴο Μαγγ." 

αὐεηΐ ἐδεῖσ' αυα7. (Δ 80) 10 1δὲ Ῥῥανγεε:} 
Οοπιρ. ν᾿ ας, ἰχ. 13. [{ 5 ποῖ ροβϑὶῦ]ες ἴὸ 
ἀεϊοστηῖπο {ποῖ πιοῖϊνθ. [1 ΤΏΔΥ πᾶν Ὀδρῃ 
5: ΠΡ ]6 ἀῤῥυρώθ ἢ ΎΠοΓΘ ἰ8 πὸ ἴγαςε οὗ 
ταδί ανοίεπος (υπίεββ ἰὲ Ὀ6 ἐουπᾶ ἴῃ σ΄ 37)» 
ὙΥὮ116 ἔβοτο 15, οὐ ἴῃς οἴδες βαηὰ, πο ἔγδοα οὗ 
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47  ἼΒεη ραῖμεγεά {πε ς ἢ ε  ργιεβῖβ 

δηά τῆς Ρῃδγίβθεβ ἃ σοιης!], δηά βδἱά, 
ἯΝαῖ ἀο νεὺ ἔογ τὴ18. πὴ ἀοεῖῇῃ 
ΤΩΔΠΥ͂ ΠΛΙΓΔΓΪΕ8. 
Χ ΙΓ ννε Ιεῖ δίπι ἴπ8 δἷοπε, 1} 

πιο ΜΠ Ὀε]ίανα οὐ ἢϊπὶ: ἂπά ἴδς 
Ἐοπιδπβ 8514}}] σοπιὲ δηά ἴᾶκε δνΑΥ 
θοιἢ οὐιγ ρίαςε ἀπά παίϊοῃ. 

ἴα. Νν δηϊ οὗ ϑβυτιρδῖῃυ πηδάθ [ἢ 6 ΤΠ 5 ΠΡ ΓΒ 
(Π6 οοςᾶϑίοη οὗ ἴπ6 ἤη4] οδίδϑδίγορῃθ, (οσῃρ. 
ν. τς. 

47--δ3. ὙὍΠο ἀεεϊβίοη οὗ [πὸ δαπμοάσίη. 

47. ὙΤῤεη.... ἐὐίοῦ ργι ἡ Ἰδὲ οὐδέν ῥγίεσις 
ΦΆΘΙΘΖΟΤΘ, ἰπδϑπηςοἢ ἃ5 ἰδ ννᾶ5 ουἱάεπὶ [ἢδι 
1Π15 14ϑδὲ ννοῦκ σου!ὰ ποῖ Ὀυΐ ογεδία ἃ ροριυ ΐαγ 
ογίϑῖβ δ τῆ6 σοπληρ ἐδαϑί. 

ὙΠΟ “" οὨϊεῖ ρηοϑίβ ".-- [ἢ Βιεγασοῃῖςδὶ 544- 
ἀυςάλη ρατίγ---ἰακο ἴῃ Ιεαά. (οπιρ. νἱῖ. 32 
(ἴγυς τεδαϊΐηρ). 80 ἴἴ 15 Ἰῃγουφίοιυΐ : ΧΙ. 57) 
ΧΙ, το, ΧΥΪ. 2, 35) ΧΙΧ. ὅ, τς, 21. ἴη [Π6 
ΜΜδοῖο τοοογὰ αὔοσ 115 σμαρίεγ [ἢ ῬΠδγίϑθεϑ 
416 τηθηϊϊοηθαὰ ΟἾΪΥ ἴνῖσθ (Χἰϊ. 19, 42), δπά 
(θη ἴῃ ἃ νεσγ αἰθβεγεηϊ δϑρεςῖ. 

ὙὝΠο 5ᾶπι6 ἔδοϊ ἀρρϑᾶγβ 4150 ἰπ ἴδε ϑυπορίὶς 
παιγαῖϊνοβ. Τὔδ οΠΪΥῪ ππρηϊίοη οὗ “ἴμ6 ῬΠδτγί- 
5665 ἰὴ {π6 ὨἰϊβίοτυΥ οὗ ἔπε Ῥαββϑίοῃ ἰ5 Μαίϊ. 
χχνῖ. 6 (ῤΞ- εὐίεῦ ῥγίεεις απά βαγίσεει, 
ἐν“. ἴῃ 5δημοάΠ, ννὮ 16 “6 ηὸ σΠίοῦ ῥγθβίβ "ἢ 
ἴλ κα ἴπ6 ρἰδυθ οὗ ἴπὸ ἀθδά!Υ δποπιῖεβ οἵ ἢ πϑῖ 
(Μεῖι. χχν!. 3, 14, δζς.). 

80 4150 ἱπ ἴδε Αςἰβ ἴῇε ῬΠΑΓσθο5. ΠΟΎΘΓ 
βἰδηά οι 45 ἴδε Ἰελάϊπς οημεπιῖθβ οὗ (ῃς ΟΠ γί5- 
κιἰδῃ. Οη {πὲ ςοπίγαγν, ἰπ ἴα ἵνγο ϑ.θηε5 
ὙΥΠογο ΤΠΟΥ ἌρρΟΑΓ (ΠΟΥ͂ ἃῖὸ τεργεϑεηϊθὰ 85 
ἰπο!ποὰ ἴἰο ἕδνοισ ἴποπὶ: ν. 14, Χχιϊ. 6 ΠΥ, 
ΤῊ ργίεβῖ ἂἀπὰ {86 δϑαδάμυοεοϑ---ννῃο δοϊοηροά 
ἴο ἴπε βᾶπὶθ ραγίγ---ἰακθ ἃρ ἴπ6 Ορροϑιτοῃ : 
ἷν. 1, Ν. 17, ΧΧΙΪ. 0, ΧΧΙΪ. 14, ΧΧΥ. 2. 988], 
Ηἰπιϑοῖ 4 ῬΒλγίϑθθ, ννὰβ ΠΕΣ ΘΠ ΙΒΘΑΤῪ (ἸΧ. 21) 
ΧΧΥΪ. 10). 

α εομμεὶΠ πὲ 15, “ἃ πιδεῖηρ οἵ ἴπε Οουη- 
οἷ]. Ὑπὲ νοσγὰ (συνέδριον, ΠΕ. εοποιἑῥρ») 
ΟΟςυ͵Γ5 ΠοΓδ ΟἾΪΥ νἱϊπουζ ἴΠ6 ἀγίοὶε (Μαῖί. χ. 
17 15 ἀϊβεγθηῖ). 
ῥα! 4ο «υε 9 Νοῖ 5᾿πιρ ῚῪ ““ὙΜΝΉδι πγυϑῖ 

νε ἀον᾽" (Δςίδ ἱν. 1τό, τί ποιήσομεν;) ἃ5 1 
{ποτε ννετο τοοτὰ ἔου χυίεϊ ἀδιἰεγαίίοπ ; Ὀυΐζ, 
ναὶ Ὧῖὸ νὸ ἀοίϊηρ ἡ Ννῃαΐῖ σοῦγϑο ἅτ ννὲ 
ἰακίηρ ἢ (τί ποιοῦμεν ; αὶξ. Ομίά γαείνες 3) 
ὝΠΟ οΥβϑὶ5 ἴοσγ δοίΐίοῃ 15 ρύθϑεηῖ ἀπά υὑγροπῖ, 
ΎΠοΙΕ ἰ5 πο ηυεβιίοη οὗ σοηκίἀοτγίηρ (ἢ γΙσι 5 
οἰαἰπη5, θυθὴ ψνοη Ηἰ5 νοῦκα ἅτ δοκπον- 
Ἰεάξεά. ὙΠῈ πιδῖζοσ ἰ5 τεραγάδα Ομ] 85 ἰξ 
αἴοοῖς {Πο 56]ν 653. 

εὶς »παμ] 5ιὰ ςοῃιδπιρίποιϑὶΥ : οἢ. ἰχ. τό. 

48. 1} αὐε ει... [Ὁ 5 ἀϑβϑυιπιθά ἴπαΐ [86 
τϑυϊθτυάο νν]} ρἱδος τποὶγ οὐνπ ἰηϊεγργείδιοη 
ὑροη {πα τηΐγαςοβ, δῃὰ βεῖ [6515 δ (πεὶγ μεδά, 
δηὰ (παῖ Ηδ νυ"}}} Ιεπὰ Ηἰπιϑεὶξ ἴο ἰμεῖγ Ζοαὶ. 
Τὶς Ὀεΐπς 50, ἴΠῈῪ ἀγρὰς ἰμδὶ ἴδε Ἀοπιδῃβ 

στ. ΙΟΗΝ. ΧΙ. [ν. 47---[Κ50. 

49 Απά οπε οἵ τδεπι, παηιεά (αἰ- 
Ρἢδ8, δείηρ ἴδε ΒΙρἢ ρῥγίοϑε τμδῖ βᾶπης 
γελγ, 8414 υπῖο ἴμεπη, Ὗε Κηον πο- 
τὨϊηρ δ 4]}, 

ξο “Νοῖ σοηϑίἀεγ τῆδι [τ 15 Ἔχρε- “ “ββρ. ι8. 

ἀΐϊδης ἔοσ υ8. τῃδῖ οπε πιδῃ 5ῃουϊά ἀΐε "ἢ 
ἴογ τε ρεορῖε, δπὰ παῖ τῆς ννῃοΐὶς 
πδῖίοη Ρεγϑἢ ποῖ. 

ΨΥ} ἱπίογέογο συ Ἐπεὶ ρόνγογ Ὀδοδιυιϑ6 ΠΟΥ 
ΔΥῸ ὉΠΑ 6 ἴο ΒΌρρΓοβ5 ϑθάἰου}5 ΤΊϑ 65. 

ἐαξε ααυα}} 85 ϑοπιδί πα οἷ ννὰ5 {πεῖν 
Ῥοϑβϑοβϑίοπ, Τ ΠΟΥ ἰοοὸκ δὲ ἴδε δυροιπειςοδὶ 
ολἰαϑίγορῃο ἔτοπι [15 ρογβοηδὶ 5ἰἀθ 85 φβες πη 
{πεπηβοῖνοβ. ὍΘ ἵνο βηϊΐς νετῦ5 (ἐλεύσονται 
καὶ ἄρουσιν), ἰπϑῖοδὰ οὗ {πε ραγιςὶρίς ἃπά 
Βηϊίΐϊε νοῦ, σῖνο αἀἰσεποϊίίΐΊοη ἴο δαςῇ οἰεπιεπῖ 
ἴῃ ἴδε ρίεϊισε. ΟομΡ. χυ. τό. 

δοί δ ομτ' ῥίαοο απά ΟἿΣ παίϊοπ] ἴδ υἱβιὉ]6 
δοαῖ οὗ ἴπε {ποοσγᾶου, ἴπ6 Τεπιρὶς ἂπὰ ἴΠ6 
ΟἸΕΥ (ςοπιρ. Αςίβ νἱ. 3, χχὶ. 28; [Μαίί. 
Χχίν. 157}, δη οὔχ οἷν}} ογξαπίζαϊοη.. 

49. “1:4 (Βπ0) ομε 9 Ἰδενι, πατηθδὰ (αία- 
ῥῥα... Οοπιρ. χν!. 13, ποῖθ ; Μαῖί. χχυὶ, 
4, τοῖο ; Αςἴϑδ Υ. 17. 

ὀείμρ. .. γεαγ)] ὀεὶηρ ἈΛΪΚἈ-Ό ΤΟΊ ὑπδῖ 
γϑθδσ. Τῇ ρῥῆγαϑθο ἰ5 δάἀδὰ ποῖ 845 1μπουβῇ 
ἴπ6 οβῆςθ νγοσθ δῃηυδὶ, Ὀῖ ἰο Ὀτγίης οὐ παῖ 
αἴ 15 Ἰαϑδὲ οὐἰϑῖὶ8 οὐ ἴδε ἕδῖϊε οἵ ἴῃς εν 
Οδίδρῃᾷϑ ννᾶβ ἴπ το] ζίουι μεδά οἵ ἴῃ παίϊοῃ. 
50 δὲ βροκα δ5 {βεῖὶγ τηουϊῃρίθοθ, Νοίδπ 
σδη ὃ6 πῖοῖδ πδῖυγαὶ [ἤδη δαὶ 1. [86 γϑοοϊϊες- 
τίοῃ οἵ δὲ [οδπ {πὸ γοᾶγ οὗ {πὸ ἀδαῖῃ οὗ (ἢγίϑε 
--ἰὰθ οπά δηὰ πὸ Ὀερίππίηρ---5πουϊά 5ἰδηὰ 
ουξ σοηδρίςιουϑ Υ ἔγτοπὶ δἱϊ ἢἰδίουυ 45 “ 1ΠῈ 
γοαγ οὗ (ῃς 1 οτὰ." ὙΠαὶ Οδίδρῃδϑ νγᾶ58 ΠΙρῇ- 
ργίοσε “ἶπ παῖ γοαγ᾽" (Ὑ. 51, ΧΙ. 13) βάν 
115 σμαγαςῖοῦ ἴο ἢἰβ ροπιϊβοδίθ. (ΟΠΊΡ. ς. ΧΧ. 
19 (ποῖε) ; Μαγκ ἵν. 3ς (ἐδα! 447}. 

γε ἀηοαυ ποϊῥίησ) Υε6 ( ἐμὴ ννῆο ἄννεὶ]} 
ΟἹ ἴδοϑο βου ρ᾽65 δηὰ ἴμοϑε ἔδασβ, ἀο ποῖ Ἔνθ 
Κηονν ἴδ 5ἰπιρίεβδὲ τι]θ οὐ βἰδίθβπιδηβῃ!ρ, ἴμδῖ 
πο τηιϑὶ Ὀς 5δογιβοοα ἴο πίᾶηγ. ὅδ επ|- 
Ρμδῖῖς φργοποῃ ἰ56 δΠΊοΥγ ςοηϊετηρίμοι!ϑ. 
ΤΠῈ υπϑογαρυΐοι5 δδάάισεε (Αςίδβ ν. 17) 
ςοηΐγαϑίϑ {πὸ {ἰπ|ιὰ ἱγτοϑοϊυϊτοη οὐ πλοῖα ῥΠᾶ- 
τίϑθεβ. ψ ἢ ἢἰ5 οὐὐὴ οἷεαγ ρον οἵ ἀφαῖμ 
(ςοιαΡ. χὶ!. 19). ὙΒΕΥ͂ σουϊὰ ποῖ Ἔνθ 9568 
[ποῖγ ον ἱπίεγεβξ; [ΠΟΥ νγετὲ ἀγθαπηΐηρ οὗ 
5οπῖὸ κίηὰ οὗ τοϑίγαιπε ννῆδη {ΠΥ ταὶς πιακο 
56 οὗ 4 ςσοηνδϑηϊοηξ νἱοῖϊπι. ὙΠ15 τπουφῆϊ 
ὈΓγίηρ8 ουὖἕἱ ἴΠ6 ἔοτος οὗἩἨ ἴδε οἰδιιϑὲ υνῃισἢ ἴο]- 
Ιοννβ: "πον οοησίάεν (λογίζεσθε) ῥα ἱὲ τ 
ἐχρεάδιοηξ Ὁ Υ 0" (ποῖ Μὸν 5). 

δΟ. {δε 2εοῤίε...ἐδε..«παβίοη...] ΤὨΕ ἔοττπεσ 
{16 (λαός) πιᾶτῖκ5. ἴδε ἀϊνίπο τεϊδ: οηβῃΐρ : Π6 
Ἰλίου (ἔθνος) ἴδε εἰν] ογραηϊζαῖίοθ. (Δ πιρ. 
Αςὶβ χχνῖὶ, 17, 23: 1 Ρεῖ. 1.9 ἔι; (υκε 1ἰ. το]. 

ΤΠο νογά “ πδίίοῃ ᾽" 5 δρρ᾽εὰ ἴο ἴῃ [ἐνν8: 
1 Κα νἱῖ. ς, χχὶϊ!. 2, (]}οἱπ χνῖ, 3); Αςἰβ 
χ. 22, ΧΧΙ͂Υ. 2, 10, 17) ΧΧΥΪ, 4, ΧΧΥΙΙ. ΣΟ; 



ν. ς1---κ6.} 

51 Αμπά {ἢ ]8 βραῖε δ ποῖ οἵ ἢϊπι- 
861: δυῖ δείηρ, ΠΙΡῊ ργίεϑὶ τῆδί γϑᾶγ, 
ἢς ρῥτορμεβίεά τπδὶ [εβϑιι8 8που]ϊὰ ἀϊε 
ἴον τῃδῖ πδῖίοῃ ; 

52 Απά ποῖ ἔογ τἢδὲ παῖίοῃ Οἡ]γυ, 
δυῖ τῆλῖ 4ἷβο ἢε 8ῃοι !ὰ ρδῖδογ ἴορε- 
{πεγ ἴῃ οπα ἴδε σμΠ]άτεη οὗ (σοὰ τῆλ 
γνεῖα βοδίζεγεα δυγοδά. 

52 ΤΠ εη ἔτοηι τΠδλῖ ἀΔΥ ἔοττἢ (ΠΟΥ 
ἴοοϊκ σομηβ86ὶ τορεῖῃεῦ ἔογ ἴο ρυΐ ἢἰπὶ 
ἴο ἀεδτῇ. 

54. [εϑι5 τῃεγείογε ννα Κα πὸ πλοῦς 

Δηᾶ 50 σοπϑίδηε!Υ ἰῃ ἴῃς ΧΧ΄{ 4... Ἐχοά. 
ΧΧΧΙΝ, :. ΤἼΠ15 0.86 15 ὙΒΟΪΪγ αἰδιίηςξ ΠΤΟτ δαὶ 
οὗ {δὲ ῥ᾽ υγαὶ, "ἴθ πδίϊοῃβ᾽" (τὰ ἔθνη). 

81. 4“4π4... “ῥαζε... δαὶ παῤϊο] ΜΟΥ 
1818 0 δΒδιἅ... ἢ) 0 παέίοη. ΤΠ ΠΡ ργίοϑὶ 
τοργοβοηΐοα {π6 αἰνίηο Ποδάϑῃ!ρ οὗ ἴῃ6 ἴοννβ, 
ἃπὰ ἰἴἃ ννᾶ5 τγουσῃ δὶπὶ παῖ Δ4η ἱπϑριγοὰ 
ἀδοίϑιοη νγᾶβ ζίνθῃ οἡ αιυδϑίίοπα οὗ ἀουδῖ: 
Νιιηλ. χχν]. 21. ὙΠῸ ἴτε ρῥυδϑὲ 15, 85 ΡΆΠΟ 
βΆγϑ5, ἃ ργορῆεῖ ()ε Οτεδῖ. Ῥγίης. 8,11... 367). 
Ηετο, τῇ νιγίιιθ οἵ ἢἰ5 οἶος, (δία ρῃδ5 50 υἱΐοτβ 
ἢϊ5 οὐνὴ {ποι ρἢ 5 45 ἴο ΡΓΟΠΟΌΠ ΟΡ ἃ ϑεπίθηςθ 
οἵ σοά υποοπβοϊουϑὶγ. ΒΥ ἃ πιγϑίοσίοιϑ ἸΓΟΩΥ͂ 
Β6 ἱπίογργεϊοά [Π6 σϑϑι ]β οὐ ἴῃς ἀφδῖῃ οὗ 
Ομϑε (γυΐγ, τῃουρὶ ἰῇ ἃ ννᾶῪ ἀϊγεςῖν 
ορροϑίζε ἴυ παῖ ννῆϊςἢ ἢ ἀρργεῃοπάθά, ϑοπιο- 
Κη οὗἩ ἴΠ6 Ιτοῦγ ννῆςἢ τοϑςῆθ5 ἰ15 οἰ πΊαΧ 
ΠοΓῸ 15 Ἰουηά ἴῃ οἴμεγ ραγίβ οὗ ἴ6 Οοβρεὶ: 
ὙἹ]. 41, 42, ΧΙΧ. 21. 

5862. ἐδαὶ παίίο] ὃὉΔ6 παίίοπ. ϑ8ῖ ]οἤη 
ἄοεβ ποῖ τορεδί ἴῃ6 σογὰ “" ρϑορῖβ"" ὉΠ 
δνν5 δἵ [ἢ 15 ογιϑἰ8 "δὰ σθαϑοὰ ἴο δε “" ἃ ρεορῖβ." 
ΠΟΥ ψΈΓῈ ἃ “πδίϊοῃ ᾽" ΟΠΪΥ, 45 οπὸ οἵ ἴδ6 

πδίϊοηβ οὗ {6 νοῦ. Ὅῆὸ εἸοπιθηῖβ οὗ 186 
ἴγις “’ ῬΘΟΡΙΟ νυ Ὸ ϑοδιςογοα τῃγοιρδοιι {Π6 
νου], ἃ5 [νν5, δηὰ [ονν8 οὗ [πε 1)ιβρογβίοῃ, 
δῃὰ (επί! 165. 

Ξαΐδεγ ἰοσείδοῦ ἰπὰῦο ομε] Νοῖ 845 ἰός) 
πηιϊοά, Ὀιΐ 45 ραγίδκίηρ ἴῃ ἃ σοπιπίοη ᾿ξ δηὰ 
ΤΟΙ Δ ΟΠ 5} 10 (του ρΡἢ δπὰ ἴο Ηΐϊπι. ΟοπιΡ. χ. 
Ιό, χνὶϊ. 232. "ΤῊ ΟΠ τ βίη δῖ Κοπο ἔδοϊς [ἢ6 
[πάϊδη ἴο 6 οπο οἵ ἢϊ5 πιειηδοῖβ, δηὰ (ἢ τίϑὶ 
τς Ηεδά οἵ 4]} " ((ῃτγϑοβίοπι). 

ἐδὲ εὐ άγεπ 9 Οοά... ὙΠο656. “" Ξοφ[τοτοὰ 
οὨ]άγοη οὗ σοά " νγεῦε {ΠῚ} " σΠ]άγθη οὗ 
σοά," δουρὶ {πο Παὰ ποῖ 8ἃ5 γεῖ τὸ- 
οοινοὰ {π6 11] Κπον]οάσε οἵ πεῖς Εδίδογ. 
Οομρ. χ. 6. ΤΒε {π{|6 15 ποῖ χίνθη ὈΥ 8η- 
τἰοϊραϊίοη, Ὀὰξ ὈΥ ἃ τονεϊδιϊοη οὐ ἴθ ἔπὶς 
Οβϑθποθ οὗ {Π|ηῦ8. ὙΠΟΥ νόγο ἴη6 σοηϑίϊυ- 
ἐπῖβ5 οἵ ἴδ πονν ““Ῥθορίο᾽" (χι!. 22: 1 ]οδη 
Ἰ. 2}, οὐδ 45 ΤΟΥ ννυϊποϑϑοὰ το ἴπε οτριηδὶ 
Π]14] τοἰϊδιίοη οἵ πιῆ 45 πιᾶη ἴο Οοά. Τἢο 
ἴεττη υοὐἹεγεά αὐγοαάδ (Νυΐϊξ. Μ͵ιοΣ «ἀεὶ φαΐ 
ἐγαμ ἀϊερεγα!) ταλῦκβ ἃ Ὀτοκοη ΠΥ δηὰ ποῖ 
ΟὨΪΥ Ψἱὰς ἀϊθρειπίοη (Μαιί. χχνί. 31; Αςίβ5 
νυ. 27). ϑύςῇἢ ἰ5 [86 ϑἴδίε οἵ πιδηκίπὰ ἴῃ γοεὶδ- 
Ἐἰου ἴο ἰϊ5 ἀϊνίπε ογίζίηδὶ. 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΙ. 
ΟΡΕΠΪΥ δποηρ ἴδε Ϊεννβ; δυῖ ψεηῖ 
ἴΠεηος ὑπο ἃ σοΟΌΠΙΓΥ ΠΕΔΓ ἴο (ἢε 
Ὑν]] ἀαγη 6885, ἰηἴο ἃ οἰ ς4]1|ε4 ἘἢΓδίπι, 
ΔηἋ τῆδτε σοπεϊπυεδά ννττῃ ἢ 5 αἀἰβο 1 068. 

ξςς ἢ Απά τς Ϊεννβ᾽ ρϑβϑϑονεῖ ννγᾶ8 
πἰρῃ δὲ παπᾶ: δῃά τπδηῦ ψεηΐ οὐ 
οἵ τῆ6 σου ΠΕΓΥ ὕΡ ἴο [εγυβαίεπι Βεΐογα 
ἴῃ. ῥράβϑονθσγ, ἴὸ ΡυΓΥ ἘΠ ΠΊ8ΈΪνεβ. 

56 ὙΠ εη βουρῆς {πὰγ ἰογ εβυ8,. 
ΔηἋ βρᾶκε δπιοηρ {Πεπιβεΐνεβ, 85 ΓΠΕΥ 
βῖοοά ἴῃ τς ταπιρὶε, ὙΥ παῖ τὨϊηἰκς γε, 
τας δ νΨ}}] ποῖ σοπης ἴο τῃε ἔεαλϑβῖ 

538. Τρεη ,ονι.. Ἱοοῖ εομπσοἰ ἐοσεοί δον] 80 
ον... Ἰοοξ εομπεἰ, ὙΤΠαῖ νος πδαὰ Ὀδοη ἃ 
ἄδογθς Ὀείογο (ν. 18), ον Ὀδοδπια ἃ ϑβειἰοὰ 
Ρίδη. δῖ Ϊομη πιᾶγκβ ἴ(ἢ6 ργοντῃ οἵ ἴῃ Πο5-» 
ἘΠΕ ϑἴορ ὈΥ ϑίορ: νυ. τό ἢ, (νἱῖ. 1), νἱ]. 22, 
45 ἢ, νι]. ς9, ΙΧ. 22, Χ. 39. 

δ4---567. Αἰ 5ρϑοο οὗ τοι σχοπηθηΐ δηά 8ι115- 
Ρεηβ6. 

δά. γεν Γδεγεΐογε.. . 1 νι άγανσίηρ Ηἰπι- 
5617 ἴΤΟΠῚ ὈΠΙΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ΡΟΓΪ5. 

«υαἰξεά νἱϊ. 1. 
οῤῥεπἰν} Οοπιρ. ΥἹῖ. 4. 
«υεπὲ ἌΌΡΟΝ «ον απίο α (06) εομη!77] 

Τδαξ 15, [ἢ σουηΐΓΥ 45 ορροϑβοά ἴο ἴπῸ ραγίϑβ 
δθοιϊζ [Θγιιβαίθηη, ἃ5 ἴῃ ἴῃ6 ποχί νϑῦβϑ. 

Ἐρῥγαΐη) ΑΡρρδγθηῖγ [μΠ6 ρίδοθ πιοηξοηδὰ 
νι ΒΟ -αἱ ἴῃ 2 Οἤτο. χὶϊ. τὸ (ΟΡ. Ἀ). 
ἴπ (ἢ15 σᾶϑὸ “16 νυν] άθγηθθ5) 5 ἴῃς νυἱά 
ςουπίσγΥ ΝΕ. οὗ [6πιβαίθηι. 

εοπίπμεά ... ἀμερί. ὯΘ δθοδο (ἔμεινεν) 
«υἱέ δᾺ 9 ἀμεὶρίε:. 

56. 454 (ΜοΥ) δε εαυ" ρα σουεν) ἰ'ὶ. 13 
(οἰ μογννῖϑ ἴῃ νὶ. 4). ὙἼδ οσοπίγαβε δεΐννθθη 
ἴπε [εννϑῃ ράββθονεῦ δηὰ "ἴπε (γίβεδηῃ 

γΟΓ᾽ ἰ5 ἀἸβΕ ΠΟΙ Ὀείοσε ἴδ πιϊπὰ οὐ {86 
νδηρο σὲ (1 Οογ, ν. 72). 
9 ρωγ ἐδοννμεἰ ρα] Αςεῖθ χχὶ. 24 ἢ; «ἢ. 

ΧΥΠΙ. 28. ΕῸΓ ἴΠ6Ὸ ράβϑουεσ δυβοϊυῖο σγιίιδὶ 
ΡΟ ννᾶ5 γοηι το ὉΥ {86 ρεπογαὶ ἰπουρῇ 
ποῖ ΟΥ̓ ἃ ϑρθεϊῆς ἴᾶνν οὗ Μοβθβ: [,δν. νἱῖ. 21. 
Οοπῖρ. Νυπὶ. ἴχ. το; 2 ΟἾτο. χχχ. 1) ἢ 
“ ΕἸΥΘΙῪ πιδη.᾽" οἰ Β. [58λο, “15 ῃουηὰ ἴο 
ΟΠ ὨΙΠΊ56}  ἔογ ἴΠ 6 (δλ5ῖ᾽" (᾽ Κοϑβῇ Ηδϑβδηδ" 
ΧΝΙ. 2. ᾿γῃιοοῦ). ὙΠ ρῆγαθθ ννᾶ5 ἰγᾶηϑ- 
[εττοὰ ἴο ἃ βρι γι[}8] 056,1 [ἢ 1]. 2. 

56. Τεη.... ει] {εν σοι δὲ ον ὕει 
ἘΒΘΥΘΖΟΙΘ... ἃ5 ΓΟΠΊΘΠ ΘΠ; ἴῃ6 ονθηΐβ οὗ 
{Πε 14ϑὲ Εθαϑί, χ. 22 Ηῖ. Οοῃῃρ. νΥἱῖ. αἱ ἢ 

“βαλε α»ιοηρ ἐδενισοίυε.} “ραάε ομὸ Ψ1Ὰ 
ΔΙΟΌΒΟΣ... Το ρῆγαϑθα (ἔλεγον πρὸς ἀλλ.) 
866Π|5 ἴο ἀδβοσγῖ δε ἴδ πιδηγ Κηοϊϑοξαι 5: ΟΠ 5 
ξαϊπογεὰ ἔτοπι {ἰπ|6 ἴο {{π|6. 

Ὧ’ δὲν “Ἰοοά ἱπ ἐδὲ Ἰορμιρἰε] ἴθ βοθπὸ οὗ 
ΟἸ τισι ̓8 τοδο μη. 
δα! ἐρίκμα γε} τἈϊηκ γε ἐδα!...}}] ΤὮ6 

ννογάβ ἄΡΡΘΩσ ἴο ὃδ ϑροκδῆ ἴῃ πιοῖὸ συ ΓΙ ΟΒ:ἴγ, 
νυ τουϊ ἰονα οσ μδίτε. 
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1γ6 

ς7 Νον θοῖὴ τῆς ςἢ εἴ ργεϑίβ δηά 
τε ΡΠδλτγίβεεβ ἢδά ρίνεη ἃ ςοπιπχαπά- 
πχεηῖ, παῖ, [Γ ΔπῪ πιδη Κηαν ννῆογε 
ἢς ψεγε, με 5βῃου)]ά 8ῃενν 2, τῃδῖ τΠῈῪ 
τηρῆς τὰκα ἢΪπι. 

ΟΗΑΡΤῈΚΝΒ ΧΙ. 
ι ει: ἐχαμοίλ αν σπούρμερς ἀἰς ,εί. ο 712 
2 εορίε βοοξ 9 τε Ζαξαγσ. τὸ 714 λῇρὰ 
2γιεῖς εορεμέ ἕο ἀπέ ἀέρι. τι Ολγίε γώ 
ὑπο ϑαμσαίονι. 10 Ογερξε αἶδεῖγε (0. σἐέ 
ϑαυνς. 3 216 )ογείείελ ἀἰς ἀαέδ. 3) 726 
ὅ ειυς αγε σεπεγαίζν ὀἑῥηοαίεα: 41. γε νιαηγ 

567. Νοευ (οπιῖὶ δοέδ) ἐδε είς ῥγίεσια.... 
ΤῊΝ ννᾶ5 Κηοινη, δηά ἤδηςθ σλπὶὸ ἴΠδ6 ΔΏΧΙΟΙΙ5 
αιιοσιοπίηρϑ οὗ (ῃ6 ρβορίδ. 

ϑίυεπ α εο»πνιαπάπιοη} ρίυεη ΟΟΥΆΤΑ ΒᾺ 8. 
Το ρῥ]υγαὶ ϑεθτηβ ἴο 6 οἡ ἴπ6 νυν οἷο ἴῃς πιοβὲ 
ΡΓΟΌΔΌΪς τεδάϊηρ. [|π οἰἴμοῦ σᾶϑ (6 ρῆγαθθ 
ἱπηρ 165 {παῖ ραγι συ δῦ ἱπβδίγυςεοης μδά Ὀδθη 
ξίνθη, δηά ποῖ ΟΠΪῪ 8 ξΈΠΕΓΑΙ αἰϊγοςίΙοη. 

4. 7ε εἰοις 9 Οδνίσι ρεδίϊς πιϊπὶσέγν (ΧΙ}.). 

δὲ [οὔ π᾿ 5 παιταῖϊνο αἰ βεγς ἔγοπι παῖ οἵ [6 
δγπορί5ῖ5 45 ἴο ἴῃς οἷοβο οὗ [Π6 1,ογαά 5 πη 15- 
{ὙΥ, 85 [ἃ ἀϊῖογα (Ὠγουρπουῖ, Ὀὰζ ἴῃ ἃ σοηνοῦϑθθ 
τηδῆποῦ. ΗΠ Ποτῖο πὸ ἢΔ5 γοοογάεα ἃ ςοηίγο- 
ὙΘΙΘΥ δῖ [επιβαϊοπη νΠΙσἢ (ΠΟΥ οπχ, ΑἹ [Π6 
δὶ νἱβὶϊ ΠΟῪ τοοογὰ ἃ σοπίγονευθυ νν ἢ] οἢ ἢ 
οπλϊ5. ὙΠ6 οπλίϑϑίοη ἔοϊΐονν5 ἔγοιῃ [δ βἴτιο- 
ἴυγο οὗ 15 βοβθρεὶ. Ης πᾶ5 αἰγοδάγ ἱγδοθὰ 
{πὸ ςοηβιςξ ἢ {π|άδ]5πὶ ἴῃ 115 Θϑϑθηταὶ [68- 
ἴυγοβ, πὰ δὲ ἢδ8 ᾿πογοίογε πὸ προὰ ἴο ἀἄννο]} 
οη [Π6 βηδ] ἐϊδουιβδίοηβ ννῃϊοἢ πιδάθ οἶδα ἴο 
411 ννῃαὶ ἢδ ἢδ45 ϑδῆθννῃ ἴῃ 15 ϑιισοοϑϑῖνο ΘΔρ65. 
Ηδηςθ ἢ6 οἷοϑβοβ ἢ15 γοοοσγὰ οὐ (ἢ6 ρυὉ]1ς τη}- 
ὨἰΒΊΓΥ νυ ἢ Ὦγθο ἴγρίοδὶ δοθπεθ ἴῃ νυ δι ἢ τῆς 
τοϊδιιοη οὗ {πὸ 1 ογὰ ἴο ἴῃς αἰδεϊρίαϑ, ἴο 186 
τ 6, ἀπά ἴο ἴπ6 Ἰαγροῦ ννουῦ]α ουϊπ!δ 15 
ἱπιαροά, ἢ ἃ ἀαγκ Ὀαςκρτουπά οὗ ὉπὈο]]οῇ 
(ΧΙ. 1--26); δηά ἤθη πὸ βῖνϑϑ ἔννο 50 ΠΊΠΊΔΓΥ 
Ἰυάςπιεηΐβ οἡ ἴπ6 νυ οἷθ ἰβϑιιθ οὗ (Δ γϑι 5 ννοῦκ 

(37)--50). 
() {ὲε Κα αὐ Βείδαηγ (1---α1). 

ἼΤῊΙ5 παιταῖίνο πιυσί Ὀ6 σοπηραγοὰ νι ἢ τ[Π6 
ϑυπορίϊς φρδγα] εὶς (Μᾳαίι. χχυι. 6 ἢ; Μαῖκ 
χιν. 2 Η.)., ἀπα ςσοηϊγασίοα νυ] ἢ [χὺΚ6 νὴ]. 16 ΕΥ̓, 
ΎΤΠΕ ὄνοηΐ 15 ἰγδηβροβεά υυνἱμουϊ δΔὴγ ἀδἤηϊία 
ΤΑΥΚ οὗ {ἰπ|ὸ ἰη ἴπῸ ϑγυπορίϊς παγγδῖινο, ἰῇ 
ογάθγ ἴο Ὀσίηρς 'ἴ ἱπῖο οἷοβδο σοπποχίοῃ ἢ 
{πὸ ᾿γεδοπεγυ οὗ [ι45 ννῃ]Οἢ νν45 σδ] θὰ ουΐ 
Όγ ἴἴἃ, 866 ποῖδϑ ου [δ6 ρᾷϑϑαρεβθ γοίεγγοα ἴο. 
Ι͂ τ86 ἱποιάθηϊ τεσογάθα Ὁγ δὲ {{Κκ6 ἴΠ6 ςεη- 
ἴγαὶ] ἕαεϊ 5 ἴπο ννϑῃιηρ οὗ ἴῃς ἵ,ογὰ β ἔδεῖ 
ὁ] ἢ ἴδαγβ." ὙΠῸ 5ἰπποῦ δηά ἴῃ ἔγιθπα ννοτο 
Θ΄] ἴπ {πεῖς ἀονοίίομ, γοῖ νυν] ον βοραγαῖοὰ 
ἱπ [86 πιδπποῦ ἴῃ ὙΠ ΟὮ ΠΟΥ σποννεὰ [ξ. 

σΗΑΡρ. ΧΙ]. 1. Τδὴηη σώ... τ 
ΦΒΘΙΣΘΥΟΧΣΘ... ΟΥ, 80 ὕει... ϑυςῇ Ὀείης ἴΠ6 
Ἢ (χὶ. ς 5) δῃὰ τς ξϑπεγαὶ οἰγοιιπιβίδῃουϑ 

51. ΙἸΟΗΝ. ΧΙ. ΧΙΙ. ν. 57-- 2. 

ελίοῦ γαΐργς δοίίευε, διε ἀρ μοί ἐορ 55 Αἱρεν 
44 ἐλονίογε ες καἰίεά ἐαγ πέσ 707 ἐρ5- 
7) ααεοκ οὐ μαμλ. 

ϊ ΕΝ 7εβ808 81 χΧ ἀδγβ8 Ὀείογε (ῃς 
ΡΆΘΘΟΥΕΓ οᾶπια ἴο ΒεΙΠδηΥ, 

ννῆεγε 1], ,4ΖΆγιβ ννὰ5 νυ ἢ Πδά δεεη 
ἀελά, ννῆοπι ἢς γδίβεά ἔγοπι τῆς ἀεδά. 

2 ἼΠεγε ΠΘῪ πιδάθ ἢϊπὶ ἃ βϑιρρεγ ; 
Δπα Μάατγιῆδ εεγναά : δὲ [,ΔΖΑγιι8 νγῶ8 
οπα οὗ {πεπὶ τἢλί αἵ δὲ τῆς τδῦ]ε νντῇ 
ἢϊηι. 

2 ὙΠεη τοοκ Μάδγγ ἃ ρουπά οὗ 

(χί. .6 ἢ). Τὸ ἰΙάθα 15 ϑιιξροϑίεἀ [πδὲ “186 
Βουτ᾽" νν 5 πονν σοπὶθ (Υ]}}. 20). ' 

σὶκ αν: ὀεύογε... Ὑπαῖ 15, ἀρραγθπγ, οἡ 
(Π6 δῖ Νίβαπ. 866 Μαῖί. χχὶ. ἱ, ποῖθ.0. [ἢ 45 
[85 Ὀδθη ὁῆοννῃ ἴο δὲ ἴπ6 «456 (Μαῖϊ. χχνὶ. 
δαά!τἰοηδὶ ποῖ), ἔπ. Οτυς!ῆχίοη ἴοοκ ρἷδοθ οἡ 
πο σφίῃ Νίβδη, δπὰ ᾿ξ, νυ ο ἢ 5θοπι5 ἴο Ὀ6 [659 
ςεγίδίη, [πὲ ἀδὺ ννὰ5 ἃ Εσιάδυ, ἴῃς ἀδῖο ξίνθη 
ΌγΥ δὲ Ιομη [4115 οὐ ἴδε ϑαῦῦαιῃ. [{ τηυἌῖ 
(πΠ6π Ὀε βυρροκρα {πηὶ ἴῃς ἔξαϑὶ ἴόοοκ ρίας 
Ϊπ τἰ6 ὀνθηῃρ Δδίοσ 186 εἴοβε οὗ ἴπῸὸ ϑδοθδι. 
[ τἰιε Ῥαββίοη 161} οὐ ὙΤΠιυγβάλγ, ἕογ ν σῇ 
ΒίΓΟΠΡ ΓράσΟΠ5 σἂη ὃδ δαάιυςεά (“ [πἴτοά. ἴο 
Οο5ρεῖϑ5," ΡΡ. 344 ἢ.), 1ῃ6 δγγίναὶ δἱ Βει ΠΔΗΥ͂ 
ἴοοκ ρίφοθ οη ἔτ άδγ. ἴῃ [5 σαϑο ἴπ6 δα διῇ 
νν85 Κερῖ ἃ ἀδγ οὗ τεβῖ, δπὰ ἕο !Π]οννοὰ Ὀγ 186 
ἔοαλϑί. οἷ δἰἴδοῦ βιιρροβίτοη {πὸ δηΐγαηοθ Ἰηΐο 
76γυβαίθπιὶ ννᾶ5 τιδάδ οἡ ἴδε διιπάδυ, ἴῃς ποχὶ 
{πη π τ ἄδγ. 

δὲ [οὔπ Ἄρρθᾷγβ ἴο πιαῦῖς ἴπῸ ρογιοὰ 845 [ἢ 6 
πον Ποχ ΩΦΡὈΙΟΓΟ,) ἃ 50] 6 πη Ρετοα οἵ “51Χ 
ἄλγϑ," ἴῃ6 {ἰπιθ οὗ 1ἴπη6 πὸνν Οσγοδίίοηυ. Ηἰ5 
Οοϑροὶ Ὀδρὶη5 δηά εἰοϑοβ νν ἢ ἃ βδογοὰ ννϑεὶς 
(ςοιῃρΡ. 1. 29. 35. 43. 1ἰ. 1). 

“Ω7η6 0 ἀβέρήκνι μανῖηρ Ἰοϊποά τἴῆ6 Ῥαβοῖ 8] 
ξαϊπεγιηρ ἔγοπθη Οὐδ] ἶθθ ἐπγου ἢ Ῥογῶα ΠΟΘΑΓ 
]οπςοδο: [υκὸ χΥῇ!. 41. δπὰά ρᾶγᾷ}]6]5β. ὙΠ 18 
Ρᾶυθϑε «δὲ ΒοίμδηΥ 5 ποῖ πιρηϊοηθὰ ἰῃ [6 
δυποριϊδῖσ; Ὀὰζ ἐπόγο 15 ποίην ϑιιγργιϑίηρ ἴῃ 
[(Π6 οπηϊϑϑίοθ. δ Μαίζῃοενν δπὰ δῖ Ματγὶς 
πιδηϊίοη παι ἀυτίης ἴῃ6 ἀαγϑ νυν ὨΙςἢ ἐο]]οννοά 
(πΠ6 Ιμοτὰ “ἐννεπὶ οὐυὐ ἴο Βείπδηγ " αδἱ πιρῃῖ. 
(Μᾳῖι. χχὶ. σ7; Μαδγσκ χὶ. εἰ. Οοιιρ. [ὰκὸ χχὶ. 
37. 
ἘΝ Ταπκαγι.. «(δὲ ἀεαΠ] ΜῈ υυυβὶ τεδὰ 

ΜῈ 1Π6 Ὀδδὶ δηςῖοπί δι Πουγ65, φυῤογε 7,απα- 
ΓΦ ἀνα: «υὐό»ι Φθ8θππ5 γαϊμεά ὕγονι ἐῤε ἀξαά. 
ἼΤΏΘΓΕ 15 ἃ ϑοϊθπιη δ ρἢ 8515 ἴη ἴπῸ σερειτοῃ 
οὗ ἴῃ 1,ογὰ 5 πδπιθ. 

Ω. Τρεγε... σμρῥεγ] ὙΤΡὲν (του ὈΪΥ 186 
Ρθορΐθ οὗ ἴπ6 νυ} 6) »πσάδ ῥίγει ὈΆΘΙΥΘΥΟΤΘ ... 
σ“ρῥέγ ἐδόγε. ΤῸ δαϑὶ νγᾶ5 ἃ ργδίοί] σοςοξ-ς 
πιο οὗ ἴπΠ6 ψψοῦκ ἄοπο διιοης ἴπεπὶ (ἐδεγες 
͵3Ὦῶγε). ὝΠὸ πιοπίίοη οὔ" 1 ,ἄχᾶγιι8 85 οπὲ οὗ 
ἴλο56 ργόβοηξς Βαγάὶγ [2115 ἰῃ στ [ἢ Ἰάθα παῖ 
δ δηὰ ἢΪ5 ϑἰβϑίογβ ὑνεγε {Π6 ἢοβίβ. ἔτγοπι Μαῖϊ. 
χχυὶ. 6, Μαζκ χὶν. 4, ἴἴ ἀρροδγβ (δῖ ἴῃ ἔδαϑβὲ 
νν85 δε ἴῃ {Π6 Βοιιδὲ οὗ " διπιοηίῃο ἰθροσ." 



ν. 4- 7. 

οἰηἔπηεηΐς οὗ βριΚαηδλγά, νεῦῦ ΘΟΒΕΪΥ, 
δΔηὰ δποίηϊεὰ τῆς ἔεεϊ οἵ |εϑι.8, δηά 
Ὑ]Ρεά 18 ἔεεῖ νν ἢ Πεγ Πδὶγ: δπά τῆς 
ἤοιιδε ννᾶ8 Π]]εἀ νντῇ τῆς οἄουτγ, οὗ τῆς 
οἰητπλεηΐ. 

4 ΤΠεη 841 οπε οὐ ἢ 8 ἀϊβοῖ ρ ε8, 
]ιάλ5 ᾿βολγίοῖ, ϑδιπιοηβ τόμ, ννῃϊοἢ 
8ῃου]ά ὈείγΑΥ ἢ ΐπι, 

στ ΙΟΗΝ. ΧΙ]. 
ς ὙΝῺΥ νγᾶβ8 ποῖ {π|5 οἰηϊπιεηΐ 3014 

ον τῆγες μυπαάτγεά ρεῆςε, δΔη4 ρίνεη ἴο 
{πε ροοῦ δ᾿ 

6 ΤῊΙΒ ἢς 58α]ά, ποῖ παῖ ἢε οαγεά 
ἴογ ἴπεῸ ροογ; διιξ θεσδιιδα 6 νγᾶβ ἃ 
τηϊεῖ, πα “ῃδα τῆς Ὀδρ, ἀηα δάγα ννῃδῖ εἷς οβαρ. τῇ, 
νν28 ρυΐ τΠετγείη. 

)η Ἴεη 8414 εβυ8, [μεἰ πεν δίοπε: 

2,38. Μαιῖδα δπὰ Μαῖγ αἱ ἴ{π|5 σοπιπιοη 
ξοαϑὲ 5111} ἔ}14} τοῖν σμδγαςίοεγιϑξς ραγίβ. 

8. Τδη ἰοοξ Μαγγ...Ἱὺ Μαγ ἐδεγείογο 
ἐοοί.. «δ ] ρ ὉΥ ἃ ἀϊνῖπο ἱηξζυϊξίοη ἔμ 6 ἢ1]} 5! ς- 
πἰβοᾶποε οὗ {πὸ ἐεσίϊναὶ. ὍΘ δεῖ οὗ δποίητιην 
ὙᾺ5 5υτηο]ς οὐ σοηϑθογδίίοη ἴο ἃ αἰϊνὶπο 
ννοσκ. ὍΠϊ5 ΜδαΥΥ ἐεἰὶ ἴο θὲ ἱπιπλίηοπί.Ό ὙΠῸ 
ὩΔΙῚΘ 15 ηοΐ τηοη!οηρα ἴῃ ἴῃ6 ϑγυπορίϊς πᾶῖγὰ- 
ἔϊνο. 

4 ῥοώπά (λίτραν, δ ϊξ. γα») χὶχ. 20, 
ποίΐε. δῖ Μαῖίζῃενν δηὰ δῖ Μαγκ 5ΔΥ 5] ΠΊΡΙΪΥ, 
“(Δ ἢια5." (ἀλάβαστρον). ΤῊ ψογὰ (λίτρα) 
Ὁγ238 οσυγγοηΐ διηοηρ [εὐν]ϑὶ νυ οσβ. ΟΟΠΊΡ. 

Βυχίοτέ, 5. ν. πε Ὁ. 
Ω ἐἰτμβάμετα ΎΠε οσίρίηαὶ ρῆγαθο νυ Ὡς ἢ 

ΟσΟΌΓ5 ΠοΙῸ δηά ἴῃ δῖ Μαγκ (νάρδου πιστικῆς, 
ψυϊε, παγάϊ ρισἐἰοὶ ἤοτὸ ἀηὰ παγάϊ «ρἰεαεὶ ἴῃ δὲ 
ΜδτγΚ) 15 οὗ υποογίδίῃ τηθαηίηρ. ὅ866 ποίΐδ οῃ 
Μαζγκ χίν. 3. [ἢ ἰδῖοσ. στεοκ {π6 ἐρι(μοῖ {πισ- 
τικός) ἰ5 ιϑεὰ ἴῃ ἴΠ6 86η86 οὐ “Γι σιν οσίῃγ,᾽" 
Δηά [ἴ ἸΏΔΥ πιθδῃ ΠΕΙῸ ὁ“ οπιυῖη6,," “ρυΓΟ.") ΟΓ 
ΤῈ ΠΊΔΥ πιοᾶη ““Ἰἰαυ!" (πίνω). Ῥεγῇαρϑβ ἴξ 15 
Ὀεδὶ ἴο βιρροβε (μδὲ ἰΐ ἰ5 ἃ ἰοςδὶ (δοῃηΐο δ] 
ἴεττη. 

ἐδὲ ἥεεί.. «δὲς “εεὶ.. ΤὍδδ τορεϊοη 15 5 ς- 
πἰβοδηΐ, ἀπά 50 ἰ5 ἴθ ογάθυ οὔ ἴδε οὔ ρίπαὶ ἴῃ 
1Π6 ϑοσοπά οἴδιιϑθ: «υδΐξδ᾽ δέγ' ῥαὶγ δὶς ἤξεέ. ΤὮΘ 
ΘΥ̓ΠορΞῖβ. πλθητοη ΟἾΪΥ {πὸ ““ρουτίηρ οἡ ἴῃ6 
Πεδα.᾽ ὙῊΙ5 ννᾶ5 ἂπ ογάϊπΑΣῪ πηᾶτίς οὗ Ποπουγ: 
Ἐξ, χχὶ!. ς. 

ἐδὲ δοιμε.. οἱπένιοη!} ὍΠο ἀοῖΔ1] 15 ρθου ᾶΓ 
ἴο 81 ]οῃη, ἀπά ἰ5 οπε οὗ ἴποβε πλπῖε ροίηίϑ8 
ὙΠ ΙΓἢ ὈεΪοης ΟἿΪΥ ἴο ἃ ΡΟΓβοΟπδ] ἱτηργεβϑϑιοη δὲ 
(Π6 ἴπη6. Τῆς Κδοὴ δθηθ6 οὗ [Π6 ἔγδργδησδ 
Ὀεοϊοπρβ ἴο ὀχρογίοποθ δηὰ ποῖ ἴο ἱπγχαρίὶπαϊίοη. 

4. Τῤεη.... Ψωάα: Πεαγο ἢ Βπὸ υὑκάα: 
Μεαγιοὶ, οπό Οὗ δἰ» ἀϊείρίον.. “αἰδ΄ι.. Οπιΐξ, 
νυν ἢ 1ὴ6 Ὀοσῖ δηςίοηϊ δυϊπογιἶθ5, δέ»ηο»Ἶ: “071. 
ἼΠΟ56 νγογάβ ἅγὸ ργδοῖς δ} }  υπάϊδιιγθδα ἴῃ [ἢ 6 
ἴἢγοο οἴδοσ ρδςθβ ννῆοτο ἴἤοΥ οσσυγ: νἱ. 71, 
ΧΗ. 2, 26. 

«υῤίερ τῥομϊά δείγαγ δὶ] ΤὨΘ ρηγροβο 8 
Γεργοβοηϊοα 45 δίγοδαυ ργεβεηῖ ἢ δ Ποσίο υἢ- 
ἀοῆποα. Νον [ ἴοοϊ 5δῆαρθ. 05 Ἔχργοβϑ- 
οἀ ννῆδῖ οἵποῦβ [61 (δε ἀμεὶρίεν, Μαῖϊ. χχνὶ. 
8: σοῖο, Μίατκ χὶν. .)ὴ. πῆ πὶ πο ἐΒουφῃξ 
Δηϑυνοτοά ἴο ὯΠη ΟΥἹ] βρίγιξ: νυ τ ἴΠόπὶ ἰἰ ννᾶ5 ἃ 
Γϑϑϑίης βυρρεβίίοη. [11 ἰ5 πδΐιγαὶ ἐπδὶ δ1 [οὔη 
δου ἃ ἀϑϑμψη ἴο 6 ομδ ἴμαῖ νυ ῃϊο ἢ ἘΓΌΪΥ Ὀ6- 
Ἰοηφεά ἴο Π΄πὶ ΟΠΪΥ. 
Το ρατίβ οὔ ΜΑΙῪ δπὰ Τυλ5 ἰῃ γοϑρεςῖ ἴο 

(δε ἀκαΐῃ οἵ (Ομγίϑὶ ἅτε Ὀγουσηϊς ἰηΐο βδδιρ 

ςοηίγασῖ. Μάδσγγ ἰῃ ποῦ ἀονοϊίοῃ τπποοηϑοϊουϑὶῦ 
Ρτον ε5 ἔογ ἴπΠῸ Ββοποὺγ οὗ ἴῃς ἀεδά. [υἀ 88 
1π ἰδ 56  ἤβῇπεββ Ὡποοηβοϊοι 5} 7. Ὀσιηχ5 δῦοιξ 
1ῃ6 ἀοδίῃ [156]. 

δ. ὀνγες ῥμηάγεδ ρεπκε] "ΤῊ 584Π|6 530Π|ὶ 
5 τιϑρηϊΠοηρὰ ἴῃ Μαῖκ χὶν. ς. (0 Αἷ5ο Ζεὶ δε 
αἴοπε, . 7.) ΟοιμΡ. Ρ]η. "Η. Ν.᾽ χιι. ς4 (2). 

απά χίυεπμ] ἰ.ε. ἴῃ6 ῥγίςς οὗ ἰξ. Ὁ 
ἐδε Ροογ] ὙΠῸ οπηϑββίοη οὗ [πε ἀοβηϊίο 

δίς ἴῃ ἴῃ6 οτἱρίπαὶ ρῖνθθ οπηρῃδϑὶθ ἴο ἴΠ6 
σμάγδοῖοσ 45 ἰδ ηρσι 5ποὰ ἔἴτοπι ἴΠ6 οἶδ58. 
Οοπιρ. Μαεαίϊ. χὶ. ς; [Κὸ χνυΠ]. 22. 
ΤΟ ροοῦ Ψεσὸ ποῖ ἐογροίζεη, 85 ΤηΔΥ ὃδ6 

ξαϊμογοὰ ἔγοπι χὶϊ. 29. Απά Οἢγϑὲ Η!πηϑοϊἢ 
ννγ85 ἴῃ 6 ἴγιι ἱπιᾶσε οὗ ἴΠ6 Ῥοοσ, ἃ5 ἴῃ Ρβοὺῦσ 
Βεγοδῖοσ ννόγα ἰο Ὀ6 οὗ Ηἰπι. 

Θ. τρὶς δὲ ταἰά...1ὺ ΝΟ ἐῥὶ: ῥὲ «αἱά... 
απά δαὰ ἐδε δαρ, απδ δαγε...1 απά Ἀδνυῖπᾷ 

ἐδὲ δας ἴοοῖκ «υῤαὶ... ὍΤθδ ννογὰ “"“ΟΟΚ ̓" 
(ἐβάσταζεν, Ν αἱξ. ρογίαδαὶ ληὰ ἐχρογέαδαί) 
σδῃ ἴτοπὶ (6 σοηϊοχξ ραϊη [ἢ6 5656 ἑοοξ Ζαυαγ: 
ςἢ. ΧΧ. τς ν ἃπά 50 ᾿ἴ Ἄρρθδγβ ἴο 6 ι5εἀ ΠεΓδ. 
1 16 ϑἰπιρῖθ πηραπίηρ, ὀαγο, Ὀ6 δάοριοὰ {Π6 
ἕοτοο οὗ {δ δά ἀϊτίοη νν}}} Ὀ6: “δ ννᾶβ ἃ (Πϊοῖ, 
Δηα ἴτοπὶ ἢὶ5 ροϑβιξίοη ἢδ σοου]ά ᾿ἱπάυϊχε ἢ 5 
ἀνδτῖίςο δὲ ἴπ6 ὄχρθῆβο οὗ ἴδε αἰδοῖ ρίεβ."" 

ἐῤε δα] ὙΠῸ Ὀοχ, οΓ ομεβὲ (γλωσσόκομον, 
ψυϊρ. οεμίο). ὙΤΠῈ ψογτὰ ννὰβ δάορίβα ἴῃ 
Ἀαθδίπίς. 8ε6 Βυχίοτί, 5. ν. δ ΡΌ.)). 
ΤΠ χυεδιίίοη μᾶ5 Ὀδεη ἀϑκοὰ ΨΥ πὸ οἢῆςς, 

ὙΠ ἢ νν85 [156] 4 ἰεπιρίδιίοη, ννᾶ5 δϑϑοϊρπθά ἴο 
ἰμώκοὶ ΤΠΘ ΔΠΘΊΨΟΓ, 50 [ΔΓ 85 Δἢ πϑυοῦ οΔῃ 

δίνθῃ, 56 6115 ἴο 16 ἴῃ ἴπ6 ῃδίιγο οὗ {πίηρ5. 
Τοπιρίδίίοη σΟΙΠΠΊΟΠΙΥ σΟΙΊ65 ἴο 0.5 ΣΟΙ ἢ 
(Παῖ ἔογ νυ ἢ νγὸ ἅγὸ παι γα ν διιο. [πᾶ Δ8 
Βδὰ ριῆβ οὗ πιαπαροιηθηΐ, ννγῈὸ ΠΊΔΥ ΞΊΡΡΟΘΕ, 
δηὰ 50 4]90 {πὸ {γῖδ] νν ἢϊοἢ σοπιδβ [Ὠγου ἢ δῖ 
μαῦῖς οὗ πη. ὙΠ ννοσκ ράνο ἢϊπὶ (ἢΕ ορροῦ- 
[υπ|γ οὗ 5ε]εσοπαμοϑῖ. 

7. 761 δὲγ τ Ύπέῖι νι ΤΠ βοηογαὶ ϑρῆϑ8 οἱ 
ἴΠ6 δηδννοῦ 15 οἰοασ. ΤῊϊ5 οἤθππηρ νγᾶ5. Ὀὺξ 
16 Ὀοσὶπηΐης οὗ [Π6 ννόσκ ἱπαϊοαίθα Ὀγ [ἴ, δηὰ 
γοῖ ἰπ 1156] πιοδὲ δἰ βηιῆοδηῖ. Ὅὴδ δηοιηζης 
ἴο ἴδ ΞΔογοὰ οὔἶιοθ ννᾶς Δη ἃποιϊηίηρ [ῸΓ ἴΠ6 
ἴοπιῦ. [υἱἀ85 Τοιιπὰ ἔδιυϊξ ἢ δὴ ἀπέγι]} 
ὀχροπάϊουτο. Πα ννογάς οὗ ἴῃς [οτὰ 5Πὸὺν 
(παῖ ἴΠπόγὸ ἰ5 {πὶ νν ΒΙ ἢ 185. ὑπέγυ ἢ} ἀἰγεςι]γ, 
δῃηὰ γεῖ πῃ δεσογάδηςε ἢ Οοὐγ ἰῃϑιϊηοῖ5Β. ΝῸ 
οπὸ στυάρεβ ἴῃ ν᾽ ἣϑ οὗ αἰεςίίοη ἴο ἴῃ ἀοδά:; 
δηὰ [ἢϊ5 πδίιγαὶ βδοσίῆςθ οὗ ἰονε, δεκηονν)οαροα 
ὈΥ 4]1, Μᾶγυ δὰ πιδάε, βοὴ 5886 Κποὺν 
ποὶ ἴδ 1} ἱπιροτί οὗ ἴμε δεῖ. ὙΠ6 δηοϊπιην 
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δραϊηϑὲ ἴῃ6 ἀΔΥ οὗὨ ΠΥ Ὀυγγίης Βδιὴ 
886 Καρὶ 15. 

8 Εογ τῆς ροοῦ δἰνναγβ γε ἤᾶνε 
νν ἢ γοὺ; δι πὸ γε ἢδνα ποῖ 
ΑἰνγΑγ3. 

9 Μυκςῇ ρεορὶε οὔ τῆς [ενν8 ἴπετε- 
ἴοτε Κπενν τῃδῖ ἢδς ννᾶβ8 ἴπεγε : δηά 
ΤΠΕΥ σᾶπιὲ ποῖ ἔοσ [αβιιβ᾽ βᾶ4κα οη]γ, 
δυῖ τπδλῖ τΠ6Ὺ ταϊρῃϊ 8ες 1, ἀζᾶγυϑ 480, 
γνθοηι ἢς ἢδά τγαϊβεά ἔγοπι τῆς ἀελά. 

νγᾶϑβ ἴῃ {ἢ ἴΠ ἢγϑὲ σἴαρε ἴῃ λη δἰ δ] πηϊην. 
Πεαῖὶ ννουϊὰ κχίνο ἴπ6 Ορρουίυην οὗὨ ςοπὴ- 
Ρἰεϊίπς δὶ ννὰ5 δεξυη; δηὰ τπλί νγᾶϑ γι ΒΕῪ 
ἀοπο νος ἢ τνουϊὰ ἢηὰ [15 δ] ΔΙ πηοπὲ ἴῃ (ἢ ς 
Ρτορασγαίίοη ἔογ ἴπθ Ὀυτδὶ. 
ΤΕ νγογάϑ 45 ξίνθη ἴῃ {π6 ϑυπορί5(5 (Μαίϊ. 

Χχνί. 12; Μαῖκ χῖν. 8) ἀννεὶ] οὐ {6 Ὀγεϑεηῖ 
ἱπιροτῖ οὗ [ες ἀδεὰ. δῖ Ιοῇη σϑοορη!θε5 [ἢ 5, 
Ὀυΐ ρΡοϊηΐβ «'ϑο ἴο βοῆς ἔπγίπου ἔμ ΑΙπιθηῖ 
ὙΠοΐ σπου] ἑοϊϊονν. 

δ αἰπεΐ δὲ 44)...“ δε ἀεῤῥὶ 16..] ὌΠδ τοδάϊηρ 
ὙγΏ ἢ 15 δυρρογίοα ὈΥ ργεροπάογαπξ δι ΠΟΥ 
δῖνοϑ [ἢ15 66η56: ΒΌΣΤΙΟΣΥ ἨΟΣ 0 ΚΘΘΟΡ 10 70Σ 
00 ὧδν Οὗ ΤῺ ὉΣΟΡΔΥΔΌΪΟΣ Υ0Γ ὈΠπ718] 
λω ὦ μὲ ἐπ ἀϊε σορι γα νιθς σεγυεὶ ἐμά). 

δ6 ἱπίεγργείδιίοη οὗἉ ἴποϑε ννογάς ἰ8 αἰ βῆς 1. 
Ι 85 Ἄρροδγϑβ δί γϑείϊ β' ϊ ἔγοπλ ἴῃ ϑυπορῖίὶς 
ῬΑγα εἰς, [ηὴ6 οἰηίπιεηῖΐ νγᾶ5 ροιυγοά ουξ, ἴῃ 
νδδΐ 56η56 ςου]ὰ [ξ Ὀδ 54]ὰ ἴο Ὀ6 Κερῖ) Ὑνο 
ΘΧχρίδηδίίοηβ ἤᾶνθ Ὀδθη ρῥγοροσοά: “1,6 ΠΟΥ 
δίοῃθ: δ8δ6ὸ Ὠδίῃ ἄοπο 41] 1Π|5, 56 πδίῃῃ ὕγὸ- 
βογνεὰ Πογ ἰγεάβϑυγε ὑπϑο]ά, [δὶ 5ῃ6 παρ ῃϊ Κορ 
1τ ῸΓ ΤᾺΥ ργοραγδίίοῃ ἔογ ὑυτ)]." Απὰά δρδὶῃ: 
ἰδ ον ὮοΓ ἴο ἱκοθρ 11--ἰ]5 ννὰ8 ΘΓ ρΡΌΓΡΟΘΒΟ, 
ἀπά ἰδὲ ἰξ ποῖ ὃ6 ἀϊδίυγθοά--- ἴοΓ ΠΥ ργοραγα- 
ἴίοπ ἔογ Ὀυτγὶ4).") Βοῖίϊἢῃ οχρίδηδίοης ϑθοῖ ἴο 
41} ἰη ἢ [ῃ6 οοπίοχί. ὍΤὭΏς ἰδοῦ ρεγῆδρ8 
ἢ 1185 ἀρράγοηΐ ραγδάοχ 15 ἴο ὃδ ρῥτεΐογγεά, 
δηὰ {πὸ Ἰάϊοπι ὈΥ νυ ςἢ ἃ βρθάκοῦ ἴἤγοννβ ἢ ϊπὶ- 
586} ᾿Ἰπῖο ἴῃ ραϑί, ἀπά τεραγὰβ ννυῆδῖ 15 ἄοῃε 85 
5111} ἃ Ῥύγροβθ, 15 σοπιπλοῃ ἴο 81}] ἰδησυαροβ. [ἴ 
ΤῊΔΥ͂, Ἰαβύκορ 6 ᾳυσεοιοηοὰ ψΠοῖπογ ἴῃς 5γ- 
πορί 515 ἀσδογθο ἴπ6 σοηδυπηρίίοη σέ [ἢ 6 ννῃοῖς 
οὗ {πὸ ἴᾶγζε δπιουηΐ οὗ οἰπίπηοπὶ πιο οηθα ὉΥ 
δὲ [οδπ (κατέχεεν, Μαίϊ(. χχνὶ. γ; Ματκ χίν. 
3). Ῥατγῖ πιᾶῪ ἢανο Ὀδθὴ υϑρὰ ἔογ [15 Ὀγεὶ!- 
ΤΑΪΠΔΓΥ, ὑποσηβοίοιι5, δ ὈΔΙ Πρ, δηὰ ραγὶ 
τοβεγνοά. 
ΟΓ νιν ὀμγγίη)] ΟΥὮ ΤΑΥ͂ ΡΥΘΡΔΙΔΌΙΟΣ ΤῸΣ 

ὈΏΧΙΔ1 (ἐνταφιασμοῦ). ὉΠ ρῥτγεραγδίίοῃ, 
1Π6 [οτά ᾿πιρ]165, ννὰ5 πον Ὀόσαπ, τδουρὰ 1 
νν5 ςοπιρ οἰοὰ ἴογννατάβ (χῖχ. 40). ΜδιῪ 
πιδά ἀοπδ Ποῖ ρατγί. 

8. αἰαυαγ: γε ῥανε} Οοπιῃρ. Ὠευῖ, χν. ΣΙ. 
πὸ γε ῥατε ποὶ αἰαυαγ: Ἐογ ἴπε οἴδοῦ διἀ6 

οἵ [158 γι ἢ 566 Μαῖῖ. χχνυϊ. 20, (χχν. 40). 
ΤΠο ᾿υχίαροϑιτίοη ὈΥ ΟἾγίϑὶ οὐ Η πιϑοὶ δηὰ 
[ὴ6 ΡΟΟΥ 5 ἃ σονοϊδϊίοη οὗ Η!5 ο] δἰ πη8. 

18 15 τοηδγκδοϊο {πᾶὶ ἴΠ6 ργοπιῖϑο οὗ {δ 6 
διΐαγε τεοοσά οὗ ἔπε ἂδςοῖ οὗ ἰονε (Μαῖϊ. χχυὶ. 

στ, ΙΟΗΝ. ΧΙΙ. [ν. 8--- 2. 

Ιο αὶ Βυιῖ τἢςε ςδίεῖ ρῥγίεϑῖβ οοη- 
δ} 14 τῆλῖ {ΠΕ πιρῃς ρυζ [ ἀΖατγιιϑ 
Αἶδο ἴο ἀφδίῃ : 

11 Βεσδιιβε ἴηι ὈΥ γϑϑϑοῃ οὐ ἢϊη} 
ΤΏΔΩΥ οὐ πε ενν8 ννεπῖ ἄνγᾶγ, δηὰ 
δεϊενεά οἡ 6818. 

12 ἢ ὁ η δε πεχὶ ἀδὺ πιυςἢ ρεο- ὁ Μαῖῖ, 8:. 
ΡΪε τῆδλι ννεγε σοηγε ἴο τῆς εαβῖ, ννἤξῃ 
ἴεν πεαγὰ τπδλῖ [6ϑι18 νγὰβ σοπηίηρ; ἴα 
Τ[ γυβδίθπι, 

13; Μαῖκ χῖν. 9)) 15 οπγιτοὰ ὈΥ̓ ἰΠ6 οἠο ὄυδῃ- 
Βεϊ δὲ νῆο σίνοϑ [6 πᾶπὶὸ οὗ ἴπ6 ννοπιᾶη ψγἢο 
βῃοννοὰ [Π]5 ἀονοίίοη ἴο θοῦ Μαϑίοσ. 

9. ΜΜωορ.. ϑεαυ.] ὍΠῸ ΘΟΙΣΙΔΟΣ ῬΘΟΡ]Θ 
(ὁ ὄχλος πολύς, δοσοτγάϊηρ ἴο {π6 πιοπξ ῥτο- 
ὈΔΌ]6 γοδάϊηρ, ἴῃ νυ ὶσἢ ἴΠ6 ἵἴννο ννογάβ ὁ. π. 
ἔογπλ ἃ σοπιροιιηά ποιιη, 85 ἴῃ τ. 12) ἐῤεγείογε 
9Γ 1ῤὲ “εαυ-... ἃ5 σοηϊγασίοα ἤστο νυ ΠΕΡ 
Ἰελάοτβ (υ. 10). 
9 "δὲ εαυ5] Το οτἱρίπαὶ 15 ποῖ ἃ 5ἰπιρὶς 

Εθηϊῖνθ. Α ργθροβιίοῃ ἰ5 υϑοὰ (ἐκ,  ἱς. ἐπ) 
ἴο πιδῖς (ἢ ς]455 ομέ οὐ «υρίερ ἴῃ τι] ἰτυ δ 
νγ5 Ἰογηθὰ. ΟὐομΡ. Υἱ. όο, χνΐὶ. 17, "1. ΟΣ, 
Ψ]]. 48. 

ἐδεγείογε] Ὅς τεροσγῖ οἵ ἴδε ἴδαδξ νγᾶβ 
ΠΑΙΌΓΑΙΙΥ τιοϊϑεὰ δυγοδά. 

ἔμεαυ] ἐ. ς. σᾶτηξ ἴο Κῆονν: 1θδυ δ. 
Ἐμλθὶ ΡΟΥΠᾶρ5 οὐ ἴΠ6 δνθηΐηρ οὗ ἴδ ϑδὺ- 

Δ, ννῆδη {Π6 ἔδαϑὲ ἰοοῖκ ρίδςο. 
ποί ον ὕει" “α.ε (διὰ τ. ᾽1.)..ἃ(.δωὲ ἐδαΐ (ἀλλ᾽ 

ἵνα)... ΤΠ Ενδπροῖ δε ρίνεβ 1Π6 ζέπογαὶ δπὰ 
[Π6 βρεςιῆς ρυγροϑε. 

10. ἐδε εδἰφῦ ῥγίο 5} Ἥετε, 85 Ὀείογε, {ΠΕῪ 
ΔΙῸ ργοραγοὰ ἴογ ἀδείϑινο πηθᾶϑιισοθ. ὍπΠῸ 58- 
οτβος οὗ ἴῃς “Οὔ πηδῃ" (ΧΙ. ς0) Ξοοῇ ἱηνοϊνοά 
ἴῃ Ξδοπῆςε οὗὨ πιοζο. 

11. «ὑοπί ααὐυα}.} ν πάγονν ἔγοπιὶ δεῖν 
ΠΟΙΏΡΔΗΥ (ὑπῆγον, ν᾽ υἷξ. αϊδαπε). 

(2) 72} ε ἐγἱμριῤδαὶ ἐπ} ἱπίοογι αἦερι (14---19). 
Ι͂η 1Π 5 ἱποιἀθπί ἀραίη δῖ [οδη 5 πατταῖϊνο 15 

ῬΆΓΑΪ]6] ἴο {παῖ οὗ ἴπδ ϑυπορί 55, Ὀυϊ πιοτὸ 
Εχδςῖ ἴῃ ἀοία! 5, ὙΠ6 ϑγηορίϊσίβ 5 ποίμηξ 
οὗ ἴΠ6 γοβί δ βεῖμδηγ: δηά ἴἴ ἄρρθᾶγβ αἱ ἢγϑβῖ 
βίῃ 45 1 (ΠΟΥ ρἰδοθά ἴΠῸ τ ΠΊΡΠΔ] ΘΠΙΣΥ ου 
[Π6 5ᾶπ|δ ΟΔΥ ἃ5 ἴῃε ἰουγπου ἔγοπιλ ἰθςῇο 
(Μεῖι:. χχ. 29 ΕἾ δηὰ ρᾶγβ}]εῖ5). Απὰά γεῖ ἴῃ 
ΘΔΓΟΪ ο856 ἴποτο 15 ἴΠη6 βρη οὗ 4 Ὀγοδῖς: Μαεῖΐ. 
Χχὶ. α; [ὐκῸ χὶχ. 29ς. Απὰ ἴδε τεΐιιστι ἴο 
ΒεΙΠΔΠΥ ποίϊοοα Ὁγ δὲ Μαγκ (Χὶ. 11) ϑιιριᾳοϑὶβ 
δῖ Ἰοαϑῖ ἴῃπδῖ νυ] ]αρο ἔοσ [ἢ βίδγιίπρ ροϊηϊ. Τα 
58 Π|6 ρᾶϑβϑᾶρε οὗ δὲ Μαγῖκ βδοννβ παῖ ἴῆδ 6χ- 
Ρυϊδίοη οὗ {Π6 ἰγδάογβ ἴοοῖς ρίδοθ οἡ {86 ποχί 
ΟΑΥ. 80 δῖ ᾿ΐ ἸΏΔΥ δ τραϑοη δ ὈΪΥ ςοη)θο- 
τυγοὰ [Πδὲ 186 δη ΓΥ ἀϊὰ ποῖ ἴαἶκο ρίας Ε}} (86 
δἤογηοοη, ψ ἤθη τῆς 1 οτὰ πδά {πιὸ ΟὨΪΥ ἴο 
τορατγὰ ἴἢ6 τ ἢοἷο σἰαίς οὗ ἰπησ5 νν δου ἀοίης 
ΔΗΥ͂ 5ρεςίδὶ νγοσκ. 

12. δε πεχί αν) Τῆὴὸ ἀδγΥ δῇογ ἴπὸ ρας, 
δοοογάϊης ἴο ἴδ πδῖίυγαὶ! σοοϊκοηϊηρ, ὁ ς. οὔ 



ς Ζεςῖ. 9.9. 

ν. 13-οιρ.] 

123. Τοοἷς ὈγΆποἢ 8. οὐἁὨ ρδἷπὶ ἴγεεϑβ. 
ἂπά τνεπῖ ἰογἢ ἴο τηδοῖ ἢἰπὶ, δπά 
ογῖβά, Ηοβαππηᾶ: Β]εββεά ἐς τῆε Κίπρ 
οἵ ἴβγδεὶ τπδῖ σοπιεῖῃ ἴῃ τῆ6 πδπηα οὗ 
τε ],ογά. 

14 Απά 7εβυ8, ννῆεη ἢς Πλά ἐουπά 
Δ ΥοΟυηρ 458, 841 {πεδοη; ἃ8 ἴξ [8 
νυυιτεη, 

Ις “Εδλγ ποῖ, ἀδιυρῆτεγ οὔ δίοη : δε- 
Ποϊά, τὰγ Κίηρ ςοπγχεῖῃ, 5ιττηρ, οἢ δλη 
4358 (ΟΪϊ. 

16 ΤΏ εδβε τῆϊπρ5 ὑπάεγβιοοά ποῖ ἢ 5 
ἀΐβοῖρ]ε5 δὲ τῆς ἤγβε : θυ ννῇεη [εϑι18 

στ. ΙΟΗΝ. ΧΙΠ. 
νγλ5 ρἰογί πε, τἤξη τγεπηεπιδεγεά {ΠῸῪ 
τῆλ τπ 686 τ ηρ5 νγεγε ννγ ἴδῃ οὗ ἢ] π|. 
δηὰ ἐῤαὲ ΠΟΥ πδὰ ἀοπα τπε86 τῆϊηρβ 
πηῖο ἢ]πλ. 

17 ΤῊὮς ρεορΐε τπεγείογε τῆδῖ νγᾶβ 
ψγ πὶ εη ἢς ς8||1ε4 [Ϊ,Δ4Ζδγιϑ 
ουξ οὗ ἢἰ5 σγᾶνθ, πὰ γδίβε ἢ πὶ ἔγοπι 
τῆς ἀςλά, θᾶγεα γεςοχά. 

18 Εοτγ τἢ!}5 σδιιϑὲ ἴῃ6 ρεορὶς 4Ϊ50 
τηεῖ Ηἰπι, ἔογ τας τΠῈῪ πελγά τῆδῖ ἢς 
ἢλά ἀοῃπε [ἢ!8 πχίγδςϊε. 

Ι9 Της ΡῬΠαγίβεεβ τῃεγείογε β4ἰά 
Δηηοηρ {ΠεπΊβοἶνεβ, Ῥεγσοεῖνε γε ΠΟΥ; 

[0 πιοτπίης οὗ δυηάδγ (ἢ σοί Νίβδη, ἰῃ 9. 
ΜΠςἢ ἴΠ6 Ἰδη]Ὁ ννᾶ5 δεῖ δρατί, ἢ 1ῃ6 αγιυςὶ- 
ἤχίοη 5 ρἰδεεὰ οἡ Τμυγϑάδυ, Νίβδη 14. 

»πΐεῦ ῥεορίς (ὁ σογιτηοῖ Ρ60}]16) “δαὶ 
«ὐεγε εο»πδ...Ἶ ςοηίγαβιοα ἀραϊη νυ ἢ ἴΠ6 σοπὶ- 
ΤΏΟΝ ρθορὶο οἵ {πΠ6 [οννβ. Τ Π656 ννοῦὸ Οὐ] ]θδη5. 

᾿ς φυδεη ἐδεγ δεαγά) ἴτοτα ἴποϑε ψηο τεϊυσπιεὰ 
ἔτοπι Βεοίμδηγ. “ΓΠπὸ ννῃοὶε πδγτγαῖϊνο πιυϑῖ 
Ὅε ςοπιρατοὰ νὰ Μαίί. χχὶ. χ : Μαζὶ χὶ. 
1 ἢν: Τίυκο χῖχ. 29 ΠῸ ἴπ ογάογ ἴο ρδὶῃ ἃ 56η96 
οὗ {πὸ ἐππιυϊζιουβ οχοϊοπιεπὶ οὗ ἴἢ6 ϑ8ςδῃθ. 
Αἱ ἰαϑὲ (ἢ γιβί γιοϊ δὰ οἡ ἴπ6 ενς οὐ [6 Ῥαβϑίοῃ 
ἴο ἴῃς οπιπυίαϑπι οὗ [Π6 Ρϑορὶθ: νἱ. 1ς. 

138. ὀγαπερε: 9 ῥαίνε ἱγεο] Ὁ80 ὀὄγαπμεδε: 
(τὰ βαΐα) 977 ἢμ6 ραπείγεθ ΜΆΙΟὮ στὸν ὈΥῪ 
ἴδς νναγϑίάθ. (ὐοπιρᾶσο ᾿ Μᾶςς. Χὶϊ!. εα, ἴῃ 6 
(ὐυπηρῇδὶ Θη ΓΥ οὗ δἰπιοη ἱπῖο [Θγυβαίθπι. [ἢ 
Μαῖϊ. χχὶ. 8: Μαγκ χί. 8, ἴῃς ἰδησιάαρο 15 
ΠΟΤΕ ΚΟΏΘΓΔΪ : “ὈγΆΠΟἢο5 (κλάδους) " οΥ “1 ἰεγ 
(στιβάδας) ἔἴτοπι ἴῃς ἔγεα5.᾽" 

Ἡοταππα)] Ῥϑβ. σχυ!. (οχν.) ἃς (ΧΧ. 
σῶσον δή). Ὠϊ5 ῬΞΔΪπὶ Δρρϑδγβ ἴο ἤδνθ Ὀδθη 
νυτ 6 η 85 ἴπ6 ἀδάϊςδίίοη ῥβδὶπὶ οὗ (6 ϑοοοηὰ 
Τοάπιρίο; οΥ, δοςογάϊηρ ἴο οἴδποιβ, δῖ [ῃ6 υης 
οὗ 115 ἔουηάδ(οη-Ξῖοπθ. [π οἴἤοτ οᾶϑο [Π6 
δἰδηϊἤοαποο οὗ [Π6 γοίθγεποθ 5 οὐνίουβ. [{ 
[45 αἰϑὸ ὕδοπ βιρροθοά τηδί (Πἰ5 Ῥϑβαὶπὶ νυδ5 
υντϊτίοη ἔογ ἴῃ Ἐσαϑὶ οὗ Τδθογηδοϊος δέϊοσ (ἢ ς 
Ἀοΐυτη (ΕΖγαὰ ". τ 61). 86ὲ ποῖς κά μος. [{ 
115 νοῦ 50 ἴθ 86 οὔ ἴδ ρδὶπι- ὑγδης ἢ ο 5 
σου ]Ἱὰ καὶῃ 4 ποὸνν ἔογοθ. ὙΠῸ ῥϑαὶπὶ δἵ ργὸ- 
86ηΐ οςςυρίε5 ἃ ςοπβρίςιουβ ρίδοδ ἴῃ ἴπ6 [ον 15} 
βοῦν οο ἕοσ ἴῆ6 Νενν Μοοη. 
Το νοτγάς Δικ “εά...] ογά ἴῃ ἴΠ6 Ῥϑα]πὶ ἅσθ 

δροκεη ὈΥ ἴδὸ Ῥγίοϑὶ δηὰ 1, ονϊ65 ἃ5 ἃ ννοϊσοπλς 
ἴο {Π6 ΜΜΟΓΒΏΙΡΡΟΙΒ δὲ ἴῃ6 τοτηρίο. 

Βιε“εά... ογ] ΔΑσεοοτγάϊης ἴο ἴδθ {πιὸ 
οτάου: Β1658804 18 Ηο ᾿πδὺ ΘοΙηο ἢ 1 ἢ 9 
ὩδΔιὴη6 ΟὗἩ 86 ΓΟΣά, οΥοὸοὸ 86 Κὶπᾷ οὗ 
181801. Το ἀϊνίηο πκἰδοίοη δηὰ ἴδε παιϊοηδὶ 
σοῦ ἄσγὸ κεῖ βἰὰς ΌΥ 5ἰάθ,, 85 ἰῃ 1. 49. 

14. ευδὲπ δὲ δαά Μοιωια] 51 Ϊοδη ἰ5 951]Ἰεηΐ 
ἃ5 ἴο ἴδε πιοϊμοά οἵὗἨἩ “Πηάϊηρ" ἀείδιϊοαὰ ΌὉ᾽ {86 
δγπορί 518. 

Ω οωηᾷ 9] Οοπιρ. Ματκ χί. 1; [ὺκς 
Χῖχ. 10 (πώλον); Μαῖϊ. χχὶ. 2 (ὄνον... καὶ 
αὦλον). 

νειν 7ε:1.---- οι, 1]. 

16. Γεαγ ποῖ... Ζεςῆ. ἰχ. Τῆς δοίϊίοη 
5 ἃ αἰΞί(ηςΐ ϑγπλῦο] οὗἨ δυπλῖγ. ὙΠῸ [οτὰ 
ννᾶ8 βδεραγδίοα ἱπάδεά ἔγτοπι ἴῃς σγοννά, Ὀὰϊ γεῖ 
ἴῃ [06 Ὠυπιῦ]εσὶ ννᾶγ. ὍΤηε 5ἴγοϑθ πιυβὶ Ὀ6δ 
Ἰα!ὰ ποῖ οπ ἴδο ᾿ἰΐογᾷ]ὶ σοϊποίάθποθ, Ὀυϊ ἀροῃ 
{πὸ ΔΙ πιθηϊ οὗ πε Ἰάθὰ νυν δῖος ἢ ἴΠ6 δίῃ οοη- 
νογοά. 

16. Τῤειε ἐῤίηρ:... ἴδ οεἰτουπιδίδηοοα 
οὗ 1π6 δηΐγυ, ἴῃ6 στιάϊηρ οὐ ἴπ6 455... ὙΠῸ 
{Πτοοίοϊὰ τορεςἴοη οὗ ἴπεὸὶ νογὰς 8 ἴο ὃδ 
ποξορά. 

μπάεγο!οοά ποι] ΟΟπΊΡ. ᾿ϊ. 22, Υἱῖ. 29; (υκὲ 
Χχίν. τς (.). ὙΠ|5 δηῖγυ ννᾶ8 ποῖ δρρσοῃπεπάρά 
ἴῃ 115 ἔτι Ὀοαγίηρ {}}} (Ὧ6 Αϑοοπϑίοη πδὰ βῆθννῃ 
(6 Ξρί γι] ἡδίυσγε οὗ ἴδε 1 ογά 8 βϑονεγείηίγ. 

αἰογιβεαὴ τ. 23 ποΐδ. 
ἐῤεγ ῥαά 405] ὍΤῆθ Ενδηροὶ σὲ 551: Π|65 85 

Κηονγη ἴῃς ρατί νυῃϊοῖ τῆς αἰδοῖ ρ᾽65 ῃδὰ ἰαίκοη, 
[που ἢ μα Πδ5 ποῖ ἢϊπη56 } ἢ σροόκοη οὗ ἰΐ. 

. 17. Τρε ῥεορίε (πὶ τλῖπ 46) ἐῤεγεύογε ἐδαΐ 
«υῶ! «αυἱὦ δί»ε «υδέὲ δε... «ὁαγε γεγογά (πὶῖ- 
160886)}}] ΤῸ “ὍΘΑΓ νυ] Π655᾽" [5 υϑοαὰ δὺο  υϊοὶν 
88 ἴῃ Χίχ. 3ς. Ὑῃδ ΡῬἤγαθο 566 Π|5 ἴο ἱπΊρ Υ 
οτὸ τη 5: πΊρὶΘ αἰϊοϑίδιίίοη, ἀπά ἴο ΟΔΊγΥ 
νυ ἢ τἴ ϑοπλο ἱπίογργοίδίοη οὗ ἴῃς ἕδεϊ. 

ἐδεγείογε) 45 βιἰγγθὰ ὈΥ 86 βρί γι] Ἔχοῖΐο- 
τηοηΐ οὗ (Π15 στοαῖ οτὶϑ!5. 

«υδέη δὲ εαἰϊεά.. απΔ γαμεά...Ὶ ὌΠ ραγίϑ 
οἵ ἴΠῸ πιίγαοῖϊς ἄγ ἐἰδιϊηρυ ϑηθὰ [151 45 {ΠῸῪ 
νοι] δ ἴῃ τΠ6 ἱπηρτγεβϑίοηβ οὗ ἃ ϑβρεοϊδζου, 
δηὰ [6 5ροςϊ δ! γ ὈΓπρ5 ἢ 5οθηθ ἔογννασγὰ ἃ5 
ἴ νν45 πονν ἀδϑοδοα ΌὉγ ἴποϑο νγῇῆο Παὰ ϑθϑη ἴξ, 

18. ἔογ δὲ ἐσ {δε ῥεορὶς (ΑἸ λλῖπ 6) 
οὐδὸν ιδαὶ...1 Οὐομ,Ρ. ν. 1:ό ποίδ:; χ. 17. 

19. Τ7όε Ῥῥαγίεε: ἐβρεγεΐογε “αἱά...}1 [τ ἃ 
κὶπὰ οὗἁ ᾿γγθϑοϊιῖο ἀθβραῖσ. ὙΠεσ οὐ ρἶδης 
Βλά ἐδιϊοὰ ; δηὰ οὐἱγ ἴδε ἀῃϑογαριυίουβ ἀεδὶ σης 
οὗ “ἴδε «οδίοεῖ ργοϑῖβ᾽᾿ τεπιδίποὰ. “ ϑίψηϑ᾽" 
τ. 18) ἅτε ἃ "{Π24],᾽ ἃ “Τεπηρίδιίοη ̓" ἴῃ (Π6 
βρη βοδηΐ ἰαηξυᾶρο οἵ [οι ξογοημοπ (ΠΟ, 
Πευΐ. ἵν. 34, Υἱῖ. 19, Χχίχ. 2). 

α»οης ἐδερείυε.)] 886 πο ὈΟάγ, δηὰ πο 
Ἰοηζοῦ ρασί οὗ ἃ πιϊχϑὰ Δ59θΠΊ Ὁ ΪΥ. 

Ῥεγεείοε γε... Υο ὈσἈΟ] (θεωρεῖτε, δ υἱς. 
υἱάει)... ΤῊ νγογάς ἅγὸ ἃ πδίιιγαὶ οχδηιρὶθ οὗ 
ἴδε ψΑῪΥ ἐπ ψ ἰς ἢ πε Ὀϊάπις ἴδε ἰοδετα 80 
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γε ργενδὶὶ ποιῃίηρ ἢ ὈῬεἢο]4, (ἢ τνου]ά 
18 ΡΌΠΕ Δἤεγ ἢ Π]. 

2. 4 ΑΔΑμηά τἢεγε σνεγε Ἴεγίδίῃ 
γεεκβ δποηρ ἴπεπι τΠλῖ σάπια τπρ ἴο 
ὙνΟΥΒΏΙΡ δὲ ἴΠε ἔεδϑβ: 

21 Ἴδε 8ᾶπιῈὲ σᾶπηὲ (Πεγείοσγε ἴο 
ῬΏΠΠΡ, ννῆϊς ἢ ννὰ8 οἵ Βειμβαίάα οὗ 
ΟΆ|Π|εε, δηὰ ἀεβίγεά ἢΐπι, βαγίπρ., ϑ1Γ 
ννε νοι] ες [Εβιι5. 

ΟΔΙΓῚΥ οιἍ [Π6Γ ον σουηδοῖβ. ϑοόπα ἤᾶνο 
βίγαηρεϊυ συ ρροϑοά [ῃδῖ [6 ννογάϑ νγύθσὸ βϑρόκθῃ 
Ὀγ {Π6 βοογεῖ ἐτιθηὰς οὗ ἴδὸ [οστὰ. Τὸ νεγὺ 
ΤΊΔΥ Ὅς ἱπιρογαῖϊνα (45 Α. Ν.), Ὀυϊ {Π6 Ἰπάϊοδ- 
ὔνθ Ἀρρεαγβ ἴο Ὀ6 πιοτὸ ἰκοὶγ. . 

ὀεῥοίά (10), ἐῤε «υογἰά...1 ΤῊ σοηξεββίοη οὗ 
[πε ϑαπιδτι δη5 (ῖν. 42) 15 ἐ 1 Ά]}1Θἀ Ὀγ 1815 σοῃ- 
[εβδίοη δ [θγιιβαίετα. ὙΥ εἰβίθιη ρίνεϑ 1) δ] πηι- 
ἀϊς οχαπιρίθϑ οὗ (ἢ ιχ56 οὗ ἴῃ ρῆγαϑθ. 

ἡ: οη ΒΎΔΥ)] 50 “ΠΟΥ ἰοσὲ ννμδὲ ΠΟΥ 
Ἰοοκεοά ὕροη 85 ἰπεῖγ οννη " (Ογτ]]). 

(3) Τδε ρεμ ποι οΥ 1δὸ. Ογεεζι. {δ ῥεσυθη 
ταοἷςε. ΤόῪε ἰα"ὶ αυαγπίης (λο---16 8). 

ἼΠΙ5 ϑοοϊΐϊοη σοπίδιηβ ἴδ ΟἿΪΥ ἱποεϊάθηΐξ 
ὙνΠςἢ δῖ [Ἑὁἤη ἢδ5 τεσογάθα ἔγτοπι ἴπε ἐνεηίβι] 
ἀδλγ5 Ὀδοΐννεεῃ {πὸ ΘησΥ ἱπίο ογιϑδίοπι δηὰ 
(86 δνοπίηρ οὗ πὸ 1,δϑὲ διρρεσ. Ὑδ {πιο δὲ 
ὙΠΙςἢ ἰξ οσουγτγοά 15 ποῖ ρίνθη αἰδεποῖγ, Ὀυϊ 
ἔτοιῃ υ. 16 1ἴἴ ἀρρϑᾶγβ ἴο πᾶνε μαρρεπεὰ δὲ [ἢ 6 
εἶοϑο οὗ ἴπο σοπῆϊοϊ. [{ ἔογπιβ ᾿πάθθά ἴθ σοη- 
οἰυπίοη οὗ ἴδε ΠἰδίοσΥ. Νεὺν σπδγασίογβ ἃρΡ- 
Ῥεδγ ου ἴῃ 9οοδῆς, δηὰ [Π6 τηθῖῃοά δηὰ οχίθηϊ 
οὗ {πὸ 1 οτά 5. διΐυγο ϑονογει ΠΥ ἃγὸ Ρ ΔΙ ΠΥ 
[ογοβῃοννη (Ὁ. 32). 

Τῆδ πλγγαῖϊνο σοηϑίϑίβ οὐ ἴἤγοο ρασίβ: ἴΠ6 
τοαιοϑὶ (2ο---22); [Π6 δηβινοσ, δηά ἴΠ6 νοῖςθ 
ἔτοπι μοᾶνθῃ (23-- 23); ἴμε 1λϑὲ ναγηϊηρ (34--- 
46 4). 

240--22. Τμέθδο Οτεοκε δ ἴῃ6 εἶοϑθο οἵ 
πὸ Τοτας Γ,{π Ὀτηρ ἴπ6 Οοηΐ] ψννογ] ὰ ἱπίο 
{6]οννϑδὶρ ἢ ΗἸπὶ 45 ἴῃς Μαρὶ πδὰ ἀοπο δἱ 
[86 Ὀερπηΐπρ. Ὁ ἰγδάϊτίοη (Επ5εῦ. 6Η. Ε.᾽ 
1.13) οὗ ἴΠ6 πιϊϑϑίοη οὗ Αὔραγιβ οὗ Ἐκοϑϑα δ85 
ΓΟΌΔΟΪΥ 5οπλε τοΐδγθηςο ἴο ἴδοῖγ τοηυοθί, ΤἼΣ 
οσδὶ γ οὗ (Π6 βδεθὴρ ἰ5 ηοῖ ἤχοάὰ, [ξ ΠΊΔΥ 
ΓΕΆΒΟΠΔΟΌΪΝ δὲ ρ᾽δοθά ἴῃ {6 ουὐογ σουγὶ οὗ 
[ἢς τετρὶο (υ. 29). 

20. “4π4 (05)... ἐὐγιαἱη Ογεεζο Ἐλληνεί 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ῥγοβοϊ γίεβ οὗ ἴῃς ρμαΐθ ; ποῖ Οτοεῖ- 
βροακίης [ἐνν5 (Ἑλληνισταί), ὩοΥ γεῖ 5:ΠΊΡῚῪ 
Βεαίΐποῃ, δϑοης ἰῃδῖὶ ΤΠΟΥ “ςαπιὸ 00 ἴο ἴῃς 
ἔοαϑδί, ἱβουρῇ ἴ6 ννῃοῖς Ὀμγηϊ-οἴογιηρβ οὗ 
Οδηζϊοεβ ννοτὸ δοςορίοα. ὅ8ὲ6 1 ἰσπιίοοξ δά 
ἴος. Οὐοπιρ. οἢ. νἱϊ. 24ς: Αςἰβ χνὶ. 4, (ὙἹ}}. 
27.) Χ. 1). 

ἐῤαΐ εαρ “Ρ} δαὶ Ἡ Θι τ (ἀναβαινόντων). 
Τῆδ Ἐνδηρο σὲ ῥἰδοο5 Ὠἰπηβοὶῇ οὐ δι ἀθ {πὸ ΗΟΙΪΥ 
ΟἿ (1. 13, ν- 1, χὶ. ς 4). 

21. 1ο ῬΡΙΡὴῚ ῬΆΠΠΡ᾿5 Οὐεεκ πᾶπια ΠΊΔΥ͂ 
ἱηάϊςαῖο 4 ἔογειξτι σοηποχίοη. ὙΒεῖε νγᾶ8 ἃ 

στ, ΙΟΗΝ. ΧΙ. [ν. 2ο---24. 

22 ΡΉΠΠΡ σοπγεῖῃ δηά το] Απ- 
ἄτενν : δπά δραίη Απάγενν δηά ΡἈΠΡ 
τ6}] [ἐϑιι8. . 

22 ἴ Απά 7651:58 δηβϑύνεγοά [ἢ επΠ|, 
βΑγίπρ, ΤῊΣ ἤοιΓ 18 σοπλα, {παῖ τῆς 
ϑοη οὗ πιδη 8δμοιυϊά δὲ ρ]ογίβεά. 

24. δ εὔἰϊν, νετ]γ, ῥ ΒΥ υηῖο γόοῖι, 
Εχοερὲ ἃ Ἴοοζῃ οἵ νῆεαὶ (8]] ἱηῖο 
ἴῃς ργοιυπά δηά ἀΐς, ἰξ δι ἀεῖῃ δίοπο: 

ςοπϑίἀογαῦϊθ Οτοεκ ρορυϊαίίοη πῃ οσᾶροϊ!β; 
δηά ἴπ6 πιοπίίοη οὔ Ρἢ ]Πρ᾽5 ρἷδοθ οἵ δροάβ 
βϑιισ ϑοϑῖϑ ΞΌῺ6 ἰοςδ] γθάβοη [οσ ἀρ γἱηρ ἴο ἢἰπ. 

8:7] ὙΤῊδ είοσυ οἵ ἔπ Μαβῖοσγ ξῖνεβ Ποποὺγ 
ἴο ἴπε ἀϊϑεΐρ]ο. 

4“ὖὑό «υοιἡ “πὸ 21:1] ὌΠΟΥ υ56 [δα 
Βυπιάη πᾶπης δηὰ ποῖ ἴῃς πᾶπὴὲ οὗ ἴπο οἢῆῖςε: 
δὲ Οργ. ΜΝ ἔπόπὶ ννὸ ἀμον ΒΡΡροϑε [ῃδί 
τῆς Μεβϑίδηϊς πορὲ ραϑϑεὰ ἱπίο ἴῃ ἰδγρεῦ ἤορδ 
οὔ {πὸ “"ϑανίουγ οὗ 1π6 ννοῦ]ά " (ν. 42), 580 ῶσ 
8ἃ5 ἴἴ δϑϑιιπιθὰ ΔῃΥ ἀθῇβηϊ ἰΘη 655. 

446] Οὐοπῖο ἰηΐο ἴπε Ῥγέϑεποα οὗ δηὰ ἴδῃ 
ΙΔΥ οὐγ (που 5 Ὀεΐογε ΠῚ. 

4. ἰεἰδει “πάγεαυ] ἨἩϊΐπ ἰδ υὑπν]]]ην 
νου ΕΓ ΠΟΙ σοιη56] ἴο σταηξ ΟΥὁ ἴο τοίι58 
(6 βἴγαηψο τϑαϊθϑοὶ ἴο Ὀγηρ Οδηί 65 ἴο 186 
Ι,.ογὰ. Οοσρ. Μαῖϊ. χν. 24. 

“πάγεςυ)] Απάγενν δῃὰ ῬἘΠΠΡ Ἀρρεᾶγ ἴῃ σοη- 
Ὠσχίοῃ δζαΐῃ ἰ. 44, νἱ. 7) 8. (ουρ. Ματσκ 11]. 18. 

απά ασαΐη.. 1.5] ΑΔΑΥΘῪ οοταθῦδ δπὰ 
Ρῥιῶρ; διὰ 89. Ὁ911] ὕσ. Απάγονν [Δ κ68 
ἴη6 ἢγϑὶ ρίδεθ. Οομῃρ. ἱ. αἱ. ὙΠ σμδηρε 
ἔγοπι ἴΠ6 ϑἰηριαγ ἴο δε ῥ᾽ ΓΑΙ] ϑθοπὶ5 ἴο πιᾶγκ 
[86 ΠΔΏΠΟΥ ἰπ ΜὨΙσΝ ΠΟΥ ραὶη σουγαρο ἴο- 
ξεῖδον ἴο Ὀθᾶγ ἴπ6 τεηυσϑὶ ἴο {ΠοῚγ Μ βίου. 

2438--368Δ. Τῆο ΔῆϑυοΓ ᾿ηνοἶνεβ ΔΓ ΤΟΤΕ 
(δά ἴΠ6 ποτὲ δάπιϊϑϑίοη οἵ ἴδ Οτθοῖα ἴο (ἢ 6 
Ι,ογάϊΞ Ῥγέβθηςθ. Ὅδὸ οχίθηβιοη οὗ ἴῃ Οσοϑροὶ 
ἴο ἴπθ ννοι]ὰ τοϑῖβ ου ἴη6 ἢ θαίῃ οὗ Ομγιϑῖ, οἡ 
Ηἰ τεϊδοϊίου Ὁ Ηἰβ οὐγῃ ρεορὶ9ὲ. δ ἰ5. οὐ 
411} 5᾽ἀ65 ἃ πηγϑίθσῃυ, ῬαγΥ τηῖθ} 1 10]6 Ὁ τυμαῖ 
νν6 566 (23---26), γεῖ, {πκ6 ἃ ἀϊνίπθ νοΐϊοθ, ΟΠ]Υ͂ 
1η[6}} 15 1Ὁ]6 ἴο [ἢ οθ6 ννῆο σεςοῖνο 1 ἢ σϑυπιρᾶ- 
[ἢγ (27---23), ΜΉ] ἔμ {{π|6 οὗὨ {τ|4] 15 ϑμογῖ 

(34--36 4). 
23. ὕει: απιαυεγεά (ΔΒ ΎΘΥΘΙΙΣ) 2δε»1) 

ἴῃς ἀϊδοεῖρ!εβ. ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ ἴπὸ Οὔθεκθ σᾶπιο 
ἢ ἴΠ6 ἀϊδεὶρὶοθβ. ὙΠῸ Ἰογτὰ ἴποθη ἴῃ {Ποὶγ 
Ποαγίηξ, δηὰ ἴῃ {πὸ ποᾶγιηὴρ οἵ ἴπθ τα ]- 
ἰυάς, υπίοϊἀοα ἔπε ἀδερεοβὶ ἰρηιῆσδπος οὗ 
ἴπεῖὶγ τραιιθϑὲ 1η σοϊδίϊοη ἴο ἴπ6 σοῃβιπιπ)δ- 
[ἴοη οὗ Ηἰβ5 ονὴ ψογὶ. [ἴ 15 ἢοΐῖ θϑᾶϑὺ ἴο 
ΒΌΡΡοΟΘΘ εἰἴμογ παῖ ἴῃς ἱπίογνιονν ἢ (πα 
Οτθοῖκβ ργθοοάθα σν. 23.) οὐ {παῖ ἴῃ ᾿ἱπίογνίεν 
νν85 τοίιϑοὰ, οἵὐἵ ἴπαὶ ἰδ [ΟἹ οννοὰ δθοσ {ἢ |15 
ϑοθπθ. Οη ἴδ οἵδεῦ δαπὰ δῖ οί ἢδ5 ρὑγθὸ- 
βεγνοά ᾿ι5ῖ 50 πη ςἢ οὗ ννμβδΐ ννὰβ βαἱὰ ἴῃ ΧΈΡῚῪ 
ἴο τῃοῖτ γεχιιοδὲ 85 ξίῖίνθβϑ ἴθ ροιτηδῃοηξ ἰηϊεῖ- 
Ρτείϊδίίοη οὗ ἴδ ᾿ποϊάθηΐ, ἀπ ὯΟ πιογδ. 

ΤΡε ῥομγ ἐς ον») ΤῊΘ Ἰπαυ ΤΥ οὗ Π6 Οτθοκα 
δεγαὶἀθὰ ἴῃς ργοοϊαπιδίίοη οὗ ἴδε Οοϑρεὶ ἴο 



4 Άλιι. το. 

ν. 25---27.] 

δυῖ 1(1τ ἀϊα, τ Ὀγηροῖῃ ἔογίἢ πχυς ἢ 
ἔγυϊτ. 

ἃς 4ἢε τῇδε Ἰονεῖῃ ἢ 8 1" 5}2]] 
Ιοβα ἰξ; δπά ἢς τῆλι παίει ἢΪἷ8. 11 
ἴῃ τ 8 νγου]ὰ 5841} Κεεὲρ 'τ υπῖο 11ξπ 
εἴεγηδὶ. 

ἴῃς Οδηΐεβ. Εοτ {Π1|8 ἴῃ. Ῥαβδίοῃ δηὰ ἴΠ6 
Ἀδϑυϊτοσίίοη ἡγεῖ ἴΠ6 ΠΟ ΟΘΒΑΓΎ ΟΟΠΟΙΙΟΗ5. 
ΟοΡ. χ. ὡς Η͂. 

Τὸε ῥοωγ) χὶϊὶ. σὶ ποῖδ. 
ἐῤῥαὶ ἐῤῥὲ ϑοη οΓ νιαπ...}Ἱ ΤὍῆο βεηΐοποθ 

οἰδηάϑ ἰῃ σοηϊγαϑὶ Ὦ χὶ. 4. ΤΏογο ἔδὸ ςρη- 
{τ4] Ἰάθα 15 ἴῃδὲ οὗ ἴῃ ϑοῃ 85 ἴπε γοργοβδθηϊδίνο 
οὗ ἴπ6 Ἐδίδογ ἰὴ ροννογ: πογὸ (δὶ οὗ ἴ6 ϑοὴ 
85 ἴῃ γσεργοϑοηϊδενο οὗ μυπηδηϊγ. 

ἐδαὶ (ἵνα)... «ῥομίά δὲ...}ὺ ΤῊϊ5 ἰβϑιις νγᾶϑ 
Ῥατί οὗ ἴδε ἀϊν!πθ σουη56]. (ΟομῃρΡ. ΧΙϊ!, 1, χν!. 
2 Ὠοΐθ, 22. 

δε γσίογ βε44] ΤῈ βίογυ οὗἩ πὸ δοῃ οὗ πηδῃ 
ἷαλν ἱπ ἴπ6 Ὀτγιηρσίης ἴο ΗΙπιβοὶέ οὗ 4}1 πιεπ 
(υ. 32) Ὁγ ἴῃς Οἴοββ, ἀπά στιϑίηρς 1γου ἢ ἀοδίῃ 
δῦονο ἀφίῃ (ςοιρ. συ. 32, ποῖθ). ἴῃ [ἢ]8 
ὙἹΟΙΟΓΥ ονοῦ ἀθδίῃ Ὀγ ἀδδίῃ ἴθογε ἰ5 {6 σου- 
Ρἰοῖο δηλ Ποςῖὶα ἴο ἴπ6 Οτεεὶς νίονν οὗ ["ξδ, ἴῃ 
ὙΠ ἢ ἀοδίῃ ννὰ5 πιἀάθη. (Οὐοπιρ. Ὑ-. 16, νἱϊ. 
39) ΧΙΕΠ. 41 ποῖς, ΧΥΪΣ ποΐο, 11. 11. 

24- 27. Τὸ δεῖ ννῃϊοῦ Πᾶ5 Ὀδθη δῃ- 
πουησοὰ ἴῃ Ὁ. 23 (ἐξα... φίογ με.) 15. 11}15- 
ἐγαϊθὰ ἴῃ ἴῆγδο βιισςδδϑίνο σίαρθθ. [1{ 15 βδῆοιννῃ 
(παῖ 16 Ἰἶδ σοπλεβ τρσου ἀδδίῃ, βΊΟΥΥ 
Ὠχοῦ ἢ 5δογῆςο, ἤτβέ ΟΥ̓ Δἢὴ ἜΧΑΠΊρΡΪς ἰγοῖῃ 
παι (υ. 24), ἴπεη ἴῃ ἴδ οχρογίεποθ οὗ ἐΪ5- 
οἰρ᾽βῃὶρ (νυ. ἃς ζ.), ἀπά 15] ἴῃ γεϊδϊίοη ἴο ἴΠ6 
[τὰ Ονη ψογκ : Ηδ οδπιὸ ἴα Ης τηϊβῆῖΐ 
ἸΔῪ ἀοννῃ Ηἰδβ 16 ἰπ ογάογ ἴο ἴδε 1 δρϑϊη 
(υ. 2). Οὐομπιρ. χΧ- 17). 

24. εγιγ, ΠΣ κε ΤΒο Ἰανν οἵ δίς δοΣ 
ἰδ (πγουρῇ ἀεδίῃ ἰ5 ϑῆοννῃ ἴῃ ἴπ6 5ἰπιρίοϑί 
ΔΠΔΙΟΡΥ. ΕΝΘΓΥ ΠΟΌΪΟΓ ἕογηχ οὗ Ὀεοὶπε ὑτὲὸ- 
ΘΌρΡοΟΞ65 ἴῃς [ο85 οὗ [αἴ νυ ἢ Ργθοοάσ5. 

Ω εογπ 97) «υδεα!} Ὁ}. Φ εογη..., ἴπαϊ εἰοπιοπί 
ὮΙ σὮ Ὠ45 ἴῃ 11 ἴΠ6 ῥΠηςΙρΙΘ οὔ δα πὸνν στονίῃ. 
Οομρ. τ ὕον. χν. 268 
. γα} ἱπίο ἐδὲ φγοιά ϑεραταῖθά, {παὶ ἰ5, 
ἤτῸμπὰ 41} ἱπ νι ἢ ἰξ Βδὰ ἱϊνεὰ Ὀεΐογο. ΤΠ 
58Π|6 Δςἴ ἰ5 Οἡ Ομδ δἀδ 4 ϑονίης δπὰ οῃ ἴδῃς 
οἶδοῦ 4 (Δ]1Δπ|ς. 

“ αὐϊάεσιθ ΨΥ ιϑδ017 αἱοπε (αὐτὸς μόνος)] 
[π [15 56η86 ἰϑοϊδί!οη ἰ5 ἴγυΥ ἀθαῖῃ. (ὐοΙῃρΡ. 
ΥἹ. ς1, Ποΐθ, 

256. ΤὍΤδο ξοηογδὶ ἰγυ ἢ οὗὨ υ. 24 15 ργοϑοηϊοά 
ἴῃ 115 ἢἤπδ] δηςμ65]5 ἰπ σεϊδύοῃ ἴο ὨυπΊδη 
16. ϑδογιῇοθρ, 56 ξ-ϑυστεηάοσ, ἀφδίῃ, ἰ5 (86 
ςοηάϊιίοπ οὗ {πὸ ὨΙρδοϑὶ {1 : 565} 655 15 τῇδ 
ἀεκίτυςζοη οὗ ἰδ. ὙΠῸ ἰδηριιᾶξζε 15 οἰ Οϑεὶν 
ῬΑΤΑΙ]οὶ ἴο ννογά3 γεσογάθα ΌὉγ ἴμ6 ϑγπορίσιϑβ: 
Μαῖι. χ. 418 ἤ; 1κ6 χνίϊ, 32. 

ἰουείδ... δαϊειρ ῥὶς ΠῚ Το οὔρίηδὶ ψογάὰ 
(ψυχή) τεπάεγε “1 Βεγὸ δῃὰ “" 500] " 
ἴῃ ν᾿. 27 15 σοιηργθἤθηϑινο, δηὰ ἀσϑογίθες {πὲ 
νὨιοδ ἴῃ Θᾶς ἢ οᾶϑο δχρθϑϑοβ (ἢ6 ἔμϊηε95 οὗ 
125 ςοηίίηυοι!5 θείης. δ ννῇο 566 κ5 ἴο 

στ. ΙΟΗΝ. ΧΙ]. 

26 [ΙΕ Δλὴν πιδλη βεγνε πε, ἰεῖ ἢϊηὶ 
[Ὁ]]ονν πὶ; δηά ννῆεγε 1 δηϊ, ἴδμογα 
512]] 4180 ΤΥ βεγνδηῖ δε: ἰξ ΔΠΥ πιδη 
8βεῖνε πιθ, ἢϊπὶ νν}}} σιὶγ ΕἌΙΠογ Ποποιτ. 

27 Νὸονν ἰ5 ΠῪ 80] (του δ]εά ; δηά 
Μηδ 5}8}} 1 8αγὴ Εδιίμεγ, βᾶνε πὲ 

ξαῖδοῦ τουπὰ ἢ πλ56 1 τπδι νυ οἢ 15 ρου σα Ό Ϊθ, 
50 ἔᾶγ' ρϑυβῆθβ ἢ τ: 6 Ψν ΠΟ ἀἰναϑίβ ἢ: πιϑο] 
οἵ 8}1 ἐπδὶ ἰ5. οὗ (815 ννου]ά ΟὨΪΥ, 50 ἴδΓ ρύοραγοβ 
Ὠιπι56}} ἔογ ἴδ Πιρ δον 16. 

σῥαδ ἰοσς 4] ἰοβϑῦμ 22, ΟΥ̓ ΡΟΓΠΑΡΒ, ἄ9- 
ΒιτουοῦΣ ἐΐ (ἀπολλύει). ὙΠ6 5665}. πιδῃ 
ψγογΚ5 ἢἰ5 οὐγη ἀδδίγιοτςίοη, Οοτρ. Μαίϊ. χ. 
29, ΧΥΪ, Δς; [μ0Κ6 ΙΧ. 24. 
ῥαϊε! 1 [Ιἀκὸ χῖν. 26, ποίδ. 
ἐπὶ ἐῤὲς «υογί4 50 ἴατ᾽ ἃ5 ᾿ἴ ἰ5 θουππὰ ἃρ ν ἢ 

{παι νν ἰς ἢ 5 ουϊνγατὰ δηά ἰγαηϑιϊουυ. "ΤῊ15 
γοτ] ἀ ̓ ἰ5 ορροϑβοά ἴο ἴΠ6 Κίηράοπι οὗ (ἢ γῖϑβί. 

426 δὲ ἰπιῖῃ οχριοβϑοά ἰῃ συν. 24, ὃς ἰ5 
ΔΡρ  οα σρος δι γ ἴο ἴΠ6 οἾ41π|5 οὐ ἀ!5ς! ρ]βῃρ. 
ϑογνίοδ 5 ργοργόβϑινο (ςΟΠΊΡ. ΧΧΙ. 19 (.), Δηἀά [ἢ 6 
οἤοτί οὗ “""ἐοἸ]]ονντην " ἀοο5 ποῖ ἔδιϊ οὗ [15 ἰββδυθ. 
ἔνεη ον ἴδε ἀϊδοίρ]ο ἰ5 ἢ 15 Μαβίογ ((ΟἹ. 
11. χ; σοῃρ. χῖν. 3, ΧΥΠ. 24). ΤΠ6 “πιθ᾽ 5 
ἴῃ ϑδοἢ οδϑὸ δι ρηδίὶς : δηὰ ἴδ σερεϊοη οὗ 
16 Ῥγοπουπα ἰπ (Π6 οτἱρβίηδὶ 15 τοπλλγ ΚΔΌ]ς 
ἐμοί. ἐμοὶ, ἐγώ, ὁ ἐμος). 
οι] οσι ον: ἐν 1ο ΠἾ, ΧΙ. 22, 26. 
01 Ὀδη6 ΟἿ δῖπ6 11 ἡ διυιῖ 4ιιδηάο 6596 π18]6 
ροϊεσγις σὰπὶ ἴ11ο }" (Αὐξ. «ἡ ἰοε.) 
7 αν »παη... ἢ} (Ὁ86) δαϊρεγ ῥομομν] 

ΤΠοῖο ἰ5 ἃ κἰρηϊβοδηΐς σἤδηρο οὗ ογάοσ ἴῃ {15 
εἶλυθϑο. Το ορδ5|5 1165 Οἡ Ζην ἂν ΟΥ̓ 
Οτοοῖκ, δπὰ ποῖ οὐ »ηςο 45 Ὀσδίογο. ον ο 
Βοπουβ 15 ποῖ ἀδϑοσγί θεά 5 "Ὧν Ἐδίπογ," ὑυϊ 
45 “πὸ Βδίποι," ἴ1ὴ6 ΕΔΙΠοσ οὗ (ἢ ϑοη δπά οἵ 
(6 Ὀδ]ονοῦ. Οοπρ. Ααἀάϊεϊοηδὶ Νοῖθ οἡ ἵν. 21. 

ΑἹ. παῖ Ὡς ἢ ἰ5 ἵἔσιιθ οὗ [Π6 ὈΘ]ΙΈνῈγ 15 
{6 «50 οὔ Ομ Ηθ ρμαϊῃβ Ηἰ5. φίοῦγ 
[Πγουρἢ 5υβεγηρ (ΡΠ. 11. 9); δπά 50 Ης 
ἴχγηϑ πονν ἔγοιῃ ἴπ6 βΈΠοΓΑὶ ἰᾶνν ἴο 115 ρεσβοιαὶ 
δρρἰϊοδίίοη ἴο Ηἰπηϑο]ξ. 

1 ν}}} Ὅ6 ποιϊςοαὰ {μάὲ ἴῃ ἔπε 1 οὔ ἴῃς 
Ι,οτά ννὸ σοῃϑίδηςΥ πα ἰγδηϑί[οπ5 ἔγοπι ΟΥ̓ 
ἴο βοστον (ςοιῃρ. ἔμ χῖχ. 48 ἢ, 4 Εἴ); δπὰ 
ςοηνογϑοὶν (Μδ[ῖ. χὶ. 20 ἢ, 2ς 8... 

»} “ομἱ (ψυχή)) ἴῃ ΜΜΠΙςἢ νγὰ5 ραϊδβογοά ὑρ 
186 ἔμ] 1655 οὗ ργέβοηξ δυπηδη [6 (τ. 25. ποῖδ). 
Οοῃῃρ. χ. τσ ἴξ; Μϑδίῖ. χχ. 28, χχν!. ,8:; Μαχκ 
Χ, 4ς, Χχῖν. 24: ΑοΙίβ ἴ᾿. 22. ΜῈ [ἢ 5 1ῃ6 
βρὶ γς " 5 σοη[ταϑϊθα χὶ. 32, ποῖθΘ. Το ὁ"500}}" 
(ψυχή, δ΄ υἱξ. απίνια) 15 πε 5εδί οὗ ἴδε δυιπιδῃ 
Αἰϊθοϊοηβ: (86 “5ρὶ ἰ᾽" (πνεῦμα, Ν ϊρ. “ρίγί- 
4...) 15 ἴδ ϑεδῖ οὗ {πε σε ρίουβ δβοοϊοηβ, ὈΥ 
ν Ὠἰσἢ πλᾶη ΠοΙάβ σοηνεγϑο νἢ Οοά. 

ἐσ. «γομὀἰ] ὙΠῸ 5μοςῖκ ἢδ5 σοηγα δἰγοδάγ, 
Ὀυϊ τῃε οἴἶεςι5 σοηῃεϊπιο (τετάρακται, Ψ ΪΣ. ἐμγ- 
δαία “1; σοιρ. ΧΙ. 32) ποῖθ). Τῆθ ργόβθῆςς 
δηὰ ἴῃς ρεϊτοη οὗ ἴπΠ6 Ουωτεεκϑ ἐογεῃδάοννοὰ 
16 Ἰυάρτηεηῖΐ οὐ ἴῃς δηςϊεηῖ ρεορῖθ, δηὰ 
Ὀγουξμῖ ἰογνναγά [Π6 πιδᾶηβ Ὁ. ννῃιςἢ τ ννουϊὰ 
Ὀ6 δοςοιρ) δηθὰ. Ὅὅμὸ ρῥγοβροςί οὗἁ [ἢ15 οδῖδ- 
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ἔτοπι 1818 Βουγ: διιῖ ἔογ τῃ 8 σᾶυ8ε 
σᾶπηε 1 υπηῖο 1τἢ18 Πουτ. 

28 διδεῖ, ρβ]ογν τῇ παῖε. ΤΒεη 
οᾶπης ἴπεγα ἃ νοῖςς ἔἴοπη ἤεάνεῃ, 547}- 
ἐπρν 1 ἢανε Ὀοτὰ ρογιβεά 2:, δπὰ ν}}]} 
δἰογιγ 1 δραίῃ. 

στ, ΙΟΗΝ. ΧΙ]. ν. 28---3ο. 

29 ΤῊἼε ῥρεορῖὶε τπεγείοτε, {παῖ βιοοά 
Ὁγ. Δηά Πελγὰ 21, 5α᾽ὰ τῇλι [ἴ τπυπάεγοά: 
οἴποῖβ βαἱά, Απ δηρεὶ βρᾶίε ἴο ἢἰπι. 

30 |εβι5 ἀηβνγεγεὰ δηά 5414, ΤῊ]5 
νοῖὶςε σδπὶῈς ποῖ δεοδιβε οὗ πιὸ, δῖ 
ἴογ γουγ 5468. 

Βίγορῃθ νγᾶϑ ὑογῃδρβθ ἴθ οσἱϑὶ5 οἵὕ ἴθ 1, ογὰ 5 
ῬΓοϑεηΐ Τςοηῇϊςί. 

«υραὲ «“ῥαἰΐ 1 (αυδαὲ ταὰϑῦ ἢ “««,ὁἢὕ}ώὁ ὙὍΠε 
Ποηῇϊςϊ, 45 δ [6 Τοιηρίδίοη, 15 ἃ γε] οὔθ. 
Το τπουρῆϊ οὗ ἃ ροβϑιθ]θ ἀεἰϊνογαηςα 18 ὑτὸ- 
δοηΐϊ ἱπουρῇ ποῖ δάπι θά. 

Ἑαΐῥεν...  ῥομγ] ὙΏοθα ννογάβ ἤᾶνθ Ὀθεη ἴη- 
ἰογργεϊεα ἴῃ ἴννο νοσγὺ αἰ ογεηϊ τηοάθβ. ϑοπὶα 
δᾶνα ἴθ [ῃοπὶ 85 ρατγί οὗ [πὲ ἱπίοσγοαζίοῃ: 
“5}|4}} 1 54Υ, ϑᾶνο τὴ ἔγοπὶ {Π1|5 δοὺυγ Ὺ᾽) δηά 
Οἴδοῖβ ᾶνθ ἴδίοη ἴδεπὶ 845 ἃ [ἿᾺῸΔ] ὈγΑΥοΓ. 
Αραϊηϑὲ ἴπθ ἔογτηοσ ἱπίεγργείδιίοη ἰξ σπᾶν Ὀὲ 
ὑγροὰ [Πδῖ [ἴ ἀοεβ ηοΐῖ [8}} ἰῃ ν ἢ 1π6 ραγα]]ο] 
αοἴδιυιϑα νν Ὠϊςἢ ΦΌ]]ονν5: ἔαέδεον, κίον Τὸν παριε; 
ΠΟΓ ΜΠ ἴΠὲ ᾿Π ΘΠ5ΙΥ οΟΥἩὨἨ 1ῃ6 ραϑϑᾶροὶ ποὺ γεῖ 
ἢ (ἢς Κιπάγοα ρᾶϑϑαρος ἴῃ [δὲ ϑγῃορίπίβ 
(Μεῖῖ. χχνὶ. 39 δηὰ ραγδ}16]5). 
{πη ἴη6 ννογὰβ Ὀ6 ἰακθῆ 8ἃ5 ἃ ὈγΔΥΘΥ ἴῸΓ 

ἀοἰίνεγδηςθ [ἴ ἰ5 ἱπιρογίδηϊ ἴο ποίϊςθ {πὸ ὀχαςῖ 
ἔοττῃ ἴῃ νυν ῃ ἢ 1 15 ὀΘχρτεβθοά. ὍΠὸ ροιτίοη 
56 ἴοσ ἀδἰνεγδηοα οἱ 9" (σῶσον ἐκ, δ υἱξ. “αἱ- 
αἵβεα γιὸ ἐκ ῥογὰ ῥῴε) πὰ ἢοῖ ἔοσ ἀδ᾽νογδηςθ 
ον (ἀπό) ἴϊε οΥ151]5 οὗ ἴ|4]1, 80 ἰπαΐῖ τῃ6 
Θ6η56 ΔρΡΡΘΔΑΓΒ ἴο ὯὍδ6 “ὁ ὈΤΙΠΡ ΤΠ6 584 {6]}} ουΐ οὗ 
ἴη6 ςοῃπῆιςι" (Ηδῦγ. νυν. 2), δπὰ ποῖ 5: π|ρὶῪ 
Δ ΚΘΟΡ πΊ6 ῸΠι δηΐογίηρ ἱπίο 11." ΤὍπι5 {Π6 
ννογάὰβ ἄγὸ ἴῃ ἴππ|6 δῆθννοσ ἰὸ [Π6 ῥγοσθάϊης 
΄αυοδίίοη. “1 ννηδίονογ νὰν [τ τὺ Ὀ6 ΤῊΥ 
Ψ}} ἴο ΓΓΥ πι6, ϑᾶνθ τὴο οιιῈξδ οὗ ἴῃ ἄδθρ οὗ 
ΔΠϊοϊτοη." ΤὙΠεΓδ 15 σοπηρίοῖα ἰσυϑῖ ἄνθη ἴῃ 
ἴδε ἀορίἢ οὗ ϑδοσγονν. Οομρ. Μαῖϊ. . ε. 

[{ὴ15 ϑοῆϑο θ6 δάορίοα ἴθ δάάνουβαῖνο ρᾶγ- 
τἰςῖθ ννιςἢ ἤΌ]ονν5. (δωξ...) Ὠ45 1Π6 τηραπίηξ : 
ΝΔΥ, [Π151 ποϑὰ ηοΐ 58γ : ἴδε δηἀ 15 Κποννῃ."" 
ΎΤΠὸ ρϑυκιοη τηὶρ ἢ 5θθπὶ ἴο ἱΠΊΡῚῪ ὑποργιδιἶγυ, 
Ὀμὰὶ Ποῖα 1ΠοῖῸ ννᾶ5 ποῆθ. [ἢ οὔ [ἢ6 οἵποσ 
μαπά, {πὸ ννογὰβ ἀγὸ ἴδκθῃ ἃ5 ἃ ὈγΑυοσ ἴοσ ἀδ- 
᾿Ἰΐνεγαποο 2» ἴῃ σοπῆϊςϊ, οὐ ἱπίεγγορδίνεϊυ, 
1[Π6 δὲμέ 15 ἃ 5ἰπιρὶς σογγεςῖϊνε: “ἢ ΝΑΥ, τη 5 1 
σδηποῖ 5Δ4Υ, ἴοσ 1 σᾶτηθ ἴο ϑιιδίδιη 1ἴ.᾿" 
)ῶν τδὶς εαι 9] ΟἾἸγῖδὲ σᾶπιὸ {πὲ Ηδ παρῃῖ 

Θηΐοῦ ἰηΐο (ἢ6 ἰαϑὲ σοπῆϊςί νυ ἢ δἰ δηὰ ἀθδίῇῃ, 
δηὰ Ὀεΐηρ βανθὰ οιἱ οὗ ἴἴ νη ἃ {ΠυΠιρἢ Ονοῦ 
ἀραίῃ Ὁγ ἁγίης. [10 τὸ ἐδίϊγο οὐ ἰϑγδοὶ ννᾷβ5 
ἃ (δ ῖ οἹοπιθηξ ἴῃ (Π6 1,ογά 5 ϑογγονν, [ἢ15 ννᾶ5 
ἃ 5ἴορ τονναγάβ ἴθ ἘΠΙΎΘΓΘΑΙ ννοτὶς νἢῖοἢ Ηδ 
οᾶπιθς ἴο Δοςσοπλρ 5} (Άοπι. χὶ. 11). ϑοπὶθ 
μᾶνθ βιῃρροβοά ἴπδὶ ἴῃς ννογάβ ᾶγὰ δηἘοΙ ρΑΙΟΥΥ͂ 
οὗἩ [Π6 ὈΓΑΥΟΥ ΜὨϊςἢ ἐο]]οννβ: “1 σαπιὸ {παῖ 
ΤῊΥ παᾶπὶὸ πιρῆϊ Ὀὲ φρο βοὰ.᾽" ὙῊ15 ἰβουρἢΐ, 
Βοννθνοσ, ἰδ τογο Ὡδίυγα ΝΥ ἱηοϊυάἀοά ἴῃ (ῃς 
ἔοττηογ ἱπίουργοίατοη. ὙΠῸ πᾶπὶὸ οὔ πὸ ΡΟΣ 
ννᾶ5 ξἰοσι πο ΌὉγ ἴῃ δοη᾿β δὺυβοϊ]ιῖε 561[-5δουι ῆςο. 

48. ᾿αιΐῥον, σίογ ἐδ παριθ] Ἀλονθδ] ἴο πλθῃ, 
δηὰ δεῖθ ἴο Οτξεκβ 45 ἴπὸ σχοργεϑοηϊζδίϊνοϑ οὗ 
ἴδιο Πεδίῃεθη νγου]α, ἰῃ 411 [15 πιδ]οϑῖγ {π6 ἔμ] 655 

οὗ τΠη1|5 ΤΥ {π|6 ϑῆονγη ἴπ ἴῃς ὅϑοη. ον [815 
βῃουϊὰ Ὀδ6 15 ποῖ Ἔχργεβϑοά, Ὀὰῖ [ἢ6 τείθγεπος 
15 οἸθα τυ ἴο ἔπε Ἰπουρπί οὗ νυ. 22. ΤΣ νοῖςδ 
5 {π6 Δ5ϑγδηοθ δηὰ ποῖ ἴΠ6 δοίυ δὶ δι] ] πλοπῖ. 

Τδεη εαρῖς ἰδέγο... ἢ ῬΆΘα οδτλθ ὕμποχθ- 
ζοσϑ... Ὅμο ὀχργοββθίοη οὗ ἴπθ ὑγαυογ οδγτιοὰ 
ἢ 1[ἴ [Π6 ἀρρτορσγίαῖο ρἰεάρο οὗ ἔμ] Π] πχεηΐ. 

Ω «οἰξέ γον» (οαν οὗ) δεαυεη) ΤὍδὸ υζίεῖ- 
ΔΏΟΘΘ νγᾶϑβ γϑὰ] δηςὶ οὐ]οςίίνο, [Πα 15, ἰξ νγᾶ5 ποῖ 
ἃ τστὸ ἰπυπάογ-οϊαρ ἱπτεγργεϊθα ἰη (ἢ]5 σεηϑ6 : 
γεῖ, |1Κὸ 4}} βρὶ ταδὶ {Πρ 5, [ἢ15 νοῖςε γε]υϊγοὰ 
ΡτΙορδθαάηρθθ ἴῃ ἴπ6 ογρᾶῃ ἴο ὙΠ σἢ ᾿ἴ ννγᾶϑ 
δαάτεσθοα, Ὑπυ5 ἴῃ ἴῃς Βα Κοὶ ἴῃς ἀϊν!ηθ 
Πηεβϑᾶρο ννᾶ5 ποῖ ἴδ ρῇγϑιςαὶ βουπα ἴῃ [561 
Ὀυϊ ἴδε οἴδρπηρ οὗ τ. ὉΝ ἤϑοῆο οη Ματκ 1. 
11 αυοΐοβ Δη ἰηϊογεβίηρ γα οη οὗ ἃ ἀἰνῖπε 
γοΐςο νυν ἢ νυτηρβϑοὰ ἴο ἴπ6 νγοσί οὗ Η!ΠΠ]Π]εὶ. 

1 βαῦυε δοὶῥ »ἱογίβεά...) Οὖτ, πιογα αἸοϑοὶγ, 
1 Ὀοὰ ΞΙΟΣΊ θά 2, ἰἢδϊ 5,9 ΤΥ πᾶπιῈ 858 
Ἐδίδογ, ἴῃ ραϑί {ἰπ|6, απά «υἱὲ σίἰογ ᾿. ὙὍΠῸ 
τείεγοῃοθ ἰ5 ἴο Ὠἰδίογις ἕδοῖϊβ ἴῃ {πὸ ᾿ξ οὗ 
ΟἸγιβῖ, 45, ἔοσ ὀχδηλρῖο, ἴο ἴΠ6 51]5ὴ5 ννῆϊςἢ Ηδ 
ὙΥΓΟΌΡὮΪ 85 5:5 πη5 οὗ ἴθ Ἐδίδου (σοιῃρ. ν. 232, 
ΧΙ. 40) ; ΟΥ̓ ΡΕΓΠΆΡΘ ΠΟΤΕ ΘΘΡΘΟΙ ΔΙ Υ ἴο ἐπ στοδὲ 
ΟΥ͂565 1η Ηἰβ5 "λΙπιβέγυ, {πὸ Βαρί5πὶ (Μαζί. ἢ]. 
17) δηὰ {πε Τταηβῆριγαίϊοη (Μαῖξ. χυῇ!. ς), 
ἴῃ Ὡς ἢ Ηἰ5 δοηϑῃὶρ, δηὰ 50 ἴθ Βδίμοτγ᾽ 9 
σΠδγδςίοσ, ννᾶ5 γονοδί θα. 

«υἱδ! σίογ 1 ἀσαὶπ] ΤὨῊΐβ ρμ]ογιβοδίιοη 
νγὰ5 Ποῖ ἃ τοῦ γορετοη Ὀὰΐ ἃ σογγεβροπάϊην 
τηδηϊ βίο οὗ [ῃ6 Βαίῃου᾽ 5 ρίοτγ᾽Υ. ὍΤἢὸ 
ΕἸου βοδίίοη ἀυτηρς (ἢ6 ᾿ἰπιϊῖοά, Θαγ ΠΥ πη1- 
ὨΪΒΙΓΥ ἴο |5Γδ6] ννὰ5 [Ὁ] οννεὰ Ὁγ ἃ ρ)ογι βοδίίοη 
ΔΏΞΥΥΟΓΙ ΩΡ ἴο {πΠ6 ργοοϊαιμηδίίοη οὗ ἴδ μηϊνεῖβδὶ 
Οοθρεὶ ἴο πὸ ννοι]Ἱά. 

49. {ρὲ ῥεορίς (πλαϊυλῦπ 9)... δας “«οοά 
9] νι. 2λο; Μαῖίῖ. χχυϊ. 23. ὙΠΟΥ ννεγὲ ρῥσο- 
ὈΔΌΪΥ ἴῃ [πο ουΐοῦ σουτῖ οὗἉ ἴδ6 ἱοπιρίο. 

απά ῥεαγα Οπιῖ ἡ. ὙὍῆο οδ]οςὶ 15 ἰδ 
ῬυΓΡΟΚΟΙ͂Υ υπάοῆποα. ΒῸΓΣ ἴδ πιᾶ55 ἴΠ6 νοῖςβ 
νγ95 ΠΊΟΙΟ δσουπὰ. ὙΤὴ6 δρρυθῃοπϑδίοη οὗ ἃ 
ἀϊνίπα νοϊςδ ἀθροπάβ Ὡροῦ τηδΔΠ᾽5 ΠΑΡΔΟΙΓΥ [ῸΓ 
Ποασίησ. 15 ἰ5 566 5ρΘΟΙΔ ΠΥ ἴῃ ἴΠ6 ΠΑγελίνο 
οὗ 8ὲ Ρδιι))"5 σοηνογβίοῃ : Λοεῖΐβ 'ἴχ. 7, χΧχὶίΐ, 9, 
χχυ!. 3 ἢ. Οοπιρ. Αςίϑ ἱϊ. 6, 12 ἢ. 

ἐδαὲ ἐ δᾶ ἐῤωπάεγεά,.. π ἀησοΐ “ραζε 
(μα ΒΡ ΟἸΚΘ 1) 70 ἐπὶ ἼΠΕ86 ἰδϑὶ ἔεϊτ τδδὲ 
ἴΠπ υἱϊογδηςο νγᾶ5 ἀυζἰςυϊαῖο που ἢ ἴπεγ οου]ὰ 
ποῖ ΠοΔΓ ἴπε ννοσάϑ. 

80. σώ απηαυεγο [πο α4υθϑι! ηΠΡ5 
ὙΠ ἢ γεο τιϑίης ἴῃ [ἴῃς Ποαγῖβ οἵ ἔπ ρθορὶδ 
δηά οὗ 1π6 ἀ 8.1 ρ165, νγῃ]]ὸ γεῖ Ηδ τηδεῖβ {ποπὶ 
ΟὨΪΥ ὈΥ ρμοϊπείηρ ἴο ἴμθ 5ρηϊβοδποθ οὔ {Π8 
γοΐος ἔοσυ ἴποβϑο Ψγῆο τϑοεϊνθα ἴ{. 

Τρ: τοἰεο.. “αὐ Ὑ{Ρὶ: “νοἷεέ ἈΔῸῸ ποῦ 
ΘΟΙῚΘ ΖΟΣ ΣῪ 581κ6. ὀμὲ 70 γομγ “αὐει. (οτορ. 



ν. 21--.-34.] 

41 Νονν 8 ἴῃε ᾿υἀρπηεπὶ οὗ 1818 
ννογὶὰ : πον 8}]]. τῆς ργίῃςς οὐ τὴ }8 
γνοῦ] ἃ Ὀὲ ςλϑῖ οὐ, 

22 Απὰᾶ 1]. 11 Ρὲ [Ππεὰ ἃρ ἔτοπὶ 
16 ολείῃ, νν}}} ἀγανν 411} χιδη ἀπῖο πια. 

51. ΙΟΗΝ. ΧΙ. 
24 ΤῊηῖθ Πε βαϊά, βρη γίηρ, δῖ 

ἀεφιῃ ἢς 8ῃοιυ]ὰ ΤᾺΝ ᾿ 

24. ΤΏε ρεορ]ε δηβνγεγεά Ὠΐπι,  ὟΥ ε “ ἔπε. ετὰ 
ἤλνε ποτά οι οὗ τῆς ανν τῆλὲ Ομ τίβε ἢ 
Δεῖ ἢ ἔογ ὄνεῦ: ἂπηὰ ἤονν ϑαγαϑῖ 

χὶ. 42. ἴξ οᾶπιο ἴο [651 ποῦ δ δὰ ἴο 
δισοηρίποη τ; δηά αἱ ἴΠη6 βατηθ {ἰπὸ ἴυ πηᾶῖκὸ 
οἴεαγ ἴπ6 ᾿πιροτΐδηςε οὗἩ ἴδε ογβδὶβ γουθαϊθὰ ὈῪ 
ἴδε σεπῖ]ε τεημοσῖ, ὙΠα ογάογ οὗ [πὸ οὐἹρίηδὶ 
ἰεχί 15 εηρἢδέις : “1 15 ποῖ ἔογ ΣῪ 584Κὸ {Π|9 
γοῖος μδίῃ σοπιο...᾽" 

31. Νοευ ἐς δὲ ἡμάφνιεπε 9ΚΓ7 ἐδὶν «υογ 4] 
Οἵ γδίδβοσγ, α ἡμάρνποπί, Ομ οὗ ΤΥ 1 ἃ τηοϑέ 
80] οὔθ. ὙΠῸ Ῥαϑββίοῃ ννᾶβ πὸ γυιάἀχηιοπὶ 
οὗ ἴῃς ννογ ἃ ([νὐκὲ 11... 24 ἢ), ννϊςἢ ϑῃθννοά 
Ὀοΐἢ πηοη᾿5 πουρῆϊ5 ἰονναγάβ Οἢτϑὶ, δηὰ ἴπ6 
ὅσο ροπιτοη οὗ (ῃς ννοτ]ὰ ἰονναγὰβ Οοά. 

ἐδὶς «υογἰ4] ον ἀπὰ Οδηῖ]6 ἃγὸ ΑἸ1Κὸ ἴῃ- 
οἰυάοὰ ἴῃ ἴπε ϑδοπίθεηςε ; Ὀϊΐ ὈγΟΌΔΌΪ ἴδς 
(πουξῆξ 15 πιοϑὲ οἰθαγ} Υ οχργεββοά ἴῃ ἴΠ6 σοη- 
ἀετηηδίίοη οὐ ἴῃς Οὐθεκ Ἰἀο]αίγΥ οὗ Ὀεδυῖγ 
δηἋ ρ]θδϑιτο. 

Νοαυ.. πο ὙΠε Ὀαϊαποοά ἕοπῃη οὗ ἴδ 
βοηΐδηςθ Δηϑυνοῦβ ἴο βοϊθσῃηῃ ετηοζίοῃ. 

ἐδε ῥγίπες οὗ ἐδίς «υογἰ4] (ΟΟοπΡ. χὶν. 30, 
ΧΥΪ 11; (ΕΡΉ. 11. 2, νἱ. 12; 2. ΟΟΥ. ἰν.. 4). 
Τῆς Ε[Ἰ6 15 συμηῆοη ἰῇ εν δ ννυγιίοῦβ 
(ΒΡ Ἢ). Ασοοτγάϊηξ ἴο ἃ σεπιδγκδῦϊο ἔγα- 
ἰοπ αυοΐϊοά ὈγΥ [1 υἱξῃμξέοοξ (σά 4οε.)ὺ Οοά 

ξανε ἴθ ννῇοΐο ννοστ]ὰ Ὄχεοορῖ [5γδϑὶ ᾿πίο ἴἢ6 
Ροννογ οὗ ἴΠ6 δηροὶ οἵ ἀθδίῃ (ςοπρ. ΗἩΘΌΓ, 11. 
14). ὕὕμπάογ [818 ἱπιᾶρθ ““1Π6 ῥσίησο οὗ [πὸ 
νοῦ] ὰ "ἢ οἰαπᾶς ἴῃ δὐβοϊυῖο σοηΐγαϑὲ ἴο ἴδε 
ἐΔΏΙΠΟΥ οὗ 116 " (Αςῖβ "||. τς). [11 5δου]ὰ 
Ὠοννόνοῦ Ὀ6 δἀάεά {παι ἴῃς δῆροὶ οἵ ἀδαῖῃ νγᾶϑ8 
ἴῃ ὯῸ νΨΑΥ σοπηρείοα ψ τ ἢ ϑαΐδῃ. 

ῥα... .δὲ εαπὸΤ οἱ] ἔτοτη ἴπθ τερίοη οὗ ἢ15 
ΡῬιοβθοηΐ ϑᾶγ. Οοπιρ. τ [οδη ν. το; (ὑκὸ 
Χ, 18). 

82. “μά 1... ὑλο »ηο] ΤῊς ορροκίἔοη ἴο 
ἴΠῸ φγίπες οὗ ἐδὶς «υογἰά 15 τλδλὰδ 45 βϑῇδτρ 85 
ῬΟΒ5:0]6 (κἀγὼ ἂν ὑ.). Τα ρῆγαϑθθ Ὀγ νυ Ὡς ἢ 
ἴΠ6 1 ογὰ ᾿παϊςδῖος Ηἰ5 ἀθαῖῃ (δὲ εά κρ, 11]. 
14. ΝΠ], 28: οοιηρ. Αςἰβ 11, 23.) Υ. 31) 15 σἢᾶ- 
Γαςϊεγισῦς οΥ̓Ὠ ἴΠ6 Υἱὸν υπάϑγ ννῃϊοῃ δ1[ [οδη 
τοργοξοηΐβ (ἢ6 Ῥαϑϑίοη. Ηδ ἀοδβ ποῖ ὄνοσ, [Κὸ 
δὲ Ρδὺ! (ες. ῬὮΠ. 11, 8, 9), ϑοραγαῖθ 1ἴ ἃ5 ἃ 
οτϑἰὶ5 οὐ διιπη][διϊου ἔγοπι ἴΠ6 βίοσυ νυν] ςἢ 
ξο]οννοά. Ὑπὸ “᾿ἰΔΠΙηρ Ρ " ἱποϊυο5 ἀθαῖῃ 
ἃπά ἴδε νἱςίογυ οὐεῦ ἀθδίῃ. [ἢ [ἢ]5 ἀβρεςῖ 
[ἢ οτιϑὶ5 οὗ ἴδε Ῥαδϑβϑίοῃ [1561 15 γεραγάρα 45 ἃ 
εἰοτβοδίίοη (ΧΙ. 41); δηὰ δῖ [οὔῃ 5665 [6 
ΤΙ οτά δ {ππρῃ ἴῃ ἴπ 5 τγαῖποσ ἴπδη ἴῃ [δ 
Ἀεΐυγη. Οομρ. 1 [οδη ν. 4----. 
γον ἐδ εαγὶ}]}] Ὄπ οτγιβίπαὶ ρῆγαθε (ἐκ 

τῆς γῆ.) ΟΧρτΕβ565 ποΐ ΟὨ]Ὺ ὁ ἄδονς ἴΠ6 δαγίῃ," 
Ὀυϊ “ουὲ οὗ ἴδ6 φΑγ,᾽" 45 ἴακοη ἔτοπὶ ἴδ6 
ϑρθοῖο οὗ οδυίὶγ δεϊΐϊοη. Ὅμυ5 ἴοΓΘ ἌρρδδΥ5 
ἴο Ὀδ6 ἃ χείογοηςς ἴο ἴδ Ἐσοβυττοςίοη, δηὰ ἢοΐ 
ΟἾΪΥ ἴο ἴπ6 Οτγυςϊβχίοη. Αἵ ἴδ βᾶπιὸ {πὸ [ἴ 
ὧβ οἷοδγ ἔσο 1}, 14 ἢ. [δὲ [ζ 15 ὈὉγ ἴδε εἰενα- 

τίοη οἡ ἴπ6 Ογοββ ἔπαὶ Ογὶϑί 15 οἴεγεά 85 ἴῃς 
ϑανίουσ ἴο ἴῃ νἱϑίοῃ οὗ Ὀδ]ονοβ. 

«υἱ!] ἀνααυἹ νἱἷ. 44; (Ώο5. χί. 4, Η60.). ΤῊο 
ϑοη “ἄγαν Ὁγ ἴῃε ϑριΓ ννῃϊσῃ Ηδ βρηά5, 
χνὶ. )η. Απηὰ ἴδποτο ἰ5 ποοὰ οἵ {158 ἰονϊηρ νἱο- 
Ιοποθ, ἔοσ πιθη ἃγὸ “" μβεϊὰ ὑφεὶς Ὀγ ἴπ6 δῃθιηγ." 

αἱ! »ιοὴῇὺ ὍὌΠῸ ρῆγαβο πιιϑὲ ποῖ Ὀὲ ᾿ἰπιι θὰ 
ἴῃ ΔΩΥ νγᾶγ. 1ἴ σδηποῖ τηθδῃ ΠΊΘΓΟΪΥ ““ ΟΘΠΕ1]65 
85 ὙΜῸῈ}1 45 [ονν5,᾽) οὐ “πὸ οἷεςῖ,᾽" ΟΥ̓ “411 ννῆο 
ὈοΙον.." ψνὲ πιιϑὲ τεοοῖνο ἰξ 25 1ἴ ϑἰδηάϑ : 
Ἀσοπι. ν. 18, (11. 3: 4 Ὅοτ. ν᾿ σφ; (Ερῇῆ. 1. 
10); σ Τίπι. ἰϊ. 6; Ηδθδγ. ἰ᾿. οἱ 1 [οδη ἰ!. 2. 
ΤἼο γοπιλγκαῦ]ο τοδάϊης “Ὁ 4}} {Π|η 55 ̓ (πάντα, 
Ψυΐϊξ. ο»ενἶα) Ῥοϊηΐβ ἴο ἃ 51}}} υυϊάθγ ἀρρὶϊοδ- 
τοη οὗ Ἀδάἀεπιρίίοη (( ΟἹ]. ἱ. 20), ἰουρ Αυ- 
Ευπιπο ὀχρ]δὶπϑ ἰξ οὗὨἨ “" σγοδίωγε ἱπίεργδίθπι, 
1ἀά εβῖ, βρίιταηι εἰ Δηἰ πιὰπὶ οἱ σογρυ5᾽" (α ἰοε.). 

μη10 5] 1010 ἸΑΥ 8011. ἘΠΑΡΠΔΙΟΔΙΪΥ 858 
[Π6 οπὸ σθηΐγο οὔ ἴῇ6 Οδυτγοῦ, ἴῃ ννῆοιῃ 8}]} 
βηά {πο σοπιρ] ἴθ 685. 

38. ΤΡίη.. «υδαὶ ἀεα!ῥ... ἘΒπῦ ἐδίς.. σἷσ- 
αἰδοίη ὉΥ «υδαὶ (ποίῳ) ἀεα!ῥ..., ποῖ 858 1 {Π15 
ὙΟΓΟ [6 ὈΓΙΠΊΔΓΥ μα οὗ ἴπο ννογάβ, Ὀυὲ ἴῃ6 
ῃπδΐατο οἵ ΟΠ γι '5 δἱοηϊης ἀθδίῃ νγᾶβ5 ἱπάϊ- 
οσαἰοὰ ἴῃ {πο ἔογπι οὗ ἰδ γϑέθγεποο ἴο 1. Οὔ. 
ΧΥΪΙ. 22, ΧΧΙ. 19. : 

84. Τρε ῥεοῤίε απππυεγεά...)ὺ ΤῈ9 πια}}1- 
τὰάθ ὈΒΟΣΘΙΟΤΘ σημαυεγεά.... ἤδη ἴΠ6γ ἠουπὰ 
ἴΠ οἰαἰπιβ ἴο {πε Ῥγεγοραίϊνεβ οὗ Μεβϑί ἢ 
Ρυΐ ἔοἢ ὈΥ οπα ψνο οδιϊθὰ ΠΙ πε] ἔπε ϑοη 
οὗ πιδῃ (υ. 23), ἀπὰ βροκθ οὗἉ ἢϊ5 γοπῖονδ] ἔγοπι 
[86 ρθορὶο νγῇοπιὶ δὸ 5Βῃουϊὰ ξᾶνθ, Τα ἀἰβΊςυ Υ 
νγὰ5 ἱννοίο!ά : βυβῆγ, ἰδαῖ ἴπ6 1 οτὰ δββιιπιοά 
ἃ υἱνεῦβαὶ δηὰ ποῖ ἃ 5ρθοῖδὶ {Π|6 (“" δοη οὗ 
ταδῃ " πὰ ποῖ “ϑοηῃ οἵ αν! ,)), δῃὰ αἷ5ο 
{πδῖ [ἢ]5 βονογει ην ννᾶ5 ποῖ ἴο Ὀδ6 δχογοϊβεά 
οὐ οδγίῃ, 

οἕμδ φῇ ἐδὲ ἰααυ] ουϊ οὗ ἴδε ὈοοΚ οὗ [86 
(ονεοπδηῖ, ἴῃς ΟἹὰ Τεβίδπιθηϊζ μϑπεγα γ. 
ΟομΡ. χ. 34, ποῖδ. 

ἐραὶ Ορνα... δα! 9 Οῤγμὶ... ὙΠ Ὀ6- 
Ἰοῦ τηδὶ δε Οῤγίεὶ αὐϊάεδ᾽ 7ο" ευεγ νγ85 Ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ Ὀαϑοά οὐ 1534ἱ. ἰχ. 7; 8. οχ. 4, ἰχχχίχ. 
4. 1.; Εποκ. χχχυΐ 25. Οορ. [υκοῖ, 32 ἢ, 

ῥοαυ “4γε:1 ἐῤομ (σύ)... ἴῃ ορροϑπιτἰοη ἴο 
186 ἀν’, ΟΓΥ, αἵ ἰοδϑῖ, ἴῃ ἰδηριᾶξε νι ἢ νὴ 
οδηποῖ τεοοηςσῖϊο ἢ 11. 

{δε δὼϊ οὔ»παη... Τῆὸ ἘΕ1|6 15 ποῖ τεσογάθα 
ὈΥ 81 [οἱπ 45 βανὶπρ ὕθεπ υϑεὰ μοτε ἴῃ 1}}}5 
ςοηποχίοῃ ΟΥ̓ ἴδ [ογὰ, Ὀυΐϊ πὸ ἰοδοδίηρ ἴῃ 
-. 31 ὨδίυγαὶΥ Ἰεὰ ἰο ἴξ (Ὁ. 23). ϑυςῇ ἃ 
υοϊδιίίοη ἔγοηι υηγοοογάθα ννογάβ 8 ἃ 5:δηϊ- 

βοιηι {Ππδιταοη οὗ ἴῃς σοπιρτεββίοη οὗ ἴδ6 
ῃᾶιταῖϊνο. ὙΠῸ ΕνδηροἝ ϑὶ κῖνεβ ἴπ6 οὔ ἰςΔ] 
εἰοπιοηῖβ οὗ ἴ(Π6 ἀϊδεουγβθα ΟἾΪγ. ὅδε Τοπὶ» 
Ρἰεὶς ρῆγαθε ὁσουγϑ 11}. 14. 
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ἴοι. ΤῊς ϑοη οὗ πιδη πλιβῖ ὃς ᾿εὰ 
υρ ἡ Ψ8ο 15 τῇ!ϊβ ϑοη οὗ πηδῃὶ 

ἧς ἼΠεΠη |εβι8 5214 ὑπο τἢεπι, 
Ὑεῖ ἃ {{π||6 ἢ }]Ὲ 15 τὰς Ἰρθς πῇ 
ἽΝ ν αἱκ να γε ἢανε τῆς Πρ, 
εϑῖ ἀδγκηεθββ σοπτα προη γοι: ἔογ ἢε 
παῖ ννα Κεῖ ἴῃ ἀλγκηε85 ἀπονξαι ποῖ 
ὙΠ ποτ ἢς ροείῇ. 

46 να γε ἢᾶνε ᾿ίρῇϊ, δε]ῖενε ἴῃ 

»εμ!...] ΑΟὐοἸΏΡ. ΧΧ. 9 ποῖδρ. 
δὲ βεά ὁ Οὐοπιρ. 11}. 14 ποίδ. 
«υδο ἱς...1 ὙΠα ᾳυσϑξίοη οἰθαυν ϑῆοννβ ἴπαΐ 

186 ||6 “τῆς δοὴ οὗ πιδῃ " νγᾶβ ποῖ πϑοῦϑϑ- 
ΒΑΓΙΪΥ ἰἀοπτβοὰ νυ “1ΠπῸ ΟἾγσι." Οοπιρ. 
Ααἀάϊεϊοηαὶ Νοῖε οἡ ςἢ. 1. ὃ ό, Ρ. 34. 

385. Τῥεμ ες “αἱἰά...} ὕες ὈΆΘΥΘΖΟΣΘ 
“αἰά,.. ταρεϊίης {πεῖν αἰ Βη συ] 65 ΌῪ ομαγρίπς 
ποτὶ ἴο ι.56 ἴῃς ορρογίμπηϊ!θ5 νι Π6Υ 511} 
μδὰ ἔογ ἔμ Κηον θάρο. ὙΠΟ νγᾶ8 γεῖ 
πἶπιο, ἱπουρἢ ἴΠ6 {{π|Ὸ ννᾶ5 ϑῃογί. Ὑπὸ ννογάβ 
γα ηοΐ ἀεβοτι θεὰ ἃ5 δῃ “ὁ Δϑυνοσ ἢ (υ. 30), 
διυῖ 45 δη ἱπάορεπάρηϊ υϊζογαηςθ. 

α ἐμή Ἔὐ τ ΤΩ ννογάς σογγεβροηὰ 
ψ ἢ 1Π6 ρ]θα “ δοθῇ ἔογ ὀνοσ."" ἀΟόοιῃΡ. νυἱῖ. 
33, ΧΕΠ. 43, Χίν. το, χυΐ. τό ἔξ, 

«υἱἱό γομ}] δλοῃξ χγομ; ἴῃ ΥΟῸΣ τηϊάϑί. 
Οοπιρ. ἷ. 14; (Ἀ-ςᾷϑ 1. 29). 
γα 1] Ῥτοργεββ ννὰ5 Ὀοΐῇ ροββϑῦϊς δηά ἃ 

ὨΘΟΟΒΘΑΓΥ αἰ γ ὙνΏ116 {πὸ Ἰἰχῆϊ σμοηθ, ἀπὰ 85 
186 ᾿᾿ρηϊ 5ῃοησ. 

ἐσεῖς ον ροη γομ Ὁμαῦ ἀαγάηε:: ΟὟΘΥῚ- 
ἴδ κὸ γοὰ ποῦ, 45 ἰζ ν}}} ἀο 1 γοὺυ ἀο 
ποῖ δάνδηςε ἴο ἃ ἤ}1ὁγ Κπον]θάρο οὗ τιγϑοὶε 
δηά τὴν ννοῦῖκ Ὀεΐοτε {πὸ σοπληρ {π|6 οὗἨ {Γ4]. 
ΎΤΠεη 4}} πλονοπιθηΐ νν}}} Ὀ6 ροπίουβ. Υου νν}}]} 
ΔΉΠΟΥ ἴῃ ἃ νυ] ἀογηθβα νυ ποι “ τὰς ΡΠ ΠΔΓ οὗ 
ἤτο." ἀοιῃρ. [6γΓ. χιῖ!. τό. 

οὐοσῦδιζθ (καταλάβῃ, Νυΐξ. εονιῤγεῤοη- 
δα} ὙΠῸ βᾶπιὸ ννογὰ ἰ8 υϑοὰ 1. ς, νἱ. 17 
νδῦ. ἱεςξ, ; χα Ἴ655. ν. 4. 

,)ῶν δὲ ἐῤαὶ.. πὶ ἀαγάπει.. ἢ δᾶ ῥὲ δαὶ... 
ἐπ ἴ)9 ἀαγάπει:... ΤΎὙΠ6 οεἴἶδιιθο 15 δά ἀθὰ 45 
ἴδε πιοϑῖ βρεπεγαὶ ἔογπὶ οὗ ἴθ πδῖιγαὶ σοπιρ]ο- 
ἴου οὗ ἴδ ΤΌΙΤΠΟΓ βοηΐθησο : "' Δηὰ γε πιᾶὺ ποΐ 
Κηον ΜΒ ΠΟΙ γὲ σο.᾽" 

896. Ἡγῥιίε γε ῥαὺυς ὃλ 9 ἰνδ1] ὙΠΕΙΟ ννᾶς 
ποοὰ οὗ ργοργθθα δηὰ θεὸ ννᾶ5 4]5ο0 πρεὰ οὗ 
ΓΑ 1ἢ, ννῃϊςἢ βῃου]ά διιρροτέ πογοαΐιοσ. ὍΏσγε 
8 ἃ σὔδηρψε οὗ ογάδγ ἴῃ {πὸ σερεαϊεα οἴδιϑο : 
Ἡφαίᾷ α: γε ῥαυε ἐδὲ ἐϊσῥί, πιὰ κα: γε ῥδανε δὲ 
ἔαῥι δείξεουο οἡ ἐδο ἐλ ϑέ, 

ἐῤαΐ γε...97 ἐσ ι] ἐδαΐ γε γιᾶγ ὈΘΟΟΙΩΘ ΒΟ088 
οΟΥὗὨἩ 11κπῦ, δηὰ 950 δᾶνθ Ἰρῃξϊ ἴῃ γουτγϑοϊνοϑ. 
Οοπρ. [ὐκὸ χνὶ. 8: τ ΤΏ655. ν. ς ; (Ερῆῇ. ν. 8, 
ερἐάγεη). ὍῊΪ5 β' οὕοιι5 ἰγαηβέουτηδίοῃ 8 ἴῃ 
Ιαϑὲ ἰβϑὺθ οὗ ἔδιἢ. ὍΤδυβ τῆς ἰαϑῖ τοςογάδὰ 
ψογάβ οὗ (Ὁ τγισὶ ἴο ἴῃ6 ννουγ]ὰ ἂγὸ δὴ ὄχβογίδ- 
Ποη δηὰ ἃ Ῥγοηγϑθ. ΟΟΙΊΡ. ΧΥΪ. 23. 

(4) 78ε ἡμάρ»ιεπί 7 1δε Επυσησείμε (26 Ὁ--.43). 

Ἴη μϊ5 ϑοοϊου ἴθ6 Επνδηρο δὲ βρϑᾶῖκα ἴῃ ἢ]5 

5τ, ΙΟΗΝ. ΧΙ]. [ν. 35--,38. 

τῆς Ἰίρμε, τῇδ γε τῆᾶγ δε τῆς ςὨΠ]άγεη 
οὗ Ἰίρῆς. ὙΠ εβε ταϊηρβ βραΐζε  6βιι, 
πὰ ἀερατῖςά, «πὰ ἀϊά ᾿ϊάς ἰπηβεϊ 
ἔτοπῃ ἴῃ πηι. 

427 “ Βυῖ τΒβουρῇ δε Πδὰ ἀοηπε 80 
ΠΙΔΠΥ πιῖγᾶς 65 θείογε ΤΠ θη, γεῖ ΠΟΥ 
δε] ϊενεά ποῖ οἡ ἢϊπι: 

48 Τπαῖ τς βαγίπρ οὐ ϑβαϊδβαὲ τῇς 
Ργορδεῖ τιῖρῃς ὃς ἐμ1Π|164, νυν ϊςἢ με 

οὐ Ρείβοῃ δηὰ Ἷοηποςοΐβ ἴπ6 ἀρρδγεπὶ [δ] υγο 
οὗ {π6 1,οτὰ 5 ννογὶκ νυν ἢ [Π6 ργορδοῖῖς ἐοδοΠίηρ 
οὗ ἰϑδϊδῆ, [}ἢ ἔοστῃ [86 ραϑϑᾶρο γεβϑεῃλὉ]65 χχ. 
40 ἔ,, χχὶ. 232--2ὃς ; δηά, ἰῃ ἃ 655 ἄσρτες, 11]. 
16---᾽, 21---26. ὶ 

Τόεηε ἐῤίσισε., απά «ἰά δίάρ ῥίνη (Ὑ 8.8 Ἀ1ἅ- 
ἄθπ, ἐκρίβη, δ υ]ξ. αὐσεοπα!! 42}} Υἱϊ. το. ΤΠ 
Ὠϊάϊης νγᾶβ ποῖ Ηἰβ ννογκ δυῖϊ ἴπὸ νοῦκ οὗ Ηἰ5 
πὐϑτὸ μὰ δ 85 δοίης 186 τεϑυϊὲ οὗ ἐπεὶ ννδηΐ οὗ 

πῃ. 

87. 50 »ι4;}7}] ΤῊΪ5 566 ΠῚ5 ἴο Ὀ6 16 τηδδῃ- 
ἱπρ οὗ [πΠ6 ψοτά (τοσαῦτα). πὰ ποΐ “0 σγεαί. 
ΟοΙΊΡ. Υἱ. 99) χχὶ. σὰ. Οἱ ἴδεϑε πιᾶην νοῦ ΚΒ 
σοιηρ. 1ἰ. 23, ἷν. 4ς, Υἱῖ. 21, ΧΕ 47, ΧΧ. 30) 
ἔ ]οδη 845 τεςογάθα ΟἹΪΥ δθνθῇ 85 ἴγρεϑ. 
“ῥεΐῶγε ἐδωη}] ὙΒΔεΕΙΟ νγὰβϑ ὯῸ δχοιθὸ ἴῸΓ 

ἱσηογδηςο, Αςίβ ΧΧΥῚ. 26. 
δεν δείίουεά ποῖ οἡ ἐλωα νυ ἢ οἰ ξαἀονοίοά, 

{γυβί αι}, ρδεθηξ ΚΔ ἴῃ ἰδ - ΠΟ Ρἢ ΙΔΠΥ 
ἀϊὰ Ὀοϊονε ἢ 86 ςοποραϊοὰ δάμποϑίοη οὗ 
σοηνϊοζίοη, ν΄. 42. 

88. Τραὶ δὲ “αγίηρ (ποτά)... ϑυςἢ ἃ 
ΓΟΙΠΙπιοηΐ ννὰ8 ἃ ραγτί οὗ ἴδε ἀδδίρῃ οὗ Οοά, 
Δ 50 ὨΘΟΘΘΘΑΓΥ ; ἰπαϑηλυ ἢ 45 ἴπ6 ργορδμεῖὶς 
ννοτὰ ἀδϑογ θεὰ {πὸ δοῖι8] τοϊδίϊοη οἵ (ἢ ἀἰν!ηθ 
Γλοοϑᾶρο ἴο ἴῆοϑ6 ψνῆο πεζὰ 1. ὙῊ15 το δίοη, 
ΗΟ νᾶ ἰσεδν ργόϑρηΐ ἴο ἴθ ἀϊνίηα 
ψιοίοη δηὰ μδὰ Ὀδεη δ} Π]1δὰ ἴῃ ἴἢ6 ἴγρ6, πιυϑῖ 
ποοᾶς 6 τοδὶ  ἰϑοὰ ἴῃ ἴπ6 δηθίγρο ; 50 {παξ {Π6 
οοπιρίδίηῖ υἱἱοεγοά ὈΥ ϑαδῇ δραϊηϑὲ ἢ15 οὐσῇ 
σΟΠ οΠΡΟΓΑΓΙ65. ταϊρῆϊ δᾶνα Ὀδεη αἱΐεγεά ὄνθῃ 
τλοτγα ΓΟΪΥ ὈῪ ΟὨ τί. 

ὙΠ6 ΡΓΟΡΠΘΟΥ 156} ([534]. 11. 1) 5εῖ5. ἑοττῃ 
(πὸ ἴννο 5:άεβ. οὗ 1ῃ6 αἀϊνίης (οϑε οηΥ, [ἢ 6 
ΤΘβϑαρο 85 ἴο ἴπ6 βογνδηΐ οὗ Οοά Ὡς ἢ ἂρ- 
Ροδίοὰ ἴο δ ἱπνναγά ρογοθρεἕοη οὗ ἔγ ἢ ; δπὰ 
πὸ οἰρῃϑ οὗ ἴπο ρονὲσ οἵ Οοά νοῦ ἀρροαϊοὰ 
ουϊνναγάϊγ ἴο ἴποβε ννῆο Ἰοοκοὰ ὕροη ἴδοπι. 
Ιη Ὀοΐῃ τεβρθοῖβ ἔπε ἰεδεϊ πον ἐδι]οὰ ἴο πὰ 
δοςορίδηςο. Τῃδ πιοϑϑᾶρο ννᾶ8 ποῖ δε]ϊονθὰ : 
[06 5ἰρηβ νγοῦο ποῖ ἱηίεγργείδσα. ὙΠοτε ἰ8 Δη 
᾿Ἰητοτοβέης οχαπηϊηδίϊοη οὐ ἴπθ 86 οἵ 158]. 1}. 
ἴῃ ἔπε Νὸνν Τ εβίδπιεηὶ ἴῃ Ταγϊοτγ᾽β ' Οοβρεὶ ἴῃ 
[πὸ [,νν,᾽ οἢ. ν. 

«υδο ῥαἐδ δε ϊευεά.. δαὶδ... δέεη γευεαϊεά 3] 
Μογο ΘΧδοῖν 845 ἃ τεϊγοβροσξ οὗ ἔδινε : ὙΠῸ 
Ὀ0Ι]1ογθά,. ὃ 8.. ΤΟΥΘθ8104 7 

οἵ(" γεβογε 7 [6 ἴἢ6 ννογὰ8. ἅγὸ βϑροκεη ὮΥ͂ 
ἴδε ρσορμοῖ, δοσογάϊηρ ἴο ἴδ σοπιπιοη Ἰπῖετ- 
Ργοίϊδϊίοη, ἴποπ οὰῦ γεέρογί ΤΑΔΥ τῆθδῃ ΕΟἸΠΟΓ 
ἐξ ἢ πηρϑϑᾶρο Ὑν ἢ ἢ σᾶπηθ ἔγοπι 115, νν ἰοἢ ννα 
ἀεἰϊνοτοά," οὐ “1ἴπ6 πιοβϑᾶρε ψὮΙΟἢ σᾶπιὸ ἴο 



ν. 39-42.} 51. ΙΟΗΝ. ΧΙ]. 

7 καὶ. 53. Θρᾷκα, 7) μογάὰ, ννῃο πδιῃ Βα] ενεά οὐ 
ἔσαν. το, Ταροῖῖ ἡ Δη4 ἴο ΨΒοηὶ 41} ἴῃς ἀγηι οὗ 
τὰ (ες [,οτὰ θδεη τανελὶεά 

β 4090 ΤΒογείοτε ΠῸῪ ςουϊὰ ποῖ δ6- 
Ἰΐενε, θδσδιιδα τηδὲ Εἰϑαϊλβ 541: ἀ δρδίῃ, 

“ Μαῖι3. 40 ΖΗε Παῖῇ δ] πάεά τΠεἰτ γε, ἀπά 
"ὰ Βαγάεηςά (Πεῖγ πεαγῖ; τῇδι {Πεγ 5ῃουϊά 

..5, νΠϊοἢ νγο γοοοίνοα." ῬὍΤΠῸ ἔογποῦ ἰηΐοῖς- 
ργεϊδειοη 5 {πε πιοσὲ πδίυγαὶ. Οοπιρ. Μαίϊ. 
ἵν. 24, ΧΙΥ Σ, χχὶν. 6. 
δὲ ἀγηνε οΥ 106 Ζογ] [ὐκὸ 1. κα; Αςβ 

ΧΙ. 17. 

89. Τρεγεΐογο... Ῥον 8}18 οδ 80, ὨΔΙΊΟΪΥ, 
᾿ 1δεϊ ἴῃ ἴΠ6 ογάοσ οὗ γον άθηςθ ἴῃς Οοβρεὶ 

ταυβὲ Ὀε τηθῖ Όγ βεπογαὶ υηδεϊιοῖ, ἐδεν εομ ά ποὲ 
ὀείϊσυε... ὙΠε ἔλεϊ νηοῦ μ45 Ὀδοπ δγοδαν 
ποίοά (ἐδεν ἀϊά ποὶ δείξουν) 15 πον ἔγασεὰ Ὀδοκ 
ἴο 115. ὉΠ πιδλίθ ογ ίη νΠΙ ἢ ΙΔῪ ἴῃ ἴπὸ ἀϊνίης.. 
δεοη. ΤΟΥ ἀϊά ποῖ Ὀοϊενο, δηὰ (ΠογῪ ςοιϊὰ 
ποῖ Ὀοίονο, ΣῸΣ ρα 18818} “αἱά αρσαὶπ: Ηξ 
(δὲ ἰ5 σοά) ῥαίφ... Ὑπὸ ννδηΐ οὗ Ὀ6]16 Ὁ ννᾶϑ 
ἰηνοϊνοά ἴῃ ἔπε ποοοβϑαγυ γα οὗ ἴπ6 ργορῇο- 
ἔς ψογάὰ. ὍΤΠὶ5 δ] ποηΐς ἀρδαίη ἱπνοϊνοα ἴῃ 
ἔπε ἱπογοά οι δῃ ἸΠΔΌΣ ΠΥ ἴο Ὀδ]ϊονο σοηϑ6- 
υεηΐῖ ὕὑροη ἴπε δςοΐυα] νγνογκίηρ οἵ Οοὰ δε- 
οογάϊης ἴο ΗΙ5 ἄχϑα ἰαννβ. Οοιρ. οπι. χ. τό. 
Απὰ γεῖ, υγίπες, [ἢ 15 νγογκίηρ οὗ Οοά, 45 
νγ6 ἰοοῖκ δὲ ἴἴ ἴῃ τῆ ογάδγ οὗ ϑιιςςθβϑβϑίοῃ, νγᾶϑβ 
ςοηβοημεπῖ ὩΡΟη ΠλΔη 5 ὉΤΙΟΓ ὉπὈο]οῖ. ΤὨς 
]6νν5 ννοῦὸ δίγοδὰγ ἰῇ δλῃ ὑπηδίυγαὶ ληὰ ἀϊθοαϑοὰ 
δίδίῖο. ἤθη ἴπ6 ῥιόρῃοῖ ννὰ5 ϑϑηΐ ἴο {πΠοΠ]. 
ΎΤΠεη ολπὶῈ ἴπ6 ΡΠ πιοηΐ νυν θοῦ Ὁ ἢ οθ6 
ψΠῸ ψου]ὰ ποῖ εἶνε ξίογυ ἴο Οοὰ Ὀγ ψΠ]ης 
ἢ νγεσο πιδάθ ἴὸ ϑιιῦβογνθ ἰο Ηἰ!5 ρίογγ. 
ἼὨε τενεϊδλίίοη οὗ (ἢ γισὶ, πκὸ [Π6 ργεδοδίηρ οὗ 
ἰϑαιδῃ, ννᾶ5 ἴῃς νϑσγ ροννεῦ ΌΥ νυ] ἢ πὸ οχιϑί- 
ἵἱπρ ἔοστα οὗ ὑπΌῦο] 16 ννὰβ σατιοὰ ἴο 115 {|}} 
ἀενεϊορπηρηί. 

Ειαία. «αἱἢἡ ὙὍὙΠὸ αυοϊδιίίοη ἀϊἔεγα 4} 1|κθ 
ἔἴτομα εν. δπὰ 1ΧΧ. δὲ [οὁδη ἰγδηϑίειβ ἴο 
Οοά νῆδὶ 15 τοργοβοηϊοσα ὈΥ ἰϑβδϊδῇ 8ἃ5 ἴῃ6 
Πηϊδϑίοη οὗὨἨ [Π6 Ῥγορβεῖ ([54]. νἱ. το) ; Ψ}1ς 
πὸ ρα! οὐ ἴῃ6 οἴοΓ Ὠδηά 15 δϑυγι θὰ ἴο 
σμησς. ὕομρ. Μαίῖ. χη. σ4 ἢ. ; Αςἰδβ ΧΧΥ 
46 ἔ. 
Δυξυιπο᾽5 ἀϊθουδίοη οὗ [ἢ15 ῬΡ45540Ὸ 15 ἢι]}} 

οὗ ᾿ηϊοτοϑῖ, ᾿μουρῇ δ6 Θχαπηίηθθ 1 ἔτοπὶ ἃ 
βἰηρίὶς δηά 1᾿πιϊοὰ ροϊηϊ οἵ υἱεν : ""ος ὕσο- 
Ῥῃοῖδ ργαάϊχις ψφυῖα ευ5 ἢος διϊαγαπι ε556 
ργχϑοῖν,. πηδίατη αυΐρρα θογιπὶ νοϊυηϊδίθιη 
Ῥτγανιάϊ θευ5." 

40. Ηρ ῥαὶδ ὀϊκπαάεά.. απάὐ ῥδανάεποά...ἢ 
Το σἤδηρο οὗ ἴδηϑε ἴῃ (6 οΥ̓ΡΊηΔ] 15 γσοπιατῖκς 
ΔΌΪΟ : Πδ δαϊδ ὀἰἰπάφά...«απὰ δὲ δαγάεπεά (ἐπώ- 
ρωσεν)... ὙΠΟ τεῦ ἰγδηϑβίαίθα ὁ! πατάθηδά " 
ἀεβογίθεβ ἴη6 ἑοστηδίίοη οὗ ἃ “" Ἑδ]}}υ5 " (πῶρος) 
ἴῃ ἃ ρατί οὗ (ἢς Ὀοάγ, 45 [Π6 δγδβ ((οὺ ΧΥΊΪ. 7). 
Οοπιρ. Μαγκ νἱ. ς2, υἱῖϊ. σγ; οπι. χί. 7): 
4 Ὅος. ἱ. 14. 

μπάδεγεαπά ῬὈΘΙΟΘΙΥΘ (νοήσωσιν) Το 
πογὰ ἴῃ Μαδγκ ἱν. 12 ἰ5 ἀϊεσγεηϊ (συνιώσιυ»). 
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ποῖ 8ε6 ν  ἐῤδὶγ ἐγεϑ, Ποὺ ὑπάετγ- 
βϑίδηἀ νι ἐῤεγ Ὠδαγῖ, δπά δὲ Ἴοη- 
νογίοά, δηά [1 95ῃου]ά δαὶ τἢξη,. 

41 ἼΠεβε τῆϊηρϑ 5414 Εἰ5ῖδ8, νῇεη 
ἢε 8ᾶνν ἢ5 βίου, δηὰ 8ρᾶκε οὗ Ἀϊπι. 

42  Νενετγίμεῖεββ ἀπιοηρ ἴῃς ΠΠϊεΐ 
Γι ]οτβ αἶϑο πιᾶηγ δεϊενεὰ οἡ ἢϊπὶ ; 

ὙΠ τοραγὰ ἴο {πὸ φοηοσαὶ βοορὸ οὗ ἴπ6 
Ῥᾶβϑδρο ᾿ξ ΠΊΔΥ Ὀς οὐδεγνοά [Πδὶ : 1. Α5 ἃ ἔαεϊ 
αἰξγοραγὰ οὐ ἱπηρυΐσθὸ5 δηὰ πιοῖϊνοβ ἴο σγίρῃϊς- 
ἀοίηξς πιᾶκο 'ἰξ πιοῦὸ δηὰ τογο ῃαγὰ ἴο οὔΘΥ 
1Πεπ|. 1“. δε ΠΊΑΥ τοραγὰ 1ἢῃ 15 ἰὰνῦ 85 δοίης 
ΤΑΘΟΏΔΠΙΟΔΙΪΥ ; ΟΥ νγῈ ΠΊΑΥ 566 ἴῃ 1ζ, ἴῃ σοϊατίοι) 
ἴο πηδη, ἴδ6 δοϊίοη οἵ ἃ ἀϊνίπο ροννεῦ. 3. ΤΠῈ 
Ἰδῖίοσ ϑυρροπιίοη ἰηἰγοάυσο ἢ0 πεὺν αἰ [Πι- 
οὐἱγ ; Ὀὰϊ οἡ ἴῃς οἴμεγ πα ρίδοςβ (5 βίεγη 
ἴᾶνγ ἴῃ σοηποχίοη ἢ ἃ ὉῸΕΓ δοδμοπια οὗ 
δοίίοη, νυν ἢ πηλ Κ65 Πορο ΡῬοβϑίϊε, 

[ἡ (Πϊ5 σοηποχίοη 1ἴ 15 ᾿πιρογίδηξς ἴο οὔϑοσυθ 
{παῖ ἃ ἀϊνίης ““ σαηποῖ " δηϑινεῦβ ἴο ἴΠ6 αν! η6 
οἰ χη 5ὲ " (Χχ. 9, ποῖθ). ὙΠ15 “" σδῃηοῖ " 6Χχ- 
ῬΓέβ565 ἃ πηογδὶ δηὰ ἢοΐ δὴ οχίοθγῃδὶ οἵ αῇὸὶ- 
ἸΓΑΥΥ͂ Ἰπηροϑϑ ὉΠ ἶγ. ΤΏ ἰἃ ἀοῆποβ ἢ ]]ς 1 
ἀοὺβ ποῖ ᾿πηϊξ [6 δοϊοη οὗ {π6 ϑοη (ν. 1:9, 20; 
ςοπΡ. Μασκ νὶ. ς); δηὰ 50 ἤχοβ ἴῃ ςσοηπάϊ- 
Κἰοη5 οἵ ἀϊδβοιρ εσῃρ (11}. ς, νἱ. 44, ὅς, Υἱῖ. 24 
---26, νἱ|1}. τ ), οὗ υπηάογβίδπαϊηρ (11. 2, νἱ]. 
43 ἴ.; χὶν. 17}, οἵ ἔδι(ἢ (48 Πογδὸ : ςΟΠΊΡ. Υ. 
44). οὗ δι] πεθ5 (χν. 4. ζ.), οὗ ρῥγοργεββ 
(χνὶ. 12). 

41. «ὑδεη.. σ᾽ογ»}] ΑἈσςοοτάϊηρ ἴο ἴδ τεδά- 
ἴῃὴξ οὗ ἴῃε πιοβὲ δησιθπὲ δυ πογιτ65: θθοδα 59 
ῥε “ἀαὖ ῥὶς (( 515) σίογγ... ὙΠο ργορἤθου 
νγ5 ποῖ ΟἹΪΥ ξίνθη δὲ πὸ {ἰπὶ6 οὐ ἔπ ςεἰθϑειδὶ 
υἱϑίΊοῃ Ὀυϊ ἰῃ σομδοηυδηςε οὗ ᾿ἴ. Ὅῆο κἰρδς 
οὗ τὸ αἰνὶπο β]ουυ πιδάδ οἶἰθαγ ἐπὸ ναοὶ σἤδϑηῃ 
Ὀεΐννεθη Οοά πὰ ἴῃπε ρβϑορὶα νγῆο ὕοτε Ηἰβ8 
ὨΔΙΠΘ. 

ῥέὲ “ααὖ ῥὶς φίογγ, πᾶ “βαᾷε 97 ῥίρι (ΠΠ 5:0] 
ΤΠηε Ταγρυπὶ τοπάογβ (πὸ οΥρῖπα] ννογάβ ὁ 
[ϑδιδῇ, 1 “ἀπ ἐδε Ζογά, ὉΥ 1 τααὖ δὲ 1ογά: 
5,ογγ. δῖ ]οδη ἰδῖθβ ἴδε {γι ἴο νυν ἢ ἢ ἘΠ 15 
ὀχργοβϑδίοῃ ροϊηΐίβ, δηάὰ ἰάἀθπειῆος πε αἰϊνίπα 
Ῥροιβοῦ δὴ ὉΥ ἰϑαίδῃ ἢ Οἤτϑι. Ὅδι5 
ὙΠδΐ [5ϑιδῇ βανν ννὰ5 {πὸ βίογυ οὔ ἴῃε ῬΝν οσά, 
δηὰ οὗ Ηἰϊπὶ ες βροκθ. Ηἰ5 τῆδϑϑαρο, παῖ 15, 
γ͵ὰὰ5 Ποῖ ΠΛΕΓΟΙΥ δαάγοβοοα ἴο ἢὶβ Ἴςοηΐοπι- 
Ρογδτγίθβ ΟὨΪΥ, Ὀυΐ τοδοπεὰ ἰο ἴδῃ {{π|Ὸὸ οὗ 16 
ἔ]]οΥ πδη πϑίδίίοη ἴο ἢ νγοτϊὰ οὗ [ῃδῖ βίογγ 
Ὑνῃσοἢ πὸ ΠΙΠΊ561 Θαν ἐπ 4 νἱϑίοη. [ἴ ἰ5. υη- 
οογίδίη νυ μοίμου {Π6 Ἰαϑὲ οἰδιι9θ τα! 07 δι») 
ἀοροπάβ οὐ ἴδῃ ὀεεσιωθ οὐὁἨ ποῖ ; Ὀυϊ ἴπΠ6 ροϑὶ- 
[ίοη οὗ ἴπ6 97 δέρε ἴῃ [86 οτἱρίηδὶ ροϊηί5 ἴο (ἢ 15 
ςοηποχίοῃ. 

4. Νευεγιβεῖοι. ἀνιοησ (ΘΎ ΘῈ Ο7) δε... 
γμίεγ. (16 τποιηῦοτβ οὗ ἴῃ6 δδηβοάσῃ: [1]. , 
Υἱὶ, λό, 48) »ι.η7ῦ δείϊουεά οπα δὶ») ῬὍΤΠῖ8 
ςοχπηρ οῖο ᾿ητο]οσίυδὶ ζα! ἢ (80 ἴο 5ρθαϊκ) [8 
ΓΟΔΙΪ 1ῃ6 οἰ πιᾶχ οὗ υηθεϊϊεῖ, ΤῊ τοηνϊςτοῦ 
ἔουπά πο δἜχρυγοβϑίοῃ ἴῃ 16. 

ὀεϊευεά οπ ῥί»)] [1 ἰ5 τομαγκδῦϊε ἴμδὲ δὲ 
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Ἀ σἢδρ. ς. 
44- 

Ὀυῖ Ὀεσδιε οὗ τῆς Ῥἢδγίβεθβ {πεν ἀἱά 
ποῖ ςοηξεβ5 ῥέπι, ἰεβὲ {Πα γ. Βῃου ἀ δὲ 
Ρυΐϊ οὐυζ οἔ [6 5γπᾶροριε: 

43 ᾿Εογ τῆον ἰονεά ἴπε ργαΐβε 
οἵ πδὴ τοῦτα ἴἢΔὴ τῇς ργαίϑβε οὗ 
Οοά. 

44 1 Ϊ|εἐβ5ι85 οτεά δηά 8:4, Ης ῃδῖὲ 

]οδη υ865 οὗ [Π]5 ὈοΙΠ6 [π6 ρἢγαϑ6 ΒΕ ΙςᾺ τΏΔΥ 5 
[Π6 σοπηρ]εΐδηεθϑϑ, οὗ Ὀεϊεῖ (ἐπιστ. εἰ). ὙΠ6 
6 ]6Γ ΟπΪγ ἰδοκοά ςοηβεββίοῃ, θυΐ τῆΐς ἀοίοςῖ 
νν85 [δῖδ]. (Οοσῃρ. ἰϊ. 23, γῃεγε 4150 ἃ δε ϊθῖ 
ςοπηρ]εία ἴῃ 1ἴϑε! 15 ργαςτ α}}ν ἱπιρεγέεςξ. 

ὀεεαιμό φῇ ἐῤε Ῥβαγμεε} Οομῃρ. νἱϊ. 12, 
χ. 22 (δε ὕεαυ9). 

414 ποὶ πρρ μας ἀἰϊ4 ποί τλᾶϊκο ΘΟ; 798810Σ. 
Το νετὺ [5 ΑὐὈϑοϊαζεϊγ. ΟοπιΡ. Κοῃι. χ. 
9. 1ο. Τα ἱπηρετέεςξ ἴδηϑθε (ὁμολόγουν, Νυἱς. 
εογβίεδαρτμγ}) τ Αγ κ5 ἴῃ6 ἐμ ϑῃγηΚίπρ 
ἔγοπι ἴῃ ἂςΐ οἵ δι ἢ. 

ἐπε 46 εῦ «δομίά (ἰᾺαὺ ὈΔΘΥ Βμουϊᾶ ποῖ) 
δε ῥμέ οἱμδ οΥ ἐδὲ τγπαροριθ) ἰχ. 22. 

48. ἰδὲ ῥγαμε (ΚΊΟΣΥ) 977 »ιέπ. ῥγαΐσε 
(ΕἸ ΟΣ) 9, Οο4] Οὐοηιρ. ν. 44. Τῆς ννογὰϑ 
δυρροδὶ ἃ οοηΐϊγτασὶ ΜῈ (πὶ νἱϑίοη οὗ {86 
ἀϊν!ηθ βίοσυ ἴθ τυνϊοἢ Οοὐ βμοννεὰ νναΐϊ Ηδ 
Βαά ργεραγβὰ ἔοῦ' τῆεῃ (υ. 41). Οοπιρ. οπι, 
11. 22. 

(5) Τρε ἡμάφηιεπι οΥ ἐδ Ζογά (44--- το). 

ΤἼηῖϊθ ἤηδ] ἠιάστηδηξ ἀρρθαγβα ἴο ςοηίδίῃ ἃ 
ΒΓ ΠΊΔΓΥ ΟὗἩ 1π6 ᾿νογ 5 [εδοδίηρ βαϊπεγεά Ὁρ ἴῃ 
{πε νἱενν οἱ 185 ογιϑῖβ, ἀηἀ ποΐ ἴἰο δὲ ἃ πεν υἵ- 
ἴεγσδηςθ. [1 [8}}5 Ἰηῖο ἴῆγϑο ραγίβ : [86 ροϑβιξίοῃ 
οὗ 186 Ὀεϊϊενοῦ (44---46), ἀηά οὗ {π6 ὉΠΌΘΕΝ ῦ 
(47---49), δηὰ ῃ6 ἔγιιϊε οὗ ἔπ πηρϑβᾶρὲ (ςο). 
ΤΠο Πμογὰ ἤγβὶ βρθᾶῖκβ οὗ Ηἰβ Ῥεγϑοῃ (44--- 
46), ἀπὰ ἴβδη οὗ Ηἰ8 ννογάϑβ (47-- ο). 

44. Βαυὺ ὑπ ἐγίκά...ἢ ὙὍὌΠθ νυ ηθβθ οὗ 
{86 1 οτγά ἰ5 ϑεῖ ονοῦ δρδιπϑὶ ἴΠ6 υυἱῖηθϑβ οὔ [6 
Ριορῃοῖ δπὰ [86 υπηροϊϊοῖ οὐἨ [Π6 ρϑορὶς. [ἰ 
ΟΧΡΓΟ5565 ἃ5 σοΟΠΊΡΙοἴΟΙΥ 845. ροϑϑιἷο Ηἰς αὐϑο- 
Ἰυῖο 56}{-5δοσίῆςσς 45 ςοηϊγαϑίςα νυν ἢ [Π6 96] Β5ἢ - 
[655 οὗ Ηἰ5 δπθπηεβ. Ηδ [5 ἰοβὲ (50 ἴο 5ρθᾶκ) 
ἴῃ Ηἰπὶ ἐμαὶ ϑεπὶ Ηΐπι. Ης Ἰυάμεβ πο πιᾶῃ. 
ΗἸ5 ἰοασ ίηρ 15 5 ΠΡΙΥ (Πδ ὀχργαβϑίοη οἵ Ηἰβ5 
ἘΑίΠοτ 5 σοπητηδηά. 

ἐγίεά (ἔκραξε, δ αἷς. εἰα»κ"αδα1}} νἱῖ. 18, 37. 
Τα τΕβΕ ΠΠΠΟΩΥ νγᾶ8 50 ξίνεῃ 85 ἴο εἰαίπι ἀπά 
ἃττοϑί αἰϊοηϊίοη: δἂηὰ 11 ννᾶ8 φίνθη οὔςθ δηὰ 
ἴογ 4]} (ςοηίγαβι ἔμΚὸ χν!. 30). 

δείϊευειρ ποί οα γβκ, ὁμί...}] δ Ἰοοῖκβ Ὀ6- 
πεδίῃ {πε βυγέδοε δὰ δοκηονηγοάξεβ ἃ ἀϊνίπε 
Γόβθης6 το] ἰσοὰ ἴῃ δηὰ ἱπγουρῇ πιθ. Α.5 γεῖ 

1 νν5 Ἱπιροβϑι Ὁ]6 ἔοσ πῆθη ἴο Κπονν μονν ἈΠ 
᾿ φουϊὰ τεροβο ᾿η πε ϑοὴ Η!πιβοῖϊῇ. 

οὶ ῥέπει ἐῤαὶ “επί ριθ) τοί ἍΠΕΡ ου “"1ῆς 
Βαΐμεγ " 45 τεργεβθηϊηβ ἃ βεπεγαὶ σοηπεχίοη, 
Ὀυϊ οἡ Ηἰπὶ νγΠο 5 ἴδε βουγοῦ οὗ ἴῃ βρεςίδ] 
τενοϊδίίοη οὗ (γιβί. 

48. δὲ ῥαὶ «εἰ (ὈΘΟΙ] θ᾽) “ιε “εεἰὁ 

5:. ΙΟΗΝ. ΧΙ]. [ν. 41--46. 

δε] νοῖῃ οἡ πις, δ6]1 Ἔνθ ῖῃ ποῖ οα πα, 
Ὀυῖ οαἡ ἢϊπὶ ἴπδῖ βεηῖ π16. 

45 Απὰ ἢε τδδῖ β5εεῖ ηἰε 5εεῖῃ 
ἢϊπι τῆδῖ β6εηϊ π16. 

46 1 δῃὶ οοπῖε ἃ ἰΐρῃξ ἰηῖο τῆς 'ομαρ. 3 
νοῦ, τῆλ ννῆοβοενεσ Ὀα]]ονοῖῃ οἡ 
τὴς 8ῃοιιἀ ποῖ αὐϊἀς ἴῃ ἀλγκης88. 

(Ῥ98ο1ἀ918)...} [πη {Π18 σᾶ5Ὲὲ ἴπ6 περδῖνε 
οἴδιιϑα ἰβ ποῖ ἔουπά. 80 [τ 85 ἴμο δι ίονοῦ 
Ὀοποϊὰ ΟὨδπσῖ, ἢ6 ὈΘδοϊὰ Ηΐπὶ ἔγοπιὶ ννῃοπὶ 
Ομ γιϑὲ σδπηθ. Βε]εῦ ραϑϑοὰ (ῃγοιρὴ ἴΠ6 νοὶ] : 
Υἱβίοη Δρργοπεηθδὰ ουϊνναγαϊγ Οοά ἰῃ Η!ϊ5 
τοϊδτίοη ἴο πιθρῆ. Οοπιρ. Μαῖϊ. χ. 4οθ. Εογ 
[Π6 5εηϑ56 οὗ "" δ ο]ὰ " 566 χυΐ. τό. 
ΤΠ ἔοππῃ οὐὨἩ ἴδο βοηΐεηςε αἰ ἔογα ἴῃ δος ἢ 

Ῥαγίουϊαν ἔγοπι χῖν. ο: δεῤοίάε! ὁ οσειιρίο5. ἔπ 
Ρίᾶδοθ οὗ ῥαὶδ “ει; Ηρ ἐδαὶ “ἐπὶ »ὸ οὗ δὲ 
Ἑαίδεγσ. Το (Πουρῆϊ Προ 15 οὗ ἴπ6 τηϊοηΐ, 
ραιϊθηΐ, ρσγοργοβϑῖνε σοη[οπιρ᾽δίίοη οὗ ΟΠ 
Ἰεδάϊης ἴο ἴῃς ἔα Ποῦ Κπον]θάξο οὗ Ηιπὶ ἔτοπὶ 
νομαὶ Ηδ σᾶπιὸ: ἴδ5 ἴπ6 πουρῆς 5 οἵ ἴΠπὸ 
Οπθ ἀδοεϊθῖινα πιοιηρηΐ, οὗ ψνῖςἢ [Πὸ γοϑι} 5 
ὙΟΓΟ ΡεΤδηθηΐῖ. 

ΤΠ6 {π|6 ““ ΕΔΓΠΟΥ "ἢ ἘΠ Ρ ἢ 4512Ζ65 ἴπὸ κἰθὰ οὗ 
(6 πδίιγαϊὶ, Θϑϑθη 14] γοϊδίίοη ἴο [6 ϑοη δηὰ 
ἴο πιϑὴ: ἴῃ Ῥῶγαϑο "' Ηϑ [ἢδΐ βρηΐ τὴὸ ᾽" Ὀγὶπρβ 
οι {πε Ἰάϑα οἵ ἴδ βρϑοῖδὶ πιιϑϑίοῃ, 45 ἰηνοὶν- 
ἴῃρ' ἃ ΡδΟΌ] ΑΓ ομᾶτρε ἀπά ςογγεβροπάϊης δὺ- 
1πουγ. Οὐοιῃρ. ἱν. 34, ν. 24, 30, νἱ. 28, Υἱ. 
Ιό, (18), 48, 33, Ὑ1. 26, 20, ἰχΧ. 4, ΧΙ. 2ο, χν. 
21, ΧΥΪ. ς (ρεσυ ας ἴο 8. 7΄ομη, δηὰ ταν ἀρ 
ὈΥ͂ ἴδε Πογά). Το ἔννο ἔμ, ἅτγΘ σΟΠΊΌΙ 
ν. 23. 375 Υἱ. 44, ΥἹῖ!. τό, 18, ΧΙὶ. 49, ΧΙ. 24: 
δηὰ αἰ! πρυ ϑῃοα, Υἱ. 29, 40. 

46. 12» ον» αὶ ἰϊσ δέ (ΟΥ 85 ἰδ) τ .0] 
ΤΠΙ5 ννᾶ5 ἴπο οῆςο οἵ Ομγιβὶ, ἴο πιᾶῖο δὶ 
Κῆϊηρϑ εἶοασ. Ηἰ5 Ρεοίβοῃ ἤθη θῇ ἰῃ 15 ἢ1]- 
Ὧ655 ἢ πλπαΐοθϑ (ἢ6 τηγϑίογεβ οὗ 16. ΤΠ οῖα 
15 ἀδγκηδβθβ ὀυεὺ ἴπ6 ννοτ]ά, δηὰ ψιβουὶ Ηἰπὶ 
1 πιυδὲ τεπηδίη. δ ἴῃ Ηΐπὶ ὈΓπρ5 ρυγεγ 
νἱϑίοῃ. (οπιρ. ν. 36. 8εὲ αἷϑο ἰϊϊ. σφ, υἱῖϊ. 
[2. ΙΧ. ς; (ἰ. 4). 
ΎΠΟΓΟ ἰ5 ἃ διξηιβεδηΐ ςοηϊγασὶ δεΐννεθῃ 1 αηε 

εονιό (ἐλήλυθα) δἀπὰ 1 εα»ι (Ἶλθον), ν. 47. 
ΤΠΟ οπθ πρδεκβ {πὸ δϑϊάϊηρ τέϑ!; δηὰ ἴδ 
οἴπεῦ ἴῃ ραγίϊουϊας ρυγροβδε. Εογ ἔμθ υβὲ οἵ 
{π6 ἔοτγπιεσ (ἐλήλυθα) 8εὲ ν. 43, Υἱ!. 28, νἱϊ]. 42 
{πὸ ἦλθον), ΧΥ]. 18, ΧΥΠΣ. 27, (Π]. 19); δηὰ 
ΟΥ ἴῃε 86 οὗ [86 Ἰδίϊετ (ἦλθον), Υἱῖ, 14, ἰχ, 
39, Χ. 1ο, Χἰϊ. 27, 47, (χν. 22). 

“δομίά (αι8 γ) ποὶ αὐιάς Ἐπ 8 6 44γ.- 
με:.} 85 Ὀοίηρ ἴπε ποιτηδὶ 5ἰδίθ οὗ πιϑῃ νν}- 
οὐγ Ογιϑι. ὙΠῈ εἐχδοῖ ρῆγαθθ οσουγβ ΟΠΪΥ͂ 
Πεγε, γεῖ 566 1 Ιοῇπὶ ἰϊν 9. 11 (ἡ δι ἐδὲ ἀαγζ- 
»255);} δηὰ νι}. 12, ΧΙ. 2; Σ [ΙΟδη 1. ὲΣ 
(«υαἱξ ἐπ 1δεὲ ἀαγάπει:). Οοτηρ. χα Ἰομη 11}. 14, 
αὐάε ἐπ ἐεαΐδ; δπὰ ἴῃς ορροϑιΐθ σ [οδῃ 1ϊ. το, 
αὐϊάε ἐπ δε ἔρθει. 

47. ΕΟ γΓίϑῖ ΠΟΥ ρᾶβ85ε5 ἴχσοτη ἴῃς {πουφῆῖ 
οὗ Ηἰβ Ῥοίβθοη ἴο τπλὶ οὗ ΗΠ ἰ5 νογάϑ: ἔζτοτλ 



ἃ ᾿ἤλρ. 3. 
Σ7. 

ν. 47---50.] 

47 ᾿Απά 1 ΔΩΥ πιᾶῃ ἢ θᾶγ ΠΥ ννογάβ, 
δπά Ὀε]ϊενε ἠοῖ, 1 "υάρε ἢϊπὶ ποῖ : ἔογ 
Ι ςσἀπιε ποῖ ἴο ᾿μάρε ἐ- νου], δυῖ τὸ 
βᾶνε ἴῃς ᾿ψνοτ]ά, ; 

48 Ηε τδᾶῖ τγε]εςῖειἢ πιε, δηά τε- 
ςεἰνεῖῃ ποῖ ΠΥ ννογάβ, ἢαῖἢ οἠς [δῖ 

ΤΜΜΕΛδ ἰὼ Μὴ πὰ : τῆς νοτγά τῃδὶ 1 ἢλνς 
βροίκεη, ἴδε 8δπηγ6 5}2]}] Ἰπάρε Πίπὶ ἰη 
τῆς ἰΔ8ῖ ἀδγ. 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΙ]. 
409 οτ 1 πᾶνε ποῖ βροΐεη οὗ πιγ- 

86] δυῖ τῆς Εδιδεῦ ννῆϊςο ἢ βεηΐ π16. 
ἢς ράᾶνε [6 ἃ ςοπιηημαπάπιεηϊ, ννῃδῖὶ 
Ι ποιὰ 84γΥ, ἂπά ννῆλι 1 δμουϊ!ά 
βρεᾶκ. 

50 Απά] Κπον δῖ ἢ8 σοπηπχδηά- 
τλδηΐ ἰ5 [Π{πὸῷῖὶ Ἔνθυδβεηρ : ννῃδίβοανθγ 
1 βρεαῖκ «πετγείογε,. ὄενεὴ 45 ἴῆς Βδίῆῃεγ 
84 ἃ υηἴο π|6, 80 1 βρεδῖς. 

»ὲ ἴο »} “αγίηρφ:. ἙΑΙΚὮ 15 6556 Ώ[14}}}7 ΡΕΥΞΟΊΔΙ. 
ὕἱπρδο]ϊοῖ 5ἴορβ 5ῃοτί δἵ ἴῃ ουϊννασὰ πηδῃϊξεϑίδ- 
ἔἰοη5 οὗ ἴθ Ρογβοῃ: 11 ἀθαὶς νυν [ἢ6 ἰοδοὨηΡ. 

ἿΤννο οᾷϑε5 ἄρρδαγ ἴο Ὀε τεζαγάρά, ἴμῈ ἢἤγϑι 
1Παἱ οὗ ἴῃ τοβρεςῖδι! Ποᾶγογ, ννδο ἰἰσίθηβ δηὰ 
ἀοῦβ ποῖ; ἴδθ ϑδεςοπά, ἔμαϊ οὗ [πε πιδὴ ννῇῆο 
τοΐα565 ἴο ᾿ἰδίθῃη δἵ 4]}1. Εσοπὶ [15 1ἴ ἀρρϑδβ 
τῆαι ἴπ6 γοδάϊηρ “" Ὀ6] ον "ἢ 15 ἑογείζηῃ ἴο [Π6 
500ρ6 οὗ σν. 47. 

ὀκῶγ "7 «υογά; (ΒΑΥ1μ ΕΒ, ῥημάτων)) ποῖ 
νὰ {σὰ υπάογειδηαϊηρ οὗἩ {πεὶΓ [11 ᾿πιροτῖ 
(ὙΠ. 47). Ὀὰῖ γεῖ νψἱτ αἰϊοεπομ, χ. 3, τό, 
27. ὅζς.). 

απά δείδσυε πο Ασςοογάϊης ἴο ἴπ6 ἔτγιδ 
τολαϊηρ, δπά ΚοοΡ (φυλάξῃ, Μαῖϊ. χίχ. 2ο; 
κ6 χι. 28) ὑπ: ποῖ. 

1 (οαρμαῖὶς) ἡμάσο ὀὲρι πο ὙΠΟΓῈ 15 0 
Ῥογϑοῃδὶ οἰθπηθηΐ ἰπ ἴῃ δοςοιηρ ἰϑῃπιθηΐ οὗ [86 
πη] ἰϑϑῦθ, Οἢγϑὲ σᾶπὶὸ ἔογ υάςπιοηΐ (ἰχ. 39) 
δηὰ γεὶ ποΐ ἴο ᾿υάφε (ςοπῃρ. 11}. 1.7. ΥἹΠ. 1.6). 
ΤὨς ᾿υάξπιοηϊ [ΟἸ]οννθὰ παίιγα!ν (80 ἴο 5ρθακ) 
ἔτοπι Ηἰ5 πιδηϊ[εϑίδἰίοη. 86 1ννῪ (ἴῃ ἴδ 
ἔ]]οϑὶ 56 η56) 5 [ἢ6 οὔθ δοσιβοῦ (ν. 44). Μϑη 
5 ΠΊΡΙΥ ΓΕπλδη ννΏογο ΠΟΥ ἀγα (Πἰ}. 36) 1 [ΠΟΥ 
ἀο ποῖ οοπιε ἴο (ἢ γιϑι. ὙΠ ΕΙ͂Γ ϑεηΐθηος 1165 ἴῃ 
[ῃ6 πδΐυτο οὗ δίηρβ. ἴῃ {Π15 σᾶϑὲ ἴῃ ΠΘΆΓΟΓΒ 
ΘΓ 56] -οοηδεοπηηαά. 

48. Ηπε δαὶ γεῤεείει (ὁ ἀθετῶν, Νυἷΐξ. φωὶ 
“ρεγ πὴ) τσὶ. τιν «υογάς (Β8 Υ͵1π88)...)}] ἴνυκὲ 
Χ, τό. 

ῥαΐδ οπἊ δαὶ ἡμάφε! ὁ ῥῥη} ὙΤἢδ ννογὰ τηΔῪ 
Ὀδ6 τοδιβοά, δυΐ 1 σάπηοὶ δθ Ὀδηϊδῃοά. [ἢ 
51}}} οἰϊηπεβ ἴο [86 ΠδδΙῸῈΣ 8ἃ5 ἢὶ8 ᾿πάρθ. [15 
νοῦ 5 ουθη ΠΟῪ Ὀοζιιη 85 ἴἴ 5}4}} Ποσγθδῆτογ 
Ὀὲ ΖῸ}Ὺ γενεαὶ θά. 

δὲ «υογά ἐδαΐξ 1 δας «ῥοζεη (1 8Ῥ 81κ0)...} 
ΤΟ "ϑΑΥηρ5᾽ ἅγο 4}}] θουπὰ ὉΡ ἴῃ οπὸ βτϑδῖ 
Τησϑϑᾶρο (λόγος), ἀεἰϊνεγοα δηὰ εὶς ἰπ 115 βῃ- 
Εἰγεῖγ. Βὸγ [Π6 ὉηΡ6] εν, [6νν5 ᾽ξ ννᾶ5. ΠΟΥ 
επὐοὰ (“ῥαάε ἰ5 σοηϊγαοιοά νγ ἢ σρεσᾷ, Ὁ. 50). 
Οοπρ. χνίϊ. 6, 8. 
δὲ α«υογά....1δὲ ταν (Ὁ 8) “ῥα] ἡμάσε 

ῥίνη... ὙὍδα τεβυπιρίνο, ἰϑοϊδ της Ῥτοπουῃ 
(ἐκεῖνος) Ρἰδςεβ ἴῃ ὀπιρῃδίϊς ργοπιπεπςε ἴδα 
ἰοδοδίηρ νυ ἢ ἰ5 τεραγάθα 85 ραβὶ δηὰ ϑθρᾶ- 
ταϊοάὰ ἔγοπι ἴποϑο ἴο νγυποηὶ ᾿ξ ννᾶ5 δά ἀγεβϑεά, 
[1 βοἰδπάς, 45 ἃ ννεῦθ, ἰὴ {πε αἰδίδησθ, ἃ5 ἃ 
τὐϊπο85 δηὰ δη δσσιιϑοσ. ΟΟμΊΡ. ἰ. 18, Υ. 11 
δηά ποῖο. 

ἐπ δὲ Ἰω“ 44} ςἢ. νἱ. 29, 40, 44, 54. Χὶ. 
124. ἼΒ6 Ρἢγᾶθα 15 ρϑοιυ ἶαγ ἴο 81 [0Ππη᾿8 Ο05- 

Ρεὶ. Οοιρ. τ Οοσ. χν. ς2 (ἐδε ἰαεἹ ἐγιρηρεῖν)}) 
1 ΤΙοδη ἴ". 18 (ἐδε ἐασί" ῥοωγ). 

49. ἔογ.. ροζεη...} ΒΘΟδΔῸΒΘ 1 ΒΡΟΪΘ 
ποῖ... ὅδ οϑϑθηῖδὶ ᾿ηΠογειΐ ροννεσ οἵ υἀκ- 
τηϑηΐ 1165 ἰη ἴῆ6 ννογά, 5ἴηςθ ἴπθγα 8 1Πη ᾿ξ πὸ 
δἀχηϊχίιγο οὗ ἃ ᾿ἰπηϊοὰ πυπιδη ρογβοηδιῖγ. 1ἰ 
ἰ5 ῬΠΟΙΪΥ ἀϊνίηο. 

97 "γε ὍΠα ρῆγδθο (ἐξ ἐμαυτοῦ, Ψυϊκ. 
ἐκ “|6)ὴ ἰ5 ῬΘοΙ Αγ δπὰ υπίηιι6. [τ ἀόβογδεβ 
(5ο ἴο 8ρ64Κ) ἴπε βουτοθ ουΐ οὗἉ ννἈ }οἢ ἃ 5ἴτοδπι 
ἤοννβ. σοητ Ποῦ 5 }γ, ἀπ ἢοΐ 5: ΡῚῪ πε ροϊηΐ 
οἵ οὔξίη ᾿τοπὶ νυ ἢ πιονεπηθηΐ 5ἰαγίθα (ἀπ᾽ 
ἐμ. ν. 30, Υἱῖ. 17, 28, Υἱ]], 28, 42, (Χ. 18), 
χῖν. 10). 

δὲὲ καυε μὸ δ᾽ εο»ρπαηάν»ιεη 1} ἈΛΛ ΒΟ 
Βδῖἢ ΚἼΥΘῺ 126 ΟσοΙμϊμδη ταθηϊ. ὙὉἢ6 
ῬΓοΠΟΌἢ ν ἰῃ ν᾿. 48) Θπρῃδ51265 ἴῃς γείει- 
δῃςο; πὰ ἴπ6 ἴορηϑο οὗ ἴπε νυογὺ (δέδωκεν) 
ταλῦκβ ἴπ6 σοητηδηςς ΟὗἩὨ πὸ δοϊίοη οὗ τῃ6 
ςοπηπιδηά. 

«υδαὶ 1 “ῥομίά “4γ (εἴπω, ν αἷς. ἀϊεαν»ῃ:), ἀπά 
«υῤαὲ 1 «ῥὁομίά «ρεαξ (λαλήσω, Ν υἱξ. ἰοφμα }] 
Τῆδῖ ἰ5, 45 ἴο 106 5 ϑϊαπίϊαὶ σοηϊεηΐβ δηὰ τἰῃς 
ὙΔΥΥΪΠΣ ΠΊΔΠΠΟΙ ΟὗὨ ΠῚῪ ΠλΈββάΡο. 

δ0. ““π"μ4 1 ἔποευ (οἶδα)...1 ὙΠὲ νοτὰ 
ΠΊΔΥ βηὰ δοςορίδπος οἵ γε]εσίίοη, ὃιῖ [ἢ]8 
ΤΟΠΔΪἢ5 5.6. Ὑἢὸ Ποπηπιληάτιηθηϊ οὗ ἴῃ 
ΒΔίδοσ, Ηἰς ν1}} πιδηϊξεϑιθα ἴῃ ΠῚΥ σΟΙΠΙ55ΙΟΠ, 
5 οἴογηδὶ [ἴθ ὙΠῸ Εδιίπογ 5 οοτηπηδηάπηεηΐ 
ποῖ ΟὨΪΥ ἰ5 ἀἰγοςϊοὰ ἰοννατὰβ 11ἴπ, ἴο υΐϊςκοη 
ΟΥΓ ἴο βυρροτί ᾿ξ. [ἴ ἰ5 6. Ὑτυῃ γελ]ϑοὰ 
'5 (δὶ ὈῪῚ νηὶ ἢ νγο ᾿νθο. ὙὨΕ σοπιπιαηάπιοηΐ 
οὗ Οοά [15 ἴπ6 Ὄὀχργεββδίοη οἵ δοϑοϊυΐϊο Ὑσυῇ. 
ΟοιῃΡ. Υἱ. 6, 68, ΧΥΙ!. 17. 

1ἠἰς οἴογῃηδὶ ἐς δηὰ ποῖ 51Π|ΡῚῚ “ῥα]]) ὀε. 
Οοπιρ. ᾿ϊ. 26, ν. 24, (39), Υἱ. «4, χνὶϊ. 2. ποῖδ, 
1 [οἤῃ νυ. 12, 13. 

«α«υὐῤαοευεγ (6 Ἐπῖη 8 ἩΔ16Ὦ) 7 “ῥεαξ 
ἐδεγεΐογε... ἢ6 σογίδιπγ οὗἁ [Π|5 55. ΓΔΠΟΘ 
ξυγη5Π65 ἴπ6 ομθ τὰυῦῖε οὗ ΟἸ γϑ 5 τοδοῃίηρ. 
Ης ἴῃ [06 διῖπεϑ οἵ Ηἰ5 ἀϊνίηθ-πυπίδη ΡῬεγϑοη 
(ἐγώ) Βρθᾶκϑ ἰπ σοιηρίοῖς ἀρτθοπιθηξ νυ] [ἢ 6 
δἰ Γ᾿5. ἰη]υποϊίοπβ, νῆο 15 Ηἰ8 ἔδίθεγ δηὰ 

ον Βδίμοσ. [}ἢ ραγί Η!5 πηρβϑᾶρε νγᾶβ δΠῪ 
εἰνθη (νυν. 48 8): ἴῃ ρατὶ ᾿ἴ νγὰβ 51}}} ἴο ὉὈς 
ξἰνθη ἴο 1πῸ ἱπποσ εἴτοὶο οὐ Η!5 αἰϑςὶ 68. 

ΤῊΕΞ 5Ε1-ΕΈΝΕΙΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΚΙΒΤ ΤῸ 
ΤῊΕ ΝΟΚΙ [85 πονν Ὀδοη Τοπιρ]εῖθά. [ἢ 
(ἢς τοτηδίηάον οὗ [86 Οοβρεὶ 81 ]οδῃ γεοογάβ 
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ΟΠΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΗ. 
: σεις τοασλαλ 4Ὧὸ ἀδείῤίοτ᾽ ί: ἐχλογίαλ 

ἕλωρ ἰο ἀμηνδν ἀπά ἐλαγέγν. 18 412 ,ηγέ- 

ΤῊΝ ΘΕΓΕ-ΚΕΝΕΚΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟἩΚΙΒῚ Τὸ 
ΤΗΕ ὈΙΒΟΙΡΙΕ8. 

ἼΠΙ5 ἀϊνϑίοη οὗ [ῃ6 Οὐοθρεὶ, |ὸ {πιὸ ἔουτηου, 
[2115 ἰηῖΐο ἵννο ραγίβ, ΤῊΞ [81 ΜΙΝΙΒΤΑΥ 
ΟΕ Ιονε (χ ϊ.---χνι!.), απὰ ΤῊΣ ΨΝΙΟΤΟΚΥ 
ΤΗΚΟΘΗ ΘΕΑΤῊ (ΧΥΙΙΙ.---χχ.); νὰ δ 
Εριμόουῦυεξ (χχὶ.). 

ΤΗΕ ΓΟΚΡ5 ΓΑΘΥ ΜΙΝΙΒΤΕΚΥ 
ΟΕ ἴ,ονε. 

ΤὨἰ5 ἀϊνίδιοη οὗ [π6 Οοβροὶ, νν Ὡς ἢ 15 θη ΓΟ ΪῪ 
Ρδου Αγ ἴο 851 [ὁδη, νν ἴῃς Ἔχοορίίου οὗ ἴῃς 
τον τη Οὗ ἰγοδοΠοΓΥ διηοης ἴδ ἴννοϊνο, [4}}5 
ἰηΐο ἴἤγοθ βδθοϊ οϑ: 

Ι.- ΤῊΕ ΑΘ ΑΟΤΒ ΟΕ ΝΕ ΑΝῸ 
Ιυρόμεντ (χί!. 1.- 20). 

1. ΤῊΕ ΚΑΒῚ Βιβοοῦκβε8 (Χ:. 21-- 
ΧΥΪ. 12). 

ΠΙ|. ΤῊΕΞ ΡΚΑΥΕΚ ΟΕ ΟΟΝΒΕΟΚΑΤΙΟΝ 
(χν!!.). 

Ι. ΤῊΕ ΆΑΘῚΤ ΑΟΤΒ ΟΕ ΓΟΝΕ ΑΝῸ [ὕΡο- 
ΜΕΝΤ (ΧΙ. 1---0). 

δὲ [ομηβ δοσουηΐῖ οὗ δνεπῖβ δἱ ἴθ [,49ῖ 
ΘΌΡΡΟΥ σοηίδίη5 ἴννο θοθπθ5. Ὅὕἢ6 βτϑι ἰ5 (Π6 
τηδηϊοβίδιοῃ ἴῃ δεῖ οἵ ἴῃς Μϑβίογ᾽ 5 56 ξ-ϑδογ!- 
βείηρ ἰονα (1---20): ἴΠ6 ϑεςοηὰ 15 ἴπε ϑεραγᾶ- 
οη οὗἉ ἴΠ6 5613} ἀϊεςῖρ]ε (11--- 10). 

ΤΌὸ ᾿ποϊάθηῖβ ἄγ ραγᾷ}}6 1} νν ἢ ϑθοί!οησ. οὗ 
πὸ δγπορῖις Οϑροῖδ; Ὀυΐ [ΠΟΓῸ ἃΓῸ ὑυϑῦν ἔδνν 
Ροϊηΐϊβ οὗ δεῖυαὶ σογγοϑροηάθησε ἰῃ ἀδίδι] Ὀ6- 
ἔννοοη ἴῃ παγγαῖϊνοβ οἵ ἴῃ6 δυποριϑῖ5 δῃὰ οὗ 
δῖ ]οῆη. ὍὮε ἀϊδειιϑοίοη τοσογάθα Ὀγ 51 [ὑκ6 
(ΧΧΙ!. 244.) μᾶ5 ἃ οἰοβὲ σοπηοχίοῃ οὔ ἐποιρῃς 
νυ ἢ τῆς Ιοοθοη οὗἩ ἴῃ ἐδεῖ- νναϑῆίηρ. Αηὰ (ἢ6 
ννογάβ δηηουηςοης ἴΠ6 Ὀείγαγαὶ ἀγὰ Ἰάἀθηςαὶ τη 
δῖ Μαίζμπονν (χχνί. 21 ; σοῃρ. Μαγκ χῖν. 18) 
δηά δὲ Ιομῃ (χἧϊ. 21). ΑἹΙ τπ6 Ἐνδηρο ἰϑ[5 
τεοσοτγὰ ἴἢ6 διυγργῖϑα ἢ νυ ἢϊςἢ [ἢ ]5 ἀπηουποθ- 
τηθηΐ ννᾶ5 γοςοινοὰ (Μαῖϊ. χχνυΐϊ, 22; Μαζγκ χὶν. 
το; [κυ κε χχὶ, 13; ]Ομπ ΧΗ. 22); δπηὰ 8 
Μαίζμονν ποῖθϑ ἴπαὶ [4458 ννᾶ5 ἀδϑιρῃδίοα ἃ5 
[πε ἰγαοῦ (Χχνὶ. 25). Βιυῖ ἴδ6 ἀοῖ4:15 νυ Ὡς ἢ 
δῖ [οἤη [85 ργιϑεγνϑὰ 45 ἴο ἴῃ6 πηδηπεῦ οὗ (ἢ6 
ἀεπσιρηαίίοι ἀγα ρθΟῦ ΑΓ ἴο ἢὨϊπι. 

Τῆι οπηϊϑϑίοη οὗ πο τοοογὰ οὗ ἴδ [πϑιϊτι- 
κίοη οὗ [π6 1 τὰ 5 διρρογ Ὀδοϊοηρϑ ἴο ἴΠ6 ρ]δη 
οὔ τῆς σοβροὶ. [ἴ 15 ᾿πῃρόϑϑι Ὁ] Οἢ ΔὴῪ ΓΠΘΟΓΥῪ 
ἴο 5ΡΡοβθ ἴπδὲ ἴῃ διιΐθοῦ ννᾶ5 υπδοαυδίηιοα 
ν ἢ τῃ6 ἔδοῖ8Β. Βιυῖ [ἴ 15 ἀϊβίςυ!ε ἴο ἀεῖετ- 
τηῖπο δ ννῃδὶ ροϊηξ 'π ἴῃ6 παγσγαῖϊνε οὗ δὶ [ομῃ 
ἴῃς [πϑιϊτυτοη 15 ἴο Ὀε ρἰασοά. [{ 5 δοδγςεὶν 
ὨΘΟΟΘΘΑΓῪ ἴο τοίου ἴο ἴῃς ορ᾿ηϊοη οὗὨ ἴποϑ6 νῆο 
ἢᾶνο βξυρροβοά ([{ιἸσμεξοίι, δίς.) (ῃδῖ ἴῆ6 500" 
ΡΕΡ ἀδβογ θὰ ἴῃ [οδῃ χὶΐ. ννᾶ5 μεϊὰ δ Βδίδην 
Μαῖι. χχνὶ. 6 .), δἂπά ἰδδῖ (Πθ Ἰουστιο ἴο 
τς [ΟἸ]ονν5 χὶν. 21; 50 (δῖ ἴῃς [πἪῖ]- 
τυϊΐοη ἰοοῖ ρῥἷδος οἡ [δ [ΟΠ] οννίηρ ἀλγ. ὙΠ15 

51. ΙΟΗΝ. ΧΙΠΠ. 
ἐεἠαίλ, ακαά ἀϊεουεγείλ ἰο οάκ ὃν α ἰρξον, 
ἐλαί ϑ'ιμάα: «τἀομέα ὀείγαγ ἀΐπε: 31 ἐογεν ἢ α» 
εἱὰ τἄερε ο ἐσυε οπέ αμοίλεγ, 16 αμαὶ 7ογέ- 
τοαγπείλ δ είς οὐ ἀπ ἀφκέαί. 

νίενν ἀρρθᾶγβ ἴο Ὀ6 αἰγοοΥ ορροσοά ἴο χὶϊὶ. 
48: ἴο ἴδ 5 σηϊβοδηῖ ραγα}]6] νυν [υκὸ χχΙΐ. 
24. δῃὰ ἰὼ ἴπ6 ρέποσγαὶ ὉΠῚΥ οὗ ἰμὸ ἀϊ5- 
σου ΓΘ65 ᾿ῃ ΧἸ]].----χΥῖ!. 

Βιι ΠΕ τὰ θὲ ἀβϑιιπιοὰ ἔμδῖ 6 πηθ4] ἀοϑογ θὰ 
ἴῃ οἢ. ΧΙ. 5 ἰἀδητς 4] νν ἢ τπδὲ ἀοϑοτγ θὰ ἴῃ ἴῃ 6 
δγηορίϑῖβ, 85 ἱποϊυάϊηρ ἴἢ6 [πϑιτυτοη οὗ 1ῃ6 
Ι,ογὰ 5 ϑιρρογ, ποῦ σδὴ ἴῃ [πϑιτυτϊτίοη δ 
ἰηϊογοδ θα ἡ ννᾶ5 ἰξ Ὀοΐογε οὐ δέϊοσ 6 ἀθραῦ- 
ἴυγε οἵ [πιάδ5 (ΧΙ. 2ο)} 

Τῆδ ονϊάσποθς οὐ [ἢ 5 ροϊηΐ 15 Ἔχί γε Υ 
δἰϑηάθσ. [}ἢ {6 παγταῖινοβ οὗ 81 Μαίδν δηὰ 
81: Μαγίκ ἴῃογο 15 ποιῃίηρ νυ ιςἢ ἴδηάς ἴο ἀδοϊάδ 
[86 φυδοίίοη ἴῃ Οὔ ΨΑΥ οΥΓ ἴῃς οἴμοσ. ΤὨς 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ οὗ ἴπὸ Ὀεΐγαγαὶ! δπὰ τῃ6 [πϑιτιξίοη 
ἅτε ἱπιγοάιιοοα ὈΥ {Π6 54 Π|6 ΒΈΠΟΓΑΙ ννοτά5 (αν 
146ε} «υεγε εαἰίησ, Μαῖϊ. χχυϊ. τό; Ματζκ χιν, 
22), δηά που ἢ {πὸ ἔουπλοῦ βίης ἤγβε ἴθεγα 
15 ποϊῃίηρ ἴο βῆονν {αὶ ἴΠ6 ογάδγ 15 σῆγοῃο- 
Ἰοριοαὶ. [{ 15 δι ἴο ὃὈ6 ποίϊσεα ἴμδὶ ἴῃ {1} 656 
Ἐνδηξο]ϑί5 ἘΠΟΓΘ 15 ἢΟ βοραγδίίοῃ οὗ ἴῃς 0]655- 
ἴῃς οἵ ἴῃ Βτεδά δηὰ οὔ ἴδε (ιιρ. [ἢ ἴπὸ ἢδγ- 
ΓΑῖννο οἵ 88 {ὼμπ|κ6 τῇὴ6 ἀγγδηροπιθηΐ ἰ5 ἀϊβογεηΐ, 
Α ςὺρ ἰ5 ἢγϑὶ βίνοῃ ἔογ ἀϊβίγιδυϊίοη (ΧΧὶ!. 17}. 
ΎΠρη [ΟἸΪονν5 ἴπ6 σχίνιηρ οἵ Βτεδά, ψ ἢ 186 
ννογἀς5 οὗ [ποιυτοη (νυ. 19). ὙΓΒοη, δοςοτά- 
ἴῃ ἴο [π6 ρτοϑοηΐϊ ἰοχῖ, [Π6 φίνίης οὗ ἴῃ6 ΟΡ, 
νυ ἢ [Π6 ννογάς Οὗ [πϑιτυζοη ἱπεγοάμυσρα Ὀγ ἐπδ 
αοἰδιιϑο ἐμ δε »ιαηπδῦ αὐτὸ δὲ σρ αὔεῦ μὲν 
(υ. 20); δηὰ ἴῃ οἷοβα σοηποχίοῃ υν ἢ ἴΠ|5 15 
δίνοῃ ἴῃ ργορἤῆθογ οὗ ἴῃς Ὀεῖγαγαὶ. Ποῖα 15 
ἱπαθοὰ ρμοοὰ γϑβϑοῦ ἔοσγ τδιηκίηρ ἴῃδῖ ἴἢ6 
ϑοσοπά τγοίογοηςο ἴο ἐδ ΟΌρ 15 ἃ νΕΓῪ ΘΑΓΥ 
δαἀάιίίοη ἴο ἴπ6 οτἱρίπαὶ ἴοχὶ οἵ δῖ [υΚὸ 
ἴδκοη ἔγοπι στ (ου. χὶ. 2ς: δηὰ 45 ἰΐ ϑἱδηςς ᾿ἴ 
ΤΊΔΥ Ὀδ ἰτοαϊθα ραγοης οί! 4} } 7. [ἢ ΔΩΥ οᾶ56, 
ἢοννόνον, δῖ [ὺκ6 αἰδεποῖΥ ρίδοι5 ἴῃς ργοὸ- 
ῬΠΕΟΥ οὗ ἴῃς Ὀεΐγαγα! ἀἔοῦ [6 ἀϊδιγιθυτίοη οὗ 
ἴΠο ϑαςσγδιηθηίΐαὶ Βιθδά : δηά, ἰκὸ δῖ Ῥδυὶ, πὸ 
Ῥίδςοϑ (ἢ15 ἀϊδιδυτίου ἀπ γίηρ ἴῃ συρρεγ, δπὰ 
ἴῃ αἀϊδιτδυίοη οὗ (με δασγδιηθηῖαὶ πρ δἴζεγ 
(Π6 βιιρρεῦ. ὙΠ οἴμοι ϑγπορίϊς παγγαῖνεβ 
ΓΘ ΡΟΓΙΘΟΙΪΥ σοηβίϑῖθηϊ νυν ἢ (ἢ 5 νίονν, [υἀλ5 
ἴῃοη, 1 ννὸ δάορί ἴἢ15 ἱπίεγργοίδείοη οὗ 186 
πιγαῖῖνθ, ννᾶ5 ργόδοηΐ δῖ {πὸ ἀϊβισιυτίοη οὗ 
ἴῃ ϑδογδηθηῖδὶ Βγοδὰ, πὰ ποῖ ργοϑοηΐ δἵ ἴῃ6 
αἰδιγι θυζίοη οὗ {π6 δασγαπιθηΐδὶ σρ. [π οἴδοῦ 
ψογάς, ἴδε ἀἰδισιουκίοη οὗ ἴΠ6 Βγοδὰ τπηρϑὶ Ὀ6 
ὈΪαςοα Ὀεΐοτθ νυ. 30 ἴῃ δῖ [οῃη᾿ 5 παγι δίϊνο, ἀπὰ 
ἴδε ἀϊδιτ υζίοη οὗὨ ἴ86 Οὰρ ἴϊογ. : 
{πον ννὸ ἰοοῖ ἔογῦ ἃ Ὀγϑαῖ ἰῃ χὶϊ!. 1.-- 20, ἴἴ 

ΤΏΔΥ Ὀ6 ἔουηά Ὀεΐννεοη τό δπὰ 1}, οὔ δεΐννεεῃ 
1Ὴ δῃὰ 20; Ὀυΐ ὨαΓαΪΥ Ὀεΐννθεη 22 δηὰ 23. 
[τ 15, ονγόνεγ, πιοῦδ ἰῃ δοσογάδηςθ νυν ἢ δῖ 
[Κε᾽5 παγταῖῖνο ἴο οἷδοο ἴΠ6 ἀϊδίου οὗ ἴῃς 
Βτεδὰ Ὀεΐογο νυ. 2ὥ. Ἴδε ἀϊδιγιδυϊίοη οὗ ἴΠ6 
ΟἿΡ πιᾶγ ὃδ ρἰαοθὰ δῇεγ 20, οὔ 33; ὃυῖ ἰξ 
5665 Οἡ ἴθ ννῃοΐο Ὀεοϑὲ ἴο ρίδοθ ἴἃ δον 12. 
ΎΤΠο οδοῆίης οἵ [δῖ ϑδογαπηθηϊδὶ Αςὶ ἔοΠ5 ἃ 
Ὀοπηά Ὀεΐνγεοη δα [Βου ἢ 5 οὗ 32 δηά 31. 



“αι. γ6. 
3. 

ν.1, 2.} 

ΟΥΝ “δΡείοτε τῆς ἔδδε οὗ τῇς 
Ράϑβϑονεῖ, νῆξη [εβὺ5 κηονν τῃ δὲ 

ἢ19 Ποιυῖ ννᾶβ οοίης ἴτας ἢς 8Ποι]ἀά 
ἀεραγὶ οὐἱξὸγσοῦ τ8185 ννοῦϊὰ υπῖο τῆς 

στ, ΙΟΗΝ. ΧΙΠΠ]. 

Ἑδίμεγ, μανίηρ ἰονεά ᾿ἷ8 οὐγὴ ψ Ἐς ἢ 
ὕνεῖε ἴῃ τῆς νοτὶά, ἢς Ἰονεά τποπὶ 
υπῖο τῆς δηά. 

2 Απά βιρρεῦ δείπρ επάεά, τῆς 

Ι. Ἴδε τεἰγεταογίδεε οὶ ἰσυε (1----λο). 

ὙΠῸ σεηΐΓΑ] ἰάδθλ οὗἉ {}|5 τεοογὰ σογγεβροηδϑ 
ὙΠ ἢ οπα ἀϑρεςΐ οὗ [πὸ [πϑιτυτίοη οὗ (86 Ευ- 
σπατγίϑῖ, (Παὲὶ οὗ 5 ϑδοβοθ. ὙΠὸ ἱηςϊάθηϊ 

. ΘΥἹ ἀ ΠΥ Ὀεοηρ5 ἴο ἴῃ 5άπιε βρ᾽ γτιι4] οἰ γοιπὶ- 
δίδῃοοβ, Τῆς ἔογηι οὗ ἴῃς παγγαίϊνο 15 ππδυκοὰ 
ὈΥ ΟΧΙΓΟΠΊΘ ταϊηυΐεηθβ5 ἀηὰ υἱνίποϑ5 οὗ ἀοίδιϊ 
"ῶς 4 [ἴ.), ἀπὰ ὉΥ ἀϊγοςΐηθεβ οὗ σϑςοο]]οθοϊΐοη 
τ. χ1). ὙΠ ροτίγαϊϊυτε οὗ 51 Ρεΐεσ ἰ5 ἰηβίϊηςὶ 
ἢ 116: ἢς δοῖβ δηὰ |5 δεϊδὰ τιροῃ. 

ΎῪΠ6 πδισδῖνο σοηδὶϑία οἵ ἵἴννο ραγίβ, {6 
δοίίοη ᾿ἴϑε 1 (212-11), δηὰ τῆδ σοΠΊΙΠΘΠΙΔΓΥ͂ 
Ὡροη ἴπῸ δοίϊΐοη (12---λὸο). ὙΠΟ Ἰδίϊεῦ δρ- 
ῬΓΟΔΟΐ65 ΨΟΤῪ ΟἸΟΘΟΙΥ ἴῃ ἔοστῃ ἴο ἴπὸ ἰθασῆϊηρς 
ὐλϑλυλα ὈΥ 186 ϑδγπορι 515 (ε. 9. υν. τό ξ). 

δε ἔοιπηεῦ 15. ἃ ραγδῦϊα ἴῃ δείίοῃ (ςοπιρ. 
Μαᾳῖί. χυ]!. 85). 

ΟΗΑΡ. ΧΙΠ. 1--4. Τδεβθε νϑῦϑεβ ἃσγδ 
ΠΟΥ ΠΥ ρῥυπεϊυδίοα. ϑοπιθ βιιρροβα {παῖ 
{πε σοηδίγιςοη ἰ5 Ὀτοκθη, δηᾶ {πμᾶὶ {πὸ ρῥγίῃ- 
οἶρᾳὶ νοῦ ἰ5 γί ἴῃ τ. 4, ἴπθ ἐποαυΐη ἰῇ υ. 3 
ΤΟΒΌΠΛΙΠΣ ἴπῸ ἐποευΐπρ οὗὨἨἁ ν᾿ τ. [Ιἴ 566ΠῚ5 
Ὀαϊίογ, πόννανογ (45 Α. Ν.), ἴο ἴκ6 τ. 1 85 
Ποιηρ] οἴ ἴῃ 1ἴϑεϊ ἢ, 5 ἴξ 15 ργδιλγηδί δ] σοπη- 
ὈΪεῖθ, δηὰ ἴο τοραγά υ. 2 ἃ5 ἃ ἔγοϑῃ δορὶ πηΐηρ. 
Οα {Π|5 νίονν ν. Σ ἰ5. δὴ ἱπίτοάιιςτίοη ἴο [ἢ6 
ννδοἷς σγοὶς οὗ τεδοδίηρ νυ Π]ςο ἢ ἔΟ]οννβ (ΧΗ].--ς 
ΧΥΪ,.), Ὦ116 στ. 2,3. ἅτ ἴπε ἱπιγοάυςζίοη ἴο 
ἴμ6 ϑρϑςῖδὶ ἱπεϊάθηϊ οὗ ἴπὸ ἔδει- νναϑμίηρ, [86 
ΒΥΤΊΌΟ]Ις πηδη!ϊ ξεβίδίοη οὗ ἰονθ. 

Νοαυ δὲέγογε ἐδ 3α"!..ἢ ὙΠῸ ἀϊδ) υηςῖνο 
Ῥατίοὶο (δέ, ν αϊς. σὠλϑρι) ρογπᾶρβ ϑιιρρεβίβ ἃ 
σοηίγασε ἢ [Π6 ἰΟΠΠΡΟΓΔΓῪ ται Τα πιθηῖ ηῸ-: 
[ἰςεὰ ἴῃ χιϊ. 26. ὙΠοΟΙΡῚ [εϑὺ05 δὰ ἴδι5 
νυπάταννῃ Η πλϑοὶ δ, γεῖ δείογο {Π6 ογϑῖὶ5 οὗ 
ΗΙ5 Ῥαβδοίοη Ηδ ΔΙΠΥ Ῥγοραγεά Ηἰ5 ἀϊδεὶρ 65 
ἔοτ [ἴῃ 55116, 

ὀφζογε ῤε ,,α9] Ι΄ ἰ5. ᾿Ἰπηροπϑῖ]6 ἴο ἴδ Κὸ 
1πε96 ψογάς οἵἴμοῦ ἢ ἀποφυὶησ οὐ ἢ 
ῥαᾳαυΐης ἰουεά. ὙΠΟ οἶδιιϑθ σὴ ΟΠΪΥ Ρὸ ρῥγὸ- 
ΡΕΓΙγ νὴ ἢ ἐπ ῥτηςῖραὶ νεγὺ υεά,. ὍΠδ ποῖθ 
οὗ {ἰπ|6 σοῃϑο ΘΠ ΕἾΥ δόγνθα ἴο πηᾶγκ ἴΠ6 ἀδῖς 
οὗ {π6 πιδη! ο]ά ὀχ οη οὗ Ἰονο, οὗ πὸ δοῖβ 
ΔηΔ αἰδοοιγϑθε νν]οἢ ἔυ]]ονν ἱπιπιθα αἰ 
δἴϊογνναγάβ. ΑΙ ἴῆ696 ἴοοκ ρίδοθ “" δεΐογο (ἢθ 
ἴελϑι," (παῖ 15, οη ἴῃ ἐνυθηϊηρ ((Π6 σοπητηδηςο- 
τηθπη) οὗ Νίβαπ σϑίδ; δηὰ ἴὴ ἔπεϑθ ἰδϑῖ ϑοδηθβ 
Ὀείοτο ἴμ6 Ῥάβϑονοῦ δ νος {[π6 [ον ϑἢ ἴγρε 
ἴοιπά 115 ρετγίεςϊ δ] Π]πιθηῖ, ἴἢθ ἰοῦο οὗ τῇς 
[οτὰ νν5 γονοαϊθὰ ἴῃ 15 Ὠιβἢθϑὲ ἔοιτῃ. 

«υδέη ὕει: ἐπεαυ} δὅοδβαβ Κπονῖηξ, (παῖ 
ἷδ, βίιηοο Ηδ κπονν. ΤΠ15 Κπονυθάξο, νυ Ὠἰςἢ 15 
Βροκθη οὗ δ5 δυϑοϊυῖο (εἰδώς), Ὀγοπιρίεἀ ἴῃς 
στονπίηρ ἀἰδρίαγ οὗ ἶονε. Ὑπὸ ἱπουρῆϊ 15 
Ὀγοιυρῆξ ἱηῖο ργοπιίπεηςθ ΌὉΥ (πε στερειϊθοη οὗ 
ἴδε ννογὰ «υογ δ. Ιη ἴπε νγογὶ ἃ [ῃε ἀϊ5ς!}ρ]65 
ψγόγε ἴο βηά τποῖς {ὙἰΔ], δῃὰ ἴο βηά 1 ννβϑη 

ΠΟ Μαςίοσ δὰ ρδεϑοὰ ουῦῪ οὗ [πο νγου]ά. 
Ἡξεποο ολπηδ ἴπ6 πϑοθβϑιυ ἔοῦ ϑυςἢ δποουγαρο- 
τηοηῖβ 85 ἴοϊϊονν : 6.5. χνὶ. 23. 

[Ιη Ηἰς Κπον]εάρο οὗ ἴῃ ἀ5ς 1 Ρ165᾽ βυβετγίηνσ 
ἴδε [ογὰ ἔογροὶ Ηἰβ οννὴ βυβογίηρ, τπουρῇ 
ἰογοκηοννοάξο τηΐἴθη516Η.65 βοσγγονν. 

ῥὶε; δὶ ]υβῖ 25 δὲ [οῇπ ροϊπῖβ ουὲ ἴῃ 
ΤηΟΓΑ] σοηαϊξίοηϑ οὗ ἴῃς [οὐ 5 16 ἴῃ ἃ ἀϊνίπο 
ἐΟΔηηΟ "ἡ (566 Χχὶ!. 40 ποΐς), ἀπὰ ἃ ἀϊνίῃθ 
"τημ5ῖ" (ΧΧ. ο ποῖε), ἢ 4ῖ5ο πιᾶγκϑ {πὸ ἀϊνίπε 
ΒΟΠΌΘΠσ6. ἴῃ 115 δνθηΐβ. ὙΠῸ ογῖϑοβ οὗ Ηἰ5 
ΒΕΥΘΓΑὶ τ Δ Ἐϑιδί!ίοηθ ἀγὸ Ἀθϑο] ἴον ἤχοά ἴῃ 
ἔἰπιθ (ἰΪ. 4; σοπῖρ. χὶ. 9 ἔ, Ιχ. 4). [ἢ δδςἢ 
οΆ56 {Π|5 “που 15 δρροϊηϊθά νυ ἃ νίονν ἴο 
{Π6 ἰσϑιθ ἴο νυ ῃὶσἢ ᾿ζ 6445 (ΧΙ]. 23, ἵνα δοξασθῇ, 
δηἀ 50 Βεῦὲ ἵνα μεταβῇ). (ΟΟπιρᾶτΓο ἷν. 21, 23; 
ν. 2ς, 28:1 Ϊ|οδη 11. 18; ον. χίν. 7, χατὶ 
]οδη νἱῖ, 6, 8 (καιρός); ΕΡἢ, ἱ. χο (τὸ πλή- 
ρωμα τῶν καιρῶν); ΟΔ]. ἵν. 4 (τὸ πλήρωμα τοῦ 
χρόνου). ΤῊ] [π6 Πουγ σοπιοβ (τι 5 ΘΠοτη 165 
ἍΤΕ ῬΟν ΟΓΪ655. (ΥἹ]. 20, νἱῖϊ. 2ο). Ἄν πεη ὲ. 
μᾶ5 ζοπὶὲ Ηξ γοσοριΐϑοβ [5 δάνεηξ (χίϊ. 27, 
ΧΥΙΙ. χα). 

δαὶ δὲ «δομά ἄεῥαγ!...} ὝΠΟ ρύγροθθ, 88 
Ραγί οὗ ἴῃ ἀϊνίηθ σομηϑοῖ, 15 πιδγκοὰ θαι ρῃδί]- 
ΟΔΙΪΥ (ζνα). ΟοπΡ. χὶϊ. 223, χυΐ.  ποῖθ. 

ἀεραγυ ἡ Ὅς εχασὲ ψογὰ (μεταβῇ, Νυἱξ. 
ἐγαηθθα7) 156 ΟὨΪΥ ιϑϑὰ ἤόγὸ ἴῃ [815 σοηποχίοῃ. 
[τ πιᾶγκβ ἴῃς ἐγαηϑίογοησθ ἔγοπλ ΟΠ6 5ρῇεγε ἴο 
Δηοίμοῦ: σΟΙΊΡ. ν. 24: Σ [οδη 1", 14. οδίἢ 
ἴοσ Οηγιϑί, δηὰ ἴῃ Ηἰπὶ ἔογ ἴῃς (ΟὨ τγίϑιίδη, 15 
ποῖ δὴ Ἰηϊογγυρίίοη οὗ δοίην δυξ ἃ σἤδηρο οὗ 
πὸ πιοάς οὗ Ὀεϊηρ, ἃ “'δοίηρ ἴο [86 Εδίδοτ,᾽" 
ἴο Η;ς5 δίδου δῃὰ ουὔτβ. 

ἐρὶ, «υογίά...ἐδεὲ «υογ ἢ ὙΠ ἀοιηοηθίΓγα- 
ἔϊνε (ὁ κόσμος οὗτος, δὲς «υογἰ 4) 56 επ5 ἴο ἸΔῪΥ͂ 
βίγεϑθ Ὀροη ἴΠ6 ργεβϑεπῖ ἀϑροςῖ οὔ ἴπ6 νου] 458 
ἰγδῃβϑιζοσυ δηὰ υηϑαςϑἔγίπρ. ὙΤὮῸ ρῆγαϑθο οο- 
ΟΞ ΥἼ}]. 23, [Χχ. 29, (Χ!. 9), ΧΙ]. 2.5.) 21) ΧΥΪΟΙΙ, 
ΧΥ, 16: Σ [ὁἢη ἴν. 17) (πὰ ἰη δῖ Ρδυ]). 
μη ἐδὲε Ἐαίδογ} ἃ5 ἀθβου δίηρ [Π6 το] ρίουϑ 

δηὰ τπηογὰὶ τοδί οπϑηϊρ, δπὰ ποῖ ΠΡ [86 
Ἰάδα οἵ βοννοσ (ἐο οὔ). 
δ οὐ] Ασῖϑ ἵν. 3, χχίν. 21: ἵ Τίπη. ν.Ψ 

8. (Οὐομηρᾶτζο χυ!!. 6 Ηἔ{.- (Οοηΐϊγαϑί ἰ. α1. 
μηΐο δὲ σπηἢ] ἴο ὕπο πῦογιαοδί. Τὸ 

ΟΥ̓ ΒίηΔ] ρῆγαθο (εἰς τέλος, υΐ,. ἐπ βπιοηρι) 
μιᾶ5 ἵννο σομηπίοη τηθδηΐηρϑ, (1) αὐ ἰα::, δά 
(2) ωὠἰἰενίγ, εονιρίοίεῖγ. ὙΠῸ ἤγϑί ϑθῆβθ δρ- 
ΡῬΟΔΙ5 ἴο Ὀ6 πιοϑῖ παίυγαὶ 'π [ἀκ ΧΥΪ. ς, 
δηὰ (Π6 βεσοπά ἴῃ σ Ἴἢ655. ᾿ϊ. τ6. [{ οσεὺΓβ 
ΥΟΓΥ ἐγοαυθηῖγ ἰη ἴῃς ΧΧ΄., δηὰ πιοϑί οὔβῃ 
ἴῃ ςοηπποχίοη ἢ ννογάβ οὐ ἀεσϑίγυςξίοη 
μλἐεγίν), οὐ δραπηἀοηϊηρηΐ ()0γ ευεγ): 5. ΧΙ], 
ἷἰχ. 18, 8]. εἰς τὸν αἰῶνα), Κα. [{ οοουτζϑ, 

Ποννόνοσ, ἰῃ οἷδε σοπηοχίοηβ, 5. ΧΥ. 11; 
Ιχχ!, 4, χὶνη!. 8; δηὰ σοπϑίδητ! ἴῃ ἰδῖοσ 
Οτεὸκ νυγοΓ5, ἐ. 3. 2 ΟἸδη,. το ; ἴυυς. “ΘοπΊη.᾽ 9. 
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ἀον!] Βανίηρ ποῦν ρυῖ ἱπίο τῆς Πεατγῖ 
οὗ [υἀλ8 ᾿ϑβολγίοῖ, δϑιπιοπβ “0,4, ἴο 
θεῖγαΥ δίπὶ; 

4 [6805 Κπονίηρ τῃαῖ τῇς ΕΔΙΠΕΓ 
Πδά ρίνεη 81] τῆϊηρβ ἰπῖο ἢ]5 ἢδηάβ, 
δηὰ τἢδλῖ Πα ννᾶ8 σοπης ἔτοπι (ὐοά, δηὰ 
ννεηῖ ἴο Οοά; 

4 Ἧε τίβειἢ ἔγοπι βιρρεῖ, δηά ἰἸδίά 

ὝΠΟΓΟ ἀρρθδγβ ἴο Ὀ6 ΠΟ διιῖογν ἔογ ἰαἰκίηρ [ἢ 
ΠΟΙ ἴῃ (6 5θῆϑε οὔ 20 2ῤε ἐμά ὁ.7 Η" εαγεδὶγ 
γώσεπες (γεῖ 8ὲ6 Μαῖϊζ. χ. 22, χχὶν. 11 ζ.), 
δηὰ ϑιιςἢ ἃ ἰγδηϑιδίίοη ἀθθβ ποῖ 5ιϊξ ἴπ6 οοπ- 
ποχίοη ΜΙ δεΐῶγε ἐδὲ ασ]. [{{ Ὠονγένογ, ννὸ 
ἴλκο ἴδ6 νψογάβ 45 ὀχ ργοβϑϑίηρ ἰουεά ἐῤεηι «υἱτῤα 
}έγ ει ἴστε, ἰλδη ἴῃς ἰΒουρ ἢ σοιη65 οι οἰοΑΓΥ, 
ε.Ὰ5 Ομ ἰονεὰ Ηἰ5 ἀϊδοῖρ]65, ἀπά δὰ ὃθ- 
ἔοτο ϑῃοννοὰ Ηἰς ἰονθ, 50 πον δὲ [5 ςσ β!8, 
Ὀείοτο ἴῃς ἀδγ οὗ Ηἰ5 Ραϑϑοίοῃ, Ηδ οδιτιοὰ Η!ἰ5 
Ἰονθ ἴο {πο πἰρδοβῖ ροϊηΐϊ, Εο 1Ἰογϑά ὑποσ ὃ0 
πο πὐλοττιοδβῖ.᾽" 

ἃ. “πὶ τωῤρὲρ δεὶπς ἐπάεά...1 “4μ4---ἃ5 
ΟἿ 5ρ6ς!4] πιδηϊἘδϑϊδίίοη οὗἉ [ἢ ]5 ἰονο---ἃπΣλ κ 
8 ΒΌΡΡΟΣ ἐδείπνον γινομένου)... 

ἐδε ἀευὶϊ!... ῥῥῦῃ! [,π ΓΑ] γ, δοσογάϊης ἴο 
[Π6Ὸ πιοσί διισϊοπὶ ἰοχῖ, Ὅπ9 θυ] ] πδαυϊηκ 

ΔΙΤΟΔΑΥ νυΐ 10 1πὸ 818 (υμά49.)) Ἀθδσὶ 
ὑπδῦ 4848 ΙβΒοδιιοῖ ὉΠ 80} Οὗ βΒΊΧΩΟΣ 
Β8}1 ὈΘΌΥΤΔΥ πἴτ. ὙΠῸ ἰγδηϑίδσγοηςο οὗ ἴῃ6 
δ} ͵]οςϊ ἔγτοπι πε ἰοῦ ἴο πο ἰαίζεγ οἶδιυι86 
15 ποῖ υηπδίυγαὶ (.. ἑίο ἐρε ῥεαγὶ οὐ μα... 
ἐῤαΐ δὲ “ῥομίά͵..). δὰ 11 ϑϑεβ ἴο Ὀς ἱπιροβ- 
δ Ὁ]6 ἴο δεςθρί ἴπ6 σοηάογίηρ “1πὸ ἀδν}} μανίην 
Ἄσοποεϊνοα ἴῃ ἢ ἰ5 πεατί (ῃδϊ..." 

ΤΠὸ ϑεραγδιίίοη οὗ "" [5Ξοδγίοῖ "" τοπὶ [υἀᾶ5 ἴῃ 
πο οΥἱρίηαὶ ἰοχῖ, “"" [άλ5 ἴῆ6 φοὴ οὐ διπιοῃ, 
Ιϑοδγίοι,᾽" οἰθασ)ν πηᾶγκθ {π6 11{|6 ἃ5 ἰοςδὶ. 
Οομρ. νἱ. 721, ὑνΠογο 1ξ ἰ5 δὴ δορί τῃεΐ οἵ δ1:π|οηῃ. 

8. σε (οπιῖ) ἀποουίη)] ὙΠδῖ 15, 45 Ὀὸ- 
ἔογε, “βίης Ης Κηονν." ὙὍὙΠὲ Κπον]οάξο τἢδὲ 
Ηε ννὰβ ροβϑεϑϑοθοὰ οὔ {Π||5 ἀϊνίπο δι ΠΟΥ ΠΥ ννᾶ5 
186 σγουπὰ οὗ Ηἰ5 δςῖ οἵ 8ογνίοο; ᾿υυ5ῖ 85 ἴῃ 
σ.1 ἴπ6 Κηονϊοάρσε οὗ Ηἰς5 σοπηπρ ἀοραγίιγε ᾿ 
νυνδϑῖπο στοιηά οἔ Ηἰξ σγονγηίηρ ἀϊϑρίαγ οὗ ἰονϑ. 

ἐδε Εαίδογ] Νοὶῖ “Ηἰ5 Βδίμοσγ." ὍΠὸ δοὴ 
οὗ πηδη (υεσι.) 15 ον ἴδ σοῃα σου. 

ῥαά σίυεη... Οὐ Ἰάϊοπι Ψ}}} ποῖ Ὅδᾶγ ἴῃ 
106 οὐ]ίφιιο πο οὐὔρίπαὶ ἴεηϑε χαῦες (ἰοιπὰ 
ἴῃ [6 οἱάδβε διυϊῃογ 65), ννῃ ἢ, Ποννόνουῦ, 
Τρᾶγκα ἴῃς ἵγυς ᾿Ἰάθα οἵ ἴδθ σοπῃπηϑϑίοη οὔσας 
δίνοη οἴογηδγ. Α παν γοπλαγκ Ἀρρ]165 ἴο 
1π6 νεγὺβ Ὀείον,, νη ἢ ἀγὸ 1ΠΟΓΑΪΥ οδπιθ 
ΤΟΥ δηὰ κοοῦ!. 

αἰ! ἐῤὶπρ.1 ὙΠε 8εῆβε οὔ δὺυβοϊ υἷε βονεγεί Υ 
͵8 ἴπΠ6 πιοῖὸ ᾿πΊργόβϑῖνο ἤστὸ ἰῃ ἴῃς ργοϑρεοΐ οὗ 
ΔΡραγεηΐ ἀείοραῖ. Ενθη 1πγουρῇ ἰγεδο ΠΟΥ δηπὰ 
ἀοδίη ἰδῪ ἴΠ6 ννᾶὰὺ ἴο ἴπ6 Ἀσδϑουτγτοςτίοη. 

ἐπίο ῥὶς δαηά 7 ἴο ἀφ] νυ 45 Ηδ ρ]εαϑοά, 
ὄνοη ἤθη Ηδ ννᾶ5 ρίνδη ""Ἰπῖο ἴΠ6 δδηά ς᾽ οὗ 
το: Μαῖῖ. χυΐ!. 22, χχνὶ. 4 ς. 
ΤΒε οτἰκίηδλὶ ογάοσ ἰ8 πιοδῖ οσηρμδίὶς : “δηά 

51, ΙΟΗΝ. ΧΙΠΙ. [ν. 3--. 

αϑἰάς ἢἴ8 ραγπιεηΐβ ; ἀπά τοοῖκ ἃ τοννγεὶῖ, 
δηὰ ριγάεα Πἰπιβαϊξ, 

ς ΑΜεγ τῆδι ἢς ρουγεῖῃ ννγδῖεῦ ηῖο 
ἃ ὕδϑοη, ἀηὰ Ὀερᾶπ ἴο νγαϑὴ {πε 
ἀἰβοῖρεβ᾽ ἔεεῖ, αηά το ννῖρε ἐῤεγε 
νυν τῆς ἴοννεὶ ψνῃμεγενν ἢ πε ννλϑ 
σἰγάεά. 

6 ΤΒεη Τςοπιθῖῃ ἢς ἴο δίπιοη Ρε- 

παι [ἴ ννᾶ5 ἔτοπὶ σοὰ Ηδ ςἌπιὸ ἔογίῃ, δηά 
υηἴο Οοὰ Ηδς 15 σοίηρ." ὙὍὙΠὸ {π|6 οὗ ροννεσ 
Δ ρίογγ ἰ8 υϑοὰ ἴῃ [ἢϊ5 οἰδιιϑθ, 25 {πδὶ οὗ 
απ γ (ἐῤε Βαέδεγὺ) ἴῃ ἴ86 ἔοττηεν. 

«υα: εο»5} «ὐα΄ ΘΟΙΩΘ ζοΣ Ὁ Οη Η!5 Πηϊπϑίοῃ 
ἴο ἴδο ννοτ]ὰ δἱ (δ [πολυπαϊίοη. ΤΠ ῥτερο- 
δου υϑοά Πεγα (ἀπό) πιᾶγκβ5 ἃ βοραγαίίοη δηά 
τοῖ ἴδ δουζοθ. (Οοηίγαβὶ Υἱῖϊ. 42, ποίθ. 

4. δ γμοὶ ὕγορε Ὁ 6 σωῤῥεγ,͵ απά ἰαἱά 
(ἸΔγ9}}) “:ἰάε...} ὙΕΙ͂ 15 ποΐδιηρ ἴο 1ηἀϊ- 
οδίε {πὸ οςςδβίοη οὗ ἴπὸ δείϊΐοη. Τῆε ρῆγαϑο 
᾿π 0} 165 ἴηδῖ [Π6 ΞΌΡΡΟΓΙ νγᾶ5 δἰγοδάγ Ὀοζυπ, 50 
1}1|5 ἔδεῖ-νναϑῆϊηρ σδπποῖ ἤᾶνο δηϑννεγοὰ ἴο ἴπδῖ 
Ὀδέοτο ἴθ πηοαὶ. ὧν ΠΊΔΥ 4ϑϑιυτηθ (Πδΐ 1ξ ννᾶ5 
ἃ ρΑγΑΌΪ6 ἴῃ δοϊίοη ὀχ! ἴοὰ ἴῃ ογάθυ ἴο 1]]ὺ5- 
ἰγαΐῖθ ϑοῖὴδ (πουρῆϊ οὗ [6 σοπιηρ Κιηράοπι 
ψὨισῆ παὰ Ἰυ5ξ ἔοιιπα οχργεοθδίοη. (ΟΡ. 
1Κ6 χΧΙ!, 24 ΗΠ; (Μαῖξ,. χν!. τ Ε.). Εογ 15 
ΤΟΆΘΟΠ ΘΟ ἢ βἴδρ ἴῃ ἴΠ6 ἂςῖ οὗ 5εγνίςε 15 ποῖοαά 
ψἢ τῆς ραγ συ] ΑΥ Υ οὗὨ ἂπ Θγθ-νν η655: 1Π6 
Τιϑίηρ ἔγοπι διθοης [6 ΚγουΡ (ἐγ. ἐκ), ἴδ6 
ἰαγίπρ αϑιάδ [6 ὌρΡΡοὺ γοῦδ5 (ἱμάτια), πε ἰΑΚίπς 
186 ἴοννεὶ, {π6 σίγάϊης, [6 ρουτγίηρ ουἱ οὗ (Π6 
νγαΐῖογ, ἴΠ6 νναϑῃίηρ, ἴἢ6 ννριηρ. θη ΓΟ γιοῖ 
β6γνθ5, Ηδ βεγνεβ ρεγίθς γ. 

ἀπά ἈΘ Ἰοοῖ.. σίγάεα δὶ» 171 ὙΠΟ ἔοστῃ οὗἉ 
ΘΟΧΡΥΓΘΘϑΙΟἢ ΟΡ ἢ451Ζ65 ἴῃ 6 ργεραγαίίοη Ὁ. Ητη- 
8561. Οομρ. [{ὑκὸ χὶϊ. 27, χυ]]. 8, ἀηὰ ςἢ. ΧΧΙ, 
18, ν ἢ Αςἰβ χὶ!. 8. “" Οὐυἱὰ πρίγιιπι 51 ργξ- 
οἴηχὶδ 56 ᾿ἰηίθο χυϊ ἔογπιδπὶ βοῦν δος! ρί 8 
δδιξα ἱπνεπίι8 οδῖ αἱ ποπιοὶ" (Αὐξ. 4 7ος.) 

δ. “εν ἐῥαὶ... ῬᾺθ8 (εἶτα), χὶχ. 27, ΧΧ. 
27. 
}ομγε! δὴ Ὅδο οτἱρίηδὶ ννοτὰ (βαλλει, ν υἱξ. 

»ε11111)., νυ] ἢ 15 ρΘΟΌ]Π ΑΓ, 15 γτεηάογοά ἴπ τδ6 
54 Π|6 ΠΟΠΠΟΧΙΟΩ οἰϑοννῃοῖε ῥωξεδ; Μαῖϊ. ἰχ. 
1η πὰ ρᾶγδ]]ο]5. 

ἑπίο α (09) δα“οπἾ ννϊςἢ 5ἱοος σχεδὰγ ἔογ 
(}}15 ἀοςσιιϊοιηοα 056. Οομρ. 2 Κ. 11]. 1. 

ὀέσαη ἰο «υα.Ὁ}] ὙὍὨ6 δοῖιλὶ ϑοθῆς 18 Ὀγοόκοη 
ὉΡ ἰπίο 115 Ῥαγίβ, }ιιϑῖ 45 41} ἴῆς ἐἰθίδ:}5 οὗ ργὸ- 
ραγδίίοη δὰ Ὀδθη βδεραγδίεϊυ ποίϊςσθὰ. (οπγρ. 
Οξεη. χνῇ]. 4. ΧΙΧ, 2. χχῖν. 12. ΧΙ, 24; [υἀξ. 
ΧΙΧ. 21: Σ Τίπη. ν. το. ἘδὈθίηϊς σοπιπιθηῖϊδᾶ- 
ἴογβ ἀννοῖξ οἡ ἴῃς ϑἰξηϊβοδηςθ οὗ ΕΖοκ. χν!. 9. 
« ΑἸγοην τηθη.,᾽" (ΠΟῪ 5δἱά, "" 16 βίανθ ννᾷϑῇῃδβ 
ἢ8 πιαϑδίοσ  ὑὕὑυϊ νι Οοά ἰτ ἰ6. ποῖ 50." 
Οοπιρ. ἰρῃιοοϊ δηὰ Ὁ εἰβίοίη, σά ἦρε. 

6. Τόκη (80) εονιοὶ ὁ δε... 45 ες ραϑοοὰ 
τουηά, οὗ γαῖμοτ ἃ5 Ηδς Ὀεζδϑη ἴο ρᾶ55 τουπά, 
(δος ςοἴἶτοῖε οἵὗἩ ἴδο ἀϊθοῖρ!ε8. Ὑδογὸ 5 ποϊῃίηζ 
ἴο βυρροτῖ ἴδς οά ποϊξοη ἴδ (ἢ δοιϊίοη θόζδη 



ν. 7---το. 

ἴεΓ : ἀπά Ρεῖογ βδ:τἢ τπηῖο ἢΐπιὶ, [ψογά, 
ἀοβε τῆου ννᾶ8}} πὶ ἔξει 

7 Ϊ΄εβὺβ δηβυνετεὰ δηά 8414 υἱπῖο 
πὶ, δε 1 ἀο τῆου Κηοννεβῖ ποῖ 
πονν ; δυζ τῃου 5ῃ4]ς Κηονν Βεγοδῆετγ. 

8 Ρεῖεσγ 881} ὑπο ἢϊπι, ΤΠου 
8βῃλίς ἤδνθῦ νγαϑῇ ΠΙῪ ἔξεεῖ. 7εϑβι3 δη- 

51. ΙΟΗΝ. ΧΙΙΠΠΙ. 
βυνεγεά ἢΐπι, [1 νγδϑῇ τῆδ6 ποῖ, ἴῃοι 
Παϑῖ πο ραγῖ νυ ἢ πια. 

9 ϑιπιοὴ Ρεῖεγ 8418 υπῖο ΠἰπΠ1, 
Ιογά, ποῖ τὰν ἔδεϊ οὔἱγ, δῖ 4180 γγ 
Παπάβ δηὰ σιν Πεδά. 

Ι0 [6ϑβι8 βδιἢ ἴο ἢϊπι, Ηκς τπδὶ ἰ8 
ἡνλϑηεα ηδοάειῃ ποῖ βᾶνε ἴο νγδϑῇ ὀὲς 

ἢ [υἀλ5. [ἰ ἰ8 πιοτὸ ἡδῖιγαὶ ἴο βιρροθς 
[δλῖ τῆς 1ογὰ Ὀεραη τ δὲ Ῥοῖοσ. [ἢ τδδῖ 
(Ά86 ἢ15 Γρί 541] ἴο δοςθρί [6 βογνῖςδ ἰ5 ουα 
1π|6]} Πρ] 6 τπᾶη ἴὲ ψουϊὰ Ὅς ἰξ οἴδμεῖβ πδὰ 
Δἰτοδάυ δοοορίθά [. 
μά Ῥείεν ταἱὲῤ (9 β8810}} πὸ δῥηιθ ΤῈ 

αὐτιυρίπεβϑ οἵ {πὸ οἴδιιβο 5υϊῖ5 ἴῃ υἱνί ἃ πδττὰ- 
ἔνε. 

{οἱ ἐδοιι...] ΤὌ6 ροϑιξϊοη οὗ {πδ ργοπουηβ 
ἴπ ἴδε οτίρίπαὶ (σύ μου ν. τ. π., υἷζ. ἐμ γεἰδὲ 
͵. »..ὄ ἐδομ »ῃῦ 727) Ὀτίπρβ οὐ ἴπ6 5ῃδγρ σοη- 
{ταϑὶ οὗ ἴῃ ρεϑοῆβ. Ὑῆε δουρῆῖ οὗ 186 κἰηά 
οὗ ϑογνῖοε ἰ5 ϑῃθογάϊπδῖοά ἴο ἴπο ἕδεϊ οὗὨ ϑογνίςθ 
τεπἀογοά ὈΥ 186 Μαϑβίεγ ἴο ἴ8ο βεγνδηίΐ. 

7. ρβαξ 1 40] Ὑπὸ οἢδοπὶ Ὀεΐννθθη τἢὸ 
(πουρῆϊ5 οὗ ἴδε ἰ,ογὰ δηά οὗ ἴδε ἀϊδεϊρὶθ ἴ8 
ΤΑλτ κεαὰ ὈΥ ἴδ6 απ ρμδίῖὶς ῥγοηοιηβ (ὃ ἐγὼ π. 
σὺ οὐκ οἷ.). 
Το πιοδηΐηρς οὗ 6 δςῖ οου]ὰ ποΐ Ὀδ υἱπάοτ- 

βῖοοά {1} {Π6 1, ογὰ ννᾶ5 σἰοσιβῇθοὰ. Ὅῆο ᾿ηΐοι- 
ἀὐρίρω νοι ἀοροηεοά οἡ ἃ ὯΔ] νῖενν οὔ Η!5 
Ἔβοη δηὰ Ηἰ5 ννοσκ, Κπονϊοάρο 85 δῦϑο- 

Ἰαΐο δηὰ ςοτηρίεῖο (οὐκ οἶδας) 5 σοπίγαϑιοα 
ὙΠ ἴπ6 Κπονυεάρο νυ ἢ ἢ 5 καϊηθά ὉΥ σον 
ἜΧρογθηςσα (γνώσῃ οι 5141} ᾿Ἰθᾶγῃ " οὗ 
4ἰ μῃβογοϊδηᾷ ᾽). ΟΟπλρ. ἰἰΐ. ΣΟ, 11, ποῖσ. 

ὀεγεαβεγ) (ΛΟγΑ]]γ, «εν ἐδεσο ἐῤίησες Ἀἰϊ. 
412, ΥΟΙ, 14 (αὐεγαυαγά), νὶ. τ, Υἱῖ. σ, χίχ. 28, 
ΧΧΙ. σ. ἴη ἴπεϑο ρ]δςθϑβ γοίθγθησθ 18 πιδὰθ ἴο ἃ 
δύουΡ οἵ ᾿ποϊάθηῖβ, δηὰ ποῖ ἴο οπὸ 5ἰηρὶθ 
δοόπαο. Ψνὲ πιιϑὶ ἴπεῃ ιἱηἀογβίδηἀ ἤεγε ὉΥῪ 
4“ {ῃ656. [Ὠϊηγϑ᾽" 4}1} τῇ6 οἰγουπιείδποοα οὗ {π6 
Ῥαββϑίοη ψνῃϊο ἢ νγᾶβ ἢονν Ὀεζυη. Ενθη ἴδὸ 
ἱπιϊεγργοίδιοη ρίνθη ἰῃ νύ. 12 ΕἾ ννᾶ5. ΟἿΪΥ 
ΤΑ ΠΥ 1η16}}Π 1 Ὁ]6, ἀπῈ}} ΟΠ τ σι 5 βδουῆςο οὔ 
᾿πη96 1} ννᾶ8 σοπιρ]εῖεα, ογέεςι κπον]οάχο 

εχ νυ ἴμ6 ἀδγ οὗ Ῥοηίεςοβί. 

8. 58: Ρεῖοσ ἴδκοϑ υρ ἴ6 [που ρῆϊ οὗὨ “" πογοὸ- 
δον." Νοιδίηρ, δ6 ψνουϊὰ ἀγζυθ, σδη ὀνοῦ 
ΑἰΙΟΥ ΤῊΥ ῬΟΒΙΓΟΩ ἴῃ τοραγὰ ἴο ΠΥ [ οτγὰ, ἢ 
ΤῊ ἰ5 πχοὰ δἴογηιδγ. Τῥοι τῥαΐῥ ποὶ «υαιρ 
»Ὦ7 ὕει «υδίιΐε ἐδε «υογ]ά ἰα:. (οὐ μὴ...εἰς τὸν 
αἰῶνα). Ηδ δΔϑϑιπιοὰ ἐπαὶ πὸ ςοιυϊὰ ἐογοϑθθ 
411]: ἤδῆσθ ἢὶ5 γονοοποθ ίαϊκος 16 ἔοσγπι οὗ 
δε  ἔσνν}}}, .ϑὲ 45 ἰη {πὸ σογγοβροηάϊηρ ἱποϊάοπί 
ἴῃ Μαῖξ, χνὶ. 2, ννῇοσο 4150 ἢϊ5 5ε][. νυ] ]οὰ 
τενόγοηςς ἴον Ομ γιδῖ, 85 Ης ᾿ηϊογργοῖεὰ Ηἰς 
οἴϊςος, Ὀγίπρϑ ἀονσῃ ἃ 5ἴεττι γεργοοῖ. 

. 1 1 «αὐ ἐδεε τὐῤν Ομγσὶ πιροῖς [δ6 
εοοηβάεηςς οὗ ἴπ6 Αροϑίϊΐς νυῖῆ ἃ ἀροϊαγαϊίοη 
οἵ ἴπ6 ἡ το ἡν Ὡς ἢ πιυϑῖ δηϑιε 
ἔγοτῃ (6 νναπί οὗ δὐϑβοϊιιῖδ ϑιιὈπιιϑϑίοη. “ ἴη- 
.ε55 1 τοηάοσ ἴπ6ο (ἢϊς βοσνίσθ, υη|658, (πδῖ 5, 
ἴδου τοοείνεδὶ {πδὶ ψνὰϊς ἢ} 1 οὔετ, ἐυεη κῃ 

ἴποιι σαπϑὶ ποῖ υπάοιβίδηα ΠΥ ρυγροβο, που 
αὶ πὸ ραγῖ ἢ πιο." ὙὍὙΠ6 ἢγχϑι σοπάϊτίοη 
οὗ ἀἰϑςο!ρ θϑἢ!ρ 15 561ξ-ϑγγοησου. 

[1 ἀρρϑᾶγβ ἴο 6 ἔογοίγῃ ἴο ἴπ6 σοπίοχι ἴο 
ἰηἰγοάυςο ΔῊΥ ἀϊγοςΐ γείσγεησε ἴο {Π6 νυδϑῃίην 
ἴῃ Ογίϑι 5 Ὀ]οοά (5:6 νυ. 13 [..). ὙπΒοιρῇ, 
ἃ5 ΟΥΤῚ] 54Υ5, ννγθ ΠΊΔΥ 566 50ΠῚ6 5: ςἢ {ποιῇς 
ϑυρροκίοα Ὁγ ἴπ6 ννογάϑ. 

«υασὸ ἐῤεε} ποῖ ἐόν εεί. ΕΟ τῖσὲ Ηἰπιβοὶε 
σἤοοϑο5 ἴδ6 πάππος 'πῃ νος Ηδθ δοσοπιρ] 5165 
Π6 ψοΥΚ νν ἢ ςἢ 15 εἰδοίιδὶ ἔογ ἴῃ6 ψΒοΐε δἀπὰ 
ποῖ ἔογ ἃ ῥατγί. 

ἔδοι ῥασὲ πὸ ραγί...1 ἴδοι πᾶϑὲ Ὧο ϑῇδγε 
ἴῃ ΠΥ Κιηράοπι, 845 ἃ [δι] 58 ο ἀἱογ ἴῃ τὴ6 
ςοπαμοϑβίβ οὔ ἢἰβ σδρίδίη. Οοιῃρ. Μαῖξ. χχὶν. 
κα. Πουῖ. χὶϊ. 12, χὶν, 27); 5. ]. χ8. 

9. διΡείογ, ἢ σΒδγαοίογιβεις ᾿πιρι ]ϑῖνο- 
Ὧ655, 51}}} Δηϑυνοῦβ ἴῃ ἴῃ6 5ΔΠ1|6 5ριγιξ 45 Ὀείοσο. 
]υβὲ 45 ἴὸ μβιαδὰ νιβῃοὰ ἴο ἀεῆπο νν δαὶ ἴῃ 
Ιογὰ ϑῃηουϊὰ ἢοῖ ἀρ, 8580 πον ἢ6 νγῖ5η65. ἴὸ 
ἀεῆπο {πὸ πιδηποῦ ἴῃ νος ἢ ἐπαΐῖ 5ῃουϊά θ6 
ἄοπο ψνῃϊςἢ πὸ δάπιι ρα ἴο Ὀ6 Ὠδοοδδαγγ. Ηδ 
νου ἃ οχίοπα ἴῃ ἀεί4!}} ἕο ἜΥΟΓΥ ραγὶ ἴπο δεϊΐοῃ 
ννῆϊο ΟὨγβὲ ἀεβίσποὰ ἴο Δ1Ε[Π ἰῃ ΟἿΘ ὑνΑΥῪ 
δεοςογάϊηρ ἴο Ηϊς Οννῃ ν]]}. 

10. Το τορῖγ οὗ (Π6 1 οτὰ ᾿πίγοάιιοοβ ἃ 
πονν ἰάοα, σοι πο {ποιρῃξ οὗ {πὸ ἂςΐξ οὗ 
ΒΟΥ] 6 45 βιιςῇ, ννὸ ἅγὸ ἰθὰ ἴο ἴθ 1βουρῆξ οὗ 
ἴΠ6 5γπθο ] ς τπηθαηϊηρ οὗἩ ἴπὸ βρθςῖδὶ δεῖ ἃ5 ἃ 
ῬΓοσθϑ5 οὗ οἰρδηδθίηρ. ὙΠῸ " γννδϑῃίης " οὗ ἃ 
Ρατὶ οἵ ἴπο ὈΟΑΥ, ἔδεϊ, οὐ πδηάϑ, οὐ ποδὰ, ἰ5 
ςοηϊγακιοά νυ ἴἢ6 “ ὈαϊΠηρ ᾿" οὗὨ 16 ἢ ο]6. 
Το “νυν αϑῃπρ δ Ἰῃ ᾿ἴ5.} ἀοθ5 ποῖ πιᾶσκ δη 
Θ55Θ [14] σἤδηρο, ὕυξ 18 γείοιτοὰ ἴο (Π6 ἰοΐδὶ 
σἤδηρο αἰγοδάυ ψγουσί. Ηδ ἐῥαὶ 9 Ὀαν θᾶ 
(ὁ λελουμένος) μεερώριρ ποὲ ταῦυέ 1Ι͂οὁ «υὐαιὮ 
(νίψασθαι) δὶ. Κεῖ. 

ϑοπὶς ἱπιροτίδηϊ δι :πογι[ἰ65 οπιῖξ σους δηά 
δ ει. 18 τ}15 τεδάϊηρ Ὀ6 δάορίεά [6 6πὶ- 
Ῥμαϑὶβ υνἢ}} ἰῈ οἡ μεεάρί πο. ὙΠῸ δῆοι-: 
οἰοδηβίης; ΠΊΔΥ ὍΘ 8η ἂςῖΐ οὗ ἀϊνίης ἰονε, δα ἰΐ 
156 ποῖ ἴο δ6 τεηιγρὰ δ πιδη 5 ν}}}}. Ὑπὸ 
ἔοιτῃ οὗ ἴδ νογὉ ἴῃ δος ἀσρτος βιιρροϑβίβ [ἢ 15 
ἴωσι οὗἩ πηθληῖηρ. [{ 15 ηοΐ ""ἴο δ6 νυδϑιοὰ,᾽" 
(οΥτοβροηάϊηρ ἢ ἴΠ6 ἔοσγτηθσ ρῆγαθο, δυῖ 
ἐἐρ ννᾶ5]}) ὨιπΊ 56} ἢ," οΥ ““1ἴο νγνᾶϑὴ ἢὶ5 οὐνῇ 
ἔοεῖ " (Μαῖῖ. χν. ; Μαζκ νὶϊ. 2). Βυῖ ἴϊ ἰ5 
ΤΏΟΓΕ ργοῦδ Ὁ]. {πᾶ ἴῃ6 οΟπιϑϑίομ νγ85 οσοᾶ- 
βἰοηπθὰ ὈῪ ἴδο αἰ βίο Ὑ οὐ τοςοποὶ!ης 186 
Ῥῆγαϑε νυ ἢ “' οἰεαῃ δνοῦγ ΜΜἘ1." 

[{ Ὠοννθνοῦ ἔπε σοπιοη γεδάϊηρ ὃ6 τοϊαϊποὰ, 
ἴΠ6 5οῆϑο νν}}} Ὀ6 τῃδι ἴπ6 ᾿ἰπιϊοὰ οἰοδηβίηρ, 45 
ΤΟΥ͂ ΘΥπιῦο  Ζϑὰ, 5 4}} [Παὶ ἰ5 ποοάθά, Ηρ 
ΠΟ ἰς ὑαϊποὰ ποοάβ, 50 ἴο βροᾶκ, ΟἿΪΥ ἴο 

ΙΟΙ 
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ἔξεϊ, δυζ 5 οἶδδῃ Ἔνεσὺ ΨΕ1: ἂπά γε 
ΑΓ οσἰδθδη, δυῖ ποῖ δ]], 

11 Εογ ἂς Κηενν ψῇῆο 5ῃουϊά δε- 
ΓΑΥ Ἀϊπὶ; τῃδγοίοτε δα ἢθ, Ὗε ἅτ 
ποῖ 8}} οἰεδῃ.. 

12 ὅὃο δῇῆεγ ἢε πδά ννδβδῃδά {πῃεὶγ 
ἔεςϊ, δηά πιδὰ ἴαίκεη 5 ραγπΊεηῖβ, 
δΔηὰ νγᾶβ δεῖ ἄονγῃ δρδίη, ἢς ϑαϊά 

στ, ΙΟΗΝ. ΧΙΠ]. [ν. 11---ῦ 5. 

ἀπῖο τΠεπὶ, Κπονν γε ννῆαῖ 1 ἢᾶνε 
ἄοῃς ἴο γοι ὺ 

13 Ὗε ο2]] πιε Μάδϑίεγ δπὰ [; ογά: 
Δηἀ γε 54Υ ννε]]} ; ἔογ :9 1 δηγ. 

14 [ΓἾ τλεη, γόων Ἰ,οτά δπὰ Μ49- 
ἴεγ, πᾶνε νγαβϑῃθβά γοιγ ἔεεϊ ; γε 4Ϊ50 
οὐρῆςξ ἴο ννδϑἢ οὴς Ἀποίμεγ᾽β ἔβεῖ. 

Ις5 ἔογ 1 πᾶνε ρίνθεη γοι ἃπ δχ- 

τοῖον ὑΠ6 5ίδ!η8 σοηϊγαοϊοα ἴῃ ἴπ6 νναὶκ οὗ 
Ἰξδ ; Ἰυδῖ 45 ἴῃθ ρυοϑῖ, αδἴζογ ἴπ6 δίῃ, ποθὰς 
ΟΠΪΥ ἴο μᾶνὸ ἴῃς ἀυδὲ νναϑῃθὰ ἔγογη ἢὶ5. ἔδεϊ 
ἤθη ἢδ γόᾶςῃο5 ἴΠ6 ἢοιι5ὲ οὗ Πί5 Ποῖ, 

ἐς εἰεαπ σεῦ «υδί ΤὍΠὸ ραγίϊδὶ δηὰ ϑιιροῦ- 
ἢς]4] ἀοῇἢ]οπηθπῖβ, οὐ βαπάϑ, οὐ δά. οὐ ἐδεῖ, 
ἀο ποῖ «ἰΐοσγ ἴΠ6 βϑηεγαὶ σπαγαςίοσ. ΤΠῸ τηδῃ, 
85 ἃ ννῇοϊθ, (Π6 πηδη 45 ΠΊΔΠ, 15 οἰδδῃ. 

αηπά γε ἀγέ εἶγαηπ, μέ μοί αἱ] ὍΘ τπουρπΐ 
οὔ {86 ραγῖίδ] ἀδηϊοπιθης οὗ (ἢ ρεύβοη ρᾶ5565 
ἱπέο 16 (δουφπῖ οὗἩ {π6Ὸ ραγίϊαὶ ἀθῆ]οπηθηὶ οὗ 
1Π6 δοςσϊεῖ᾽Υ. ΤΠ6 Δροϑβῖϊοβ. ἃ5 ἃ Ῥοὰὺ γεγο 
οἴεδη. ΘὍ6 ργόβθηςθ οὗ οπθ ἔγαϊΐζοσ, ἴΠ6 βίδίη- 
βροῖ ἴο δὲ τεπιονεὰ, ἀϊά ποῖ ἰϊον “6 σῃαγδςίοσ 
οὗ {π6 σΟΠΊΡΔΠΥ ΠΥ τότε ἴδῃ {π6 ραγίΑ] 
501 Π1πηρ οὗἨ [6 ἔδεϊ δ] ἴδγβ [Π6 596 η 14] οἰ πη 655 
οὗ [86 τηδῃ. 

ἼΤάκθη ἴῃ {Π|5 σοπηδχίοῃ ἴΠ6 ρᾶββθᾶρο ἰἤγοννθ 
ρηῖϊ οἡ {πὸ ἀοςίτγπο οὗ ἰῆ6 Πο]ποθς οὐ ἴΠ6 
ΥἹ5: 016 Ομαγοῦ. Απὰ [}}15 1ῃ6 πιοτὸ Ὀδοδιυβο ᾿ 
866Π15 πῃ ρο5510]6 ποῖ ἴο 566 ἰῃ ἴΠ6 ννογά ὀαέῤε, 
ἃ5 σοηΐγαϑίθα νυ] ἢ «υσυῤεά, ἃ ἔοτοσῃδάοννϊην 
οἵ {86 ἰάϑα οὗ ΟΠ γιβιίίδη Βαρίϊσπι (Ηθῦτ. χ. 22; 
ςοτρ. Ερῆῃ. ν. χό; Τιϊι5 1. 5). ὙΠΟΓΟ ἰ5 
ἢοννανοῦ ΠΟ δνϊάδηςο ἴο 5ῆσνν {π4τ ἴῃ6 ἀροϑίϊθς 
{ποπΊβοῖνοθ ννεστὸ ὈαριϊΖοὰ ἀπ͵δ55 νυ ἢ [ἢ π’5 
Ὀαρίισαι. ὍΤῆ6 “Ἢ ΑΓΒ" ἴῃ τῆ 6 γ σᾶ56 σοη- 
5ἰδῖϊθὰ ἴῃ αϊγοσῖΐ ἱπίεγσουγθο ἂηὰ υΐοη ἢ 
Ομτσὲ, ογ {βοτὰ {Πῖ5 οὔθ ϑροοίδὶ δοὶ οὗ 
ΘΟΓΝΪΟΘ ννᾶ5 Ὀι1 Δ ΔΟσΘσΒΟΎΥ ἴ0 ἴΠ6 σοπίπιιουβ 
ἴονε οὗ (μαΐ σοτῃρδπίοηβῃρ. ((οτηρ. χυ. 3.) . 

11. δὲ ἔπεαυ «υὐϑὸ «ῥομίά δείγαν δ'᾽»1] Μοτδὸ 
Βί ΓΙ ΕΥ, δὸηι ἐδωΐ «ὐας ὀεϊγαγίπς δίρι, ὙΤΠΘ 
ἂςοῖ οὗἩ ἰγϑάϑοη ννᾶϑ δίγεδαυ ἴῃ ρίοςθεβϑ. (οη- 
{γαϑί νἱ. ό4ᾳ ({π.}, Υἱ. 71, χ, 4. ὍΤῆδ γοπάογ- 
ἱπηῷ ““ ΒΟΙΓΑΥ " δαἀβ βοπιθίῃιηρ ἴο ἴδε ἔοτοο οὗ 
[6 οτἱρίηαὶ ννογὰ. ὕΤῆθ ὀχαςῖ ννογὰ " (Υδι του "ἢ 
(προδότης) 5 Δρρ]εὰ ἴο [ιι445 ΟΠΪΥ ἱπ [υὑκΚ6 
ν]. 1ό6ό. ΕἸσοννεγε ἔπῈ ννοτὰ υϑοὰ οὗ ἢϊπὶ ἰ5 
Β0ΠΊ6 ραγί οὗ ἴῃ νεγῸ “0 ἀδ νοῦ ὑρ " (παρα- 
διδόναι), ἃπὰ ποῖ οὗἩ ἴῃ6 ννογὰ ““ἴο Ὀεΐγαγ 
(προδιδόναι). 

ἐῤέγεύογε σαἰά δε.. ὌΠ δάάϊιοη 5 ιυα 
παίυγα! ᾿ξ [Π6 νυ 6 γ᾽5 νἱνὶ ἃ γοοο ]θοῖίοη οὗ {Π6 
806 η6 οδΥΓίο5. ἢἰπὶ ὑδοῖ ἴο 1ῃ6 {ἰπ|6ὸ ἤθη [86 
τνογάβ διτεβίθα {πὸ διίεπίίοη Ὀοίογο {ΠΟΥ ννογὸ 
ΠΥ ᾿πἴο} } 1016. ΟἸδμουννῖβο [ὃ 15 αἰ συ ἴο 
δοςοιπῖ ἴον ἴπΠ6 οὈνίου5 οχρίαηαϊίΐοη. Νὸ οπθ 
ὙΠῸ δὰ αἰνναγβ θδεη ἔδπι δῦ ν  [ἢ6 νΠοΪο 
διϑῖογυ ννου]ὰ μᾶνε δά ἀδὰ ἴδοπι, 

12. Κμοᾳυ γε... Ὧο γοιι ἀρργεῃεπά, ροῖ- 
εἶνε, υπάεγϑίδπά (ῃ6 τηδδηϊηρς οὗ (γινώ- 

σκετε...1)... 866 ν.). Τὸ νοζὰ ἴῃ σ΄. 17 
15 ἀϊβεγεηΐ (οἴδατε). 

18. “Μαμεν (ἰ.ε. ὙδΑσΠοΥ) από τρία Ας- 
σοτάϊης ἴο ἰἢ6 σοχητήοη {165 αόῥϊ δηὰ λήαγ, 
ςοΥγοϑροηαϊηρ ἴο νυῆϊο ἢ [Π6 ΓΟ] ον τ ν ΟΓΟ 
“ ἀΙ50 1165" ογ “"" βογυδηΐβ"" (υ. 16). 

14. 171 δέη, γουν Ζογά (0 Ὰ9 1οτἅ) σπά 
ὕπο αείον... [ΕῚἸ, τῃ6 ομθ ννῆο πὶ ὉΥ σοῃ- 
ἔεβδίοη ϑδιιργεπιε, 8808 (ἔνεψα) ἐνεπ ΠΟῚΡ 
γουγ δεῖ... 

γε ἀἰιο ομσϑ!..ἢ ὙὍΠὲε ΟὈ]Ι Ἕίοη 5 οὗ ἃ 
ἀθδῖ ἱπουττοά (ὀφείλετε) : Μαῖϊ. χχὶϊ!, τό, 18. 
ΟοπΡ. ςἢ. χὶχ. 7; 1 [ὁπ ᾿᾿. 6, ||. χό, ἸΥῸ ΣΙ; 
[ἀκ χνῖ!. το; βοπι. χν Σ, ἄς. Ὅο τηΐετ- 
ΡΓοίδιοη ρίνθη ἰ5 ἴπι5 {παῖ οὗ τῆὴ6 ἀϊῦ οὗ 
ταί! δ δ)θοιίοη ἀπά βοῦνιοθ, πα 5ρθο Δ ΠΥ 
ἢ ἃ νἱονν ἴο πασζυδὶ ρυτ γῆν. Οομῃρ. 
τ Ῥεῖ. ν. ς. 

15. 1 ῥα γίυοη γομ (1 ξ8ν9) γομ ὅπ 
ἐχα»ι βίο... ἼὮγθο ἀϊ εγοηΐ ννογάβ ἂγὸ τεπάογρὰ 
ἐἰ ΘΧΔΠΊΡΪΘ ἢ ἴῃ Νον᾽ Τεβίαπιθηῖ. Τηαΐ ἢ ϊςἢ 
ἰ5 5ϑοὰ ΠΕΙῸ (ὑπόδειγμα) 5 ἀρρ]ϊοά ἴο Ξδοραγδΐο, 
ἰβοϊαϊοά δ δ)]θςῖ5 (ςοπιρ. ΗθΌγ. ἵν. ας ὙΠ]. ς, 
1χ. 23: |ἅπ|ὲ5 ν. το; 2 Ρεῖ. ἢ. 6). Οοηίγαϑί 
1 Οογ. Χ. ό, 11 (τύπος) ; [δ η (δεῖγμα). 

[τ ΨΜ}} 6 οὐδεν ἴπαὶ ἴἢ6 ὀχαιηρὶς οὗ 
ΟΕ γϑὶ 15 αἶννανβ οἤογοά ἴῃ σοηηθχίοη ἢ 
50ΠῚ6 ἕογπι οὗ 56] -ϑβστίῇςθ. 

ἐδα!...1ο γομῇ [Λιογα!γ, ἐδαὶ ας 1 ἀϊά 1ο γομ, 
γε αἰο ἐο. ἢ ραγα}]6] 15 Ὀοίννθθη “1 " «πά 
ὁ γε," δῃὰ πϑηςθ ἴπε ννογάβ “" ἴο οὔδ δῃοίδοσ " 
ἅτε ποῖ δα δά. 

Τῆδ οἰιϑῖοπι οὗ ““ [δεῖ νναϑῆιην ᾿ ἢᾶ5 Ὀδδη 
ςοπεϊπυρα ἴῃ νᾶγίοιι5 ἔοιτηβ ἴῃ (ἢ (Βυγςοῇ. 
866. Βιηρῆδιη, ΧΙ. 4, ἢ 1ο. ΒῪ ἃ ἄδογδὸ 
ὕδη. 3) οὗ τδ6 χυ τ Οουης! οὗ Τοϊεάο 
Ἐπ ἴϊ ννᾶ5 πιδάδ οὐ] βαίογυ οἡ ἴθ ΤΠ ΓΒ ΔΥ 
ἴῃ Ηοὶγ νεοὶκ “Τγουρῃουΐ ἢ ΟΠυγοῆθ5 οὗ 
ϑρδίη δηὰ Οδι1}" (ρθάδβ. υπἱπυϑηυΐίβηῖϊιθ Ροπεῇ- 
συ πὶ 561 βδοογάοζιπι, ϑοουπάυπιὶ ποὺς 5δοσο- 
5δηςίι πὶ ἘΧΘΙρΡ] πὶ, 5 Γι ἰάνᾶτο ϑἰυάρα 
Βα Ἰοτγιτη). [ἢ ᾿ς 30 ὟΝ Οἶβου ννδϑιιδά, νυϊρθὰ 
δηά Κιβϑθὰ (6 ἴδοϊ οἵ ς9 ῬΟΟΥ τήδῃ δῖ Ῥοῖογ- 
Ὀοτουρὰ ((ὐανοηάϊϑῃ, “116,1. Ὁ. 242). Ὅς 
Ῥτγδςίίςθ ννᾶ5 σοπιπιρὰ Ὀγ ἘΠρ] 5 βϑονογοῖξτ8 
11 (16 τοίη οὗ [4Π|65 1].: δηὰ 45 ἰδΐο ἃ5 1731 
πο Ἰιοσγὰ Ηἰρῃ ΑἸπηοποΥ ννδοπεοά ἴπε ἔδεϊ οὗ 
ἴῃς τος ρίθηΐθ οὗ ἴπ6 τογαὶ βιᾶβ αἵ Ἦν Πιῖ6ἢ}]} 
οὔ ““ Μαδιπὰγ Τδυγϑάλγ." ὙΠῸ ῥγεϑεηΐ ςι}8- 
ἴοπὶ οὗ “τῆς ἔδεοϊ-ννδϑηϊηρ " ἴῃ 81 Ῥεῖεγβ ἰ8 
νν6}} Κπονγη. ὙὍῆδ ργαςίὶςε ννᾶ58 τεϊδὶηθὰ Ὀγ 16 
Μεπηοηϊίοβ ; δηὰ 4͵9ο ΌὉΥ ἴῃς {Ππ|:6ἀ Βηείδγει, 



ν. 16---21. 51τ. ΙΟΗΝ. ΧΙΠΠ. 

ἀπιρίςε, τπλὲ γε 8μουϊᾷ ἀο 48 1 βᾶνς 
ἄοηςε ἴο γου. 

Ρεο, [6 ἐγ ετῖγ, νΟΠΠΥ, 1 847 υπῖο γου, 
εἶλρ, το. ΤῊΣ βεγνδηΐ ἰ58 ποῖ διελῖεγ ἴπδη ἢ 18 
τ Ιογά ; πείῖμεγ με τπδὲ ἰ8 ϑεηΐ ργεδῖεγ 

ἐδαπ ἢς τπᾶξ 86πὲ Πίπι. 
17 [ἔγε Κπονν ἴῃ 686 τπϊηρ8, ΠΑΡΡΥ 

ΓΕ γε ἰἔ γε ἀο τΠεπι. 
18 Υ [ ρελὶς ποῖ οὗ γοιι ἃ]}: 1 

Κπονν ψνῆοηι [ μάνα Ἵἤοβεη : δυῖ τῃδῖ 
.Ἶ Το τῇς βοτίρταγε πᾶν ῬῈ (]Α]]εὰ, “ Ης 

διηοηζ Ὑῆοπὶ ἰξ Π45 πον (Δ]]1Θὴ ἰηΐο ἀΐϑιι.86. 
ΤΙ 15 Δη ᾿πιογοϑίίηρ δοσοιυηῖ οὗ [,Δηΐτδπο 
τυ} δ Βος ἴῃ Ομυτγοἢ 5 ὁ ΑΠ5Ε]Ππ|,᾽ ΡρΡ. 409 
Τῆς δηοίοηὶ ΕΠ 5} υϑᾶρὲ 15 1]Πιϑἰγαίοαὰ ὉΥῪ 
Ομδηγθεῖβ, " Ὠινίης ΜΝ ΟΥΒἢΙΡ ἰη Επρίδηὰ," ᾿. 
χχυὶ. ὙΠο Ἀοχίδῃ ϑογνίοδ ἰ5 ρίνεη ὈΥ̓ Π δηϊεῖ, 
.«Οοὐ, 1.1.1. 412. 

16. Κεγίψ, υεγῖγ...1 ΤῊΘ τνογάβ, 85 υϑυλδῖ, 
Ῥτείδος ἴπὸ ἤδνν ἰοβϑοῃ. 

Τϑε τεγυσηὶ (Α ΒΟΣΥΒῺΌ) ἐς ποῖ... Οοπιρ. 
Μαῖϊ. χ. 24; ([μκὸ νὶ. 40). 

δὲ ἐδαΐ ἱ' “ἐπ1} ΟὯ9 ἐδαὲ ἐς “επί (ἀπόστολος) 
«- -λῃ Δροβίϊϑ. 

17. 17,)γε ἔποαυ (οἴδατε) ἐῤε:ε ἐδίηφε...} ἴῃς 
Ἰεββοῦβ Ἴσοηνεγεὰ ὈΥ {πὸ ἔδεῖ-ννδϑμηρ. ΤῈ 
“ὁ Κηονν θάρο " ΠΟΙ 15 ἴπδί νυ ῃ]οἢ ἃ πᾶ ἢδ5 
δηὰ ποῖ ἴῃδὶ ψνῃο ἢ ἢ6 δοηυῖγοθϑβ. 

ῥαρῥ᾽ αγε γε...1ὺ Τῆε οὔ ίῃδὶ νογὰ ἰ5 παῖ 
υϑοὰά ἴῃ τῆς ““ Ὀοδι ει 65" (μακάριοι, Ψ υὶρ. 
δεαιἢ. Κηον]εάρε 15 ἃ ὈΪεββὶπς 88 ἴῃ6 μεὶρ 
ἴο δοίϊΐοη. ὙΠ ΠΟΙ ἰ5 ἃ [ενν ἢ βαυηρ: “1 ἃ 
τῆλ κπονβ ἴδ ἴϑὰνν Ὀιΐ ἄοθ5 ηοΐ ἀο ἴπεγο- 
αἴον, ἰἃ δὰ Ὀδδη Ὀοῖῖοεῦ ἔογ πἰπὶ πὶ ἢ6 Πδὰ 
ποῖ σοπε ἱπΐο 6 νου" (“δῃοπηοίῃ ΚἈ. 
υοϊοά Ὀγ ἮΝ ὑποςδο). 

18. 1 “ῥεαξ ποὶ οὕ γοι αἢ ὌΠ 6 γθρδςσῇοῦγ 
οὗ Τυλ8 ννᾶ5 85 γεῖ πιδηϊπϑὲ ΟἡΪγ ἴο Οἢγίβι ; 
Ὀυϊ ἴο Ηϊη 4}} ννα5 εἰθοασ δηὰ ορϑῆῃ. ΕῸΣ 
μαι Κηοννϊορο νουϊὰ ποῖ ἰβϑθ ἴῃ ἴἢ6 

ΡΡΙπο655 οὗ ἀοίηξ. 
1 ἔποαν «υδο»» 1 δαῦυε ἐδοιόη (1 6. 0896)] ἀπὰ 

80 ἴ Κπον [αὶ ὄνθη οὗ ἴδοϑε ἱνγεῖνε σἤοόϑθη 
Οπο ἰ5 ἴα]ϑε (νί. γχγο). ὍΤἢο οδοῖοα ἤεγα ϑροκθη 
οὗ 158 ἴῃ ἢϊδίοτγίςδὶ Ἄσδοῖοο ἴο ἴδε ϑροδίοἸ δε. 
Το ἰπουρῆϊς οὗ “ οἰοοεϊίΐοη ἴο σα ναδίίοῃ " 15 
αυϊϊο ἑοτείζη ἴο πὸ σοηῖοχῖ, ἨἩξεηςο [6 βἴγδβ5 
᾿Ιε8 οἡ 7 (ἐγώ) ἐποαυ. ὙΠΕΓΕ νγᾶ5 ὯΟῸ 50 ΓΡ 56 
ἴο ΟΠ τγῖϑί ἴῃ ὶ τής 41} ]655η685 οὗ [ιιάἀ48, ποι ἢ 
ποῖ νγᾶ5 ἴο οἴποσβ. δεὲ Αἀάϊποηδὶ Νοίες. 

ὁμὲ ἐδαϊ...1Ὶ ὀμὲ ΓᾺῪΥ σΠοίοο ἡγὙὰὼ5 80 πΊδὰδ 
άβίτι ΟΥ̓ΠΊΟΓΟ ΒΈΠΕΓΑΙΙΥ, δμξ {815 Π458 50 σοπῖα 
ἴο ρᾶ958 ἐδαί.. (χῖχ, 16). ὙΒΕΓΟ [5 ἃ ΠΟΟΟΒΘΑΓΥ͂ 
ςοτγεβροπάσπος Ὀεΐννεεη ἴῃς ἔογίυποβ οὗ {δ 
βοινλῃίβ οὗ Οσοά δ 41} {{π|ὲὸ58δ. [τ νγᾶβ πόοοϑ- 
ΒΆΓΥ δὶ ΟὨτγισὲ βδοιϊϊὰ Ζ0}6] ἴῃ ΗΙ5 οννη 
ἐχρεογίοποο ψνπδί αν (οὐ ρογῆδρθ [ογεμδἢ) 
δὰ ξΕΙ͂ϊ οἵ {πε [4]56η655 οἵ ἐΠδηάϑ5. 

ΤΙΝ νυγάβ ΠΊΔῪ 4150 ὃὉ6 ἴδε: ““Ὀυζ, ἱμδὶ 

(παῖ εδίειῃ Ὀτγεδά νχίτ πὶς μαι Πεὰ 
ὉΡ ἰ8 πεεὶ ρα ηβϑὲ ΠΊ6. 

19 'Νον ἢ {5 γου δείοτγε ἰξ σοπῃς, ἐθνν 
τῆδλῖ, νυἤεη ἰτ 15 σοπλα ἴο ΡΆ33,) γε ΠΊΔΥ ἄξπω- 
δε] ενε τῆδὲ 1 Ὧπὶ ῥὲε. 

20 ἦΝ εγῖϊγ,, νεγῖϊγ, 1 847 υπῖο γοιι, “Μαῖε. το. 
Ης τἢλῖ γοςοϊνοιἢ ννῆοιηβοονοσ 1 ξοπά 
τεςείνεῖῃ πιὸ; δηὰ δε δὶ τεςεϊνεῖῃ 
ἴδ τεςοϊνοεζῃ πὶ τἢδι βοηϊ ΠΊ6. 

21 “ὍΝ Βεη [658 δα τῃυβ ϑαϊἀ, “ Μαιε, τό. 
ἢ ννᾶ8 τους τη 8ριγῖ, δηὰ ἴ68- 

πε ποτρίυγε πᾶ ὃς ΔἸ Π]1οὰ, ἢς {μδῖ,..᾽" 
ΤΙ5 σοηῃϑίσυςοὴ ΒΟΥΘΥΟΙ 8665 ἴο Ὀδ 1655 
Ὠδίυτγα]! δηὰ οὔβουγοβ ἴα σοηίγαϑῖ. 

Ηε ἐδα!...»] ὙΠ Οτεεῖκ ἴπη 858 Ιοῆπ 
οἰ βοὶν γοπάοτβ ἴἢ6 ΗἩθῦγενν. δ66 [πηἰγοά. Ὁ. χίν. 

Ηε ἐδαΐ εαἰεέῤ ὀγεαά «υἱέ γιο...7] Αοςοτά- 
ἱῃρ ἴο ἴπ6 Ὀείίογ τϑδάϊηῦ, ΤΥ Ὀγζθοδά. Τὴεὲ 
ΕΣ ΓῊΘΔΏ8 5] ΠΊΡΙΥ͂, ΠΥ Πεπὰ Ὀουηά ἴο πιὸ 
Υ ἴδ εἰοϑιϑῖ δπὰ πηοϑβί βδογοὰ [168. 
δα! βεά ρ (᾿ἰζι8ἃ π})...1 Ὁδὸ ποίίοη 

5 ἰδὲ οὗ Ὀτγυΐὶο νἹοΐθηςδ, δηὰ ηοΐ οι τῆς εὐυη- 
πη οἵ ἴδε ννυγοβίουῦ. 

19. ΜΝοευ..} ἔχου ΒΘΠΟΘΖΟΣΤΝ (ἐπ 
ἄρτι, υἷξ. α »ιοάο, Μαῖϊ. χχν!. 64, πὴ 
Ηἰβοῖο δε Ποτὰ ᾿αὰ θοτπθ Ηἰΐβ βοῦτονν ἴῃ 
βοογοί. Νονν ἰξ ννᾶθ ΠοοθϑϑασΥ (0 δηϊὶς!ραῖθ 
ἴῃς Ὀϊτἴογηε58 οἵ ἀϊϑαρροϊηίτηεηῖ. Ὅῆδ οτγίϑἰβ 
νν 45 γοδοῃοεῖ ἔγοπιὶ νυ] ἢ ϑἰθησθ ποηςοίοτγννατά 
νγᾶ5 ἱτηροβϑιῦϊθ. Οομρ. Μαϑαίῖ. χχυϊ. 64: ςἢ. 
ΧΙ, 7. 

ὀεξίογε ἰδ εορπὸ ὃὯῸ Ῥ888, δαὶ... τη ἰ5, ἴῃ 
ογάοσγ τῃδὲ νυβαῖ τηὶρῆϊ να ϑεοπηθὰ ἴο Ὀὲ ἃ 
ζλία] τιιδοδυτίασο, σμουϊὰ Ὀ6 5ῃοννῃ ἴο δᾶνθ 
Ὀδοη νη ἴπ6 τδηρὸ οὗ ἴῃς Μαβίογ 5 ἔοτο - 
βσῃς. ὙΠυ5 1πὸ ἀἸ5ς!ρ]ε5 ννου]ὰ Ὀ6 ἐπδυ]εὰ ἴο 
{Γπ5ῖ ἴῃ Ηἰπι δοϑοϊοῖὶγ. Ηἰ5 Κπουν]δάρο ννα5 
ποῖ ΟἿΪΥ οὗ {πὸ τηδίη ἕδεϊ Ὀυΐ οὗ ἴῃ ἀοί4115. 

δεῆσυε ἐῥαὶ 1 αν δε] Οοτῃρ. νἱϊ!. 24, ποῖδ.. 

20. Κεγιγ, νεγὶν.. ὝΠΟ νϑῦϑθα ἀρρεαῦβ 
ἴο ςοηΐδίη [Π6 σοηνοῖϑα γι ἢ ἴο Ὁ. τό, ἀγϑιης 
Ὠοννονογ ἀϊγοςεἶγ οὐἱ οὗ νυ. 19. Τῆς Κπον- 
ἰεάρε οὗ (6 Μαβίογ᾽ 5 στοδίηοβθς ἔιγη 5ὴθ τῇ6 
τηθάϑυγο οὗ ἴπῸ δηνογ 5 δτεδίποβθ [{ὀ [ἢ6 
{ΓΕΔΟΏΘΓΥ ΟΥἨ  οπα 5ῃοοΚ ἴπε σοηβάξηςος οὗὨ ἴδε 
οἴπογϑ, [ἢ ἀβϑυγαηςς οὗ ννῆδί {Ποῦ οἶσε ἔγαγ 
νγ85 βεγνεὰ τό τοϑδΐοτο ἴἴ, Οοιρ. Μαῖξ. χ. 4ο; 
δηὰ Θϑρθοΐδ!ν [νἰκὸ χχῖϊ. 24---30. 

1. Τρε σ“εραγαΐϊον οΥ ἐδε «εἶδε αροσεΐρ 
(11--30). 

ΤΙ δςῖ οὗ ςοπιρ᾽εῖε 5δοτίῇςε νν88 ζο]]οννεὰ 
ΕΥ 8η δεῖ οἵ τἱξῃίεουβ Ἰυάρπιεηί. ϑεγνίοα 
Γοβίβ οἡ ἶονθ.0 Αροϑβίδου 15 ἴδε ἔγυϊξ οὗ 56]- 
βεεκίηῃρ. Τὸ {πε ἰαδὶ [υἀδ5 ἀρρεᾶγβ ἴο ἴδκθ 
ἴο ὨΪπΊ56 1 Βδοπουγ ποῖ πϊβεινίηρ (υ. 26). 
ὟΠε ἀεί! 5 (υν. 22, 24, 25) Ποηίζιηιιε ἴο 
τεῆσεςϊ ἴδε νἱν]α ἱπιρτγεβϑίοηβ οἵ Δῃ 6γθ- ν ΠΏ 658. 

41. «υῶ! ἐγομδίεά ἐπ “ρίγΓ ἢ ΑΟὐοτηρατε χὶ. 

193 

“ον. 
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αβεά, ἀπά 5δἰά, Ν εγϊγ, ν γ]. [1 84 Υ͂ 
υὑπἴο γοῦν, ἴῆλῖ οης οὗ γοιυ 341] Ρὲε- 
ΤΓΑΥ͂ πιο. 

22 ΤΏεη ἴπε ἀἰβοῖρ]ε5 ἰοοκεά οης οἡ 
Δποῖδογ, ἀουδείηρ οὗ γῆοπι ἢς βρᾶκε. 

232 Νον ἴδεγα νγᾶϑ ἰδαπίπρ οἡ 6- 
8.15 Ὀοβοπὶ οης οὗ ἢ Ϊ8 ἀἰδοῖρ᾽]ε8.) νγῃοπὶ 
|[εβὺ5 Ἰονεά. 

51. ΙΟΗΝ. ΧΙ]. Ἵν. 22---.6. 

24 ϑίπχοη Ρεῖεγ τπεγείογε δεοκοηβά 
ἴο εἰπι, ἴῃλὶ Πα βῃουϊά δϑεὶς ννῆο ἱξ 
βῃου!ὰ ὃς οὗ ννῆοπι ἢ6 βρᾶζαε. 

ἃς Ηε τῆεη ἱγίηρ οἡ [εϑιι5᾽ Ὀγεδϑβῖ 
δ: υπῖο ἢ]Π1, 15: ννΠο 8 ἱτὶ 

2)6 Ϊεϑβι8 απϑννεγεά, Ης [ἴξ 18, ἴο 
ΜὨοπὶ 1 5}8}} ρίνε ἃ ᾽8ορ, ψνβεη 1} 0 τ. ΚΣ 
ἢδνε αἀϊρρεὰ “. Απά ννῆδηῃ ἢς Πιδὰ 

43.) ΧΙ, 27, ΜὨΪΟὮ ἃγὸ ἤονγονοσ Ὀοϊὴ ἀἰϊοτγοηῖ. 
Τηο αηοΐϊοη δοϊοηρβ ἴο πε Ὠρῃοϑὲ τορίοη 
(τῷ πνεύματι), 85 ἰξ 15 φΑἸ]οὰ οὐξ ΟΥ̓ [πε ργοβ- 

ἴ οὗ ἃ βριζυδὶ οσαἰαϑίγορῃθ. 5 ΔΡΌΩΥ 
15 ρεσυ αγ ἴο 81 ἤοῃπ. "Ρεγεδηΐ διρυπ)επία 
ῬΒΠοβορβμοσιπι,᾽" Αὐρυπιπο Ἔχο δὶ ΠΊ5, “40] Π6- 
ξδλῃϊ ἴῃ ϑαρίθηΐοπὶ σδάοσγε ρογίυγραιομθα δηϊ- 
Τογτ.᾽" 

ἐεεε4] Οὐοπῃρ. ἱν. 44. ΤΠ τενοϊαδίίοη 18 
Βούα πηδήάθ ἢ ϑοϊδπλῃ ἀϑϑυγδηςσθ, νγῆογο (ἢ 6 
οἶεαγ βίδίοπιθηϊ ἔο!]οννβ ἴπ6 φοπΠΟΥΑΙ νγαγηΐηξϑ8 
ἵπ νυ. Ιο, 11. Αἱ ἴδε 54π|6ὸ {ἰπιὸ ἔπ οβεεῖ 
ὑροὴ ἴπη6 ἀἰδβοῖρ]ο5 ἰ5 αἀἰδεγοηι. ὙΠΟΥ 56 κ 
ΠΟΥ͂Ν ἴῸΓΣ ϑοπῆῶ ὀχ ρἰδηδίίοη οὗ ἴῃς ννογάϑ. 

ΔΩ. {ρεη (οὐ) ἐῤε ἀδερίε: Ἰοοἀζεά (βλε- 
πον, υΐρ. σιριεἰεδαπι) οὔ οπ αποίῤῥεγῇ ὉΠ 
ννογάβ δῖνθ ἃ νἱνί ἃ γοπλϊ πίδοθηοθ οὗ ἴπο δοείιιδὶ 
βδοέπθ. ὙΠῸ ἢτγβι οἴεςϊ οὗ ἴπ6 1, ογά ἷβ ννοτάς 
νγ45 5ἰἰδσπί ἀπιαζοπιθηῖϊ δηὰ ρογρ]οχί (γ. 

ἀοιμὀιϊη.}) “" ὙΕΙ͂Σ σοῃϑοϊουβηεβ5 οὗὨ ἰηηο- 
σΘης6,᾽" 45 ἢ45 Ὀδθη ννῸ]}] 54], "" ννᾶ5 655 {Γπ|5ἴ- 
νυ στῆγ ἴῃδη {Π6 ἀδοϊαγαϊίοη οὗ Ὁ τισι." ὍΤΠ6 
58 Π|6 νογὰ (ἀπορεῖσθαι) οσςυγβ [νὐκε χχίν. 4; 
Αςῖβ χχν. 20; 2 (ὐοσ. ἵν. 8: ΟἹ]. ἱν. 2ο, δηὰ 
ΕΧρΡΓΈβ565 σαΐποῦ Ὀον]ἀοστηοπε (ΠΔη 5]Π1ρ]6 
ἄἀοιδί. ὙΠ ρᾶγαδὶ]οὶ ἰῃ Πα Κο χχὶϊ. 22 5ῆονν8 
{μδῖ 1πΠ6 σϑηάοσίης “' δου ννῆοπι᾽" δηὰ ποίΐ 
“ἰ Δδουΐῖ ννὩ] ἢ ̓ 15 τρῃῖ. 

28. οευ ἰδεγε... δουο! ΤΆΘΣΘ ἯΔΒ 
δ 8010 ΣΘΟΙΙΙΩΚ ΟΣ 99818' ὈΟΒΟΙΙ. 
Αἱ 115 ἔπι, πὰ ἔογ δοπιῖο {{π|6 θεΐογο δηὰ 
δῇογ, [6 [ννδ ἀρρθᾶσγ ἴο βᾶνὸ δάορίθα [ἢ 
ν εβίεσῃ πιοάς οὗ γεοϊπίηρ δἷ πιὰ], 1{ἰ581- 
ἴοοϊ («ἡ ἰος.} φιοῖεβ Ταϊπιυάϊς σίοβϑος νυ ἢ 
δῆονν ἴπαΐ (ἢ σιιοϑὶβ ἰΔῪ γϑϑίϊπρ οἡ {Ποὶσ ἰθῖς 
ΓΤΏ5, ϑἰγεϊομῃεὰ ΟὈΠ  ]υΘΙγ, 50 τηδὲ ἴἢ6 Ὀδςκ οὗ 
{ΠῸ ποδλὰ οὗ οἠβ ριιδϑὶ ἰδὺ ἴῃ ἴπ6 Ὀοβοπὶ οὔ ἴῃ 6 
ἄγοβϑ οὗ ἴπ6 σιιοβὶ δῦονυε ἢἰπι. [{ [Ὦγοο του! ποὰ 
τοχεῖμοεῦ (Π6 σοπίῖγο ννὰ5 ἴΠ6 ρίδος οὗ ποπουγ, 
ἴδο βοσοηὰ ρίδος {πδὲ ἀθονε (ἴο ἴδο ἰθ), ἴμα 
ταϊγὰ τπδὶ θεῖον (ἴο {πὸ τἰρῃῖ). 17 ἴδε «Ποῖ 
Ροβοη υυιϑῃοαὰ ἴο 1 |κ νι ἴΠ6 ϑοςσοηὰ ᾿ξ ννᾶβ 
ἐβῥεσυθὶ ἔογ δϊπὶ ἴο γαῖϑε ἢ πηβεὶ δηὰ ἴυγῃ 
τοιηὰ, ἔῸΓ 15 Ὠοδὰ ννᾶβ ἰυγποὰ ἀνΑΥ 85 ἢ6 σὸ- 
εἰϊποὰ, δὲ Ῥοίογ {πϑῃ, στη ἴῃ ἴἢ6 βοσοῃὰ 
Ρίαςθ, νγὰ8 ποῖ ἴἢ ἃ ἔδνουγδὺϊθ ροϑίξἰοῃ ἔοσ 
ΠΟΑΓΙΏΡ ΔΩΥ μα ιὰ μεὰ ἔγροπι ἴῃς 1 οτὰ, ψνΠ]ςἢ 
ννου]ὰ [411] παῖ γα ν οὐ {πὸ εδῖβ οὗ δὲ [οῇη. 
ΤῊῖ5 νΟΎῪ Ἰησϊάσηξ ἱπογεῖογθ, ἴῃ νυν ϊςσἢ τἴ ἢδ5 
Ὀδϑη ϑιιρροϑοὰ [ῃδῖ 81 [οῆη «ἰδ πιβ ργεσοάθηςο 
ΟΥΟΡ δῖ Ροΐεγ, ϑῆοτυνβ οἡ {ΠθῸ σΟΠΙΓΑΓΥ ἴμδῖ "δ 
8εῖ5 ΔΪΠΊ561Ε βεσοηά ἴο ἨἰπΊ. 

«υδονῖί ει ἰουεὴ χῖὶχ. χ6, χχὶ. 7, 20 
(ἡγάπα, δ υἱς. ἀἰ  ἰφεόαι). ὙΒΟ Ψψογά ἴῃ χχ. 2 
15 αἰ εγοηῖ, πὰ πιαγκβ ἃ ἀϊεγεηϊ το ΟΠδἢρ 
(δε6 ποῖο ποθ). “Τῆς {{|6 15 ἢτβὲ ϑοὰ Πογε, 
δηὰ 5. πδίιυ γα! γ συρρεβίοα ὈΥ τῃὴ6 τεϑςο]εςἤοη 
οἵ τ]5 βρεςῖδὶ ᾿ποϊάθηϊ. [{ πιδγκβ δὴ δοίβονν- 
Ἰοάρτηεηϊ οὗἩ ἰονε δῃηὰ ποῖ δη Ὄχοϊιυιῖνα θη ογ- 
τηθηΐ οὗ ἰΙονθ.0 (ορ. χΧίϊ. Σ, 34, Χν. 12, Χί. ς. 

4. δεελοηεά Ὁ Θοκοποῦδ (Αςίβ χχὶν. το), 
ἃ5 ἴΠ6 ογεβ οὗ ἴῃ6 ἀἸϑοὶ ρίε5. ννογα τυ γηδαὰ ἴῃ 50Γ- 
ΡΓῖ56 γοηὶ οπὸ ἴο δΔῃοΐδογ. 

ἐδαΐ δὲ «“ῥομίά.. “ῥα 16] Ασοογάϊης ἴο ἴῃς 
ἴτε τοδλάϊηρ : δῃά βδινῃ ἴο τη, 1011 π8 
ὙῈΟ 1 18 ΟὗἩ ὙΠΟ Ηθ ΒρΡΘδικθῦι. δὶ Ρεΐογ 
(ουρῆῖ ἴδδϊ {μὸ 1, ογάὰ δὰ δἰγεδαγυ τενθαϊοὰ ἴο 
8: [οδη ἴῃ δὴ υπάδηζοπο ἴΠ6 ἤδη οὐ ἴδε ξ2156 
ΔροΟΞ]6. 

456. Ἧτ ἐδεπ.. ὀγεα" ἢ ἘῸὀ Ἰϑδηῖπᾷ Ὁδοκ 
88 ἢὮΘ ἯΔ8 0 υἷε: ὀγεαΐ. ὙΠῸ ρὮγΑ96 
Τιλτκβ ἴῃς τϑςο]]δοϊίοη οὗ δὴ δγο-ν]η658. 
Το συάάδη πιονεπιοηΐ (ἀναπεσὼν ἐπί) ἰ5 φοη- 
ἐγαϑίθα νυ τἢ6 ροϑιοη (ἀνακείμενος ἐν) Αἵ 
(Π6 ἰΔ0]6 (οὕτως, 88 ὨΘ ΑΒ, ἰν. 6); ἴδς 
“ἐ Βοβοχη " (ἐν τῷ κόλπῳ), ἴπ6 ὅ4}} [ο]ὰ οὗ {πὸ 
τοῦς, ἢ {Π6 “’ Ὀτοδϑὶ " (ἐπὶ τὸ στῆθος). 6 
δείυδ] Ὀοάγ. εΐογε {Π|5 σῆδηρε οὗ ροβίυτγε 
16 ἀϊϑεῖρ!θ ννὰ5 80 ρἰδοθὰ 85 ἴο ἤθᾶσγ ἃ νυ ϑΡοσ 
ἔτοτῃι (ἢ 1ογάἄ, Ὀμυὶ ποῖ 50 8ἃ5 ἴο δή ἐγοββ Ηἰπὶ 
οαϑιϊγ. Ὁ δςῖ γαῖμοῦ ἴπαπ ἴδ οἶδας δὲ ἰΔ0]6 
νγ)ὰ5 Ὀγοϑογνοὰ ἴῃ ἰγλήϊ το, χχὶ. 2Δο. ΡοΪγοσγ. 
ἃΡ. Εἰιοοῦ. "Η. ΕἾ ν. 24; [τϑῃ.β 111. 1: Ευοῦ. 
.Ἡ. Ε.᾽ ν. 8. Ηρηπορ {πὸ {16 “τῆς ἀϊϑοῖρὶς 
(πδὲ Ἰοαπξ οὐ Ογ5( 5 Ὀγοαβί ᾽" (ὁ ἐπιστήθιος). 
(ομΡ. Κουΐῃ, "61. ϑδοσ 1. 42. 

ὯΘ. ὕεια ἀηπθευεγε) ὥθβαβ ὈΒΘΣΘΖΟΣΘ 
ΔΩΒΥΘΤΣΟΙΝ... Τῆς πυρβίίοη νγᾶ5 ποῖ ΠΟΙ͂Σ 
ἴο Ὀδ6 ρυϊ 45:46, Ὀυϊ 1[ἴ ννᾶ5 δηϑνγογοά ΟΠΪΥ ἴῸσ 
ἴῃοϑο ννῃο ριιξ ἰΐ. 

ἴο «υϑονι.. ἀδρῥεά ΠῚ ἴον ΨΆΟΤΙ 1 5881] 
ἂν (οἴ. Αυ(ἢ 11. 14) δὃὉΠ9 ΒῸΟΡ δηά εἴνϑ Ὁ 
δῖα. ΤΠ δ δίς ργοηοῦυῃ πλᾶγκβ ἴῃς 5|6- 
ηἰδοδηοθ οὗ {πῸὸ δοεϊϊΐοη. [1 18 δὴ Ἐδϑίογῃ 
συδίοπι δἴ ργθβδοπί ἔογ ἴθ Ὠοϑὶ ἴο χῖνε ἃ 51}}} 
Ὀ4}} οὗ πηϑᾶΐ ἴο πε σιιεβῖ ννῇοπὶ 6 υνῖϑῃθϑ ἴὸ 
δοηουγ. ὍΠὸ γείεγεηςθ ἤθγα ΤΊΔΥῪ Ὧδ ἴο [Π]15 
ουβΐίοπι. Βγ [ἢ]5 ἂςῖ, ννῃϊςἢ 158 ποῖ πηεηἰοηρά 
ἴῃ {πὸ οἵπεῦ Οοβρεῖὶς, ΟὨ γιὲ δησννοσοὰ [86 
αυοδίοη οὗ 81 [οῆη, Μαῖξ. χχυϊ. 2ς. Οοπιρ. 
Μεαῖϊ. χχυϊ. 23; Μαχκ χὶν. 20. 

“Ἵ"ά4...0}} διἰ»ιοη)] 80 Βαυῖπκ ἀϊρροά 189 
ΒΟΡ 0 Ῥδ κοῦ; 1 δηὰ κἰγοῖῃ 1ὺ 10 δι 488 
ἐδὲ “οη οὗ ΒΙΤΑΟῺ Ἰδοδσιοῖ. 



Υ. 27---30.] 

ἀϊρρεά τῆς 8ορ, 6 ρᾶνε 2: ἴο [υλ8 
Ιϑβολγίοϊ, ἐῤέ :οβ οὗ διπιοῃ.. 

27 Απά «δἤεν τῆς 8ὸρ δϑαΐδῃ επ- 
τεγεά ἱπῖο πΐπι. ὙΓΠεη 8414 εβι8 
πηῖο δίηι, παῖ τπου ἀοεβῖ, ἀο 
φυϊςκ]γ. 

28 Νονν πὸ πιᾶη δῖ ἴῇς τἈ0]ς 
πενν ἔογ ψῃδῖ ἰηῖοης ἢς β8ραΐζε τῇ} }8 
υηἴο Ὠἰπὶ. 

47. Ὅμ θα ϑαΐαη ἐπίογεδ ἱπίο ῥίι)]Ώ (Οοπιρ. 
[κε χχὶϊ. 3. [π ἴῃδί ραββϑᾶρθ 15. ἴδε Ὀεκίη- 
πίηρ (ςοτηρ. σ΄. 2), ἴῃ 1ἢϊ5, ἴῃς σοηϑυπιπιατίοη 
οἵὗ τῆς ἀδβῖψη. [ιἀΔ5 ἴῃ ἤϊα φο ξεν} ΔΡΡΘΑΓΒ 
ἴο δᾶνε ἱπίογργοϊοα ἴῃ πιᾶτῖκ οὗ ΒοΠΟῸΓ 50 85 
ἴο σοηβιτῃ τὰ ἴῃ δ Ρυγροβθο. 80 δῖ [οῇπ 
ΟἸΡἢΔ91265 ἴπθ πιοπιοπῖ : ἕδογ δε «ὁ ἐδεπ 
(τότε)... αἱ τῃδί τηοπηοηΐ ἴπῸ ςοηῇϊοῖϊ ννᾶϑ5 
ἀεοϊάθα. [ἰ 15 ἴο δὲ ποίϊςοαὰ δαὶ 1ῃ6 ὑγο- 
ποὰη ἤόῖα πὶ ἰῇ σ᾽. 10 (ἐκεῖνος) ἰϑοϊδίεϑ 
]υάλς ἀπά εἴς ἢἰπὶ 45 ἴΐ ννεγθ οιμ5:46 ἰῃ6 
ΠΟΙΊΡΔΏΥ. ϑαΐλδλῃ ἰ5 πηθπίοηθὰ ἤοτο ΟἿΪῪ ἴῃ 
1πς ΟοἌρεῖ. ““Βηΐεγ᾽" οὗἉ εν! ϑρίγιβ ὁσσγβ 
Μαῖϊ. χὶι. 4ς; Μαχκ ν. χ2 ἔν; [μἰκὸ νυ]. 30 
ΧΙ. 26. Οοιρ. Ἀεν. ΧΟ ΙΣ. 
θη «αἰά ώεπ:..1Ὶ 2088 ὈΒΠΘΙΘΙΟΣΘ 

Βδιϊῃ... Κπονίηρ ἴπε ΠηΔ] γεβοῖνα οὗ [υἀ85. 
Τραὶ ἐῤομ ἀοε:ί, ἐο σμίεζγ] ὙΠῸ ογΚ ννᾶβ 

ἴῃ Θβϑθῆοθ ἰγοδαν ἰἰρύξς Ὑδογοίογο πὸ 
Ἰ,ογὰ ποὺ σοπιονεβ πὸ ἰταιΐογ τοπὶ Η!5 ρσγο- 
ϑοηςο. ηδ Τοπιηπιδηὰ ἰ5 ποῖ ἴο ἀο ἴδε ἀεοὰ 
85 ἰῇ τῆδλι: ννόγο Δὴγ ἰοηρεγ ὑπποργίδίη, Ὀυϊ ἴο 
ἀο ἴῃ ἃ ρδγίϊςι δ νΥΑῪ ννμαῖ ἰ5 ἀσζΌ Δ}} 7 Ὀεῖηρ 
ἄοπθ. Ἐοροπίδηςε 15 ἢο Ἰοῆϑεῦ ροϑβϑιῦ]ε ; δηά 
ΟἸ γίϑε νγεϊσοπιοβ (ἢ6 ἰϑϑιιο ἴοσ Η ἰπηβοῖῖ. ὙΠ 696 
Ὁογὰβ νγοΓῈ Βροκεῆ ΟΡΘΠΥ; ἴδοβο ἴῃ 24--- 
ΒΘΟΓΟΘΙΪΥ. 

᾿Ω8. Νοευ πο »"αη... ποῖ ὄνοὴ 81 [οδπ, 
ὙΠῸ ἀϊὰ ποῖ σοπποςῖ (Π]5 πη ποῖίοη νυιτἢ [86 
δΔηποιηοοιηθηΐ νυν ῃϊςἢ δ Ππδὰ }1ι:5ῖ τεσεϊνοά. 

49. ον :ο»ιδ...}ὺ ὙΠΘΥ νγετὸ 50 ἕατ ἔγοτη 
ἃ ϑυρίεΐοῃ οὗ ἔπε ἔπιε ἱπιρογί οὔ πε ννογάβ 
τὲ ΤΠ6Ὺ ἰηϊογργεῖοά ποῖα τη αἰ ογεηῖ τυ Αγ5. 

δε ῥα] Οοπῃρ. χίϊ. 6. 
ῥαά -αἰά (8814)... Βωγ..«αραϊπη! (ΙΟΥ, εἰς) 

ἐδε βαἢῇ ὙΠ ννογάβ. σῆονν παῖ ἴπ6 πιϑαὶ 
σδηποῖ πᾶνὸ Ὀδοη ἴδε ονεῦ. Μοχγρονεοσ ἴἢ 
τ δά θθθη, [ἀδ5 ννουϊὰ ποῖ ᾶνα Ἰοῦς νυ Ὦ1]6 
[διὸ πλοᾶὶ νγᾶβ 85 γεΐ υηΒη|5Π6ά, 

20 ἐδὲ ῥοογ] Χὶϊ. ς Ν᾿. ; Ο4]. 1. το. 

80. Ηκ ἐδὲη (Βο Ἀ6) ῥαυΐπρ γεεείυεά... 
Ἀλίδον, δαυίης ἑαάεη (λαβών). Ὑῆα ψὸ 
τρλτκϑα ἴπαὶ [85 οὐ 5 ραγί ἀρργοργδίοα ἴΠ6 
εἰ, νης, ἔγοπῃ ἴδ τερεαῖθα τηθηϊίοη, ννγᾶ5 
ον! ἀθηον 5ἰσηϊῆοαπί. (Ομπιρ. Χχ. 22, Υἱῖ. 39, 
ἷ. 11, Υ. 41, ἄζε. 

ἀπά ἱ «υαις πίσδ] Ὑπὸ ψψογὰβ σδπποῖ Ὀυΐ 
τιαγκ (6 σοηῖγαϑϊ οὗ ἴῃς ᾿ἰρῆϊ νὴ νυ [Πα 
Οὐΐογ ἀλγκπεββ ἱπῖο νηοῦ [υἀλ5 “' νγεηΐ 
ἔοσ ἢ." Οοπιρ. ον. χχί, 2ς, ΧΧΙΙ. τς; χα Ὑ 8655. 

ναὸ Το .--ἶῶδνν οἱ.. 1]. 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΙ]. 

29 Εογ βοπα οὐ ἐδεηι τπουρμς, δ6- 
οδιιβ6 [υἀλ8 Ππδὰ τῃε Ὀαρ, τπδῖ [ε6βὺβ 
Πδά 5δἰά υπῖο ἢϊπι, ΒΟΥ ἐῤοις ἐῤίηρε 
τα ννγὲ πᾶνε πεαά οἱ ἀραϊηϑῖ τῆς 
ἔελδῖ ; οἵ, τῆλ ἢς δῃου]ά ρίνε β8οη6- 
τηϊηρ ἴο τῆ ῥΟΟΥ, 

20 Ηε τῆδεη δανίηρ τγεςεϊνεά τῆς 
80Ρ Ψεης ἱπιπγεαϊλίεϊγ οὐυἵ: δηὰ ἰΐ 
νν28 Πἰρἢϊ. 

Υ. ς; (ςἢ. ἰχ. 4, χὶ. 1Ιο). 866 50 1 ,υὸ χχὶϊ. ς 2. 
“Εγας αἰίορε ποα : Εἰ ρ8ε 4υἱ οχὶνι γαῖ Ὡοχ "ἢ 
(Αυξ. “4 ἰοε.). 

1. ΤῊΕ ΚΑ8Τ ὨΙΒΟΟῦΚΒΕΒ (ΧΙ. 21--χν!.). 

Το ᾿ἰαϑὶ ἀϊδοουγϑοβ οὗ ἴδ 1Ἁ,ογὰ ἀγὸ αἰνίἀοὰ 
ἰηἴο ἴννο ρογίίοηβ ὃγ {πε σμδηρε οὗἉ ρίδοε δὲ {με 
οἷοϑο οὗ εἰν, χὶν. Ἴδυ5 νὰ δᾶνὸ 

. ΤῊΕΞ Ιβοούκξκδεβ ΙΝ 
ΚΟΟΜ (ΧΙ. 31-]σχῖν. 11). 

ἱ, ΤῊΕΞ ῬΙΒΟΟῦΚ8ΕΒ ΟΝ ΤΗΕ ΝΑΥ (χν., 
ΧΥ!.). 

ΤΠ666 ἔννο ὅτοιιρ5 οὗ γενεϊδιοηϑβ, τ ἢ 1}ς ΠΟΥ 
δδνὸ τη ςἢ ἰπ σοτηπίοη, ἃτῸ ἀἰβ σι ϑῃοὰ Ὀοιὴ 
Ὁγ {πεῖς εχίεπιδὶ ἔοστα πὰ ὈΥ ἃ ρεγνδάϊηρ, 
ἀϊβέγεποε οὗ ϑδεορε. ὙὍδὲ ἢγϑὶ ΒγΟῸΡ σοηϑβίϑὶβ 
ἴῃ ἃ βιοαῖ ἄορτοθ οὗ δῆϑννεῖβ ἴο ᾿πάϊνί κι] 
ἂροϑβίίοβ. δὲ Ρεῖογ (Χ|ϊ. 436), δὲ Ὑδοπηᾶς 
(χῖν. 9), 85: ῬΒΠΕΡ (χιν. 8). Δπηὰ δὲ [υἀς (χίν. 
22), ῬΥΌροΘο αιιοϑιίοηβ ἴο ννῃίοἢ ἴῃὸ [οτὰ 
ΓΟ Ϊ 65. [ἢ {Ππ6 ϑοσοῃὰ σγοιρ [ἢ6 σᾶϑ6 15 ΓᾺγ 
ἀϊδετοηῖ. Αὔοσ {π6 1π|16 σοηράηγ μδὰ Ἰεξ 
186 τοοπὶ ἃ 50] ἄννὸ 566 Π|5 ἴο ἤᾶνὸ ἔδ]]θῃ 
ὉΡΟη ἴπ6 οἰενθη (οοπῖρ. Μασκ χ. 32). ὙΠ ΠΟΥ 
ὯΟ ἰοηρεῦ ἀδγθά ἴο δοκ ψμδῖ πον ἀοϑιγοά ἴο 
Κπον (χΥϊ. χ7); δηὰ ννβδη ἘΠΕΥ 5ροόῖο 1ἴ νγᾶβ ἃ5 
ἃ Ὀοάγ, νυ ἢ δη ἱπιροτίεςξ σοηβεββίοη οὗ χγαίθς 
δ] ἐδ (χν!. 297). Ὑ15 ουϊννατὰ ἀϊ βεγεηςθ 
Ὀεΐννοθη ἴδ ἴνγο στοιρθ σουγοβροηάβ ΜῈ ἢ δη 
ἱηνναγὰ ἀϊβογεποθ. [Ι͂πἢ (δ ἤχβί. σγτοὺρ ἴδε 
(δοιυρῆξ οὗ βϑοραγαίίοῃ, δηὰ οἵ υπίοηῃ ἰῃ ϑορᾶγα- 
Κίοη, ργθάοπιιηδῖοϑ. [|ἢ ἴ(Π6 ϑοσοῃὰ σζτοιρ [86 
ταδί ἱπουρῆϊ 15 οὗ ἴδ σγϑϑι}]ῖ5 οὗ γϑα] ἰϑθὰ υπίοηῃ, 
ἃηὰ οὗ Ἑοηῆιςϊ οαττιοὰ οἡ ἴο νυἱοϊοσῦ. Ὑ15 
ῬΓΟΣΙ 55 ἰῃ ἴῃ ἀδνεϊορπιεπῖ οὗ ἴῃς σεηίγαὶ ἰάθα 
οὗ πὸ ἀϊδοουγϑθοβ ἰηβυδηςο5 ἴ86 ἰγοδίπηθηΐ οὗ 
δε συδ)εοῖσ νὩοἢ ἅγὸ σοπιπιοη ἴὸ ἴῃ6 ἵννο 
ϑϑσϊίοηβ. ΤῊΪΐ5 ὙὙ}}} ΔρΡΡΘΑΓ οἰθΑΥΪγ ννῆεη [ἢ6 
ῬΑΓΆ}]6] ἰοδοπίηρ οἡ ἴπ6 “πον σοπηιδηάπιοηϊ᾽" 
οὗἩὨ ἰονο. (Χι. 34, Χὶν. 1ς, 21, 22. Οὐοτηρ. 
ΧΥ. ἡ ΕἾ, 17), οἡ ἴδε ννοσὶὰ (χῖν. 22 ΗΕ. Οουηρ. 
χυ. 1 2 χνὶ, « 1), οἡ ἴμα Ῥαγδοϊεῖθ (χὶν. 
τό ἔ., ἃς ἢ; ςοπιρ. ΧΥ. τό, χνὶ. 8 55), δῃηά οἡ 
ΕἸ γίβε 5 σοπηηρ (χὶν. 3, 18, 28; σοπιρ. χνὶΐ, 
16, 22), 15 ἐχαπιιηδὰ ἴῃ ἀε(δι]. 

ΎΒοϑε ἰαϑὶ ἀϊδθοουγβοβ ἴῃ 81 [ὁπη ὉθΑΓ [δ 
ΒΆΤΩΘ τοϊδιίοῃ ἴο [6 ἔουτίῃ Οὐοϑρεὶ ἃ5 ἴπε ἰαϑὶ 
ὀβομβδιοϊορίοαὶ ἀϊβοουγθεα ἰὸ ἴπε ϑγηορῖὶς 
Ουβρεῖβ (Μδᾳῖῖ. χχῖν.; Μασὶκ χί!!ς Πακὸ χχὶ.). 
Τς ἵννο ᾿ἰπὸ5 οἵ (πουξηϊ τυ δίς ἢ ΓΠΕῪ τεργα- 

ο 

ΤῊΣ ὕρρεξκ 
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γ)ι “ Ἰιετείοτα, ννῆθη δ ννδβ βΌΠε 

στ. ΙΟΗΝ. ΧΙΠ]. [ν. 31--.33. 

22 {ὉὙοά 8ε ρἱοτίβεά ἴῃ Ὠΐπι, (ὐοά 
ουξ, [εϑι8 5414, Νονν [5 ἴτε ϑοὴ οἵ 5841] αἷβο ρ]ογίγ ἢϊπὶ ἴῃ δἰ πιβοὶ, ἀπά 
τωλῃ δἰοτπεά, ἀπά (ὐοά 18 ρ]οτγβεά ἴῃ 
Ὠιϊηι. 

ϑεηξ ΔΓῸ ΠΟΙ ΡΪΟΠΠΙΘΠΪΔΓΥ, πὰ δηϑννεῦ ἴο ἴδε 
εἰγουπηϑέληςεβ ὈΥ νυ ἢ ΠΟΥ νγογὸ σδ]δὰ οὐ. 
δρϑακίηρ ἴῃ δ] νἱενν οὗ ἴῃς ΟΕ δηὰ [86 
το ρ 6 ἴΠ6 [ογὰ πδίυ γα! ἔκ ἄννοῖῖ οα ἴΠπ6 τονο- 
Ἰυϊίοπϑ ννὩϊοἢ βῃουά σοτὴθ ἴῃ ἴπ6 οΥρδηϊζΖδιίοη 
οὗ παίϊοηβ δηὰ {πὸ οιιϊουναγὰ σοῃπϑιιπηπηδίϊοη οὗ 
Ηἰς κίπράοπι. δροακὶηρ τῇ ἴῃ6 ὕρρεγ Ἀοοπὶ 
δηά οἡ ἴπδ ννΑὺ ἴο εἰ πϑοιηδηρ ἴο [Π6 οἰονθῃ, . 
ὯοΟΝν βοραγαϊε ἔγσγοπὶ ἴπ6 Ὀδοίγαγεσ, Ηδ ἀννοὶ 
τΑῖμογ οὐ (ἢδ ἰηνναγὰ ςοπδιιπητηδίίΐοη οὐ Ηἰ5 
τοσκ δηὰ οὐ ἴπο βρι Πίυ4] γενοϊυἴοη νης ἢ 
νγ)5 ἴο Ὀ6 Δοσοιηρ 5ηῃοα. [ἢ ἴδε Ἰαϑῖ σᾶϑὲ ἴῃ6 
51 Δ. ]Οἢ ὯΟ 655 ἴπδη ἴδε ἰθδοπίηρ νγὰ5 υπϊ4υθ. 
566 [πἰτοάυςίοη, ΡὈ. [Χ᾿ϊ]. Β΄, 

. ΤῊΕΞ ΠΙΒΟΟΆΒΕΒῚΙΝ ΤῊΕ ΡΡΕΚ ΕΟΟΜ 
(ΧΕ. 21--χῖν. 21). 

ΤΠ15 ἢγϑε στοὺρ οὗ ἀἰθοουγθεβ ΠΊΔΥ δ6 ἃΓ- 
τδηροαὰ πδίΌ ΓΑΙ ἴῃ ἔοι ϑοοῖΟΠ8. 

Ι. δεραναξίοηι: 9 προρι 7 ἀπά ἑσώς (ΧΙ. 
31---.38). 

Δ. γί"! αμά ἐδὲ ἔσερεν (Χὶν. 1---ατ).ὃ. 
3. Οῤνμὲ ἀπά ἐδε ἀϊεὶρίες (Χχὶν. τ2--- 21). 
4. Ἴῤε ίπαυ ἀπά ἐδὲ ῥγοσγε. 97 Κευείκειοη 

(Σϊν. 22---- 21). 

1. δεραγαίοη: ἐϊ περ] ἀπά ἑπσμο (ΧΕ, 
21---.8).Ψ 

ΎΤΠ15 ἢσχϑὶ ϑοοϊΐοη οὔ {πὸ [ον 5 ἤπδ)] τὸ- 
νοϊδίίοη οἵ Η πιϑοὶ δηὰ οὐ Ηἰ5 ννογκ ςοηϊδί ῃ5 
ἴῃ ξοτῇ (Π6 πιδίη {που ρηϊα ννϊσἢ ἂτὸ δοι- 
νναγάβ υπΐοϊἀθά. Ἠδ ἀεοίατεβ (υυ. 31--- 3.) 
Ἡ!8 νἱςίοΥγ (τ. 21, 32), Ηἰ5 ἀδρασγίυγο (υ. 33), 
[πε οἰαγαςϊετίϑις οὗ Η!5 ϑοςιεῖγ (υν. 34, 32); 
δηὰ ἔθη, Ὀγ [6 Ἔχδιῃρὶε οὗ δὲ Ρεῖΐοσ, Ηδ ἰὰγϑξ 
Ορδη ἴμ6 πεοεὰ οὗ ἴοῃρ πὰ ρδιπῆι ἀἶϑο!ρ] πὸ 
ἔογ [Π6 ἐϊβοῖρ]εβ, ἰῃ ογάθγ ἔπαϊ ΠΟΥ ΠΑ 
ΤΟΔ 156 αἵ ἰαϑῖ [6] οννϑῃ!ρ ἢ ΗἾπὶ (υν. 46--- 
48). ὙΠΟ σδηΐγαὶ ἰάθ68 15 [Πδί οὗ ϑβοραγαίίοῃ, 
18 παίυγε, 1[ἴ8 ὨΘΟΘΘΒΙΥ, ἰἴ5 σοηβθη πο δ5: 50 
[π4ι ἴπ6 ννΠοΪ]6 συγγεηΐῖ οὗὨ {6 ἀϊβοοιιγϑοβ ἤοννβ 
ἀϊγοοῖ ν ἔγοπθ [πὸ ἰϑίογιςδὶ ροβίοη ἢ 
ὙΠΙΟἢ (ΠΟῪ ἃτὸ σοπποςῖαά. 

Ιη 1ῃ]5 ϑοοϊίοῃ, 8ἃ5 αἴογνναγάς, [ἢ δῦϑοηςο οὗἉ 
σοηποοῖϊϊπς Ραγίς]65 ἰ5 ἃ σπαγδοϊογ εὶς ἔραϊι τὸ 
οὗ ἴῃ6 πδγγδιϊνδ, 

31. Τρεγεΐογο. εὐδέη (Θὰ ὈΒΘΣΘΖΟΣΘ) 
οέσ “αἰά (Β810}}} Τῆς ἀοραγίυγε οἵ [υἀΔ5 
τπηαγκοὰ [Π6 οΥβϑὶβ οὐ {πὸ 1 ογὰ 5 νἱςσΐοτγ. ΒΥ 
118 [Π6 ΘΟΙΠΡΔΠΥ νγᾶ5 ἤπΑΙΪγ “ οἰοδηθϑοὰ "ἢ 
(νυ. 10): δῃὰ ποΐ ΟΠἿΥ ννᾶβ8 ἴδ οἰοπιοηΐ οὗ ον] 
ὀχρο] θά, Ὀυϊ ἃ ννα58 υϑοὰ ἔογ ἴδο δ] ΕἸ πιθηΐ οὗ 
[15 ἀρρτορτίδῖδ ρατί. 

ξομε οἱ] ὍΠὸ ἀοραγίιγο ννὰ5 ἴῃς ἔγεε δεῖ 
οὗ ]υάἀ45. (Οὐοηίγαβί Ιχ. 24 (ἐξέβαλον). 

οαυ ἐ:...1] ὙΠ8. ""πονν," ἢ τνϊοἢ {πὸ 
1 οιά τυγη5 ἴο ἴδε ἔλι ] εἰθνθη, ὀχργοβϑοϑ δῖ 

818] 5: γα σμενναυ ρ]ογ ν Πίηλ. 
22 [τὶς σΒ]άγεη, γεῖ ἃ Ππ||6 ἢ Πς 

οηςθ ἴΠ6 ἔδοϊϊηρ οὗ ἀο! Ινογδῆςο τῸπι ἔπ ἰγαϊοσ 5 
Ρύθβεηςε πᾶ Ηἰἴ5 ἔτες δοσερίδηςε οὗ ἴῃθ ἰϑϑῦε8 
οὗ ἴ86 τγδι του 5 ννοῦκ. [0.425 ννᾶ5 ἴῃδ ΓΕργεβθῃ- 
ἰδῖϊνο οὗ τῃαἱ 5ρίἴ οὗ ψὩ Ὁ] 56 ϑοθκιηρ νυν Β]ς ἢ 
νγ5 ἴῃ οχᾷοῖ ορροϑὶῖε οὗ ἴδε ϑρίσγιὶ οἵ (ἢ γιβῖ. 
ΒΥ δὶ5 τϑῆονδὶ ἱβογείογε ἴῃς Ἴσοπῆϊος ἢ 
δν}} νι ἢ ΟἾ γϑὶ πδὰ ϑυΞκϊαϊποά ἰῃ Ηἰ5 Ὠιιπιᾶπ 
ῃδίυτο (ἐδὲ δοη 977 χη) νυ 85 Θβϑθπῆ! Ἵν ἀοοϊἀοά, 
Α5 ΥΕΓῪῚ Μὴ δηά [ἋΠπῸ τοργεϑοηϊλανο οὗ 
Βυϊηδη!υ Ηδ δὰ βηΔΙΠΥ ονογοοπια, Αἱ [86 
Ιλοποηΐ ἤθη [υάλ5 ννεηΐ οὐ, Ἄσπαγροὰ ἴο 
ὀχοουῖθ ἢϊ5 ΡΌΓΡοΟΘΟ, ἰῃ6 Ῥδϑβϑίοῃ, Ὧἃ5 ἴΠ6 51} 
ῬΓοπιο ἂςῖ οἵ 561 5δοσίἤοθ, ννᾶ5 υἱγίια}}γ ἃς- 
ςοπλρ 5Πθὰ. 

δε ϑοη οΥκἱ νιαπὺΘ Τῆ9 ἘΕΙΕ, 45 ἢδς Ὀδθη 
ΑἸΓΟΔΑΥ ἱπιρ]οά, 15 1πΠ6 ΚΟΥ ἴο {πὸ ἱηϊεγργοίδ- 
Κίοη οὗ ἴπθ ραϑϑᾶρθο. Ὑδὸ νογάβ ἅγὰ βροόΐκεῃ 
οὗ {6 τεϊατίοη οὗ ““ἴπὸ δοὴ οὗ πιδη " ἴο 
“ἐ Οοἀ;," «δηὰ ποῖ οὗ (δὶ οὗ “16 δοη" ἴο 
“{ἢ6 ΒΑΓΠοΓ," 
“ἰογϊδεά 1 Ῥοετίεςϊ 5961{-βϑοτῆοθ ὄουθὴ ἴὉ 

ἀοαίῃ, ᾿ἰβϑιπρ ἴῃ τη ονεῆγονν οὐ ἀεδίϊ, ἰ5 
1Πὸ ἰγυεϑὲ "" βίου " (ςοπρ. χῖϊ. 3 ἴ.. χ. σε; 
ςοΙηΡ. Υἱΐ. 20, Χὶϊ. 16, χνῖ. ς). Ἐνθῃ {πὸ 
ἀϊδεῖρὶς ἴῃ ἢϊς ἄσρτθθ “" β]οτῖβος Οοά "ἡ ὉΥ 
ἢϊ5 ἀθδίῃ (χχὶ. 19). Ηδξπος ἴΠ6 αἰἰαϊππιθηΐ 
οὗ βίοσυ ΌὉΥ ἐρε ϑὅοη οΚ' ἄαηπ 5 Τρ Υ βροΐκθη 
οὗ 85 ραϑὶ (88 σίογ  εά͵ ἐδοξάσθη, Ν υἱξ. εἰα- 
γίδεα μα οη], ΤΟῖ 5:ΠΊΡΪΥ ὁ’ φ᾽ογίβεά) ἴῃ τεϊαϊίοπ 
(ο ἴΠ6 5ρί γζιιαὶ οσάεγ, (βουὴ ἰἴ ννὰ5 γεῖ ξαϊυτα 
πῃ ἰἴ5 Ὠικίογιοαὶ τϑδ ἰϑδίίΐοη. Ὑ8δὸ {πουφὰξ 
Κ(Ὠγουρπουῖϊ ἴΠ656 ͵λϑὲ αἰβοουγθοθ 15 οὗ [ἢ 
ἀδοϊσῖνο δοῖ ὈὉΥῚ ψ οι ἴπθ Ῥαβϑίοη μαὰ ὕδεη 
οπηταοθά. ὍΤδὸ τοἀοπιρίίνο ψοσκ οὗ ΟΠ γίϑξ 
ΘΞΘΘΏ ΠΥ ννᾶ5 σοπηρ!οϊεὰ (χυῖϊ. 4, ὅζο.). 

απά Οοά ἐς (γ 88) ρσίογβεά ἐπ ῥὶ»:)] ὙὍὉΠ6 
ἀϊνίηε σοιπδεὶ (Ἰἶ ννῈ ΠΙΔῪ 50 5ρ6 8) ννᾶϑ 70.5- 
εἰβοά ἴῃ ΟἸγῖϑὲ 85 δῆ. (ουῃρ. χῖν. 13, ΧΥΪϊ, 
4. 

82. 7 δοά... ἐπ ῥδί!}] ὙὌἨ15 εἴδιιϑο ἰ5 
οττδὰ Ὁγ ἴπ6 πιοϑὲ δηςίθηξ δυϊποσῖος, πὰ 
ΤΩΔΓΒ ἴΠ6 5ΞΥΤΩΓΊΘΙΥΥ οὗ ἴπε οἰ πισίυγο οὗ νυ. 
21, 22, ΜὙὨϊσὮ 15 σε ἴο δὲ πιοδὶ ΣΕΠΊΔΣ ΚΔΌΪ6 
ὈΥ ἃ ἰιΐογαὶ το θσηξ : 

Νοαυ «υα- σίογβεά ἐδε ϑοη οὗ ἥση, 
“πώ Οοά «υα: σίογ βεά ἐπ Ηρ: 
““π"4 Οοά «ῥα αίογ Ηῖνι ἐπ ΗΙ νος, 

“4 «“ἐναὶφδίαυαγ “δα! Ηε σον Η!»». 

Οοά «ῥαὶ] απο... απά «δα]] σἐγαίσδίαυα ...ἢ 
Απὰ Οοά “ῥα ]... απά εἰταὶσ δίαυαν 8811 509... 
Τῆς “βἴογυ " τεδ βοὰ ἴῃ δοβοϊϊο ϑδοτῆςς 
Πλυδῖ ΠΟΟΟΘΘΑΣΪΥ ὃ τοραγάθα ὑπάεγ ἴννο 89- 
Ρεοῖβ, 5) ςτ νον πὰ οὈ]θςϊνεῖγ. ὙΠῸ ἴπ- 
ΜνΑγὰ νἱοΐογΥ οαττίοὰ ψν [ἃ τῆο ουϊνναγά 
(ἰυρῃ. Ενεη 85 Οοὰ ννᾶβ ρου βοὰ ἴῃ {Π6 
ϑοη οὗ Μδη, 45 πιᾶῃ, ννῆθη Ης ἴοοῖ ἴο Ηἰπὶ- 
561} νυ} ] Πρ Ὶγ (μὲ ἀθαῖ ἢ ΙΓ ἢ [6 ἸΓΔΙΟΥ ννᾶ8 
Ῥγορασίηξ, 50 δἷ5ο ἰΐ Το] οννοὰ τὶ Οοά ννοιυ]ά 



ν. 34. 51τ. ΙΟΗΝ, ΧΙΠΠ. 

Ι δὴ νν ἢ γοι. . Ὗε 53})8}} 86εἰ τη: 4 45Α πεν σοπιπηδηάπηοηξ 1 ρῖνε ἢ ἰκν. το. 
7 εμρρ. 7. “Δ 48 1 54 υπῖο [6 ενν5, ἮΝ - υπῖο γου, Τηδῖ γε Ιονε οπε Ἀποῖδεγ ; Ἵἴδρ. χβ. 

ἴπεγ 1 ρο, γε οδηποῖ φοπλε ; 80 ποῦν 1 85 1 ἢδνε Ἰονεὰ γοιι, [δῖ γε 4180 ἰονε 1: Ἶοβα 
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ΒΑΥ͂ ἴο γου. 

δἰοΙὙ [Π6 ϑοη οἵ Μδη ἰῃ Ηΐβ οὐνῃι ἀϊνίπὸ 
Βείηρ, ΌῪΥ Ὠκίηρ υρ Ηἰς φ]ογβοὰ Βυπιδηϊγ 
ἴο ΕἸ] οννϑρ ἢ Ηἰπη56} (Αςἰβ. νἱϊ. ς ς). 
ὙῊΪ5 βεσοηά οαἰδιιδο ἰ5 ἴη6 οοπιρίοπιθηΐ οὗ [Π6 
ἢγϑῖ, εὐα.ῷ σίογ βεά,. «ρα σίογ, ποῖ ϑοραγαῦϊθ 
ἔγοπι ἢ ἴῃ [86 ἀϊνίης σομη56ὶ], [που ἀϊ5[1η- 
δυϊϑῃοα ἴῃ πηδη 5 Δρργεῃεηβδίοαθ. ὙΠῸ ρίοσγ οὗ 
ΟΙγιϑὲ 15 ομδ, ψνπεῖποῦ 1 15 ϑθθη ἴῃ 6 Βο- 
ἰγαγδὶ, οΟσ ἴῃ [πὸ ΟΌβ58, οὐ ἴῃ ἴπ Ἀ βυτγγοςζίοη, 
οὐ ἴπ ἴπ6 Αϑεοεπβίοῃ. Εδςοῖ ἕλεϊ σοηίοπιρ αἰοὰ 
ἴη ἰἴ5 {Γ6 σμαγαςίοσ ἱποϊυὰθβ 411. (ομ;ρ. 
ῬΆ]]. 11. 9. 

ἐπ ῥί»αε 7} ὙΠ6 ργθροϑβιίοη (ἐν ἑαυτῷ) 
ΤΩΔΓΚ5 ὉΠ|ΓΥ οὗ Ὀοΐηξ, δηὰ ποῖ 5: ΠΊ ΡΥ υπιῖγ οὗ 

ἸΠΟἢ (παρὰ σοί, χΥὶ!. 5). ὙΒ6 “ἴῃ πὰ 
Ἔγὸ σογγεβροηάβ ψ] ἢ ““ τ ἔγοιῃ Η πὶ" (ἐξ 

αὐτοῦ) ἰῃ οἢ. χνὶ. 218. 
“ἱγαϊσῥίαυα}γ) ὙΠ 5 ετιηρ5 δηὰ ἴπ6 ρ]οτθ5 

(: Ρεῖ. 1. 11) Βεηοοίογίῃ ἐο]οννθὰ ομθ ἀποῖμοῦ 
ἵπ ὈπΌτοΚΘη βιισςοβϑίοη. (ομρ. χὶϊ. 22. 

98. Ομγβί 8 γονοϊδεοη οὔ ἴδ παίυσγε οὗ ἴδ! 
οτϑι5 898 δἰοοϊίηρ ΗἸ πιϑε ἢ, 15 ἐο!] οννεὰ ὉΥ ἃ 
τενοϊδίοη οὗ [ἴ 85 αββδοίίης Ηἰ5 ἀϊϑοῖρίεβ. ΤΠ6 
τοι ἰσαίοη οὗ ΗΠ!5 ὨρανΘΏΪΥ ΧΙΟΓΥ ἱηνοϊνεα Η]85 
τ άγανναὶ ἴγοπὶ ρα. ὍΤῆὴς τἰπηθ 1δογοίοσο 
νν85 σο6 ἴῃ νν ἢ σῇ 1 ννᾶβ ὨΘΟΟΘΘΑΓΥ ἔογ ΠΙπὶ 
ἴο ἀπποιηςε Ηἰ5 ἀσραγίαγο ἴο [ἢοϑ6 0 ννοῖῸ 
ποαγοϑὲ ἴο Η πὶ, ἃ5 Ηθ πδὰ ἀοης Ὀείοσο τυ 
ΔΠΟΙΠΟΥ ΡΌΓΡΟΘΟ ἴο ἴπ6 Ϊἴεννβ. [ἴπ τῃϊ]ϊ5 Ηἰς5 
ἔποηάβ δηά Ηἰ5 ϑηθπλὶεβ ὑνεῦς ΑἸϊκο, (πᾶΐ {ΠΟΥ 
ςοιά ποῖ, θείης ννμδί [ΠΟΥ ννογε, ἕο ον Η!ἰπι. 
πε ὐάγεη] Τῆς οχαςὶ ννογὰ (τεκνία, 

νυ ϊε. “οἰ !) οασιγβ μοσο ον ἰη ἴδ Οὐοϑρεῖς 
ἐνὰε ς, παιδία); Ὀμῖΐ ἴῃ τ ΤἸοΐδι 115 Τουηὰ 51χ 
ΟΥ 56 60} {{π|65: ἴῃ ΟΔ]. ἱν. το ἴΠ6 γτοδάϊηρ 15 

ἀουδῖδι!. Τἢὸ ψογὰ ἐν τέκνον, Ἰ. 12, ποῖδ) 
δ ΡΠ ΔϑἰΖθβ {πὸ ἰΙάθα οἵ [κι πϑπιδηϑῆὶρ : δηὰ ἴΠῸ 
ἀϊπη πεῖν σοηνδυβ Δἢ Ἐχργοβϑίοη δὲ οὔςὸ οὗ 
ἄἀξδὲρ αἰοεϊίοη δηὰ δἷϑο οὗ 5ο]εῖυάο ἔον (ἤοϑο 
ὙΠῸ 45 γοῖ ἅγὸ ἰπητηδῖιγο ΒῪ υδίηρ ἰΐ ΠΟΙῸ 
(Π6 [,ογὰ πιᾶγῖκβ ἴΠ6 ἰονίηρ 5ρ:ἰ οὗ ἴῃ6 σοτῃ- 
ται ηϊσαῖίοη ψῃϊοἢ Ηδ πιαίκοθ, δηὰ δ85ιγῈ5 
ἴΠο56 οη Ηδ ᾿ἰϑᾶνεβ οὗ Ηἰἷβ ἰθηάοσ 9υπι- 
ρα  ἴηδπὶ ἱπ {πεὶγ Ὀογεδνοηθηῖ. Αἵ 
186 σᾶπιθ {π|ὸ Ηδ ἰηάἀϊςδῖοβ [δῖ (ΠΥ βδἰδηά ἴο 
Ηἱπὶ ἴῃ ἃ τχεϊδϊίοη ςογγοϑροηάϊηρς ἴο ἰδδῖ ἴῃ 
νν Ὡς ἢ δ 5ἰδῃάβ ἴο [6 Εδίμοῦ: σοπιρ. Χ. 14, 
Χῖν, 20, ΧΥΙΪ. 21, 22. 

εἰ α ἐείε φυδιε} 1.6. ἴ ἰδ θυΐ ἔογ ἃ {ι{{1|6 
Ἐ ΩΝ [δῖ 1 ἂἊπὶ ψ γοιυ : ἴῃς τηοπιοηΐ οὗ 
βοραγδίίοῃ 5 δ βαπά. (οιῃρ. νυἱῖ. 21. 

7ε «ῥα! “τε »ι6} ἴῃ ἴ86 σοπχίπρ {ϊπιε5. οὗ 
Εἰ] αἴογ (ἢς Ῥαδβθίοη, δπὰ δῖϊοσ ἴΠ6 Ἀθϑυγ. 
τοςίίοη, δηὰ δἰζοσ ἴπ6 Αϑοθηβίοῃ, δηά ὄνθη ἴ0 
ἴΠο σοπϑιιπιπηδίίοη οὗ ἴΠ6 ἀρϑ, ἴῃ πὸ πηδηϊοϊὰ 
Ἰοπεὶπεβθ οὗ ἴο!]. Οομρ. [ὺκὸ χνῖ. 22. [ἰ 
ταυδὶ ὃὈ6 ποιϊοοὰ ἰῆδῖ ἴΠ6 ϑοοοπὰ οἶδυ5θ, νυ] ἢ 

ΟΠ Δποῖδοχ. 

νν25 δά ἀγεβϑοά ἴο ἴ6 ἴοννβ, “" δηὰ γ6 5}4]} ποῖ 
Βηά πιὸ᾿᾿ (νἱϊ. 34), ἰ5 ποῖ δα ἀοὰ πε. ΤΠῸ 
ΒΟΑΓΟἢ οὗ ἴδε ἀἰδεῖρίεβ, [ἢ ἴῃ βδογγονν, ψουἹά 
ποῖ θὲ βΠΔΙΥ ἰπ ναῖῃ. ὙῈῈ ψψογάϑ τεοογάθα 
ἴῃ 1ὐκὸ χχΧὶϊ. 2ς, 26 ροϊπξ ἴο ἃ 5 π|}84Γ σοῃ- 
ἰταϑὶ Ὀεΐννεθη {πὸ ροβιτίοη οὗ ἴΠ6 ἀϊϑοῖρ]65. νυ ἢ 
ἴῃς 1 οτὰ δηὰ {ποὶγ ροβιϊοη ψουΐ Ηϊπι. 
Αὐχυβίηο5 ἐρὶ γαπηπιδῖῖς σοπηηλεηΐ 15 τηοϑῖ 
ὙΝΟΓΠΥ οὗὨ ποίϊςο: ““ Οὐ Υϑπλ1}5 ᾿ην θη θη άκπὶ ; 
ιξτάπγιβ ἱηνεπῖῦ, 0 ἱηνοηϊοπάι5 4ι.- 
ταῖαγ, οσουϊΐυ5 ἐδ; υἱὐ ἱηνθηΐι5 αι ΥΔΙΌΓ, 
᾿ταπηθηβι15 ἐβῖ... ϑδῖίδὲ φυξγεηΐομῃ 'π φυδηίυπὶ 
ςσδρίϊ, οἱ ἱηνθηϊθηΐετι σδραςίοσοτῃ ἔδοϊϊ...᾽" 

ας 1 «αἰαὴ νἱϊ!. 21. ΟΟμΡ. νἱ]. 34. 
ἐδε )εαυ:) ἵν. 22, ΧΝΙΙ. 2ο, 26 ποῖδ. 
“0 ποαυ)ὶ ΟΥ̓ ἴδ6 ἴννγο ρῥαγίϊοἰδθββ νυν] ἢ ἀγα 

τεπάογοα “ Ὡον,᾽" οἠθ (νῦν) πλᾶγκϑ ἃ ροϊηΐ οὗ 
τπγς δὐβοϊιτεὶγ ; ἀπά ἴδε οἴδογ (ἄρτι, Ν υὶς. 
»"οἀ0)., ὙΥΠΙΟὮ 15 θὰ ἰογθ, πηᾶγκ5 ἃ ροΐηϊ οὗ 
Εἶπε το δ νου ἴο ραϑῖ δηά ἴο ἔυΐυγε, δηὰ (ἢιι5 
ἱποϊυε5. ἴπ6 ποῖίΐοη οὗ ἀδνοϊορπιθηΐ οὐ ρτὸ- 
ξῖεθθ. (οπιρ. ἰχ. 19.) 25 (ἄρτι), 11 (νῦν), 
Δα 566 450 Χιϑ, 7, ΧΥΪ. 129). 31; ον. ΧΙ. 1ὸ 
(ἄρτι). 
ΤΠ οχδοῖ ἕογοθ οὗ ἴῃς “ΠΟΥ ᾽ Πογὸ {Πεγο- 

ἔοτο ἰ5 ἰδαΐῖ, ἰη [6 ἀιο δάνδποθ οὗ (ἢθ ἀϊνι πὸ 
ἴδῃ, ἴθ Ἐπ ννᾶβ σοπιὸ ἴογ [πὸ ἀἰϑεῖρ!ε5 ἴο 
φάγῃ ἰμδὶ ΠΟΥ ταυϑὲ Ὁ ἰεῖ Ὀεμπὰ Ὀγ ἴμεῖγ 
Μεᾳβῖεσ. 

84,86. Το δππουποεπιοηΐ οὗ ἴΠ6 σοπλϊης 
βοραγδίίοῃ ἰεδάβ ἴο 86 ἱπάϊοδιοη οὗ ἰ(5 ὉΠ: 
Ροβθ. ὍΠδ βθάβϑοῃ οὗ Ὀθεγεανεσηθηΐ ννᾶβ ἴο Ὁδ ἃ 
βϑᾶβοῃ οἵ βρίγίτυδ] σγον τη. Τὸ [5 ἐπά ΟΠ τσὶ 
ξᾶνε ἃ Ἴσοτητηδηάπιεπί Ἀιοὰ ἴο Ἰεδὰ Η!δ5 ἀϊ5- 
ςἰρῖθβ. ἴο ἀρργοργίδίε ἔπ ἰεββοῃβ οἵ Ηἰ5 1πξε, 
δηὰ 50, ὈΥ τοδὶ ἰϑίηρ {πεὶγ ἔγιθ σβδγαοΐεγ, ἴο 
ἔοϊ ον δῃὰ ἴο πὰ Ηΐπη. [ἢ είνίης ἴΠ]5 σοπι- 
τιδηάπιοης Ης βροαϊζξξ ὈΟΪῈ ἃ5 ἃ Μαβίοσ δηὰ 
ἃ5 ἃ Ἐδῖθοσ (υ. 33, “2 ἰ6 εὐῥάγεη) ΜΜῈῸ ρῖνεβ 
ἰησισιςίίοιβ ἴο {π6 ναγίοιιβ τῃθ θο 5 οὐ 5 
Βοιυϑοδβοϊὰ οἡ {86 ροϊηΐϊ οὗἉ ἢἷ5 ἀδραγίιγο. 

84. “44πεεὺ εογπεναηάεη!.. Τραὶ γε ἰουε ομδ 
ἀποῖδεγ ὍΠ6 ἰδβϑὲ οἰδυϑο 15 σουπηποη] Ὁ ἴδίκθη 
ἴο σΟΠΥΘΥ͂ ἴπο διιυϑίδπιος οὐ ϑοορε οὗ ἔπε σοπ- 
τηδηπιθηῖ. [ἢ [Π]|5 οᾶϑὲ [86 “ὁ ΠΟΊΏ655 ἢ. οὗ 
[86 ςοπηηδηάπιεης (Ὑνϊς ἢ νν 45 οἱ ἴῃ {Π6 Ἰδξζοσ, 
μεν. χῖχ. 18; [ἰὐκὸ χ. 27) πιυϑῖ Ὀ6 5ουρῆῖ ἰῃ 
[πὲ πονγηθ858 οὐ ἴῃς πιοῖϊνε δπά οὐ ἴπε 5ζορε, 
ἱπαοιυςῃ 458 ἴπ6 ὀχδιηρὶς οὗ ἴῃς 96 ἔς ϑδοῦῆος 
οὗἨ Ομ γῖϑὲ, θοσιαπ ἰῃ [86 [ποδυιδίίοη δηά σοη- 
ϑδιτηπιδιοὰ αἱ Ηἰς ἀρδίῃ, γονοδιϑὰ ἴο τϑῃ ποὺ 
ΟὈ]ζαϊοηβ δῃὰ πὸὺν ρονγεῖβ. Οοιηρ. : [οδη 
ἷ. γῆ, Α πιδηβ “πορῃθουγ᾽" ννᾶ8 δὶ ἰδϑῖ 
86.ῃ ἴο 6 5Π1ΡῚῪ ἢ[5 ἔθ! ]ονν τάδη (1 κὸ χ. 36), 
γνῃ 16 [15 υηίνοῦϑδὶ ἴονὸ ννᾶ8 δαϑοὰ ὑροῃ ἃ 
βροςῖίδὶ ἴονο γϑδ  ἰϑοά ἴῃ ἴθ Ογβιϊδιι ϑος οἰ Υ 
(ἀλλήλους). ὙΒυ5 Ογῖϑὶ νυ γεσορηϊϑεὰ ἤγεὶ 

ΟΖ 
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25. Βγ τῇ ϊ5 5}]] 411} χιδη κπονν ἴῃ 
γε 416 ΓῊΥ ἀἰβοίρ]68, ἱξ γε ἢᾶνε ἷονς 
ΠΕ ἴο Δποῖδεγ. 

ἃ5 ἴπε [ἴ οὗ {πὸ σδυγςοῖ, δηὰ ἴΠοη 45 ἴΠ6 [1 
οὗ Βιιπιδη!γ. [ἢ 1815 ννΑΥ {86 (1]] σοποερίίοῃ 
οἵ ΗΙς5 Ῥούϑοῃ ννᾶβ στδάυδιγ οδ]]εὰ οι, 45 ἴῃ 6 
86η56 οὗ ““Ὀγοϊπουποοά " ννᾶβ Δ] 6]1οἀ ἴῃ Ηἰπι, 
πὰ ἴον Ὀδοᾶπιε δοῖϊνο 845 δη ἰηννσγὰ βουνοῦ 
δηὰ ποί 858 ἃ ἀν ἱπηροβοά, 845 561-5Δοσ ἤοδ 
ΤΕΞΌΠΡ οἡ υπηϊνεγϑαὶ δηὰ ποῖ οἡ γεϊαίνο οἸ δ᾽ Πλ8. 
Νοίδιης ἰπ {π6 σοηϊοχὶ βιυρεξοϑῖβ (Πδὲ ἴΠ6 ἰῃ- 
ἴδῃ 5: οὗὁἩ [6 φοπιπιδηἀπηθηΐ νν85 ἱπογοαϑθά, ἃ5 
1 τπῆθὴ νοῦ ποῦν ἴο ἴονο ᾿ΠΟΣ πο ἢ ΟΓ5 ΠΊΟΓΟ 
[ἢδη {Ποτηϑεῖνεβ. 

[1 μᾶ5 Βονγένεσ Ὀδοη Τςοη)οςξιγοὰ [π4ϊ ἴδ 
“ηρὺνν σοπηπηδηάιηρηῖϊ ᾽ 15 ἴῃς ογάϊπδηςο οὗ ἴῃ6 
ΗοΪγ Οοπιπιιπίοη νυ ϊο ἢ νγ85 ᾿πϑιτυϊοὰ ἴο (ἢ 
οηὰ {μαῖ ΟΝ ΓΕ ΙΔἢ5 “ὁ τρἢϊ ἴονὸ ομθ δηοίδμογ," 
ὈΥ τϑοδ]] ἔην ἰη (παῖ [6 ἐγονγηης δςῖ οὗ ΟἸ ΓΞ 5 
ἴονθ, [1 τὴις 6 50, ἴδο ννογάβ, ἐῤδαζ γε ἰσυε 
οπε αποίῤενγ, ξῖνθ ἴῃ6 ρυγροβο δηὰ ποῖ ἴδε 5 ὺ- 
βἴδηοθ οὗ ἴπθ σοπηπιδηἀπιοηί. [{ 15 ΠοννΟΎΟΥ 
ἀ!ῆσυς ἴο βυρροθο ἴπδξ δυς ἢ δη [πϑιἰυξίοη 
ννου]ὰ Ὀ6 Θροκδϑη οὗ 85 ἃ “"ςοπιπηδηάπιοηϊ ᾿ 
(ἐντολή, αὶ ἰομη 1ἰ. 7, "1. 22 Ε1.); Ὀυΐϊ ἀνθ 1Ὲ 
[15 ἀοῆπιῖο τεοΐογρησα Ὀ6 ποῖ δοςσερίοά, 1ἴ 566 15 

᾿ Βοδβῖ ἴο ῥγέβογνθ πε ἔοτοθ οὗ ἴδε ἤπαὶ ρατγίϊοὶθ 
(ἕνα ἀγαπᾶτε) ἃ5 ταλΓκὶηρ (86 βοορθ ἀπά τοΐ 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἴπ6 ἔοστῃ οὗ ἴπ6 πον σοτηπιδηαπιοηῖ. 

ὙΠΟ ἔογοο οὗ “"ἴῆ6 ἢθνν σοτηπηδηάτσηθηί ἢ 15 
ΕΠ υϑιγαίεα Ὀγ [Π6 νν6}1-Κπονγὴ δῆϑννεγ οὗ Η!]]ο] : 
“ὦ ἼΓηδὲ ν Ὡς ἢ 15 ἢδίο ἢ] ἴο ἴπ66 ἴμοι 5ῃμδὶῖ ποῖ 
ἀο ἰο ἴγ πεϊξῃθουτ (ςοιηγδάο, ΤΠ). δ. 
ῖ5 ἴπΠ6 ννοΐο [(ἂνν: Γοβί 15 ΟὨΪΥ σοϊηπηθηῖ- 
ΔΙῪ " (Βυχίοτγξ, “1,οχ.᾽ 5. ν. 29). ὙΤε ρυϑἰ- 
{ϊνε ἀπά ἴπὸ δϑοϊυϊθ ἴδκεθ [86 ρἷδοθ οὗ {πε 
ποραῖϊνο δηὰ ἴΠ6 γο]δνο. 

“Ὁ Μαηπάδίι» πουμηὶ ὁ “ψοδί!, μὴ σο. ᾿πουΐεεηι 
αἰδισαΐξε: ποῦ δἰσαΐ 86 αἰ συηῖ 4] σοττυπὶ"» 
βυπίι πες 5ἰσυΐ 86 ἀπΠπισιηΐ Ποιλῖηθβ αιιοη δὴ 
ΟΠ 65 βυπῖ; 5οἀ οἰσυϊ 9586 αἰ ρα ηῈ αυοηϊδηὶ 

ἀϊ! σιιπῖ εἴ 611 Αεἰ55 πὶ οπηθβ, υἱ διηΐ ΕἼΠΟ 
οἷ ηΐσο ἔγαῖγαβ..." (Αὐξ. σα ἰος.). 

“....εον»γε»γιαηαΐ»»6η:] Ὑ 18 οΠ6 σοτητηδηάπιοηξ 
ἱποϊιιάοβ τῆς δυπὶ οὗὁἨ ἴϊπὸ οἱὰ [,ννὶ ΟοΡ. 
Ἐοπι. ΧΙ. το, [ἴ 15 ὉΠΊνΟΓΚΑὶ ἴῃ [5 50Ορθ, 
δηὰ υἱηϊνογϑδὶ 4150 ἴῃ 115 φρρ]ςδίίοη. [ἰ ΘΟ; 5 
ἴο σοπιπηοη [6. Ὅα ἰγδηϑίοη ἔγοπῃ ἴἢ6 
ἀμμάς ἴο [86 5δἰηρυϊαγ ἰὴ σ [οδῃ 1]. 3, 7 ἰ5 ἴο 

ποζϊςοδά, 
οΥϑα α: 7] δανε ἰουεά γομ ΤῊΪ5 οἴδι5ε 4150 

ἰ5 Διδίσιουβ, [{ ΠΊΔΥ ἜΧρΓΟ55 οἸΠεΥ [ἢ6 σἢΠδ- 
ταςῖογ οἵ ἴπ6 στουηὰ οἵ ἴδε ἴον οὗ (Ἠγϑίίδηβ. 
[π [πε [ΌΓΠΠΕΣ οᾶδθθ ἰΐ ἰ5 ϑιιρροβθά {πδὲ {19 
οἴδιιϑα 18 ἰγδηβροβοὰ δηὰ ρίδοθὰ ἰπ (6 ἔτοηϊ 
ἴογ οἰ ρΠδϑίβ: “ἸΠΔῚ γὰὺ 4150 πΊΔΥ ἴονε οπ6 
ΔΠΟΙΠΟΙ ὄνθη 85 1 ἢᾶνο ἰονοὰ γου," (Πδῖ 15, 
νυ ἢ ΔΌϑοὶυἷ6 ἀσνοϊΐοη. ϑυςὴ ἃ ἰγαπβροβιίοη 
Ὠοννουοῦ 15 ἔογοψη ἔγοπὶ δῖ [οδη 5 ΠΊΔΠΠΟΓ, 
δηά ἰπ [Ἃἢϊ5 ἱπίογργοίδίοη, γέ αοὸ ἰοϑὲθ 115 
ἔογοθ. Ὅι5 ᾿ἴ σθοπιβ Ὀδοϊζογ ἴο ἴακο {Π6 εἶδιιϑδ 
85 ῬΑΥΔ]Ϊοὶ νυ] ὦ πέφυ εονεγιαηάηιεπί σε 1 

51. ΙΟΗΝ. ΧΙΠ. [ν. 35, 36. 

46 4 ϑίηοη Ρεῖεσ 84] υηΐο ἢίπὶ, 
Ι,οτά, τ ΚΡ ΣΝ του ἡ 6508 8πη- 
δυγεγεὰ πὶ, Ν Ποῦ 1 ρο, δου οληβῖ 

μη! γομ. ὙἴΠῸῈ σοιηηδηἀπιεοηΐ 15 ἢ. εηἴογοεα 
ὉΥ ἴδὸ ὀχδπιρὶθο: “1 δηὐοίη (86 ῥσεςερί (ογ ἷ 
Δρροίπε [86 ογάϊπδπορ), ὄἄνθῆ ἃ5 ὮΡ ἴο {}|15 ἰδϑῖ 
τηοτηδηῖΐῖ 1 Ἰονεὰ γου, ἴῃ ογάοσγ ἰπδίὶ γου 4150, 
ἰῃϑριγθὰ ὈΥ πιο, ΤΊΔΥ ἱπηῖδίο ΓΩΥ ἴονε, οπα 
ἰονναγάς δηοίμεγ." ἊἋὐοιῇρ. σᾧ [οδη 11]. τό. 

1 ῥαῦυε ἰουοά γομ] ὙἴὮΘ ὀχαςῖ ἔοττηῃ (ἠγάπησα, 
1 Ἰονϑά) ἱπΊρ]165 {πὶ ΟΠ γι᾿ 5. ννοῦκ ἰ5. ΠΟΥ 
ἰάθδ!γ Πηϊσμῃοά. (ομιρ. ΧΥ. 9, 12.) ΧΥἹ;. 4. 

86. 8» (ἐν) ἐδ] ΒΥ ἴδε πιδηϊεβίδτίοη οὗ 
Ἰονὸ ἴῃ ἴθ ΟΝγϑίδη ϑοςσιεῖγ (ἐν ἀλλήλοις, 
Μαγκ ἰχ. το; Ἀοπι. χν. ς), δηά ἠοῖ σμδγᾶς- 
[οΥΙΘΈΟΔΙΥ ὈΥῚ ψοῦκ5 οὗ ροννεζ, ἴ6 Μαβίεγ 
ννουὰ 6 5θθη ἴο δ 51}}} ργεβεηῖϊ νυ ἴῃς 
ἀἰδεῖὶρεβ. Ἃοπιρ. τ [οδη ἰϊϊ. το. 

Τἢο 6] -Κποννπ δηεοάοϊο οὗ δῖ [0ῃπ8 
οχίγεηθ οἷά ἂἃφὸ ργεϑογνθεά ὈΥ εγοπῆε (" δά 
Οαϊαί.᾽ νἱ. 10) 15 ἃ βί ΚΙης σοπιηθηΐ οἡ ἴῃ6 
ςοιητηδηάπηεοηῖ. [{ ἰ5 τοϊδιοαὰ [παὶ [6 ἀϊϑο!ρ 65 
οὔτ δροϑβίϊθ, νγοαγιεὰ Ὁγ ἢϊ5 ςοηϑίδηϊ γερϑιτοη 
οὗ [6 ννογάβ “ {π|π|6 οι] άγοη, ἰόν οὔ δΔῃ- 
ΟἴΠΟΓ," ννὨΙΟἢ ννᾶ5 411 ἢ6 βαϊὰ ἤδη ἢθ ν᾽ 5 οἴϊϑη 
οδιτί θὰ ἱπῖο {Πεῖγ 596 ΠΊΌΪΥ, δϑκοὰ δ] πὶ ΠΥ ἢδ 
ΑἸννᾶγ5 ϑδιὰ (5, “" Βοοδυϑ6,} 6 σορ  ἰοα, “τ 
ἰβ [ῃ6 1,ογὰβ ςοπιπιαηἀπιοηΐ ; δηὰ τῇ τἴ ὍὨΙΥ 
Ὀ6 ζ]6]1οὰ 1 15 Θηου ἢ." 

αἰ νι) ὙὍΠ6 βρεοΐδοϊθ οὗ ἰονὲ νγᾶβ ἃ νν]ῖ- 
Π63858 ἴο {πὸ ννοστὶ ἃ (σοπιρ. χὶν. 31, χνὶϊ, 21), 
δηἀ 90 ἴξ νγα8 {εδίοα Ὀγ (ἢ θαυ] δροϊορίοίϑ :; 
85, ΤῸΣ ΘΧΔΙΏΡΪΟ, ἰῃ ἴΠ6 ἔδλπχοιιβ βαβϑϑᾶρὸ οὗ. 
Τα δη: “Ὑἢ6 Ὠοαῖῃθη ἅτ ννοηΐ ἴο ὃχ- υ 
οἶδιτὶ νυ ἢ ννοηάοθσ, 866 πον ἰἢσϑο (ἢ γι: Δῃ8 
ον οὔθ δποίπογ! ἔου ΠΟΥ παῖθ ομδ δηοίδεγ; 
δηὰ ον ΠΟΥ ἅγὸ τεῦ ἴο αἀϊδ ῸΓ οπὲ 8πο- 
{ΠῸΓ! ἴογ ΤΠΟΥ͂ ἃΓΟῸ ΤΟΓΕ ΤΟΥ ἴο ΚΙ] οπθ δληο- 
(Βογ..." ([Αροϊ].᾽ 39). Τ 5 Ιάθα οὗ ἴῃς νῖ- 
685 οὗ (γιβίίδη ἰονθ 15 πηδάὰθ ργογπηϊποηΐ ὈῚ 
πο ἔδοΐϊ {παῖ {πὸ 1, οτὰ 54γ5 “" 41} πηθη 541} ρεῖ- 
ςεἰνο {γήσσόντιι) (παῖ γὸ ἀγο,᾽" δηά ποῖ 5ἰπιρὶῪ 
ἐγ 5}4}} Ὁ6. Αἴ ἃ ἰαῖοσ ἔπι (γγϑυβῖοπι 
ἄτενν ἃ τοιμδυκαῦϊο ρἰςσίαγο οὗἩ πὸ ἀϊν ϑίοηβ οὗ 
ΕΟ γι ϑιϊδη8 25 Ὠἰπάογίπρ ἴῃη6 σοηνογϑίοη οὗ τὰἢς 
Βοαίῃθη (" Ηοπι. ἴῃ [0ἢ.᾽ 71 δη.). 

»ν ἀμερ.]Ὶ ὍὨε ογζίπδὶ ἔογπι οὗ ὀχ ρτὸϑ- 
βίοῃ (ἐμοὶ μαθηταί) 15 ῬΟσυ ΑΓ ἀπά οπιρἢδίϊο. 
Οοπιρ. χν. 8, ἵν. 34. ὙΤΉϊ5, [ἴ 5 ᾿πηρ]εὰ, ννᾶ5 
[ἢς Ἰοΐξιίοϑὶ {π|6ὸ ἴο νυν ϊς ἢ {ΠΕῪ δϑρίγεοά. 

86--38. Τὸ νίονν οὗ ἴῃ6 ρΡοβιτίοη οὗ 6 
Ι,οτά---οὗ ΗΙΚ νἱσςΐογγ, Ηἰ5 ἀδρασγίυγο, (ἢ6 ροσ- 
Ρεϊυστίοη οὗ Ηἰ5 ννοτὶ----ἰβ σοιηριεῖϊοαὰ ὈΥ ἃ 
γίονν οὗ ἴθ ροϑίίίοη οἵ {Π6 ἀϊϑςῖρ᾽ο5 85 5θθῃ 
ἰη 1ΠΕΙΓ τοργοθοηϊδζινο, οὗ τῃεὶγ ἀουδῖα, 1Ποῖσ 
Πιΐυτε δἰδιηπιθηΐ, ἘΠΘΙΓ ργεϑθοηϊ ννθᾶ κῃ 655. 

86. «αἱά (8810)... «υδίέῥεν φοοιἐ ἴδοι] 
δὲ Ῥεῖογ ἔδεϊβ τσ (παῖ ἴπῸ ἴαςοϊ οἵ {πὸ 
Ιογὰβ ἀοραγίυσο (υ. 32) 15 {Π6 σθηΐσγαὶ ροϊηξ 
οὗἉ 4}} ἰπδαῖ Ηδ 85 75ῖ 5414. [πἴἢε ρῥγοβρεςξ 
οὗὨ τ}15 βοραγδίΐοῃ 86 σδηηοῖ γεϑί ϑδίϑποὰ νὰ 
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ν. 37, 48. 

ῃοῖ ον τῆς ποῦν; ὃυῖ τοι 5ῃδἷῖ 
(ΌΠοὺν τὴς δίϊζογνγαγάϑ. 

47 Ρεῖεγ βα!ά απτοὸ ἢΐπῃ, [μογά, ΤΥ 
ςΔηποῖ [ ἔοϊίονν ἴδ πον ὶ 1 νἱ 

Μίαις. οό, Α]λγ ἀονγῃ τὴν ᾿ἰξε ἔογ τῆγ 8δᾶζε. 

στ ΙΟΗΝ. ΧΙ]. 
48 Ϊεβι5 Δηβυγεγεά ἢΐπι, ὙΚ 1 τῇσι 
Ἢ ἄοννη τὴγ [πε ἔογ τὴν βακεὶ ΜΝ ε- 
τιν, ναῦν, 1 54 υπῖο ἴῆεο, ΤῊΣ 
ςοςκ 5}4]] ποῖ Ἄστονν, {1}} τῆου ἢδβὲ ἀ6- 
πὶθά πιὲ τἢγιςα. 

ἴδε ἱπιρι θὰ ῥγοπιῖϑε οὗ βυρροζξ δπὰ οὐ [ἢς 
ΤΟΑ ἰδαϊιοη ὈΥ [Π6 ἀϊδθςοῖρ]ε5 οἵ ἴῃ ομδγδςοῖοσ οὗ 
1πεῖγ αὐϑοηῖ Μακίεσ, [ἐ Ομγιδὶ ψψνογο ἱπάθοὰ 
Ἃ“{86. Κιηρ οὗ [5γ861 (ςοιῃρ. χὶϊ. σς), νν ΠΟΓΟ 
οουϊὰ Ηἰ5 Κίπράοπι Ὀδ6 ΘϑδὈ] 5ηθὰ 1ξ ποῖ δἱ 
ὁ ἀϑηνωγῶιὲ (ςοπιΡ. νἱϊ. 2.)}) Ηον ςουϊ]ὰ [πὸ 
ἸῺ ἰεαᾶνο ἴποϑε ῆο Πδά (οἸϊοννοὰ Ηἰπι 111} 

ΗἜἬς μιδὰ οἰαιπιθὰ δηὰ τεςεϊνοὰ Ηἰς τπὨγοποὶ 
ΤΠΟ [ἴῃ τεπάστηρ οὗ ἴπ6 ννογὰβ5. (} ον» πέρι 
φμο υασάῃ 3) τὸς 8}}5 ἴῃ6 Ὀδαυ Ὁ} ἰοροπὰ οὗ 
81 Ῥείεγ᾽5 πιαυίγγαομῃ (“εἴα Ῥαμδὶ, Ηρα, 
Ν. Τ᾿. εοχίσα Οδη.᾽ 1ν. 72). Ἐογ ἴδε ἱποριη- 
Ρἰεΐεποββ οὗ δῖ Ῥεΐογ᾽ 5 4ιιδδίίοῃ 566 χνΐ. ς. 
Η!5 (δου ῖ5 ετο ἤχοα προη [πὸ τηδῖοσία] ἀπὰ 
Ὠοΐῖ προ (ἢ6 5ρ᾿ 08] ἀοράατγίιγε δηά {Ο]] νην. 

α»μαυεγεά δέῃ] Οὐδ ὀίνι. ὙΠῸ ηυεδέοη 
156} 15 ποῖ ἀἰγος ιν δηβννογοὰ, Ὀὰΐ ταῖμοῦ (Π6 
[δουγῆξ νος δὲ Ῥείεσ Ἵπου βῃθὰ 45 ἢ6 τηδάθ 
ἴϊ. “9 1μεἴ πιὸ ΟἿΪΥ Κπονν τυ λιδοῦ Του ροσβῖ," 
Ὠε 566 )5 ἴο 5ΔΥ͂, ““δηά 1 νυνὶ! γο σὰ ΤΉΘο." 
50 ἴΠ6 ΤΟΡΙΥ οὗ ἴδε [ογὰ σἤθοκβ δηά γεῖ εη- 
σουγάζος ἴῃ6 Δροϑίΐῖθ' [{ 15 ἐπουρὰ ἔογ Ὠἰπὶ ἴο 
Κηονν [Ππδὲ ἢε 5}14}} ἔοϊονν ἢϊ5 Μαϑβίοσ, πουκχῇ 
ποῖ ποῦ. [ἴἴ νγᾶϑ ᾿πρΟβϑὉΪ6 ἔογ Πἰὶπὶ ἴο ἔΟΠΟν 
Ομτϑὶ δὲ οῆςθ, Ὀδοδυ5ε ἢθ ννᾶ5 85 γεῖ υηβεῖοά, 
ΤΠ οσκ ννἢϊς ἢ Βο δά ἴο δοςοπιρ 5} ννου]ὰ 
ἴδε} ργέραγβε ᾿ϊπὶ ἔοσ 15, ἀηὰ ἴδ αιεβίίοῃ 
͵θ ΤΊΔΙΠΪΥ Οπθ οὗ “ ξοϊηρ " δηὰ ““ [ο]]οννης." 
ΤὮὸ Ιάθ οὐ [π|6 15 βδυδογάϊηδῖο πογὸ, νυν ἢ 116 τ᾿ 
5. οἴ πογννῖδα ἰῇ υ. 3). Οοπιρ. Μαῖΐ. χχ. 22. 
Ο(οπιρ. Αὐξ. “Τι.᾽ 66, "" ΝΟΙΪ Θὀχίοῦ!! ργαϑυ- 
τηδηάο, ποη ροΐθϑ πηοάο : πο]] ἀο)ϊςὶ ἀδβρεγδηάο, 
50] Π6γῖ5 ροϑῖθδ." 

[{1ΠῸ ογἰρίηδὶ ννογβ ἅγὸ σοιῃηρατοά ψἱἢ (Π6 
ῬΑΓΔ116] ννογάβ [ἢ νἱϊ. δὲ (δηά βῈΡΓ. στ. 32) 
1ἴ Ψ|1 Ὀ6 οὐϑεγνθὰ (δῖ [π6 ϑῆδγρ ορροβι(οη 
οὗ ρεϊβοηβ (1, »,6) 5 ποῖ ῥγεβεσνθὰ ἤθγθ [}ἢ 

σδοοϊκίηρ [6 ἀϊδοῖρ]ς ἴΠ6 1 ογὰ 51]ΠΊ1ΡῚῪ Ροϊηΐβ 
ουξκ͵ [6 ἱπῃροϑϑὶ Ὁ] Ὑ οὗ δη ἱπηπιθάϊαϊο {ο] ον - 
ἴῃ, δῃηὰ ἀοσοβ ποῖ ἰῃϑἰϑί οἡ 4 Ἴσοηίγταβὶ οὗ ςδᾶ- 
ΤΆΓΟΥ νυν ΠΙ ἢ τδίκοϑ [Π6 ἱπῃροββι ὉΠ. 

897. Ρείεν “αἱά (Βα 10)... Σογά, «υδ΄ εαπηοῖ 
1 “οί ϊοαυ ἐδέεε ΦΥΘῺ ποαὺ (ἄρτι, Ψ υἱξ. »ιοάον} 
δῖ Ῥεῖογ Δ550 65 παῖ (ἢ νΝΑΥ 5 οὔθ οὗ ρου, 
δυϊ Βὲ (Ὠϊηκα [Πδϊ ἢ6 Πᾶ5 δϑεϊπγδίθαὰ ἴπὸ υἱηιοϑῖ 
οοβῖ ; δηά ὄνδὴ δἱ ἴπ6 τηοχήθηΐ ἢ6 οἰδί πη5 ἴο δ6 

γ. 
αν ἀοαυπ »͵γ 72] 866 χ. σΐ, ποῖΐθ.0 Τδο 

ἂροϑῖθ σοη βάθη δε ονοβ τῃδξ 6 σδη ΙΑΥ͂ 
ἄοννῃ δὶ5 ᾿ἰΐθ ἔοσ (ῆγιϑι Ὀοέοσγο Οἢγιςῖ ἢ45 ἰαἱά 
ον Ηἰ5 1 ἕογ ἢπι. Αἴ ἃ ἰαΐου {ἰπ|ὸ ἢδ 
Ἰοαγηί παῖ [ἰ ννᾶ5 ὈΥ ΟΠ γϑι 5 Ρδββίοῃ ἢΐβ οὐνῇ 
τηλτίγγάομῃ Ὀδοδα Ροβϑ]6, ΧΧΙ. σ8, το (Γοϊ- 
ἤοᾳυ »"6). 

88. αι ἀππαυεγεά ῥίηι, ἮΡΙ δου... 
δο8Βὰ8 ΔιΒΎΘΣΘΌΣ, ἢ ἐῤομ... ὍΠο ὀχαςΐ 
τοροιἴοη οὗ δὲ Ῥοίογ᾽5 ννογάϑς ρῖνοϑ ἃ βίπρυϊασ 
Ῥδΐμποβ ἴἰο πὸ τερὶῦ. [ἴ 15 δ5 ἴξ [πὸ 1οτὰ 
δεςερίοα δεῖν οϑϑθηταὶ {γι ἢ, δηὰ Ἰοοκοά ἔοτ- 
τνυλγὰ ἴο {πο ῖγ ΠΙ]Β]πιθπΐὶ ἄσγοβθ ἰἢ6 ἸΟΩΡ γΟΔΓΒ 
οὗ ἀϊϑεϊρ! πα δηὰ {δὶ : “" ΥῚ που ἡ γροα, 1 
Κηον ἴδοι νν]ῖ; γεῖ ἴῃ 4 ΨΑΥ πονν ἀϊβεγεηξ 
ἔτοπι (πδὶ οὗ νυ ϊοῖ ποι ἀγί πονν (ὨϊηΚίηρ.᾽" 
ΟομΡ. [ὺΚ6 χχί!. 21 Ὁ [ἡ 81 Μαῖϊζηον (χχυὶ. 
23) δῃὰ 81 Μαγῖ (χίν. 29) ἴπθ ὑγορῆδου οὗ 
δῖ Ρείοτ᾽ 8 ἀθῃϊδὶ ἰ5 ρ᾽δοθὰ οἡ ἴμθ ννᾶὰγ ἴο 
Οοἰμϑοηδπο ἰῃ σοπποχίοη νντῃ [86 ργορἤοθοῦ 
οὗ [6 ξοηοταὶ ἀδϑογίοη οὗ ἴΠ6 ἀροβϑίϊοβ. ΤῊ]5 
Ἰλίου νναγη πῃ ΠΙΔΥ νν6}}] ἤᾶνα ξίνθη οσολϑίοῃ 
ἴο ἃ ϑεσςοηά οχργϑϑϑίοῃ οὗ δὲ Ῥοίογ᾽5 ᾿πάϊνίά νι] 
268]. Οοπιρ. χυὶ. 32. Βαϊ ἰῃ ἴῃς παιτδῖϊνε οὗ 
δ. [ομη, δῖ Ῥείεγ ἀοεβ ποῖ ἄρρϑᾶσγ ἃραίῃ 1}} 
ΧΥΠΙ. Το. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤᾺῈ οὐ (ἨΗΑΡ. ΧΙ. 8. 

ΎΤΠοτα ἅτὸ ἴτο ρτοιρ5 οὗ οχρ᾽δηδίοηβ οὗ 
ἴῃ σποῖοο οὗ [υἀ45.. ἼὕΠε ἤτγϑι στοὺρ τεζασά 
(ἢ σἤοϊςος ἔγοπι ἴῃ 5146 οὗ (Π6 ἀϊνίηθ σομηϑβοὶ ; 
ἴῃ ϑεσοηά ἔγοπὶ (6 5ἰάς οὗ ἐπο ἢυπΊδη (Δ8]]. 

1. [ἴ|5 βαἱὰ τηδί 6 νγᾶ5 σῆοβθη ἰῇ οὐϑάϊθηςδ 
ἴο Οοὐβ Ψ}Π ἴῃ ογάεγ ἰπαὶ ἢ πιρῆϊ ὈκΙΓΑΥ 
Ομ ; οἵ, ἴο γοργοβοηΐ ἴῃ δά ςοποορίϊοῃ 
ἔγοπι ἀποῖπογ ροϊηΐ οὗ νἱονν, ἴπ ογάθσ ἴπδῖ ἴῃ6 
τεὰεπιρίοη τα ϊ 6 δοςοιῃρ] 5ηῃθὰ τὨγου ἢ 
ἢ15 δεῖ. 

ἃ. ἴἴ 5 8δ᾽]ἀ δρδίη ὉΥ βοπγὸ {πδὶ Ογιϑῖ ἴῃ 
ταλικίης Η!5 σῃοϊςθ οὗ [υἀλ5 ἀϊὰ ποὶ τεδά (ῃς 
Ἰηπιοϑὲ ἀεριἢ5 δηά ἰ551165 οὗ ἢ15 σῃδγδοίεγ; δηὰ 
ὉΥ οἴδιοῦβ ἴπδὶ βοοίηρς 4}1} ἀϊβιϊ ΠΟ ῚΥ ὄσεη ἴο [Π6 
εηὰ Ηδ Κερῖ ἢϊπὶ ἤθᾶῦ ἴο Η ΠΊΘ6Ι 845 ομθ 
ἐπιϑιεὰ δα 4}}} νυ} [Π6 οἴοΓ5 οὗ [πε ἔννεῖνε. 

Βοῖδ {πεθο ἔοιτπῃβ οὗ οὌχρ᾽δπδίίοη ἰηνοῖνο 
ῬΑ Δ] βοϊυ τ οπ5 οὗ ᾿ηἤπ|ῖ6 ὈΓΟὈΙΘΠΊ5. 
ΤΠ ᾳιυσδίίοη τγαῖϑϑά Ὀγ ἴῃ6 ἢγϑοι χγοὺρ Ἰοδ 5 

05 δ οποα ἴο ἴῇς ἢΠ4] τηγϑίοσυ οἵ αϊνῖπο 
Ῥγονϊάθηςθ. 7158, ἃ5 δι ἃ5 νγεὲ σᾶ στεργοϑεηΐ 
1 ἴο ουγϑεῖνοϑ, ἀ6 415 νυ ἢ ζόπογαὶ τοϑι 5 δηὰ 
οΐῖ νυν ἢ ἰηάἀϊν! 4] νν}}}5, 

ΎΤἢα ᾳυσδίίοη ταιϑοὰ ὈΥ ἴπ6 βεσοπὰ στοὺρ 
Ἰοεδὰβ ι.5 δἴ οὔοθ ἴο [6 ἤηΔ] τηγϑίογυ οὗ {Π6 
υηΐοη οὗ ρεγέεςϊ ἀἰν!η{γΎ ἀπὰ ρογίθοϊ Ὠυ πη ΠΥ 
ἴῃ ἴΠ6 Οπθ Ῥούβοη οὗ ἴδῸ [ογὰ. Απαὰ δοῖθ 
ἴῃς τεσοτάβ οἵ ἴδ Οοβρεὶ ἰοελά 5 ἴο Ὀεϊϊενα 
παῖ (86 1[νοἹὰ Πδὰ ρΡεγίδοϊ ἢυπίδη Κπουνοάξο 
ΤΟΔ ἰϑϑὰ ἴῃ ἃ Ὠιιπιδη ΨΔΥ͂, δηὰ πογεΐοσε {ἰπ||1οὰ 
ἰῃ 50Π16 56η56, Δηὰἀ ϑορδιεδῦϊε ἰῇ σοηβοϊοιι5η655 
ἔἴοῃ Ηἰ5 ρεγέεος ἀϊνίπο οπιπἰβοίεησα. Ηδ. 
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κποὸν ἴπ6 τπουρἢῖ5 οἵ τηθη δοϑοϊ υἵοὶυ ἴῃ ἘΠΟΙΣ 
ΤΩΔ" Ὁ] Ροβϑ ὉΠ 1{165, δηὰ γοῖ, 48 πιδη, ποῖ ἴῃ 
{πεῖγ δοίυδὶ δυΐυτε πιδη!  εϑιδί οϑ. 

ΤΠδθο ἴννο ἤηδὶ πηγϑίοσιοβ ἅτ ποῖ Ἵογεαϊεα 
ὉΥ ἴδε ἕδςϊ (πὶ [υἀλ8 νγᾶβ8 σῃοβθρη ὃν (ἢ γβὲ 
διθοηρ ἴδς ἴνγεῖνο. ὙΠΟΥ ΓΟΆΪῪ υπάεη]ς 41} 
χεϊϊ σίου 116, ἀπά ἰπάοθα 411 βηϊε 116. ον 

ΟΗΑΡΤῈΚΒ ΧΙΝ. 
1: Οἀγίεξ εορεογέείλ ἀΐς αἰδείῥίες τοῖὰ ἐδε λσῥε 
οὔ ἀέαυεπ.: 6 φγοζέσοοίά ἀϊμιδε τΔς τύαν, ἐδξ 
ἐγιίά, αμπαΐ δε ἐΐο, ἀμα ομό τοῦ Δὲ 2 :ἀ- 
ἐλεγ: 13 σογελ ἡδεῖ φγαγῶς: ἐπ ἀϊΐξ παρε 
ἐο ἐξ ἐβειίμαί. 15. γεφμεείείά ἰσυε απαὶ οὐὗε- 
ἄϊοπεε, τό γογιέσείλ ἐδε Δίοίν Ολοοί ἐλέ 

2. Ορνγμὶ σπά ἐδε Βαΐδεγ (Χῖν. 1---τὶ)). 

ΤὨ15 βοσξίοη σουύτεόϑροη ἀβ Ο] βου ἴῃ ἔοστῃ ἴο 
{πὶ ψνΒιο ἢ 845 σοηθ Ὀθίοσθο. Ὅδὸ [οτὰ ἢτϑὶ 
βίαίοβ (Πη6 ροδὶ δηὰ 86 ρυγροθὸ οὗ Ηἰ5 ἀο- 
Ραγίυγο (νυ. 1---4); πὰ ἤθη πηρείβ {86 ἴννο 
οὐο4] ἀϊ Πς {165 νυ ]ς ἢ τὸ Ἔχργοϑθοα Ὀγ δῖ 
ὙΠοπηδ5 (υύυ. ς---7) δπὰ Ὁγ δὶ ΡΠΠρ (8--- 1), 
ἃ5 ἴο {Ππ6 γϑδ γ οὗ τπιδη 5 Κηον]οάρο οὗ [86 
οἸνίης ἐπὰ οὗ ᾿Πἴδ. 

σμαρ. ΧΙν. 1--4. Τίιο ϑυςςοββδίοη οὗ 
πους ἱπρὶ ϑὰ ἴῃ ἴΠ656 νουβο5. 15 51] ΑΥΪΥ͂ 
ἱπΊρτοσϑῖνθ ὍὙηὸ στουπὰ ᾿Ἰάθα 15 ἰῃδῖ οὗ ἀδ- 
Ῥαγΐιγο, αἰγοδάγ αἴαϊοα : [15 ἀδραγίυτε 15 ἴὸ 
[ὴ6 ΕδΙμοι5 δροάθ, ψ ἢ 4 νίενν ἴο ὑγθρδγην 
ἃ [ΐδοθ ἔογ, δηά ἤδη Ἴσοπηϊης ἀζαϊη ἴο, ἴμοβ6 
ψΠοῸ Κηονν {με ἀϊγοςξίοη οὗ ἴΠ6 ἸΟυΓΠΟΥ. 

1. 17εἰ πο γομγ ῥεαγί--- πὸ ϑεδῖ οὗ ἔδει 
δῃηὰ (διἢ (Ά οπι. χ. 1ο)---ὸξ ἐγομδίφ)] (οτηρ. 
ν. 2). ΤΠοῖο πδὰ Ὀθθη ΑἸτεδὰυ τηὰςοῦ ἴο σδι}56 
ΔἰΆττη οἡ [ἢ ϊ5 δυθηΐηρ: οἢ. ΧΙ. 2ὲ ἔν, 22, 26; 
δηά, ἴῃ ραγεσυ]αγ, {Π6 ἰαϑὶ νναγηηρ (ΧΙ. 28) 
τη νν61}} σἤακο [η6 σοηβάρφησο οὗ ἴθ ἀϊ5- 
Εἰρ]65. [ἴ 18 ϑᾶϑυ (ῃογοίογε ἴοὸ ἱπηδρῖπο [ἢ 
βδὰ ϑθηςθ ΠΟ ἔοϊϊονγοὰ {πᾶς υζίογδηςθ, 
Ὀγοκδη δἱ ᾿δϑὶ ΌΥ ἴπ656 ννογάβ, νυν ἢϊο ἢ ἔοσ (ἢ 6 
ἢγβί {πιὸ ρθη ἤδάνθη ἴο ἐδ ἢ. 

ἰγομόίφα “ν. 27. Χὶϊ. 27. ΧΙ. 21. ᾿ 
γε δείίευε ἐπ Οοά, δείίοσυε αἰτο ἐπ νι] ὍΤῊΘ 

οὐ βίηαὶ ννοτάὰβ ἅγσγὸ διλθίρυοιβ δηὰ ἕδη Ὁδ 
ἰπιογργείθα (85 ἱπάθρεά ἴον μᾶνα Ὀδθη ἱηίεγ- 
Ρτγείθα) ἰῃ ἔοι γᾶγβ, δοσοογάϊηᾳ 45 ἴῃ νεγὺβ 
ΔΓΕ ΔΚΘῊ ΘΘΥΘΓΑΙΥ 85 ἴῃ (Π6 Ἰπάϊοδίνθ ΟΥΓἁ 
ηρεγαῦνο πιοοά: 

1. ὕε δείϊευε ἱπ Οοά, πᾷ ἱξ (ἢ 5 ὃ6 ἴσιο, 85 
Δ5ΞΌΓΘΑΪΥ [ 15, γ6 δοίίευε αἰδο ἰὩ γιξ. 

Δ. Υε δείϊευε ἐπ Οοά, δείουε αἰδο ἐπ γέ. 
(ψυϊκαῖε, Α.Νν.) 

3. Βειουε ἐπ Οοά, απά (35 ἃ πδίυταὶ σοη-» 
8640 6Πς6) γε δείδευε ἐπ πιθ. 

4. 4Βείϊευε ἱπ Οοὐ δϑιιἃ Ὁ6911695790 11 126. 

ΤἼο ἀοιυδ]ο ἱπιρεγαῖνε (4) 5118 {π6 σοηΐοχξ 
Βοδῖ. ὙΠ σμδηροὰ ογάογ οἵ ἴπε οδ)]εεῖ (Β6- 
Ἰίανα ἰῃ Οοὰά πὰ ἱπ πιὸ Ὀε]ονθ) πιᾶγκβ ἴπ6 
ἀεονοϊορπιοπὶ οὗ {πὸ ἰάθρα. “Βεϊίενθ ἰη Οοά, 
δηά γεῖ πιοσὸ ἴβδη (5, ἰεῖ γους ἔα ἡπὰ ἴῃ 

στ, ΙΟΗΝ. ΧΙΝ. [ν. 1, 2. 

βηϊθ Ὀοΐπρ ἱποϊυάοα ἴῆ6 ΡΟΒΘΘ ὉΠ οὗἩἨ 5ϊη, 
πὰ [Π6 Ροβϑι ὉΠ Υ οὗὁὨ ἔθ! ]οννβῦῖρ Ὀεΐνγθεη 186 
Οτγεδῖου δπὰ ἴπὸ σγεδίιρο Ὁ 

Τἢι5 ννῈ ΠΊΔΥ ὈςΆ Ἑςοηΐεηξ ἴο πᾶνο [158 σοη- 
σγεῖςε ΠΊΥΞίΟΓΥ 45 ΔΠ ἜχδηΊρίε.---ἰῆο πιοϑβί [οΥ τ  Ὁ]6 
ΘΧΔΙΏΡΙο---οὗἉ ἴδε ἰββιιεβ οἵ {πὸ ἴννο ἔπιμάληηεηίλὶ 
τηγ βἴεγι6β οὗ ἢυυπλδη οχἰϑίθηςο. 

Οονεογέεγ, “ἢ αμαὶ ἐκανείλ ἀξ εατξ τουῖᾷ 
ἑλερι. 

1:-:- ποῖ γουγ ἤεατῖ δα ττγουδ]εά : 
; γε δεῖϊενε ἰῃ (σοά, Ρεϊϊενε αἷϑοὸ 
ἿΠ ΠΊΕ. 

2 ἴῃ πὶν Εδιῃεγ᾿β ἤοιι88 γα ΠΊΔΩΥ 

ΜῈ οὐδ οὐ ΨὨοση ἴξ οδη σεβί." [ἢ Οἢτϑὲ 
Ὀ6Ι16Γ ἴῃ Οοἀ γαϊπεὰ ἃ ργόϑεηϊ τεα γ. ΤῊΘ 
δἰ πλι!ἀπεοὺβ ἰηὐποίίοη οὗ ἔ21} ἴη Οοά δηά 
ἴῃ Ομ κε υπάοτ [Π6 5ᾶπ|6 σοπαϊοη5 ἱπΡ}165 
ἐπ αἰνίηϊγ οὗ ΟἩγβὶ (πιστεύετε εἰς). ὙΠῈ 
ὈΕΙ ΟΕ 15 ἐἴη ΟὨγϑι,") δηὰ ποῖ 'ἱπ ΔῃΥ ρῖὸ- 
Ῥοϑιοηβ δδοιὲ ΟἸτβί. 

ἐπ Οο4] ὍΒο βυςοεβθῖνα ἀἰνίπα {Π||65 υϑοῷ 
ἴῃ [Π6 ορεηίηξ νοῦϑοβ ἅγὰ δ ψηϊβοδηΐ: Οὐαὶ, »ν 
Ἑαΐῤεν (υ. 2), ἐόε Εσέῤεν (Ὁ. 6). 

Δ. 15» Ἐαιδεγ᾿: ῥδοισε] ἴῃς βρίπῖυδὶ δπὰ 
οἴουτιδὶ δηςγΡ6 οἵ [6 ἰγδηβιτοσυ ἴοηρὶς (ἰ. 
16) ἴῃ ὙγΒῖοἢ ἱ πᾶνε {μΠῈ τρί οὗ ἃ δοὴ (ζογηρ. 
ΥἾ. 26). Ενεῃ 85 ἴδε δι τῆ]Ὺ ἰεπιρὶο ἱποϊ δὰ 
ἴῃ [15 σου Γἕ ΠΊΔΩΥ ἙμΑπΊθοΓβ (1 Κ.. ν]. ς, 6, τοὶ 
ἘΖοῖκ. χὶὶ. 6), 50 ἰδ 15 ἴο Ὀ6 ςοηςεϊνοα οὗ 1Π6 
ΠΟΑΥΘΏΉΪΥ͂, 845 ἴδ 845 ΘΓ ἤρυγεβ οδη 5Υ1η- 
ΒΟΙ1Ζο τῆδὲ νυν σι 15 βρίπῖυδ]. Τὸ Ἡοπιεης 
ἀοΞοοτρίοη οὗ Ῥγδηιβ ρδῖδςςε (“11.ἡ νἹ. 241 1.) 
ΤῊΔΥ δεὶρ ἴο ρῖνο ἀϊξιϊποίηθϑα ἴο {πὸ ἱπιᾶρα. 
Βυὲ ἰξ 5 ἱπῃροβϑβϑίθῖα ἴο ἀθῆης ἔμγίου νηδῖ 15 
τυ Ξῃδάοννοά ουϊ. Ηδδνθῃ ἰ5 νοῦ Οοά ἰ5 
Βθθῇ ἃ5 οὔἵγ Εδῖπογ. δνὲ ἄδγὲὸ ποῖ δά ΔῃγῪ 
Ἰοςἃ] ᾿ἰπιϊδίίοη, ονθη ἰπ ἐβουραίῖ, ἴο (Π15 πα] 
σοηοορίίοη. Απά 80 ἴδ νἰϑίοη οἵ Οοά 5υπὶ5 
ὮΡ 411 (πδῖ ννγὸ οδῃ σοποεῖνο οὗ [ῃ6 διΐαγε Ὀεϊηρ, 
οὗ ἴῃ6 γτοάθοιῃθά. 
"47 »ιαμεἰο 9] ὙΠΟΓΕ 5 σοοπὶ ἐπουρἢ 

ἔογ 411 {πετὸ: ἱπου ἢ γοὺ ΠΑ βηά ΠΟ 58ε (6 γ 
ΔΙποηξ τπθη (χνΐ. 1, 2), γοιῦι 514}} βηὰ 11 ἀπιρὶῪ 
ΜΠ τὴν Βαίμεσ. 11 ἀοεβ ποῖ Ἀρρέαγ τα 
{Πογὸ ἰ5 1ὴ [ἢ ϊ5 ῥίδοθ ΔηΥ ἰάρα οὗ {πὸ νδυθῖυ οὗ 
18 τοβίϊηρ-οἰδοοβ, 85 ἱπάϊςδῖηρς αἰ εγεηΐ Πτη]- 
(Διο οὗ διΐυτο πδρρίηεθβθ ϑυςἢ δὴ ᾿άθᾶ 
πνου]ὰ δα ἔογείξη ἴο {πὸ ςοπίοχξ, [που 1ἰ 15 
ϑιισεοβίοα ὈΥ οἴπεῦ ραϑϑᾶρεβ οὗ ϑεηρίυγε, ἀπά 
νγᾶ5 οὐττοηί ἰπ (Π6 ΟΠυγοῦ ἔτομῃ {πὸ {{π|6 οὗ 
Τογυ ἕδη. 

»"απεὶο 9} ὙΠῈ γεηάοσίηρ οοπιεβ ἔΓΟΠῚ 
1Π6 Νυϊγαίς »ιαπείοπει, Ὠς ἢ ὙΜΕΓῈ ταϑίϊηρ- 
Ῥίδοοβ, ἃπά ὄβρθοία}!γ (6 ““δίδ[οηβ" οὐ ἃ 
δτολῖ τοδὰ νυῆογο ἔγάνε οῦβ ἔουπα τε γεβῃπιοηῖ. 
ΤΗΪ5 ἀρρθᾶγβ ἴο ὃ6 ἴδε ἴγιια τηραηίπε οὗ ἴδε 
Οτεεκ ψογὰ ποῦο; 850 ἴπαξς τμ6 ςοηίγασιοα 
ποίϊοηβ οὗ τέροβο δηὰ ἢ ᾶτὸ ςοπηδπεά 
ἴῃ 1Π|5 νἰϑίοπ οὗ {μ6 ἑυΐϊυτο. ΤΠῸ ψνογὰ (μονή) 
σου ἴῃ Ν.Τ. ΟἿΪΥ Ὠετὸ δηά ἴῃ υ. 23. 



ν, 3-- 5. 

ΤΩΔΠΒΙΟΠ5: ἴ 2ὲ τυέγε ποῖ 9. 1 νου] ά 
ἤανε τοΪά γου. 1 ρὸ ἴο ρτερᾶγε ἃ 
Ρίδοβ ίογ γου. 

2 Απά ΙΕ 1 ρὸ ἀπά ρῥγεέράᾶγε ἃ ρἷδοςε 
ἔοσ γου, 1 νν}}}] σοπιε ἀρβίη, δηὰ γὸ- 

ἐδ 1 «ὐέγε ποῖ “0, 1 «υομἱά δαυε ἐοἰά νοι, ἴοτ ἴδ 
ἜΝ ΟἸβὲ σελ πηάβ Ηἰ5 ἀϊδοὶϊρὶες (μα 845 

6 ἰο]ὰ ἴποπὶ τἰάΐϊπρβ οὗ ϑούσον 50 Ηδὀς 
ννοι]ὰ ηοΐ μανο νυν ο]α δηγτηρ ἔγογῃ ἴπόπι. 
Βαϊ 45 [ἴἰ 15, Ηἰ5 ἀδραγίυγο ἰπ ἕδοξ σαγτῖοϑ ΨΠ 
1 (ἢ Ῥγοπιῖϑδο οὗ {ποῦ σοοορέοῃ. Οἰδογνν ϑα 
ἴ ννου]ὰ ΟἿΪΥ ἀνδὶὶ ραγίϊαγ. τ 5 ςοη- 
ΠΟΧΙΟΏ 566 πὴ5 Ὀοίῖογ [ἤδη ἴο τορασγὰ [86 ννογάς 
ἐγ! ἀὐεγε ποῖ σ0...γο ἃ5 ἃ ΤΏΘΤΕ ῬΑΙΘΠ 658, 
δηὰ ἴο τοίοσ ἴπ6 “}0Γ,᾽) νῆσος πχυϑσὲ δ6 ἰῃ- 
βουίθα ἴῃ δοσογάδπος νν ἢ ἴπῸ Ὀεϑί δυϊῃου 165, 
ἴο [6 “ΤΏΔΩΥ πηδηϑίοη5." ὙὉὍΠε ἰπϊοττοσδίνο. 
οοηϑίσιςςοη, “1 ἴ νογε ῃοΐ 50, ψοιϊ]ὰ 1 
ἢανο ἰοἱὰ γοι [παῖ { ξὸ ἴο ργϑρᾶζοὸ ἃ ρΐἷδοδ 
ἔοσ γοι δ᾽" 15 ἔαγ 1655 ργοῦδοϊο: ἴδοσγθ 15. ἰῃ- 
ἀεοά πὸ ἀϊβίςοι γ ἴῃ ϑιρροβίηρ [μδὶ ἃ τὸ- 
ἴεγθηςε 15 τπδάθς ἴο ψογάβ ποῖ αἴγθςῖ τὸ- 
ςογάρά (εἴ. χι!. τό, ἅζςο., νἱ. 46), Ὀὰχὲ πὸ 
αυεϑίίοη ψνου]ὰ 6 δησυϊαγὶν αὐτυρί. 511] 
655 11 κ ὶ γ 15 ῃ6 τοπάοσιηρ οἰ τὸ νογὸ ποῖ 50, 1 
ψΟυ]ὰ μάν ἰοϊὰά γου ἴπᾶὶ 1 δπὶ ροϊῃρ ἴο 
ΔῊ μὴν ἃ Ρίδοθ ἔοσ γοιι." ΕῸγ ΕἸ γϑὲ ννᾶβ 
1η ἔδςΐϊ βοίηρ ἴο ργδρδζε ἃ ρίδοδ: υ. 3. 

0 ῥγέραγε α ῥία)] (ὐοπῖρ. Νυη). χ. 12. 
ΟἸσῖβὲ ΌὉΥ Ηἰ5 [λεδίῃ δπάὰ Ἐοβυγγοοϊίοῃ οροποὰ 
μοᾶνθη, δπά ὈΥ ἴΠ6 οἰδεναίίοη οὗ Η]5 ΒυπιδΠΙΥ͂ 
ἴπι15 τηδάθ στον ἃ ρΐδος ἔἕογ θη. (ομρ. 
Ηεῦνγ. νἱ. 2ο (πρόδρομο»). 

8. 4“1Ππά 12....1 ὙΠι15 ἀοραγίιγο ἰ5. ἰἔβεὶ  [ῃ6 
Ἑοηάϊίοη οὗ πο γεΐυγη: βϑοραγδίίοη, (ἢ6 οθβϑϑᾶ- 
[ίοπ οὗ {Π6 ργεϑεηΐ οἰγουπιδίδηςε5 οἵ 6] ον ϑῃΐρ, 
νγ85 ἴδε ἢγϑί βίθρ ἰονναγάβ σοπιρὶοῖθ υπίοη. 

1 «υἱὲ σον ἀραὶη, απα γεεεῖυε.. ἢ ΘΞΣΔῪ οοταθ 
αφαΐη ἀπά 1 111 τϑοθῖνο.. ἰάθα οὗ 
(μγϑι 5 Ῥγθβθηςο (παρουσία) 8 ἀδιϊ πο ῖΥ ἱπὶ- 
Ρ᾿᾽ἰεά Βεγε 845 ἴῃ χχί. 22 ἅ' (οοιῃρ. σ [οδη ἰ]. 
48). ΤὨϊ5 ἰάδα ἰ5 1635 ργοπηπεηΐ ἴῃ δ: [ομ π᾿ β 
Οὐοθβρεῖ ἀπά Ερίϑβιῖεβ [ῃδῃ ἱπ ἴῃς οἵδον νυ τη ρ5 
οἵ {πὸ Νενν Τοβίδιηθηϊ, Ὀθοδιιϑο {ΒΟΥ Ὀεϊοην 
ἴο ἴῃ6 ρογϊοά δβογ ἴδὸ ἤγξέ γσγοδῖ σοῃπλίηρ οὗ 
ΟΠ γίβὲ ἂ 186 Ἴνεσῖῃγον οὗ (με ὙΤ ΒΘΟΟΥΔΟΥ ὉΥ͂ 
16 ἀοοϊγιςἤοῃ οὗὨἉ [ετιι54] 6). 

Βυΐ τπουρὰ ἴῃς νογάὰβ σγοίοσ ἴο ἴῃπε ἰδϑῖ 
ἐἐροΠΊ ν᾽ οὗ ΟὨγίσῖ, [6 ργοη βο πιυϑί ποῖ θ6 
Ἰιποὰ ἰο δαὶ οπο ““σοπχίηρ᾽" νυν ϊςἢ 15 ἴΠ6 
ἙοηϑιπιπΊδίίοη οὗ 8]] "᾿σοπλίη;8.) ΝΟΥ δρδίη 
τηυϑὶ ᾿ξ θ6 Ἑςοπβηροά ἴο {π6 ““σοπιὶηρ᾽" ἴο (ἢς 
ΟΒυτοῦ οὐ ἴἢ6 ἀδῪ οἵ Ῥεηϊεοςοβί, οὐ ἴο πὸ 
“ὁ ΠΟΙ ἡ ἴο [πὲ ἱπάϊνϊάυ2] οἰἴμοῦ δὲ σοῃ- 
γεγβίοη οὔ ἂἱ ἀδαΐῃ, ᾿βουρὴ {Π656 “' σοπχίηχϑ ᾽ 
46 ἱποϊιἀ δὰ ἴῃ (86 ἰπουρῆς. ΟἸ τίσι ἰ5 ἴῃ ἕδεΐξ 
ἤτοπλ (6 πηοιμοηῖ οἵ Ἠΐ5 Ἀοϑυτγγοσίίοη Ἔνοσ 
σους ἴο ἴΠ6 ννογὶ ἃ δηὰ ἴο ἴδε Ὁμυγοῖ, ἀπά 
ἴο πιδῃ 85 ἴθ Εἰϑεη 1 οσγὰ (οοιῃΡ. ἱ. 9). 

ΤΗΐβ ἐβουρῃϊ 15 ἐχρ Ὀγ 16 υ8δὸ οὗ [86 
Ὀγεβοηϊ 1 ουνῖς 5 ἀἰδιιηρι 5μοὰ ἔτοῦλ [86 δσΐυσο 

51, ΙΟΗΝ. ΧΙΝ. 
ςεἶνε γοῦ ὑπο τηγβοϊ; τῆλί τοῖς 1 
ἅπ|, ἐῤεγε γε ΠΊΆΥ Ὁς 4150. 

4 Διὰ ψΒιθογ 1 ρὸ γα ἱκπονν, δηὰ 
(6 ννΑΥ γε Κπονν. 

ς ΤΠοηιᾶ8 8841} ἀπο δίπι, ] ογά, 

1] «υἱἱ! εο»δ, ἃ8. Οὗ πὸ ἰϑοϊδιοὰ διίυγε ἂἃοῖ. ὙΠῸ 
“ἐ σοπληρ,᾽ 15 τοζαγάδα ἴῃ 115 σοῃίϊη}8] ρτγόϑθηΐϊ, 
ΟΥ̓́, ΡΕΥΓΒΔΡ5 ἰξ ΠΊΔΥῪ Ὀς 541, οδἴεσηδὶ γϑδ  γ. 
ΟοΡ. νυ. 18, 28, (ΧΥ1 11, 13}, (ΧΧΙ. 22 (.). 
Ου [δὲ οἴμογ διδηά, 866, ἔογ ἴῃ6ὸ ἀδῇη!! 6 
μιἰκϊογίςδὶ 6] πιθηΐ, χὶν. 23. 

διάθ ΌΥ δἰάθ νυ} [15 σοπϑδίδηξ σοπλης, 
τοα] Ἰ9οὰ [γουξῇ ἴμς δοΐίοη οὗ ἴθ ΗΟΙΪΥ ϑριυῖ 
ἴῃ ἴδε Ἰπἴῆπ οὗ [6 Πμυγςοῇ (νυ. 26), ἰ8 ρἰδοθὰ τΠ6 
ῬοΙβοηδὶ, Ὠἰσίογίοδὶ, τοοθριίοη οὐ δᾶ Ὀο νοῦ 
ἀπ τρις ἐαξε γομ ἰο »ηγεεἰζ) Τὰ] 8} 16 τὨγου ἢ 

(ἢ. 
ὠπίο γηγ5ε17] ἴῃς ςεηίγα δηὰ βϑργίπρ οἵ γοιῦ 

Ἶογ δῃᾶ γίοσγυ. ἀγίϑδὲ ν}]] τοὶ ἔδι! Ηἰ5 
ἀἰδοίρ]65, ἐπουρὴ ΠΟῪ πιδῪ 14}} (ΧΙ. 38). 

Αὐυρυπίϊηθ ΤΙΡΏΓΥ οὔϑεγνεβ ἴπδί ἴδ656 
Ἦγαϑοβ οὗ “"βοϊηρ "" δηὰ “σου ̓ ἀγῸ ῃοΐ ἴο 
ἱηϊογργείοα οὗ Ἰοςδὶ γδηϑέογθηοθ: “81 Ὀδπὸ 

1Π|6]1ἶχο, πος ἀπά νδάϊβ πες ὑπὰθ νϑῃϊβ5, τὸ- 
ςράϊ5: νδάϊβ ἰδίθδμάο, νεπὶβ δρρασγθπέο." 
ΤΙ ἀουῦ]ο σςοττεβροηάθηςα ἴῃ ἴΠ6 ἰδηριαρα 

οὗ 1μ6 ἵἴννο εἰδυιδοβ, χο---ορο; ῥγεβαγε α ῥίωεε 
--ἰαζο γομ 10 »ιγεείξ, ξῖνοϑ ἀἰδιησἴη655 ἴο (Π6 
ἴννγο δϑροεῖβ οἵ (Ὁ γιϑι 5 σογκ. 

ἐδαὶ «υδέγε 1 ανι...1] Ῥταϑοησα γ ἢ ΟΠ γιβί, 
ἃ5 ἱηνοϊνίης ἴδε νἱδίοη οὗ ΗΙ5 βίογυ (χνι. 24). 
Ολττῖεβ ἢ ἰῈ ρα ρα θη ἴῃ Ηΐ5 Ναίυτε, 
Οομρ. 1 [οδῃ εἰ, 2. 866 4150 νυἱῖ. 34, 36, 
ΥἹ Δ. δὲ ἔ., ΧΙ. 26. 

4. «υδέὲ!ῥεν 1 50 γε ἄποιυ, απά {δὲ αὐαν γε 
ἀποαυ] Αςςοτγάϊηρ ἴο ἴδ6 ἔτιια γοδάϊηρ, αὐδέέῤεγ 
1 Κο γΧ9 ΚΩΟῊῪ ἴπ9 ὙΔΥ. Ηονονοῦ ἰηαῖ5- 
πςξ πλρς Ὀ6 [Π6 σοπορρίίοη νυ Ὡς ἢ [ἢ 6 ἀϊ5ς]- 
ΡΪ65. δὰ οὗ ἴπ6 γοδ]ὶ ἴο ψ  ςἢ 1Π6 Τογὰ ννᾶ5 
ξοίηρ, [ΠΟΥ οου]ὰ δἱ ἰοαϑὲ 566 [ἢς ἀϊγθοϊοη ἴῃ 
ψὩοἢ Ηδ ψεηῖ, Ηἰδ5 11, 5 ον Ἰοοκοὰ 
Ὄροη ἰξ, πηδὰδ (ἢ 5 εἶρασ, Ηδρηςς ἴῃ6 ργοπουη 
5 ΕἸ ΡΠ δὶς ΠΟΓῈ.---- ὁ πΉΠοΥ 1---Ἰ 85 γε ΚΠΟΥ, 
τη 6---ἃτὴ βοίηρ,᾽) ννἢ 6 1 ἀοεβ ποῖ οσουῦ ἰη (ἢ 6 
ΘΑΓΙ ΘΓ οἰαυιθο5 οὗ υ. 3 ογ ἴῃ 8. Ὑ ποπιᾶϑ᾽ γθρθ- 
τἰὔοση οὗ ἴΠ6 ννογάβ συ. ς ; ΠΟΥ 5 ἴΠ6 ἐο] νης Ὁ 
ἐἐγ6᾽ οἰ ρῃδῖϊς. 

δ--11. ΤῊ τονοϊδίίοη νυ ῖς ἢ πο 1,οτὰ πὰ 
ξίνοη οὗ (ἢ ρυγροβε οὗ Η!5 ἀρργοδομίηρ ΤΣ 
Τταϊίοη ογϑαῖοβ φιεβεοηϊηρ ἀπιοης ἴΠ6 αἰδοῖ 65. 
Ηον οδη ΤΠοΥ ἧδνθο ΔΠΥ͂ ἴσια σοησερίϊοῃ οἵ ἴῃ6 
οΎΝΑΥ " οὗ ψῃϊς Ης βροῖκε Ηονν σδπ {ΠΟῪ 
Πᾶν ΔΠΥ ἴσυς Κπον]θάρο οἵ (6 Βαϊμογ ἡ ΤΟ 
Βτϑὶ ᾳυοδβιίοη 5 ργοροβοὰ ὈΥ δὲ Τ βοῃηδϑ (ς-- 
7); δῃὰ ἴδὸ βεσοοπὰ ὈΥ 81 ΡΒΠ]Πρ (8---α1). 

δ. Τρονιας “αἰ Ὁ] χὶ. τό, ποῖδ. 
πᾶ ῥοαυ ἐα α«υὲ ἀποαυ ἰδὲ «υ470} ΤΒΕ 

ἴσχυε ἰοχὶ ρίνοβ ἃ δῃογί ϑοηΐθηςο : ΠΟῪ ΚΩΟῪ 
Ἧι δὲ «υωγ ΤΠϊ5 ηισδίοη οὗ δῖ Ὑοπιᾶβ 
ἜΧργδβϑε5 ἃ ῃδίυγαὶ ἀἰβηςυ τ 85 ἴο {86 [μογὰςς 
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μὲ Κπον ποῖ ψ Ἀγ τῆου ροῦβῖ; 
Δα Πον οδῃ νγὰ Κπονν ἴῃς νγγ ἡ 

6 7εβι8 5δ:1ἢ υὑπῖο πηι, 1 δὰ ἴῃς 
ὙΨΑΥ. ἴῃς {τἢ, ἀπά τῆε [ἔπ : πὸ 
τλλη ΓΤοπιεῖῃ ὑπο τῆς Εδίμεγ, δυῖ 
ὉΥ πη. 

δἰδίεππεηί, ΕῸΥ 0.5 ῬΈΠΟΓΑΙΥ ἃ οἶθᾶγ ἀρργθῆεη- 
βίοῃ οὗ ἴΠ6 επὰ 15 ἴῃς ςοπάϊιίοι οὗ κπονϊη 
ἴῃς νψᾶγ. Βιυιῖ η ϑρι πῖυδ] ἰὨϊηρ5 ΓΔ ἢ 15 σοη- 
ἴεηξ ἴο πιονο ἔἕογνγατά 5ἴορ Ὁγ βῖθρ. ὙΒοσε 15 
ἃ ΠΑΡΡΙΏΘ655 1ῃ ““ ποῖ 5είηρ," χχ. 29ς. ΤῈΘ 
ἐἰ ΥΥΆΥ “ ἰδ ἰ(56} [6 σονοϊδίιοη, δπὰ ἴοσ τῆδῃ 
{Π6 ΟὨΪΥ Ῥοϑβ5:0]6 γονοϊαίίοη, οἵ {πὸ δηά, 

Θέ. Τὸ δῆϑνεσ οὗ ἴπ6 [Ἁ,ογὰ ἰ5 πιοῖὸ σοπι- 
Ρτγθμοηϑῖνα ἴλη (ἢ6 αιοβίίοη οὗ δῖ ποπΊλ5. 
ΤἼὸ ᾳυοϑίίοη 15 δηβυνεγθα ΌὈΥ ἴΠῸ ἤγϑὶ οἰδΏ 56: 
“1 δηλ [Π6 νυν; Ὀυΐ συςῇ ἃ βἰδιθπγχοηῖ ᾿[56]} 
τοαιτε5 ἱηϊογργοίδίιοη, δηὰ [ἢ 5 15 ίνθη ἴῃ 
(δο οἰδιι565 νος ἢ ἔθ] ονν. Τὸ Κπονν ΟἸ γιϑὶ ἰ5 
ἴο Κηονν 4}}, ἴἰο κπονν θοῇ ἴῃ σοδὶ δηά ἴῃ6 
νΑγ. Ηδε ἰ5 ἴὴ ἴδε δι }16ϑὲ βοῆθο ἢ ννᾶγ, δηά 
[6 ριϊάθ, ἀπά πὸ ϑἰγοηρτίη οὗ τηθη; δηάὰ ὃ6- 
5ἰάθ Ηἰπὶ ἴμεγε 15 πος Οἴου, 

Θ. 714»: ... ποῖ 5: ΠΊΡΪῪ “1 τονθαὶ, ἡ ογ “1 
ἐΟΡΘη, ἡ ΟΥΓ “1 πιλῖο, 85 ἃ ὑγορἢεῖ οΥ ἃ ἰανν- 
εἰνετ." (Ὁ γιβῖ ἰ5 αἷϊ Η:πιϑοῖῦ, ὙΠῸ ργοπουῃ 
15. ρηδίς, δηὰ δ οηςς ἴυγτϑ ἴῃς που ἢ 5 
οὗ [Π6 Δροϑβίϊεβ ἔγοπὶ ἃ πιο ῃοὰ ἴο ἃ Ῥεοίβοῃ. 

Τῆς ὈοδυΪ ΡΑΓΑΡΉγαδο οὗ ἴπ6 νϑῦϑὲ ὈΥ͂ 
ὙὝΠοπηαϑ ἃ Κοπιρὶβ τηΔΥ 6 ιοϊεά ἴῃ ἢ]5 Οννῃ 
ννοτγάβ: “ ἘξΟ 801 Υἱᾷ, νοσιίαϑ οἱ να. δ81η6 
να Ὡοη ᾿ἴὙ, 5:ὴ6 νογϊζαίθ ἤοπ ςορηοβοίζυΓ, 
516 νἱῖδ ποῇ υἱνῖγτ. Ερο 51:πὶῚ νὶᾷ 40.8Πὶ 
5641} ἀδῦοϑ: νογδ5 σὰϊ ογοάογο ἀθῦοβ: υἱῖᾶ 
4 πὶ 5ρόγαγα ἀθῦεβ." (" [)6 ἱπηιξ.᾽ 111. ς6.) 

ἐδό «υ47} ὉΥ ψΒοΝ ἴπ6 ἵνο ννου]άβ ἃγὸ 
υπιϊοά, 50 ἴδε πιθη ΓΠΔΥ Ῥ455 πὶ οπ6 ἴο {Π6 
οἴπογ. Οοπρ. Ηοῦ. ἰχ. 8, χ. 2ο; ΕρΉ. ϊ. 1᾿8. 
Ηξρηςθ, ρογθδρβ, [86 ΟἩγιϑίίδπ (Δ }ἢ 15 βροκθηῃ 
οὗ 85 “"ἴπ6 νᾶ  :᾿" Αςῖδβ ΙΧ. 2, ΧΙχ. 9, 23, ΧΧΙΪ. 
4. Χχίν. 22. ὙΠῸ υ86 οὗ [ἢξ σογγεβροπαϊηρ 
νογὰ ἰῇ ἴπ6 ΟΠΒίποϑε τηγϑιϊοδὶ σγϑίοπὶ οὗ 1,Δ0- 
ἴ56 15 οὗ ἰηϊογοϑῖ. “1 [πΠ6 τηγϑιςϊϑηὶ οὗ [1,40 
ἴδο ἴειπῃ [Τ80, ἴπ6 ννᾶγ,᾽ “ἴῃ οἰϊεῖ ννᾶγ ἢ 15 
ΔρΡ) θὰ ἴο [86 5 ΡΓθπΊΘ σϑι56, ἘΠΕ ΨΥ ΟΥ̓Ρ45- 
ϑδᾶρε (πγου σὴ ννΠιοἢ ΘνοΥΥ ΠΙΠ δηΐοσθ ᾿πῖο 
1ἴδ, δηὰ δἵ ἴῃ βᾶπιδ {{πὶῸ ἴο ἴπῸ ΨΑΥ οἵ ἴῃς 
διρ μοὶ ρεγβεςῖου ᾿" (Τίεϊο, “Ηἷἱβι. οὗ Ἀε].᾽ 
Ῥ. 37). 
» ἐγμ8} πῃ ψνὨΙ ἢ 15 βυτηπηθὰ αρ 411 [Παΐ 

15. Εἴογηδὶ δηὰ δὺυϑοϊυϊο ἴῃ ἴπ6 σπδηρίηρ Ρδθ- 
ποπηθηᾶ οὗ βηΐϊϊε Ὀείης. ΟΟπιρ. Υἱῖ. 12,1. 
14.171: 1 Ιοδη ν. 6 ἰῇ σοηποχίοῃ νυ] οἢ. χὶν. 
46; Ερῆ. τν. 2ι. Εογ δῖ [οδηθ ςοηῃςορίίοῃ 
οὗ Ὑτιἢ 866 ἰπἰγοάμποείίοη, ΡΡ. χὶῖν. ὕ, 866 
450 [εγ. χ. το (Ηθῦγ.) δπὰ Μαιϊπιοπί 63, 
. Υλδὰ Ἡδοἢ.᾽ 1. 1. 

ἐδὲ 21. Ὁγ ννῃϊς ἢ [86 οηῆτο οσὰπὶ οὗ Ὀεΐης 
ἔ1Π]5 οὔδα σοηίϊπιιουβ ρΌΓΡΟΘΘ, δηϑννοτ πη ἴο 
ἴΠ6 ἀϊνίπηο νυ} (σοπρ. 1. 3, 4}, ΠΟ 6855 ἴῆδῃ 
[δὲ ὉγῚ νυ ςἢ οαςὶ ἰηαϊνίάιι4] θείης 15 δηλ ϊοὰ 

5τ, ΙΟΗΝ. ΧΙ. [ν. 6---8, 

γ Ἰἔγε μδὰ Κπονγη πιε, γε 5ῃουϊὰ 
πᾶνε Κπονῆ τὴν Βδίμεγ α͵5ο: δπά 
ἔτοπαι βεποείοσι ἢ γε Κπονν ἢίΐπι, ἀπά 
ἢανε βεεῃ Ὠϊη,. 

8 ΡὮὨΠ]ΠΡ 8δἰτῇ ὑπῖο πὶ, [μογά, βδῆενν 
5 ἴῆς Εδίδοτγ, δπά ἰξ βυοειῃ 8. 

ἴο 54{|5Ὺ 115 ον ἶανν οὗὨ ρῥτοργεββ δπάὰ ἴο 
Ταϊηἰδίοσ ἴο 1Π6 ψ ῃοΐΪο οὗ τ] ἢ ἰἰ 15 ἃ Ῥατί. 
Ο(οπΊΡ. χὶ. ἃς ; (Οἱ. Π|. 4. 

[1 15 πιοβδὲ ἱπϑίγυςσιεινο ἴο ποίϊςς π6 ἴννο 
ςομποχίοῦβ ἴῃ ἢ ἢ ΟΠ γσῖ τονε 8]5 Η ἰπΊ5ο] ἴοὸ 
Ὅ6 “16 1,6.) Οὐοπιρ. χὶ. 2ς, ποῖδ. 

πὸ γιῶπ εορϑὶ ὠπίο δε αίδεγ... Ἡδρτο ἴοῦ 
ἴῃς ἢγϑι τἰπης ἴΠ6 δηὰ οὗ “ἴῃς νναγ,᾽" ἐνεὴ ἴῃπε 
δίδου, 15 ἀἸσΕ ΠΠΕἸῪ ἰο]ά. 

ὀμὶ ὁγ (ΣΟ π ΚὮ) »|7] [1 15 ΟὨΪΥ πγουρῇ 
Ομτδὲ (μδῖ ννὸ σδη, (δουρὴ ἴῃ Οοα (Ας'5 
ΧΙ. 28), Δρργεμβοεπά Οοὰά ἃς ἴμο δίβοεγ, διὰ 
80 ΔΡΡΙΌΔΟΝ ἴῃς Εδΐμογσ. Ὅμδ ργεροβιίίοη 
ΡΓΟΘΔΌΪΥ πιᾶγκβ ἴῃ6 ἀρθηΐ (σοπῃρ. 1. 3, 1ο, 
171: 1 |οδη ἰν. 9); διῖ ἰξ 15 ροβϑίθ]θ {πα 
ΟΠ γῖβδί ΠΊΔΥ σοργεβοηΐ Η ΠΊ56] ἃς ἴΠ6 " ἀυοτ “ 
(χ. 1, 9). [ἰ ἀοεβ ποῖ ἐο]ονν παῖ ον γΥ. οπὸ 
νν ΠΟ ἰ5 συϊάεά ὈγΥ ΟἸγῖϑὶ 15 ἀἰγθςῦ)Υ σοπβοῖοιδ 
οὗ Ηἰ5 συϊάδηςο. 

7. 17 , γε δαά ἀποευπ »νιο---οτὴθ ἴο κῆονν 
(ἐγνώκειτε) πιε ἰπ ἴπε βυσοοδδῖνο γονυθίδιοηβ οὗ 
ΤΆΥ 56] νυ ῖοΐ 1 ἤᾶνο πηδάο.--- γε «δομίά ῥσυέ 
ἐποαυη---ᾶνθ οπ]ογεὰ ἃ σογίδιη πα δϑϑυγοὰ 
Κπον]οάξο οὗ (ὕδειτε) »ιν Εαιδεν α0} "ΤΊ 
ἘΔΙΠοΓ " οὗ ν. 6 ἰ5 πον γοραγάθρα ιπάθσ ἢ! 5 
ϑρθοΙδὶ τγοϊαϊίοη ἴο Ὁ τισι. ὙΠῸ αἰδεῖρ]65, τἴ 5 
ἱπιρ! δὰ, νγου]ὰ μᾶνε δδὰ πο ῃδεϑὰ ἴο δδκ δυουῖ 
ΟΒγιϑῖ 5 ροδὶ δπά {πεῖγβ, ἢ ΠΟΥ δα τΡΔ] Υ 
Κπονῃ Ηϊπι. Τὸ οσὔδηρο οὗ νεγῦ (ἐγνώκειτε, 
ἤδειτε) πὰ 1π6 σῆδηρε οὗ Ογάογ (εἰ ἐγνώκ. με; 
τὸν π. μ. ἂν δ.) ἅτε ὈοΓ᾿ 5ἰξη!ῆσαηῖ. (οτηρ. 
ὙΠ. 19. 
ως βεπεφύογιδ (οταῖξ «απαᾶρ)}---ἔγοπὶ 1ἢ|5 

ΟΓΙβῖ5 ἴῃ ΤΥ 50{-τγενοἰδέϊοῃ.--- γε ἔποαυ ῥένι, απαὶ 
ῥᾳυε “τη δρῃ] ὍὌΠ6Ὸ δηπουποοηθηῖ Ὑν πιο ἢ 
Ομ τῖϑὶ μδὰ πιδάε μδὰ ρἰδοεὰ ἴῃ Ναῖΐυγε οὗ ἴΠ6 
ἘΔΊΠΟΥ ἴῃ 4 εἶοραγ Ἰίσχῃι, Τε ἀϊδεϊρ᾽ε5 ςου]ὰ 
ΠΟ ἰοηρογ ἀουδί 45 ἰο Ηἰϊξ σἽπαγδοῖεγ οὐὁ ρυζ- 
Ροβθ. ἴῃ [15 856η96 [ΠΟῪ δὰ “" ϑθθὴ {π6 Ἐδ- 
δος," τδουρ Οοὰ ἰ5 ᾿Ἰπάδϑὰ ᾿ην!ϑὉ]ς (Ἰ. ἐν 
ΤΎΠΟΥ μὰ ἰοοκεὰ ὑροη Ηἰπὶ 45 Ηδ 15 πιδὰθ 
Κηοννῃ ἴῃ Ηἰ5 ἔδι ο εν γεϊδίίοη, δηὰ ποῖ ἃ5 Ης 
5. ἰη Ηἰπηβοῖ. Ετσοπι ἰπδῖ {ππι6ὸ ἑοτνναγά (Π6 
Κηον]εδάρε δηὰ (}π νἱϑίοη Ὀδσοάπια Ῥατί οὗ [ΠΟΙ 
βρίπίυαὶ Ὀεὶηρ. (ογρ. σ [οδη 11. 13. 

8. ϑ8:1 ὙΠοπιλβ γοπηδίῃ5 5ἰϊσηῖ. ὙῆΠδ6 52Πὶ6 
ἔλιτἢ, ννθ ΤΏΔῪ ϑυρροβο, νης ἢ δογννγάβ 6π8- 
Ὀϊοὰ Ὠπιὶ ἴο εἶνε Ὄχργεββϑίοη ἴο ἔπε στεαῖ ςοπ- 
[εββίοῃ, χχ. 28, πον Κορῖ πίπὶ ροηάδοπηξ οἡ 
[πε πιραπίηρ οἵ (τισι 5 ννογάβ. δῖ ΡΏΠΙΡ, οὐ 
[Π6 οἰδοῦ δαπά, ἰδκοβ Βοϊά οὐ ἴῃ ἰδϑοὶ ννοτά 
δΔηὰ 8θθκβ ἴο οὐϊαϊη νἱβίοῃ ἴῃ ἃ ΤΠΟΥῈ υη- 
υιοβεοηδΌ]ε ἔοστη. Ης νγίβμεϑ ἴο ξαὶπ ὈΟΟΙΥ͂ 
βϑδς ἴῃ ρίδος οὔ ἴδ βἰψῃὶ οὗ (Π6 5ουὶ. 
Ῥδὲ 7 ἰ. 46 (47)} Υἱ- 7, ΧΙ. δὰ Β΄. 



νυ. 9---ἰτι 

9 6508 584ἢ υπῖο ΐπι, αλνε 1 
Ὀεθη 80 ἰοπρ' τπ|6 ἡν ἢ γοιυ, Δπὰ γεῖ 
ἢλϑῖ τἤου ποῖ Κποόνγῃ πὰς, ΡἈΠΠΠΡ ἡ ἢς 
τῃδλῖ Ὠδῖῇ βεεη πιὲ ἤδῖῃ β6θη τῆς Ἐδ- 
ἴΠεγ; δηά ἢονν βϑαγεβῖ ἴῆου ἐῤέηπ, ὅπενν 
ι.5 τὴς ΕΔΙΠεγὺ 

10 Βεϊϊενεβὲ τῆου ποῖ τὶ 1 δῖ 
ἷη τῆς Ελίπει, δπά τς δῖδεσ ἴῃ 

“ὄκαυ 2] Α5 ἴδ τονοίδί!οη ννὰ8 οὔσδ 
τιλάς ἴο Μοϑοβ (Εχοά. χχχιϊὶ. 1) [{.), δῃὰ 88 
ἴξ Π48 Ὀθεῆ ργοχηϊϑοὰ ἰπ ἴῃ6 ργορμῃεῖβ ([58]. Χὶ, 
4). ὙΠ πὲνν αἰδροηϑαίίοα παίυ γα! ἢν ϑθοτηθὰ 
ἴο 62]] ἔογ ἃ πονν πιδηϊεϑιδίίοη οὗ ἴππὸ αἰνὶηθ 
Εἴοῖγ. Το τεαιυεϑῖ αἵ ἴῃς βᾶπηδ {ἰπ|6 ἱπ1ρ}168 
1Ππ6 δε εξ ἰ4ἴ ΟΠ γσισὶ οου]α 841|5Ὑ ἵ, (οπιρ. 
Μαῖϊ. χὶ. 27. 

ἐὲ “ὐὐοοδ 1] ΜΝ ὁ 5})ἃ1}1] Ὀ6 σοηϊεηϊοά ἴδῃ 
ὄνθη ἴο ὃδ6 Ἰο ἀἴοπο; ννὸ 502}} δὶ δῃὰ ννὸ 
88}4}} ποδὶ πο τῆοζϑ. 

9. Ἰανε ὀεεη.. «υἱἐό γοι...1 ΤῈ Ἰπουρδῖ 
5 ὈΓΙΠΊΑΓΙΪΥ οὗ ἁ ἴπ6 56] }-τονοϊδίιοη οὐ (γιβῖ, 
δἃηὰ τοῖ οἵ ἴ8εὲ ροννεσγ οὗ οὐϑβογνδίίοῃ ἰῃ ἴδε 
ἀϊϑοῖρ]65 (Ημδνο γε Ὀθεη.. ἢ πη6....). 

«ἀπά γεῖ δασ! ἐδομ ποῖ ἔποαυη...Ἶ δμᾷ ἀοδὺ 
ποῦ ποῦ ΚΩΟῪ 1601 ἢαϑὶ ἴποι; ποῖ σοπιο ἴο 
Κπονν πΠ|Ὲ (ἔγνωκας) ὉΠ 1 οὗ ΟΠ γῖδὶ ννᾶβ 
{πῸ {Ππ|6 τηδηϊοβίδοη οὗ {π6 Βαΐμοσ, ἡ ἤοϑο 
ὙΠ δὰ παΐυγο σου]ά Ὀς ἀϊδοογπθὰ ἴῃ (Π6 δςοῖβ 
δηὰ νοτγάς οἵ Ηΐ8 δοῦ. Α (δεορῆδῃηγ.--- Ὧη 
Δρραγτίοη οὗ Οσοάἷβ ρ]ογυ---οουϊὰ ΟἾΪΥ δὸ ἃ 
ΠῈ{|6 ν ΑΥ̓͂ ἴῃ 5μενίηρ Ηἰ5 ΠΟ] πε55 δηὰ }ιι50 106 
δηά ἰονϑ, ᾿ 

ἄμοαυη »ι] Τῆὸ Ἰογὰ ἀοθ5 ἢοΐ 54 ὺ ἤετὲ 
“(ἢ λίπεν ;᾽) Ηδ ροϊηῖβ ουξ ἢτϑί [ῃ6 γᾶν ἴο 
1Π6 οπά. 

ΡδιρῚ ὙΠοΓῈ 15 δὴ ουάθηξ ραΐποβ ἴῃ 1ἢ}}5 
ἀϊγοςῖ ρογβοηαὶ ἄρρϑαὶ. Τ ὲ ΟὨΪΥ ρδγίϊδ] ρᾶγδὶ- 
1615 'ἰπ δὲ [οῇπ ἃγθ ἰῃ χχ. τό (3,24νγ}}; χχὶ. κἱις 
(ϑέγιομι “οπ Γ᾽ Χοδη)} ἴῃ Ἰηϑοσϊίίοη οὗ Τδοριας 
ἴῃ ΧΧ. 29 5 ἃ [4]56 τοδάϊηρ. 866 αἷϑο [,Κ6 
ΧΧΙΙ, 31, Χ. 41; Μαίζ, χυΐ. 17, ΧυἹἹ. 25; Μασὶς 
Χίν. 17. 

δὲῪὲ ἐδαὶ δαὶ “τη γι δαὶ δ “φέη {δὲ Ἑα!δεγ] 
Παῖῃ ϑοθη ποῖ Οοά ἰῃ Ηἰβ δὺβοϊυϊς Ὀεΐης 
(. 18), Ὀυῖϊ Οὐοά τενεαϊοὰ ἴπ [15 γεϊδίϊοῃ. 

ΟἸΏΡ. Χχὶϊ. 4ς, ΧΥ, 24; (0. ἱ. 1ς ; ΗΘ. 1. 2. 
,. ΟΟμΡ. 1. 18, ποῖδ. 

Τῆς νογάς γίνο ἔογ 11 {{ππ|6Ὸὸ ἃ ἀθβη! 6655 
ἴο ἴθ οὈ͵οςξ οὗὨἉ τοὶ ρίουβ ΚΔ ; δπὰ 1 8 ἱπλ- 
Ῥοβϑιυϊο ἴο πιϊϑίακο ἴΠ6 οἷδίπὶ νυ] ἢ ΠΟΥ οχ- 
ΓΕ58. ' 

᾿ απά (οπλ) δοαυ “γε. ἐδομ (ετλρμδιϊς)] 
ἴδου, νῦῆο ἔγοπι ἴδο τοὶ ἐϊαςὶ ΟὟΕΥ ΤΩΥ ᾿σοπ᾿- 
τηδηά (1. 43,) 44), πὰ τεοορηΐθα 'ἢ πὸ [86 
ξυ]ἰπιοηΐῖ οὗ 6 Ρῥτγοπηΐῖϑεβ οἵ Οοὰ (1. 45)» 
δὰ ἀρρθᾶ] ἴο εἰψῃξ 45 186 ργοοῦ οὗ γᾺῪ οἶδ πὶ8 
(. 46). 

10. Βεϊδευε!! ἐδοι ποῖ... [ἴ ννᾶ8 ἃ αυοδίίοη 
οὗ Ὀο]ϊεΐ, ἔοσ ἴθ 1οτὰ δδὰ οἜχργθβϑεὰ ἴδε ἰγυ ἢ 
Ῥἰ δι ΠΥ δὲ δὴ δι] οσ {ἰπ|6, χ. 38, 

1 α»»" ἐπ ἐῤε αίδεγ, απά ἐδὲ ἔαϊῥεγ ἐπὶ ηιο] 

51τ. ΙΟΗΝ. ΧΙΝ. 

πιεὺ τῆε ννογάβ ται 1 8ρεὰκ υπῖο 
δα Ι΄ φρεαὶς ποῖ οὗ τηγϑβεϊξ: δυὲ τῆς 
Αἴθογ τῆδλι ἀννο] δῖ ἴῃ της, ἢς ἀοοίῃ 

16 ννογκϑ. 
11 Βεῖϊενε πὶς τῃδλξ 1 δσγηη ἴῃ τῆς 

Ἑδίμοτ, ἂδπὰ τὴς Εδίμογ ἴῃ πιὸ: ΟΥὨἉ 
Εἶδα Ὀαϊίενε π|6 ἔογ τῆς νεγὺ γγογβ᾽ 
88 Κα. 

ἴῃ χ. 4,8, ἴῃ ογάου 15 αἰ δγοηξ, ἱπαϑηλυο ἢ 85 
ἴη6 ποίϊοη οὗ ἀϊνϊπθ ροννοσ 18 ἴδογο πιδὰδ [ἢ 6 
βίδυιηρ-ροὶπι. ΤῊΣ ἰοδοβίηρ οὗ (τσὶ σῃοννεὰ 
ἢον Ηδ ννᾶβ ἰῃ οἰοϑθεϑῖ σοσησλπίοη ν ἢ 1Π6 
Ἑδῖδοῦ : Ηἰβ ψόσγκβ ϑποννοὰ ον ἴπ6 Εδίθοῦ 
στοῦρϊ ἴη ΗΠ. 

ἐῤε «υογ 9] ἴδ βροςῖδὶ υἱέεγαησεβ (τὰ ῥή- 
ματα), ἴῃ ραγί5 οὗἩ πε οὔς στοαί πλθββϑᾶζο, χύ. 
7. ΧυΠ. 8. Οοπρ. 11. 24, ν. 47, ΥἹ, 63, 68, 
ΥἹΙ. 30, 47) Χ. 21, ΧΙ. 47 ἔ. 

“ρεαξ (88.γ)...“ρῥεα 2} ἼΠε ἔΌτ ΠΟΥ νογΌ ποίε8 
[ῃς Ξυὐπίδπος (λέγω) δηὰ [Π6 Ἰαϊζεσ 186 ἔοστῃ 
οἵ [πε τοδοπίηρ (λαλῶ). Οομῃρ. χὶϊ. 49 ἔ,, ΧΥΙ. 
18; Μαῖϊ. χι, 2, Χὶν. 27, ΧΧΙΙΠΙ, ΧΧΥΪ, 18 : 
Ματῖκ ν. 16, νὶ. το; [πὸ χχῖν, 6; Κοπ. 1}. 
1ο, ἄς. 

»ιγσεἰ7] ΟΡ. ν. 19, ῃοῖδ. 
μὲ δε Βαΐδεν...}Ὶ ΜΥ ἰοδοβίης 15 ηοῖ 56]- 

οτγιριπαῖοά, Ὀμῖ οἡ [6 σοΟΠΙΓΑΓΥ ΠΥ νΠΟΪ6 
[18 15 ἴΠ6 πιδηϊοοϊδίιοη οὗ (ἢ Εδίμογ᾽β ν1]]. 

ἐῤε αΐῥεν ἐῥαὶ ἀαυείϊοιδ ἐπ νιοὶ δε ἀοεί ὁ ἐδὲ 
«υογἡ] ΑἈσςοοταϊηρ ἴο ἴῃς ἴγιια τοδάϊηρ, ἐδ 
Ἐδεδοῦ δΌλᾶιπε 1 τὰθ ἀοοῖδ Η18 ὙΟΣΪΚΒ, 
οδιτίοῖ ἢ οὐδ δοϊνεῖϊγ ΗΙ5 ριγροθθ 'ἱπ ΠΊΔΩΥ 
ννΑγ5, δῃηὰ ΤᾺΥ̓ ἰοδοπίης 5 ρατί οὗἉ [15 ῬΡΌΓΡΟΘΘ, 
“Γῆς ψοΥκ5᾽" νοῦ [Π6 οἰεπηθπίβ οὗ “" [6 
νος ᾿ (ἰν. 324, ΧΥἹ], 4, ν. 36, ἴχ. 4), ἀπά {πε 
ἃτῸ δὰ ἴο Ὀ6 ψγουξῃϊ ΟΥ̓ ἴΠ6 δοη (χ. 37) 88 
Ὀγ ἴμὸ Εδίπεσ. (Οοπῃρ. ν. το ἔ,, ῃοῖεϑ. 

ΎΠο ννοτάς δηὰ ἴῃὸ ννογκβ οὔ Ὁ γϑὶ δῖὸ 
Ροϊηϊοά οὐυΐ 45 ἴΠ6 ἵἴνγο ῥσοοίβ οὔ Ηἰ5 υπίοῃ 
ννἢ τῆς Εδίποσ, 1ὴθ ἔοστηοῦ ἀρρϑδιηρ ἴο {Π6 
ϑρί γι] σοηϑοϊουϑηθ55, ἴπ6 ἰδῖίοσ ἴο ἴπο ἰηΐ6]- 
Ἰοςῖ. Το ἔοπηοῦ ννεγὸ ἃ γονοϊδίίοη οὗ σθᾶγδο- 
ἴογ, ἴῃ6 Ἰαϊίοσ ὈΥΙΠΛΔΓΪΥ οἵ ρονοῦ; ἂπὰ πᾶἃ- 
[ΓΑ } Ὁ [86 ἑοττηοῦ μάν ἴ6 ργεοθάθρησθ Οομρ. 
χν, 24, ΠοῖΘ. 

11. Βείδευε.. ΤὙὍΠΟ νοῦ 5. δεῦτε ῥ]υγαί, 
πιστεύετε ᾿σοηίγαϑιοά ΜΠ πιστεύεις, Ὁ. 10). 
ῬΏΠΡ μδὰ Ἔχργοβϑεὰ ἴδ6 ἐβουρἢἴϑ οὗ ἢ!5 ἔθ]]ονν- 
ἀἰϑεῖρ]ο5, δηὰ ον ἴδε [οτγὰ δά άγοϑϑαβ Δ]]. 
Βεέσυε νις ἐῤαϊ.. «Δοσορῖ ΤΥ ΟΥ̓ 5[δ[6πηοηΐ 85 
βΒηδί. 

οΥ̓ εἰ46] Ἰξ ΤᾺΥ Ῥεγβοῃ, πῇν [1 6, ΤῊΥ νυογάβ, 
ἄο ποὶ ςοπιπιαπά (28, ἴμθπ ἕο ον {πὸ ννὰὺ οὗ 
τοάβοῃ, δῃά ἔγοπι ἴμο αἰν Π"γ Οὗ ΠΥ ννοῦῖϑ ἀ6- 
ἀιοε ἴῃς αἰνηΥ ΟΥἨ ΤΥ παῖε (Γῇ. ν. 36). 
Οὐομῃρ. χΧ. 37 ἔ,, 111. 2. 

3. Οδνμὲ απά δὲ ἀϊερίες (11--- 1). 
. [π| δ Ἰἰαϑὶ βυιδ-ϑοςίοη (8--- 1} ἴΠ6 (πουρδῖ8 
οἵ {πε ἀϊϑείρ᾽ε5 νγετε σοποεπίγαϊοα οἡ ἴδε οὔ- 
)εςῖῖνε πιδηιξεδίδιιοη οὗ Οοὰ νἱπουῖΐ ἱμεπι 
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12 δ᾽ ΘΕΠΪΥ, νεγ]γ, 1 847 πηΐῖο γουι, 
Ης τῇδε 6] ΙΈνεῖῃ οἡ πις, ἴῃ6 νγογκϑ 
τμδῖ 1 ἀο 5}4}] ἢε ἀο Ϊβο; ἀπά ργεαδῖεγ 
τυογᾷς τῇδη τῆ686 5}4]] ἢς ἀο ; Ὀεοδιιβε 
Ιροὸ υπἴο τγ Ἐδίδετγ. 

[ΠΟΥ τὸ ποῖν ἰυγποά ἴο ἴῃς συ δ]εςίῖνο τηδη }85- 
ἰλϊίοη οὗ σοά ννη ἴῆοη. Τῆγοο ἀϑρεςῖβ οὗ 
[Π15 ρῥγοργεβϑῖνο γονοιδίίοη ἄγὸ Ὀσουρῆΐϊ οὐϊ ἴῃ 
διςορϑθίοη, ὙΠῈ ἀἰϊδοίρίος. σοπῃίϊπις ΟἸἨγισί 5 
ννΟΥΚ τη νγίυς οὗ τδοῖγ γεϊδίίοη ἴο Ηἰπὶ (12---- 
14). ἯἮδ 511} οαττίθβ οιἷἱἭδξδ. Ηἰ5 ννογκ δηὰ ργοὸο- 
νἱ 65 ἔουν {ποπὶ ““Δποῖμοσ Αἀνοσείς᾽" (1 ς--- 17). 
δ ςοπιοβ ἴο ἔδεπὶ Η πλϑεὶ (1 8---21). 

Α σοιηρδτγίβοῃ οὗ χὶϊὶ. 42 Εἶ,, χῖν. σ᾿ Ν,, χὶν. 
11 ΠΤ, νν}} ὁ6πανν ἃ δι γι κίηρ ῬΓΟΡ͵ΓΘ55 ἴῃ (6 0}}- 
Το] της οὗ ἴῃς νἱϑίοῃ οὗ (ἢ γιϑι 5 ἀδθραγίυγο. 

14--14, ΟΠ γι 5 ἀοραγίιγο οηδῦϊεβ ἐδὸ ἀϊ5- 
εἴρίεβ ἴο ἐο ἰγουρῇῃ Ηἰ5 ᾿ηἰογοθϑϑίοη ρυϑαῖοσ 
ψογΚ5 ἤδη Ηδς δὰ ἄοπο, ἴῃ ογάοσ ἰδὲ τἴῃ6 
ἘδΙΠοΓ πΊΑΥ͂ Ὀ6 ρου βοὰ ἴῃ (ἢς δοη. 

12. Κεγιὶγ, νεγὶν... ΟἸ τσὶ δὰ δρροαϊὶϑὰ 
ἴο ΗἸ5 ννοῦκϑ ἃ5 ἃ βοοοῃπάδγυ ρτοιιηά οἵ δεϊεῖ, 
Ἦδ πον 5ῃονν5 ἴῃδὶ {πΠ6 ἴπι6 δ ον σ νν"]} 1 π|- 
561 ἄἀο ἴῃ6 54π|Ὸ ννογκϑ. ϑυςἢ ψόογκβ ἤονν 
ἴγοηλ ἴῃ6 δ0η ἀπά ἔγοιῃ ἴΠποβδ ἴῃ 6] οννϑῦϊρ νι ἢ 
Ηΐπι; Ὀυΐ {πε [πἴ δηὰ (δ πδίιγο |16 ἀθοροῦ. 

ῥο δυσὶ οἹ γπῈ}] ἃ5 ἴδθ σϑϑι]ς οὗ ὀεἠευϊηρ 
»ς (υ. 11). 

σῥαϊί ῥβὲ ἀο αἰο..1 ὙΠῸ εαρμαίῖς ρῥτὸ- 
ποιη χοϑ δἰτθηϊίοη ὕροη ἴδ6 ρεύϑοη αἰγοδάν 
ςμαιδοϊοσιζοά, (ΟτΊΡ. νὶ. ς7, ἀπά υτ΄. 21, 26; 
ΧΙ. 48, ΙΧ. 471 Ν. 29, ᾿. 18, 32. 

ΞΓΕΩΙΡΡ «υογῇς ἰῥαπ ἐῤεε (ΜΏϊςἢ 1 ἀο 
ἴῃ ΤᾺΥ ΘΑΓΙΕΪΥ τα ΠΙβιΓΥ}) οὀαί δὲ 40] " ξτεαῖεγ᾽" 
τῃδΐ 15, ἃ5 Ἱπο]ϊ υάϊηρ ἴ[η6 νυ ϊάογ βριπῖμδὶ οθοῖβ 
οὗ {πε ῚΓ ργθδοβίης νυ δι ςἢ ἐΟ]οννοὰ δέϊζεσ Ῥοηΐο- 
οοκῖ (ἀςᾷβ 1. 41). “" Ενδηρεὶ χαπίδθι5 ἀϊδεῖρα- 
115... δοηΐοθ οἰϊδπὶ σγοάϊἀογαηῖ; ἢας διυιηΐ 51η6 
ἀυδιαιίοπο πιδ]ογα᾽" (Αὐξ. 4“ ἰος.). ὙΕΙ͂ ἰ5 
ΠΟ τεξεγοποθ ἴο πηγάς ὶεθ οὗ ἃ πιοῖδ δχίγδου- 
ἀἰπαγΥ Κιπά (ε... Αςἰβ χίχ. 12), ἃ5 1ξ ἴποῦὸ 
ὙΝΟΓΟ ἃ ΡΟΒΒΙΌΠΠΕΥ͂ οὗἩ [ἢ}]15 τηδίθγαὶ σοπιραγίσοη 
(γεῖ οοπῖρ. Μαῖϊ. χχὶ. 2ι ἢ). ΝΟΥ οδη 
εἰ ργοαίεν ἡ 6 τοραγάοὰ 45 δαιυϊνδίοης ἴο 
ἐς γηοΓα.᾽" 

ἼΓὮ686 “στολῖοσ ψνοσ κ5᾽" Δ’Ὸ λ]ῖ5οὸ νογκβ οὗ 
ΕΠ Ῥείῃς ἀοπε ΌὈΥ ἴδοϑθε ψνῆο “Ὁ Ιενο οη 

1π|." 
δεεαιε... ΤῊς εἰονδίίοη οἵ ΟἨτιϑδὲ 'π Ηἰ5 

Βυπιδη Υ ἴο 186 τῆς μαπὰ οὗ Οοάὐ οδιτίος 
ψ 1 {86 ρεάξε οὗ ἴδε σγεοαῖοσ ννογκβ ρτο- 
Τηϊϑεά, Το ἰάδα ἰ5 ποῖ ἴπαΐ {πε ἀἰϑοῖρ]ο5 ννἱ]] 
Βοησοίογιναιᾷ ννοῦκ Ὀδοᾶυϑθ ΟΠ γίϑε νν ἢ] Ὀ6 
δαὐυβεηῖ: Ὀμὰϊ ἴμαὶ Ηἰβ ροϊπρ ἱπογθαϑοβ {πον 
ρῬονεῖῦ (χνὶ. γ;: οοπιρ. ΕΡρΆὮ. ἵν. 8 Εἷ., ῬΉΪ]. ἱν. 
13). ἼΒ6 ἀπιρῃδῖῖς ργοποὰπ (1) ἄοες ποῖ 
Εἷνθ ἃ σοηϊγασὶ νῈ ὁ γ6,") Ὀυϊ ὈΠηβ5 οὐἱ ἴΠ6 
0 1π|55 οὗἩ (τσὶ 5 ρουβοῃδ γ. 

»Ὡγ ἔα!δογ) δῬῺ 9 ῬΘΔΈΒΟΣ δοςογαϊηρ ἴο {6 
{π|6 τολάϊηρ. Τμς Ἐ1|6 κίνεβ [6 στουηὰ οὗ 
ξεἸ ον}. 

στ ΙΟΗΝ. ΧΙ. [ν. 12---ἰ4. 

12. Απά νἢδίβοενεγ γε 3}4]] δϑὶς ἴῃ “ δἴδἷς. 5. 

ΠΥ πᾶπηθ, {παῖ ΨΨ|]1 1 ἀο, τῇαι τπε ἡ 
ἘλΊθεγ πιᾶὺ ὃς ρίοτιεά τη τῆς δοη. 

14 γε ὁμαὶἢ αϑὶς ΔΠγ τῆϊηρ ἰῃ ΠΥ 
πδηγα. ἷ νν}}] ἀο 21. 

13. “4π4] «υδαϊ“οευεν... ΤὨϊ5 οἰλυϑθ ΤΊΔΥ Ὀ6 
οἰ ΠοΓ ἃ σοητἰπυδίϊοη οὗ ἴδ ἔογπλεγ οἰδυϑο ἀπά 
ἀοροπάθηϊς οἡ ““Ὀδοδιιθο:" ΟΥΓ ἃ πὸὲνν ἀπά ἴη- 
ἀεροπάεηϊς εἴδιιδο σαττγίης ἔογννασγά {πὸ ἰπουρπὶ 
πο 5ίαρθ ἔωγίποσ. ὙὍὙΠὲ βεςοπὰ αἰΐζογηδῖνο 
ἌρΡολΙβΒ ἴο δὲ ρτγείεγαῦϊθ. ὙΤπὲ υπίοη οὗ 
ΟΠ 8ῖ, ρογέεςϊ πιδη, ἢ 16 Εαί μοῦ χίνοϑ [ἢ6 
ἈΞΘΌΓΔΠςΘ οὗ {πὸ βγοδίοσ ννοσκβϑ; δηά γοῖ πόσο, 
ΕἸ γίϑὲ ἔογς τὰς φίογυ οἵ ἴπ6 Βδίποσ ψΜ1}} ἔα] 6] 
[6 ργάγοῦ οὗ [δε ἀϊδοῖρ!θ5.. 

α“ὰ (οἵ Οοἀλ) ἐπ »ιγ παριὴ ὙΠ6 ρῆγαϑα ἐπ 
»Ἤ ΜΩνη6 ΟΟΟΌΓΒ ΠΕΙῸ ἢϊτθί. Οοιηραγε 2 δὲ 
παριο ΟΥ 7 Ἑαέρεγ, ν. 43, Χχ' 25. (ΧΙ. 13}, ΧΥΠ], 
6, 11, 12, 26, δηὰ {πὸ ννογάϑ οὗ {πὸ Ενδηρο 5, 
1.1.2, ἰϊ. 23. 1}. 18, ΧΧ. 21. 

Νονν δ ἰδϑί {πε 1οσγά ἢδ5 γονθδ]οα Η!5 Ῥεσβοῃ 
ἴο πο ἀϊδεῖρ]εβ, ἀπά ΠΟΥ τὰ ὀπαοὶθὰ ἴο ἃρ- 
ρΡτγεδοηὰ Ηἰ5 τεϊδίίοπ ἴο 1μοπίβεϊνοβ δηὰ ἴο ἴδε 
Βαῖμοσ. Ὅδιι5 ἴῃς ρἤγαθο οσσυγβ πτουρποιῖ 
1}15 ϑοςσϊίοη οὗ (π6 συϑρεὶ. χῖν. ,ό, “ἴῃς ΗΟΙΪΥ͂ 
ϑρί τ, ποπὶ πε ΕΔΊΠΟΓ νν1}] σοπὰ ἴῃ ΠῚῪ παᾶπλς;᾽" 
χν. τό, "ἴμδῖ νυν ῃδίβοευε γε 514}} δϑκ (αἰτῆτε, 
αἰτήσητε) ἴπε ἘΔΙΠΟΥ ἴῃ ΤῊΥ πᾶπηθ, Ηξ πλᾶῪ ΚΊνῈ 
γου ἢ χνὶ. 23. "17 γε 584}} αδκ (αἰτήσητε) Δῃγ-“- 
της οὗ ἴῃς Εδίπογ, Ηδ ν}}] γίνε 1[ἴ γοῦι ἴῃ ΠῊΥ͂ 
ὨᾶΙηΘ:᾽" χνὶ. 24. “ΒΙΓΠοτῖο ᾶνδ γὲ δϑκθα (ητή- 
σατε) ὨΟΣΐπρ ἴῃ ΤΥ Ὠδηη;" χΥΐ. λό, “ἴῃ τδδῖ 
ἀδγ γε 58}|4}} αϑὶς (αἰτήσεσθε) ἴῃ τὴν πηλο." 
Του. Χν. 21. 

ΤὮο πιεδηΐης οὗ [δε ρΡἤγαϑο ἰ5 "45 Ὀδίη ΟὔΘ 
νὰ πὸ ὀνθη ἃ5 1 πὶ γονθαϊὶϑά ἴο γου." [15 
ἵννο Τοττοίαιῖνοβ ἍΓῸ ἐῶ γδ (νὶ. ςό, Χιν. 20, 
χν. 4 ΠἸ, χνὶ. 21; σΟΠΊΡ. Σ [οδη ν. 2ο); ἀπά 
[Π6 Ῥδιυ πὸ ἐπ Οργεέ, Ιὶ οσςιγβ οἰϑοννῆογε ἴῃ 
(ἢ. Νὸνν Τοβίδιηεξης ἴῃ Μδγκ ἰχ. χ8, χνὶ. 17: 
Ι͂,Δκὸ χὶ 17; Αςίβ ᾿ἴ. 28, 1}. 6, ἰν. το. Τδ6 
Ρἤγαθα ἐπὶ δε πανπὸ (ἐν τῷ ὀνόματι) τηυϑί Ὀε 
αἰβειηρι σηθὰ ἔγοση ἴἢ6 σορπαῖε ρἤγαϑεβ ἐπίο 
δὲ παριδ, οἱ ἐῤὲ παρε (εἰς τὸ ὄνυμα, ἐπὶ τῷ 
ὀνόματι, ἀῃηὰ τῷ ὀνόματι), ὙὨΙΟἢ ἃγὸ δἷ80 
ἔουπά. 

Αὐυχιυπίίπο τοπιᾶσκ {παὶ τῇ ὈΥΔΥΕΓ ἰῃ 
ΟἸ γι πάπηθ τηυϑὶ Ὀς ςοηβίιβίοηΐ ἢ ΟΠ 515 
σμαγαςσίογ, ἀπά ἐμαὶ Ηδς ἐ]Π]5 ἴἃ ἃ5 ϑανίοιιγ, 
δηά ἱμογοίογε }ιιδὲ 50 [ΔΓ 845 1ξ σοηάιιςε5. ἴο 
βαϊνδίοη. 

ἐδαὶ (18) «υὐ]! 1 40] ὙΠΟτΟ 18 ὀχᾶςΐ ᾿ςοη- 
ἔοιτηγ Ὀεΐννδθη ἴΠ6 ἀἰϑοῖρ]6θ᾽ ῥγάυοῦ δηὰ 
ΟἸγϑι 5 νν}}}. Ηἧ ρῥγοπηϑοβ Ηἰπηϑοὶξ ἴο ἐο 
ψνδαῖ ΠΟῪ δϑὶς, ἀπά ποῖ οὔἱγ ἔπαὶ {ΠΟῪ 582} 
τοςεῖνο {Π61γ ρει οη. 

ἐδαὶ ἐδε Βαιῥεν... ἴδ Οοὰ τῆλ 6 ΟΡΘΗΪΥ 
τονυοαϊθὰ ἰπ πιδ]εϑίγ 25 Βδίμογ ἴῃ ἴῃς 80η, 
ἔογυ ὸ ννῆο οὈἱδΙ 8 ἢ15 ΡΓΑΥΟΓ ΤΠ γου σῇ ΟΠ γβί, 
ἍΜ} οΪαἰπι5 ἴο ἂἃςΐ ἴῃ [Π6 ΕΔΙΠΟΓ᾽ 5. ΠΑ πΠι6 (Υ. 43) 
ὨΘΟΟΒΒΑΤΥ ρΑϊη5 ἃ τῆοτγε ᾿ἰνὶ πρὶ ἀπά ρταΐθθι 
δέηϑε οὗ ἴμ6 ΕλίΠεγ 5 ρονεσ ἂπὰ ἰονθ. Τδ6 



ν.. 15---τ7.} 

15 ἢ Τῇ γε ἰονε πι6, ἵκβερ τὰν σοπι- 
τηληἀτηεηῖβ. 

Ι6 Απά 1 νἹ]}] ργαὰγ ἴῃς Ἐδίμοτ, 
Δηά ἢς 5}2]] ρίνε γοι Δποῖμεγ (ὑοπυ- 

Τοοπάϊεϊοη ---- [πῃ ΠυΓ Πογδῆοα οὗ ἴδ ἘΔΙΠοΥ 5 
εἰοτγ--- 5865 πὸ {πιι6 ᾿πυϊδέίοη οὗἨ ῥγάγοσ. 
(ὐοπιρ. χὶϊ. 31: (δε δοη οΓ᾽ »ιαη... δῃὰ 
Οοά..." 

14. 17 γε “ῥα}} στὰ απν ἐδίη ἐπ νιν παρ... ἢ 
ΤΠο τοὶ δηςίεηξ δου που 65 δὰ »πε: [7 7γὲ 
“δα α!ὰ τὰϑ αηγίῥίηφ... "ΓῊΪ5 τοδάϊῃρ ξῖνθϑ ἃ 
ἔγεϑῃ διὰ ἱπιρογίδηϊ ᾿πουρϊ. Ῥγάγεῦ ἰ5 ἴο Ὀ6 
τηδάθ ἠοΐ ΟΠΪΥ ἐπ ἐῤε παρὸ ΟΓ Οδνἐ"ἱ, 85 ρ)οδάϊηρ 
ΗΙ5 οὔτε ἰπ υπίοη ψι Ηϊ; Ὀυϊ 4150 
ἐο Ορνδ. ! 

1 «υἱὴ ἠο ἢ Οτ ρογῆδρβ δ 818 (οὐ ἐδααέ) «υἐἱ[ 
1 4ο (τοῦτο ποιήσω). Τα τεδάϊῃξ 15 πἱποετίδ]ἢ : 
Ὀυϊ οη (ἢ ννῆοΐθ τἴ ϑθθπὶ8 Ὀοϑῖ ἴο τεχζαγὰ τδδ 
ῬέΓΒΟΠΔΪ ΡΓΟΠΟΙΙΠ 85 ΕΠ ρἢ δίς ἤοτο (ἐγὼ ποιή- 
σω), 30 ἴδ 1ἴ τηλγκβ 45 οἰϑεννῆογο ἴῃ6 δοίη 
οὗ Ομ γίϑὲ ἰῃ ἴῃς 1] πε655 οἵ Ηἰ5 ἀουῖο πδίιτγο. 

15--17. Ομγιοῖ δεν Ηἰ5 ἀδρατίυτε σοῃ- 
[ἰη65 Η]5 ννοῦκ ἔογ Η!5 ἀϊδςῖρ]65, ἀπά ρτο- 

᾿ ΜΙΔδ5 ἔογ ἴδοπὶ δὴ δϊάϊης Αἀνοςαῖθ. Βαϊ 6 
εἤΠ᾽οίεπογΥ οὗ Ηΐ5 δείίΐοῃη ἔογ ἴδεπι ἀδρεπάς 
ὌΡοη {Πεὶτ ἘΠ] ονσϑαρ ἢ Ηἰπι Ὠγουγῇ Ἰονίην 
οὐεαϊεηςο. 

186. 5 γε ἰσνε πιο... ΤὮο (πουξπῖ οὗ ον 
[ο]ίοννΒ [δὲ οὗ ἐδ (νυ. 12). δι ᾿βδιι65 ἴῃ 
ψοΥΚ5 οὗ ροννοῦ: ἴον ἰῇ ννογκϑ οὗ ἀδνοίίοη. 
Τῆς συγ)εςῖ οὗ (6 ἴονὸ οὗ 6 ἀϊϑεὶρ]ο5 ἔοσ 
ΟΠηβὶ (ςοπιρ. νἱ}}. 42) 18 ρθσυ δῦ ἴο 1Π|5 δηὰ 
{86 (Ο]]ονν!ηρ ϑοςίίοη (1 ς--21). 

ἐεορ} Αςοογάϊηρ ἴο {πὸ ἴγιε γοδάϊπα, γ9 ΜὙΠ1] 
Κορ. Οδεδάϊοηςο 15 ἴπε πο ββϑαγΥ ΠΟ ΒΘ] ΏΘΠΟΘ 
οὗ ἰΙονθβ. ὍΘ ᾿πηρογαίϊνο σοδάϊηρ ρῖνοβ ἃ [2156 
ἴυγῃ ἴο ἴδε ἰπουξῃϊ. [[νὸ ολγγο5 ν ἢ 1 
Ρτγασίῖοαὶ ἀονοίΐοη, ἂπὰ [ἢ 8 ς4}}5 οὐδ ἴδε 
Ἰηϊογοοβδίοη οὗ ἴθ [ογὰ : οὐ, ἰῃ οἴ ψογάβ, 
ον ἔογ (ἢ γίϑὶ ἤηὰβ ὑγαςιςδὶ Ὄχργοϑϑίοη ἴῃ 
ον ἔογῦ ἴδθ Ὀγείδγθη, νυν] ἢ 5 Ηἰβ ᾿οπὶ- 
τηδηάτηθηϊ (Χιῖϊ. 34). ΟΟΠΙΡ. ΧΥ. 10, ΧΙν. 21, 
43: (1 [οπη ν. 2). 

»ῃ7 εογκ»" σπάση] ὙἼ Π6 σοτηπιδπατηεηϊϑβ [ῃδὲ 
ἅΓ6 τηΐπο, σμδγδοίογβίῖς οὗ τη (τὰς ἐντολὰς τὰς 
ἐμάς, σοπιρΡ. ΧΥ. 9 ποῖο, ΧΥ͂. 12: ἰῃ σ΄. 21, 
Χν, 1ο, τὰς ἐντολάς μον). ὙΠῸ ρῶγαϑο ἴῃ [15 
ςοηποχίοη ἰ5 ποίμίιῃρ δῃογί οὗ ἃ οἰδίπι ἴὸ 
ἀἰϊνίῃε δυϊδοηίγ. 

[ι τὴᾶῪ δὲ δάἀάοά (πὶ 18 σοηςσοερίίοη οὗ 
εἰ καδρίην Οοὐ 5 σοτημλδηάπιθηβ σίνοη ἰΠγου ἢ 
ΟΠ Γ51᾽" 15 σῃμαγδοϊειϑις οὗ δ1 [οΠπ᾿5 ν ΠΌΏρΡ9: 
ΧΥ. ΙΟΣἹΣ [οδῃ ἰϊ. 4 ἔν, Π|.. 24, ν. 2 Ε7. 2 [οῆπ 
6; κεν. ΧΙ, 1). Οοπίράσο υυἱῖἢ 115 νυἹάον 
τηοδηϊηρ Μαῖϊ. χῖχ. 1); ι Τίπι. νἱ. 14. 

16. «μά 1 «υἱἱὶ ῥγαγ (481)... 1 οἢ ᾿ΩΥ͂ 
μὴν Ψ Ώοη τἴδ6 ἄυδ πιὸ ἢ45 οσοπιθ. Αςίϊνα 
ον οὐ {δὲ ρατί οἵ Ομγϑὶ ςοϊτεϑροηάβ ἴο 
δεῖνο ἰονο οὐ ἰἢς ρασὶ οἵ {πὸ ἀἰβοιρίεβ. Ὅῃδ 
τηϊβείοη οὗ [86 Ῥαγδοϊεϊες 18 ἔγοηι ἴῃ δίδμοσ 

51. [ΙΟΗΝ. ΧΙΝ. 

ἰοτῖογ, (δὲ ἢ ΠΙΔΥ ὐϊάς τ γουὺ 
ίογ ὄνοῦ τὴ 

17 ἔνε ἴῃς δρί τ οὗ τῇ ; νυ βοπΣ 
τῆς ννοῦἹὰ ςαπηοῖ τεσεῖνα. Ὀδοδιι8ε ἰΐ 

Ὑ20Ὸ 8επ| ΗΙ5 ϑοη (1. 17). [π [}}5 1165 ἴῃς 
Ῥετγίοοϊ δϑβϑιγδηςο οἵ Ἰονοὶ 8580 ἴπδξ ποτ 18 ἃ 
ςο οο Ὀεΐννοθη “1 ν}}} ἀο᾽" (νυ. 13) 
δὰ “41 νν}]}} δοὲὰ δηὰ πὸ 5}.2}} σίνο." ἊἋοιρ. 
χνυΐ. )η. Οη «μὲ (ἐρωτᾷν) 866 ΧΥΪ. 26 ποῖε. 

4ῥὲ Ῥαΐδεγρ] ἴῃ [5 σοιηπίοη {Π|6 1165 [ῃ6 
ο]οάρο (παῖ ἴῆ6 ργάγοσ νΜ}1}}} θ6 σταηϊοά. 

“ῥω"} σίυε]ῇ Νοῖ “ἐπα 5: ΠΡῚΥ (νυ. 26), δυΐ 
85 ἴἴ νυ γ6) 4351} ἴο γοῦ 85 γοῦΓ οννη. (ΔΟΠΊΡ. 

!), χό; σ ]οῆῇῃ 111. Σ, 24, ἵν. 13; Μαῖίϊ. χ. 20. 
αποίδεγ Οογριβογίορ (Αἄνοοδῦθ)} 866 

Νοῖθς δὲ ἴῸὸ οηά οὗ ἴπθε Ὁμαρῖοσ. Τδς 
ῬΠγαθ6 ἌρΡρΘΑΙΒ ἴο πηᾶγκ ἀἰ5Ἐ ΠΟ} ἴῃ6 Ῥὲεῖ- 
ΒΟΠΔΙΓῪ οἵ ἴῃ Ῥαγδοϊεῖοθ, δηὰ Ηΐ5 ἴπις 
Ὀϊν!ηἶγ. Ηδ [5 “δηοῖδοσ,᾽ γεῖ δυςῦ {δῖ ἴῃ 
Ηἰ5 σοπης Ομ τσ ἴοο ΤΏΔΥ δὲ 5δ1:ὰ ἴο οοπὶα 
(υ. 18). 

αὐίάε «υἱέ γο ὍΘ «υἱὲῥ γοι, δοσογάϊηρ ἴο 
[6 ἵπιὸ ἰοχῖ, Τῆγοο αἰ ἔἤογοηϊ ὑγοροϑβι(οηβ δτὸ 
υϑοὰ ἴο ἀεθοῦδο (πὸ γεϊδίίοη οἵ ἴῃ6 ΗΟΪΥ 
ϑρίγίε ἴο δεϊϊονετβ. Ης ἰ5 "" ἢ (μετά) {Π6π|.᾽" 
Ης ““δϊάθῖἢ ΟΥ̓ (παρά) ἴπεπι." ΗἜ 15 “ἴῃ 
(ἐν) (Πεπὶ." Ὑῆδ ἢγϑὶ πλᾶγκβ ἴδ6 τεϊδτίοη οὗ 
ο]οννβῆρ : ςοπΊΡ. χὶν. 9ς, χΥ. 2. ΤῈ 
ϑεςοπά [ῃδλὲ οὗἉ ἃ ΡΟΓΞΟΠΔ] ρΙΈϑθποα : σΟΙΏΡ. Υἱῖ!. 
48, Χὶν. 1, 2ς, χυὶϊ. ς, Το τπϊγὰ τπδί οὗ 
ἱπάϊνϊάυα] ᾿πάννε! Ἰης : σοΙΡ. χῖν. 10 ἔ. 
,ῶν ευεγ] ΕΟ τσ 5 Πἰδίοσιοσδὶ Ῥγόϑθποθ νγᾶϑ 

ΟἿΪΥ ἴῸΓ ἃ {ἔϊππιθ. ΗἰἸβ8 ρα] Ῥγεβεηοθ 
νν85 “"0Ὁ ἃ}} [ῃ6 ἀδΔγ5 τΠ|}} ἴῃς σοηθυπηπιδίϊοη 
οὗ 6 ἀρ6 " (Μαῖῖ. χχνῆϊ. 20). ΤΠ 5 Ῥγθ. 
'86η0 6 νν85 [1 6]]δὰ (Ὠγοι σὰ [ἢ6 δριπί. 

17. εῤὲ ϑρίγίε ΟΣ ἐγ 8} ἴλ6 δρῖ πὶ ΌΥ ψΒοπὶ 
16 Τα κπάϑβ ὀχργεβϑίοη δηά 15 Ὀσου δῆς ἴο 
Τηδη 5 βρὶ ΐ (χν. 26, ΧΥ]. 13:Σ ἦρι ἵν. ό 
[ορροβεὰ ἴο “ἴθ ϑριγξ οὗ εἰτοῦ ὅ)]. (οπιρ. 
Ι Ἰσπη ν. 6). Οὐοπιρ. : Οονσ. 1. σ2 ΗΕ. Τδε 
Ττυῖῃ 15 (δὲ ν σ ἢ 186 ϑριπι ἰπϊογργεῖβ δηάὰ 
οηΐογοοβ. ὙΠῸ φεϑη. δὔϊοσ ""δριι" ἀοβοῦ 65 
ἴῃ ΘΟΠΊΕ (Ά965 (1) [15 Τμαγδοϊεγιβιῖς, δπὰ ἴῃ 
Οἶδοῦ οᾶ968, (2) 115 ϑουτοθ. ἴῃ ἴΠ6 ἢἤγϑδι 86ῆ56. 
ννὸ τεδά Ἐρῆἢ. ἰ. 12; Ηθῦτ. χ. 9. Οοπρ. ΕΡῆἢ. 
1. 17; [υὐκὸ χρϊ, χα; Άοπι. ἱ. 4, ΝΠ]. 1 ς. χι. 8; 
: ΟοΥ. ἷν. 21; 1 Τίπι. 1. )η. οὐδ [πε οἴδεῦ 
μαπὰ νὰ ὕᾶνε σ Οοσ. νἱ. σχ; Ἀοπὶ, Υνἱῖ!. αἰ: 
1 Οὐν. ᾿ἰ. τα ἢ 

ἐδε «υογἰ4] Οοἴηρ. Αἀάϊτίομαὶ Νοῖς οἱ. 
1ο. 

εαπποί ἼΘΤΙΣ] Ὀδοδιι8δ ΞΥΓΊΡΑΙΩΥ 15 ἃ ΠΕΟ68- 
ΒΑΓῪ Γοηάϊιοη ἴοσ σοσορίίοη. ὍΤῆδ βοὺ] οδῃ 
Δρργεμεηὰ (δῖ ΟὨΪΥ ἔοσγ νυ οἢ ἰ [45 δ ΠΥ 
1 Οος. 1. 54). ὙΠΕΥ Ψ8ο 5ἰδηὰ δραγί ἴτοπὶ 
γϑῖ ἤᾶνὸ ποῖ ποσ ἴπ6 βρί γἰ.4] ογα ἴο ἀΐϑοεῦῃ 

πὸ Ῥασγδοϊεΐθ, ποῦ ἴα ϑρ'ϊιδὶ ροννοῦ ἴο δ80- 
Κκηον]οάχε Ηἰπι. [τηπγοάϊδίςε ν᾽ϑίοη 15 [Π6 ΟΠ 
(58 ψηςἢ ἴδθ νου δάπιῖϊ5. ΤῈ νου] ά 
ὈσΒοΙάοΣδ (ςοτῃΡ. ἰϊ. 23, ποΐθ, χυΐ. σ6) δέχῃ 
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Ιου, 

δεοτὴ ἢϊπὶ ποῖ, πειῖπεγ Κπονεῖῃ διπ: 
δυς γε Κπονν Ηἰπι; ἴογ ἢς ἀνε! θεῖς 
νἢ Ὑου, ἀπά 584] δὲ ἰπ γου. 

18 1 νν}}} ποῖ ἰεᾶνε γου 1 οοπιίογῖ- 
Ιε88: 1 νν}}} σοπηθ ἴο γοιι. 

ποῖ, πείτϑον ἐποαυεῖ ὁ (ΠοτΆρ. Ἰϊ. 2ς, ποῖς) δένρε. 
ΤὨῖα ἱπδΌ] ΠΥ ἴο τοσοῖνα ἴπ6 ϑρίγι 15 σπιρῃδ- 
δἰζεὰ ὈΥ ἴπὸ ἔδοϊ {μδῖ “"Ηἰ8 ονγῆ ρθϑορὶο " 
τεςεϊνοὰ ποῖ ἴπο ΚΝ ογὰ (,. 11). ἔνε οὗ τὸ 
ἀϊδβεῖρ]εβ ἴἃ ἰ5 ποῖ βαϊὰ ἵπδὶ (ΠΟΥ ὁ 8ες ̓  1[ῃ6 
Ῥατγδοϊεῖο. 
ὀεεσισε. ὧν (Ὀθο8π890)..1ἢ [τ ἰ8 ἴο Ὀ6 

ποίϊοοά παῖ (6 ογάθγ οἵ τπουρῃξ ἰπ ἴἢ6 ἴννο 
εἶδυιϑθβ 15 γενεϑεάὰ. ΨνΊΩ (Π6 ννοτ]ὰ νναῖξ οὗ 
νἱξίοη ργενοηϊθαά ροϑϑεβϑίοη. ΔΙ (μὸ ἀϊ5- 
οἰρ]ο8 ἴπὸ ρογϑοηδὶ ρζεβδέπος οὗ ἴῃς Ῥαγδοϊεῖδ 
Ὀγουρῆς Κπον]θάρο, δηᾶ ν ἢ ἐπὶ Κηονν]θάξο 
16 ροννοσ οὗ πιοῖδ οοτηρ]εῖθ τοσερίίοη. (οπρ. 
Μαῖίῖ. χχν. 29. 

μέ (οπλϊ) γε ἄποαυ ὀῥαῇ Οἡ ἴδε οἴπεγ 
παπὰ, {Πη6 ἀϊδεὶρίεβ δὰ 9ὸ ἔδυ. γρα] ιϑοὰ {Ποὶγ 
ἔθ ΠΠοννβπΡ ἢ ΟἸγϑῖ, ταὶ οὗ ἰδοπὶ ᾿ξ σου!ά 
Ὅε 54], ὄσυθῆ 85 [ΠΟῪ ἰοοκθὰ ψ ἢ ποογίδι ηγ ἴο 
[πὸ ξυΐυγο, ““γ6 κπον (γινώσκετε) Ηϊ τη," ἢ 
ἃ Κπον]θδάρο ᾿ποποδῖθ ἱηάεϑά, γοῖ γοαὶ]. Ἐογ ἴῃ 
Ομτσὶ {πὸ δριηϊ ννὰβ ἘΠῚΪΥ ργοβοηΐ δἰγοδάγ, ἰξ 
Ὠοΐ ἴῃ Ηἰ5 σπαγασϊογιϑες τηδη εβίδιοη ; 151 ἃ5 
ΟἸ σιϑὶ 15 ργοϑοηΐ πονν νν ἢ ΗΙ5 Ομυτοῦ ἴῃ [Π6 
ϑρίγιί. [Ι͂ἢπ 1ἢϊ5 δθῆβο ἃ σοιϊὰ Ὀ6 5α!ά οὗ 186 
δρίγίί, ἐνθη Ὀοίοτο Ροϑηϊοσοβί, Ηε αδίάσί ὁ ὉΥ γοἱμ 
απά 18 ἐπ γοί, Δοσογαϊηρ ἴο ἃ τεδάϊηρ νυ] ςἢ 
[45 δἴσοῃξ ϑυρρυτί. Εοτγ ἴῃς {{π|6 ἴπ6 δριγι 
νγ5 ἰῃ (ἢγιϑῖ; δἰογυναγάς (ἢ γιδὶ ἢδ5 Ὀδθη ΦῸΓ 
1.5 'ἰπ [Π δριγιῖ. Απὰ Ηἰβ Ῥγεέβοῆος ἰ5 ἱνγοίο]ά, 
ἰη ἴὴ6 ϑοςίοεῖγν ἂπά ἰπ (6 τηἀἰν!άι]; ΗΘ 
“ ΔουΙἀο ἢ Ὀοϑιάθ ἡ 5 ἴη 16 Οπυτγοῖ ; ἀπά Ηδ 
6. }5 " 1 δαςὴ Ὀοϊϊονοσ. Ὅὴδ σοπηπιοῃ τεδάϊ πα 
ἐς 504}} Ὀ6 ἰῃ γοι " ἢᾶ5 σοπϑιθγδῦ]α συ ρροτῖ, 
δὰ τῆ6 ἵἴνο ἔογηβ ἰῇ ἴπΠ6 οὔρίπαὶ (ἔσται, 
ἐστῇ ατὸ ΙΔΌ]6Ὲ ἕο σοηϊιδίοη, Ὀὰΐ [6 ργθϑοηΐῖ 
ἴδηϑο ἀρρδασβ (0 δὲ ἰθ55 ἴἰκὲ ἃ ςογζγροίίοῃ. 
Οοιρ. 2 [ὁἢη 2. 

18---2]1. Α {τδϊτὰ ἰορὶς οὗ ςοῃϑοϊαιοη οἡ 
ΟΠ τσ 5 ἀδρασγίυγο [165 ἴῃ ἴδ ἕδεϊ [πὶ Ηὸ ν}]} 
Η!πηβο] σοπλὸ ἴο ἴΠ6 ἀΐδο!ρ]65, δηὰ πιᾶκὸ Ηἰς5 
Ῥοϑοη εἰθαάγογ ἴο ἴῆεπι ἤδη Ὀοΐογο. 

18. 1 «υἱ ! ποῖ ἰεαὺε (Χ. 12, χνὶ. 32, νἱ]}. 29 
7ομ εο»κγογεἰε..1 ΟΥρῆδηβ (1μἅτ. ν. 3), Ὀθγε 
οὗ γουγ παίυγαὶ ἀπά ἰονίηρ ρυλτγάΐϊδη (ὀρφα- 
γνούς, ΝΡ. ογαπου). ΑἸ γιδὲ ργεβϑεπίβ Η πε] ἢ 
ἴο ἴπο ἀϊδεὶρ]ε5 45 ἃ Ἐδίπευ οὐὗὁἨ "“ ςδι]άγοη " 
(ΧΙ. 33). Π0 685 (δὴ ἃ5 ἃ ὑσγοίπογ (Χχ. 17; 
ςοιρ. Ποῦγ. 11. τα ἢ). “ἴρϑθὲε εἰσγοᾷ ἢ05 Ρᾶ- 
ἴογηη Αβροίυπι αυοάδτητηοάο ἀεπγοποῖγαί " 
(Αυξ. “ἡ ἰοε.). ΤἼΘ νεγὺ ννογὰ ννῃ!ςἢ ἀ βου θ65 
[ποτ δογγονν σοηῇβστῃϑ {ΠΕῚΓ Θοη ἢ Ρ. 

1 «υἱἱ! εο»ιθ] 1 οοτλθ, ἐνεῦ δηὰ αἱ 4]] {ἰπ|65 
Ι΄ δπὶ οοπηϊπρ. ὍΤΠ6 ροϑιζνο ργοπιῖϑο 15 ποῖ 
ἔογ ἴ86 ἔυΐϊατο οἷν, Ὀυῖ δοιάϊης. Οοιηρ. τσ. 
8, 28, χχὶ. 21 ἤ. Τὸ ΔἸ πιοηΐϊ οὗὨ ἔπ Ῥγουηῖδα 
Ὀεζᾶη δ ἴΐ ἘἈσευπεςιίοα, μη Ομ γιο 5 

5:1. ΙΟΗΝ. ΧΙΝν. [ν. 18---2ο. 

Ι9 Υεῖ ἃ [π||ὰ γῃ}]6, δηά τῆς 
νοῦ] βθεῖ πιὸ ΠῸ τόσα ἢ δυῖ γδ 
866 π|Ὲ: δεσδιϑε 1 ᾿νε, γα 541] ᾿νε 
4Ϊ50. 

20 Αἱ τἢαῖ ἀδγ γε 5}4}} Κπονν τῆι 

ΒΌΉΔΠΙΥ τδῳρὶοτεα ; ἀπὰ ἴδε ργοπιῖϑο ννὰ8 
Ροϊοη Δ} ςοπιρίεἰοὰ δἱ Ῥεηίϊεοοβί. ὙΠῸ Πρ 
οὗ 6 (δυγοῦ 5 1 τοδ᾽ ἰβδίίοη οὗ ἴῃ Ῥεοηϊο- 
σοϑβίδὶ οοπίηρ οὗ ἴπ6 [οτὰ, ννῃϊςἢ 15 ἴὸ ὉὈ6 
στονγπθά Ὀγ Ηἰβ σοπιίηρς ἴο ᾿υἀρτηεηῖ. Νὺ 
ΟΠ6 β5ρεςοίῆς δρρ]οδίοη οὗ ἴδ ρῆγδϑθε θχλιιϑίϑ 
115 πιεδηίηρ. Οὐοπιρ. ν. 3, Ὠοῖδ. 

15. 7χεὶ α Πιἰδ αυὐδὶ] ὝΠαὶῖ 15, ἴο {6 
οἰοδο οὗ ΟἸ γιϑῖ 5 φάτ] παίυγαὶ ΠΠ6 (ςοιῃρ. 
ΥἹ]. 33.) ΧΙ. 15. μ. χροὶ ΧΙ. 33, χνὶ. τό Η., 
μικρ.). 80 ἰοηξ, ἰῃ 50πὶ6 56θηϑο, [06 ννοτγὶ ἃ 
σοηπηυοαά ἴο ὁ" 566. (Ὀ68 014) (ἸηΞῖ ὄνεῃ [ἢ 
(ΠΟΥ ἀϊά ποῖ ““Κπονν " Ηΐπι, τπγουρ τΠπ6 σοη- 
ἀπίοηβ οἵ Ηἰβ ἰγδηϑίζογυ πιδηιϊϑίιοη. ΤῊ 
ἀἰϑεῖρὶοβ, οα (π6 οἴποῦ Ὠδηά, ἴῃ νιγίιθ οἵ {16 
ὈΓγποῖρῖο οἔ σριγίιδ] 6 τη ἴἤδπὶ, ἀϊὰ ποῖ 
ὙΠΟ ἰοδα πὸ ροννεῦ οὗὨ “" βϑοῖηρ " (08 014- 
πε) ΟἸγσὶ ΌΥ Ηἰς ἀραῖ!. ὙὝὙΠΟΥ “ ὈΘΠοΙὰ 
Η!πι,᾽" 50 ἔδγ 85 ΠΟῪ ννοσγθ 51}}} δΌ]6Ὲ ἴο γϑσρῖνο 
Η!5 τονοϊαιοβ οὐὗὁἩἨ ΗἩ πιϑοὶξ; {ΠῸγ “ ἀϊά ποῖ 
ὈΘΠοΙΪὰ ΗἸπι᾿" (χν!. 16), 50 ἴδγ 85 ἐμεῦ ἢδὰ ποῖ 
γεῖ ρναϊηθὰ {δ6 ἰδϑίίηρ νυἱϑίοπ οἵ Ηἰξ ἀἰϊνίηθ 
εΕἴοσγ. ΤὍῆε νογάβ ὀχοϊιάθ [πε ὀστοῦ οὗ πες 
ὙΠῸ διρροβθὸ {παῖ (ἢ γισί νυ Ἡ}]} “ὁ σοπη6 ἡ ἀπά οΓ 
(Π6 5Απὶ|δ σοπάϊτίοηβ οὐ ϑαγί! Υ οχίβίεποθ 98 
ἴοϑο ἴο ννῃῆϊοβΒ Ης 5ιὐνπιίῖοὰ δ Ηἰ8 ἢγσὶ 
σοχηίηξ. 

ὀὲέεεσισε ] ἔθ... αΠὁ0] ὍΤῆο στουπά οἵ [δ 
Ῥοννεῦ οἵ νἱβίοῃ. ἰῇ ἰδ αἰδοῖ ρ εβ, νυν πο ἢ τῆς 
νοῦ] Ἰλεκοά, ἰὰγ ἱπ τποῖγ {Ὁ]Ποννϑρ ἢ 
ΕἸ γιβῖ, δπὰ ἴῃ {πὸ σάρδο υ ἔος ἴΠε ΠΡ ΠΟΥ 1Πἴπ 
ἱπνοϊνοὰ ἴῃ (Παὶ []]οννϑῆῖρ. ὍὙῊΘ ἤ]πθ85 οὗ 
1ποῖγ ᾿ἰέρ, 45 οὗ {ποῦ βρῃῖ, ἀδιοα ἔγοπιὶ Ῥοπίο- 
ςοδὲ (σῥαλ! ἤυε). ΤΏυ5 τΠἰς5 ἤγβε οἰδυϑθ σοη- 
ἰ4ἰη5 ὈΥ ̓ πΊρ]]σδτίοη (6 τϑάϑοη οὗ {πὸ ἀἴ5ς 1 ρ]65᾽ 
σοπίπιουβ κσῃϊ οὗ τποῖῦ 1,ογά, ν᾽ Π1]|6 1ἴ ρίνοϑ 
Αἶδο {Ππ6 ργοόπηθο οὗ {Π6ῚΓ πΊοῦὸ σοπλρ]οῖο σοῃ- 
ποχίοη νν ἢ Ηἰπὶ ννῆση Ηθ ννᾶ5 γαϊϑθὰ ἔγοπὶ 
ἀοαῖῃ. ὍΠὸ ορϑῃ εἰρῃῆίϊ οἵ σοά ἰ5 ἴῃς ἔπ 655 
οὗ 1τἴβ, τ Ϊοῆη ᾿ἰ. τ . (Οοπηρᾶτο ν. 6, νὶ. 

. 371 δῃᾷά, ἴῃ δηοῖδθοσ δϑρεςῖ, τ ὕογ. χν. 2ὲ ἢ 
1Ε τὸ ννογὰβ ἅγὸ ἴδκθη (45 ἴπὸ οὐ ψηδὶ 

Δ]|]ονν5) ΒΟΥ οὐ ἰπ ρᾶτῖ 45 ἃ ἀϊγεςῖ ὀχ ρἰδπᾶ- 
κίοη οὐ [Ππ6 ἕουτηοῦ βἰδίοιηθηϊς (γε ὀγδοίἀ νιξ, 
δεεσιμε 1 υε απά γε “ῥαϊ ἰυε, ΟΥ̓ γῪ δεῤοίά 
γε ῥεεσιο 1 ἰβυε, ανπά γε «“ῥα] ᾿νε) ἴἰὯ6 ϑθῆβο 
5 πηυςἢ ἐρΘΌΪοΥ , πὰ [π6 ςοπεοιγηςίίοη 5 ποῖ 
ἰπ δὲ [μη πηᾶπηοῦ. (Οομρ. Χἰϊ!. 14, ΧΙν. 2, 
ΧΥ͂. 20. 

20. «44: ἐῥαὶ ἐῳ] οὗ τε ἰϑθὰ [ΠῈ (ςοπρ. 
ΧΥΪ. 23, 26) γοιι 5Π4}} οοπὴῆς ἴο Κῆονν ὉΥ 186 
τοδοδιης οὗ ἴδ ϑρίπΐ, ννῃαὶ 5 ἔοσγ ἴῃς {{π|6 
(τι 10) ἃ πιδίίον οἵ ἔδι ἢ ΟὨΪΥ, ΤΥ υπίοη ψῖ ἢ 

᾿ἴπὶ ψῇο ἰ5 ποῖ ΟὨΪγ ἐς ΒΔΙΠοΓ," Ὀυζ “' ΠΥ 
ἘΔΙΠοτ,"" ἀπά ἴποπ, τη (δὶ Κηον]θάξο, γοδ}156 
186 ἔ]π685 οὗ γόους [Ὁ]]οννβαῖρ ἢ πιο. “ὙΠΟ 



Υ. 21--23.} 

Ι «πὶ ἴῃ ΤᾺ Ἑδίδεγ, ἀπά γε ἰπ πε, 
ἀπά 1 ἴῃ γου. 

21 Ηδ ταῖς πδῖῃ τὰῪ Θοπηπιδηά- 
πχεηῖβ, ἀηἀ Κεερεῖῃ τἤεπὶ, πε ἰζ ἰ8 
ἴηδὲ ἰονειῆ πὰ : δπὰ ἣἢς τῆδϊ Ἰονεῖῃ 
τὴς 5ἢ4]} δε Ἰονεά οὗἁ πιγ Εδίδεγ, ἀπά 
[ νἹ]] Ιονε ἢΐπὶ, δπὰ νν}}} πχαηίίεβὲ 
ΤΑΥ͂ 561} ἴο ίηι. 

ΔΑΥ͂ " οοτγεβροηάϑ ἴἰο “"ἴπ6 ςοπληρ,,) Ὀυϊ ξεηο- 
ΤᾺΪΥ ἴἃ τρδγκβ ας νἱςϊοοιβ οτϑῖὶ5 οὐ ἴΠπῸ 
ΠΟΥ ΔρΡρτγεποηβίοη οὗ ἴθ Εϑεη ΟΠ γισῖ. 

] αν» ἐπ ρῆν Ῥαϊδεγ] ὍΠδὸ σοηνοῦθε ἔπ ἢ 
Ἑαέδεν ἱπ πε, Ὁ. τὸ ἔ, χΥυ!!, 21) 15. ποῖ 

Ὀγοιρῆΐ ἔογνναγά ἤσγο, Ὀδοδιϑὲ πα (που ρὮϊ 15 
Το Ι ΠΑ ΠΕ δὶ οὗ [6 ςσοπΒδιπιπιδίίοη οὗ 
[6 τὴ ἴῃς αἰνίηθ ογάεσ, ἀπά ποῖ ἰμδὶ οἵ ἴδ 
ἀϊνῖπο ννογκίηρ ἴῃ ἴπ6 ρτγεβεηΐ οσγάσσ. 

7ε ἱπ γιό, απά 1 ἐπ γομῇ ὍΠα υπηΐοῃ ἰ5 Τὸ - 
ξαγαθαὰ ἢγβι ἴῃ 1158 ϑριγίίιδὶ σοτηρ]εΐθηθϑα, δηά 
1Ποη ἴῃ [15 Πϊδῖοτις 4] σοπιρ εἴθηθϑβ (ςοιηρ. χνὶϊ. 
21, 23) (16) ; 1 Ϊοδῃ 1. 24, ἵν. 12,15.) 16). 

21. Ηρ δαὶ ῥβαϊδ.. «μά ἐεερε!δ...1Ὶ Τῆς 
ἢγϑὶ νεγὺ (ῥα) τλᾶσκβ {Π6 δοεΐυ}] ροβϑεϑϑίοῃ, 
8ἃ5 οὗ βοπεί μη, Ὁ ὨΙΟἢ ἰ5 ΟἰΘΑΣΥ πὰ ΠΓΠΗΪΥ 
Δρριθμοηάοα (ν. 28); ἴδε ϑεσοπὰ (ἀεερε}}), 
τῆς ρετβοηδί ἔ] Π]πγοηΐ. 

ὙΠΟ υϑγϑα 15 ἰῃ ραγί [6 σοηγοῦϑε οὗ Ὁ. 1ς. 
᾿ ἼΒοῖα δοῖνο οδοαϊθηςθ 15 βδθθ ἴο Ὀ6 ἴδ6 ςοῃ- 
56 ]Όθηςο οὗ ἰονθ. Ηδροτγε δοῖϊνο οὐδάϊθποο ἰ5 [ἢ 
βίῃ οἵ [Π6 ργεβθοηςὸ οὗ ἴΙονθ.0 Οοσηρ. χύ. 1ο. 
ΤΠ νδἁτιαιίοη οὗ ςοποίγιοζίοη (εὀαί δὲ ἰουεά 

ὧγ, 1 «υἱ]ῇ ἰουε) ἴῃ ἴῃο βοσοηὰ εἶδυϑο ἰ5 ἴο ὃς 
ποίἰςρά (56 ν. 22).- ὙΠῸ ρᾶβϑῖνε ἔογπὶ (ὐδαΐ 
δε ἰουεά ὁγ) 5θεῖηβ ἴο ὑσίηρ οὐ ἴπ6 ἰάθα οὗἉ 
1Π6 σοπβοίοι!β ἐχρεγίθησο οὗ ἴον ὈΥ ἴπὸ οὔ- 
͵εοῖ οὗ ἴ. Ὑπὸ ὈεΙονοσ ἰονὸβ δηὰ ἔδοϊβ ἴῃ 
ἢ πι56] [Π6 δοίίοη οὗ ἴῃς Εδίμπον [χοῦ ρὴ ΟΠ γὶσέ 
(σιν αι δετ). 

«υἱὐ »ιαρ γε: νι ο7}] ὌΠ οχδοὶ ἔογος οὗ 
ἴΠ6 ννογὰ (ἐμφανίζων) 15 (Παΐ οὗὨ ργεποηϊδίίοη ἴῃ 
ἃ οἶδδᾶσ, σοηπβρίσυουβ ἔοστη (σοπῖρ. Μᾳῖϊ. ΧΧΥῚ, 
431 ΗδφΡγ. ΙΧ. 24; [Δςῖβ Χ. 40; Άοπι. Χ. 20]; 
Εχοά. χχχὶϊ. 13, 18). [[{ σοηνθγβ {Πογθίοσο 
τοῖο ἴμδη {πὸ ἰάρα οὐἅἁἩ ἴῃς ἀϊϑοϊοδίηρ οὗ δῃ 
υπάϊδοονογεά ργόδοποθ (ἀποκαλύπτω) ΟΥ̓Ά[δ6 
τλλη  εϑίης οὗ ἃ πάθη οπα (φανερόω). ΤΠΘ 
δεϊίοη οὗ ἴμ6 ϑρὶ τι οἰοοϊυδίοβ ἴῃ [Π6 ὈΘΙΕνΟΣ 
(Π15 ΠΙΡΌΘΣ τηδηπεϑίδίίοη οὗ (γιϑί, ὑΠΙΓ ἢ τποτὸ 
ἴδῃ 50] 165 ἴῃ ρἷαοθ οὗ Η!5 Ργθθοποθ ὑπάεγ 
{Π6 σοπάϊτοη5 οἱἠἨ ἁὠφθαγίῃν 16. ΑἹ ἴῃς 5ᾶπιῈ 
εἶπλε {πὸ γενοϊδιίίοη ἰ5 ἢ γισῖ  οὐνη ννοτῖ : “1 
ὙΠ] πιδηϊ δε τηγϑοὶ ἢ," δηὰ ποῖ “1 5}4}} Ὀ6 
τηδη πϑίοὰ "ἢ (ςοπρ. Ὁ. 18, ποῖδ). 

4. Τε ἴαευ απά 1 δὲ ῥγοσγε: οΓἹ Ἀδυεϊαηίον 
(21--- 41). 

ΎΠΟ ἀεβογ Ροπ νυ Ὡς ἢ ἢδ5 Ὀεδεη ρίνθη (12--- 
41) οὗὁἩ ἴδε ἔπΐυτο τοϊδιίοη οὗ Ομγϑὶ ἴο Ηἰς 
ἀἰθοῖρ᾽)65 Ἰοδάς ἰο ἃ πΊοῦδ βϑηθγαὶ νἱενν οὐ (86 
πδῖυχο οὗ Ἀενεϊδίίοη. ὙΠ|5 [2115 ἰηίο ἴῆγθς 

8τ. ΙΟΗΝ. ΧΙΝ. 
22 45 5ἰτὰ τἱπῖο ἢϊπι, ποῖ [5- 

ςλγιοῖ, [,οτὰ, ἢον 8 ἰδ τῆδλι τῆοι 
ὙνῈ πηδη ει {γε ἀπο ι15. Δηἀ ποῖ 
αηἴο τῆς νου] ἡ 

23 |[εβϑι8 δηβυνεγεά δά εαἰὰ πο 
ἢϊπι, ΙΓ 4 πιδὴ ἴἰονε πιο, ἢς νἹ]} 
ΚΕαρΡ ΠΥ ννογάβ : δηά πὶὺ Εδίῃεγ νἹ]}] 
Ἰονε ἢϊπι, ἀπά ννὲ νν}}]} σοπὶα υπῖο 

τί5. ΕἸγδὶ ἴη6 σοπόϊείοπ οὗ Ἐδονοϊδίίσῃ 15 
δὰ ἄοννῃ ἴῃ δῆβννογ ἴο ἴπε αμοδίίοη οὗὨ 81 
ἦυάε (22---24); ἴδεη ἴπ6 πιοάς οὔ Ἀενεϊδιίοη 
15 ἀοβηοα (21ς---27); πὰ [Δ5|}}γ ἴΠ6 ψοσκ οὗ 
ΟἸγίϑί ἔογ Ηἰβ ρϑορίβ, δ] 6]1εἀ ἴῃ βράνθη απ 
Οὐ οδγίῃ, ἰ5 γθοδριτυἱδίθαὰ (28--- 21). 

4Δ--Δ4, Οη ἴδε 56 οὔ πιδὴ ἴον δηὰ 
οδδάϊθηςθ ἃσὸ ργδισθη 5165 ΓῸΣ (6 τοοθριϊοη 
οἵ ἀϊνίπο σοπηπιηϊοδίιομβ. ὙΠ 656 ΟΠ γϑὶ ς4}}5 
ουΐ, ἀπά ἰο τεΐεςξ Ηἰ5 ἰοδο ῖπρ 15 ἴο τοὐοςὶ ἴΠ6 
ἰοδοβίης οὗ Οοά, 

ΔΩ. «ιωάας, ποῖ ]:εαγίο Ταἶκὸ νἱ. τό; Α-ςἴϑ 
1. 12. Οοπρ. Μαῖίί(. χ. 3: Ματκ ᾿". 18. Τῆδ 
αἰπιϊηρι σης οἰδυϑ6 5θοπὶ5 ἃ οὔσθ ἴο πηλτκ 
παῖ [υἀλ5 ϑοαγὶοϊ ννᾶ5 ἴΠ6 ΠΊΟΓΟ σοπϑρίςιοι5 
οὔτπο ἵἴννο Ὀοαγπς [6 πᾶπιθ, ἀπὰ ͵5ο ἴο ἐχ- 
ΡΓθβ5 ἴπ6 ἰποίϊηςίζινο βῃτηκίηρ οὗ ἴῃς Ενδηρο- 
ἰδὲ τῸπὶ ὄνεη ἴΠ6 πηοπΊοΠΑΓΥ Ἰἀεηςβοδιίοη οὗ 
ἴῃς σρθακογ ἢ ἴΠ6 Ὀεΐγαγοῦ, μου ὴ Πα Παὰ 
ἀἰπιϊη ΕἸ πιαυκοὰ ἴ86 ἀοραγΐυγο οὐ ἰϑοδποῖ 
(χιῖϊ. 30). [ἰ 85 ἄρρθᾶτβ ᾿ἰκεὶγ, δῖ [ομπ 8 
παιγδῖϊνα ἴοοϊκ εδῆδρε ἰῃ ογδῖ ἰθοππρ δά- 
ἀγοββθοά ἴο ἃ εἰγοὶς οὗ ἀϊβοῖρίοβ, ἴπῸ δά αϊοη 
ΠΊΑΥ ἢᾶνα πιεῖ 4 ἰοοῖ οὗ ϑυγργῖϑα ΠῸπι ἴῃ 
ὨΘΆΓΟΓΒ. 

Ζογά, δοαυ ἐς ἐὲ δαί... Τιογά, τ ὰδὺ ΒΑΔ 
ΘΟ ἴἢο Ρ888 ἐῤα!,.. ΓΕ υοβίοη ἱπλρ] 165 
ταὶ βοπῖθ σὔδημε τηιϑῖ ἤᾶῦὸ ΟΠ] ΟΥΟΥ {Π6 
ΡίΔπ5 οὗ ἴδε Ιογά, [{ 15 δϑϑυπιθὰ [παὶ 85 
Μεβϑιδῆ Ηδ νψοιυἹὰ παΐυγα! πάνθ στονθϑῖοα 
Η!πλ56} ρα Ὁ] ον : ϑοπιθίπιηρ βοὴ τηιϑὲ μάνα 
Βαρροηθὰ, 80 [ι.ἀἄλ5 ἀγρυθβ, ΌὉῪῚ ψῖ ἢ (πο 
βρδοῖο οἵ ἢ γϑυ 5 τηληϊοδίδίίοη ννᾶ58 {1πι6ὰ. 
ΤΠ τπ͵ουρῆς 15 γαῖμοσ οὗ ἃ πιδηϊ οείδιίοη οὗ 
ΕἸοΥΎ ἴδῃ οὗἉ ἃ πιδηϊεϑίδίίοη οἵ ̓ υάρπηεηί. 

μπῖο 1.1] 'ΓΠε δ ρῃδίς ροϑιίοη οὗ πε ργο- 
ἠουπ (“τηαϊ [15 ἴο 15 ἴδοι 1...) εῖνοϑ 1 
πὸ ἔοτοο οὗ “"ἴο 1.5, ἴῃ6 δροϑίΐθβ, οῃἱγ." 

δε «υογἰ4] ΝΜ ἢ νγὰ5 16 οδ)]εςῖ οὗ Οοά 5 
Ιονε (ἰἰϊϊ. 16) δηὰ Μοβϑίδδβ ἱπμογιΐδησο (5. 1]. 
8). ΑὮ δΔροβίϊθ πον} Γδῖβδεβ 'π Δποῖθεῦ ἔοιτῃ 
[6 υσϑίίοη νν Ὡς ἢ ννᾶ5 γαϊϑεὰ ὉΥ (6 [,οτὰ 5 
Ὀγοΐῆγθη Ὀοδίοσο : ΥἹ]. 4. 

28. ει απιαυεγεά,.. ΤῊΘ δῆϑυνοσ 1165 ἴῃ 
[πὸ πΟΟΟΘΘΑΓῪ ςοηά!τίοης οὗ τονεϊδίίοη ὙΠ] ἢ 
{Π6 νογάβ ἀδϑοσῖθθ. Ὑπὸ ροόοννεσ οὗ τεςεϊνί πες 
ἃ ἀϊνίπο Ἀονοϊδιίοη ἀθρεηάβ ὕροη δςῖϊνο οὐθ- 
ἀΐοηςο, νυ ἢ τοϑὶβ Ὡροπ ρογϑοηδὶ ἴον. ἴνουδ 
ἴο Ομ γιὲ Ὀσίηρϑ ἴπ6 ἰονε οὗ ΗἸ5 Βδίποσ (πῃ 
Εαϊδὲγρ δῃὰ ποῖ ϑἰπιρὶγ ἐῤε Ἐσέδεγ) ἴο ἴδ 
ἀϊδεῖρῖθ, Απὰ {μ]5 ἰ5 ξο ]ονγεὰ Ὁ) ἴμε σϑα]158-" 
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ἢΐηι, πὰ πιακο οἷἦγ. δδοάς στῇ 
ΒΙΠ1. 

24. Ἦε τῃδῖὲ ἰονεῖῃ πὶς ποῖ Κεερεῖῃ 
Ποῖ ΠΥ 5Αγίηρβ : Δπ4 ἴῆε νγογὰ νγῇῃϊςἢ 
γε ἢοδῦ ἰ5 ποῖ πχίπα, δῖ τῆς ΕΔΙΠοΓ 8 
γν ΙΓ ἢ 8εηΐ πι6. 

το δηὰ σοπίϊπυδηοα οὔ παῖ [6] ]ονυϑαὶρ 
Τπγοι ἢ νυ ἢ Οοά ἰ5 τενοαϊθά ἴο δη. ἴνονθ, 
οὈδάϊοπος, δηὰ Κπον θοαρο ἂγὲ ςογτγεϊδίϊνο. 
(οπηραᾶτε ν. τς, ποΐθ. 

»»ν «υογ4] »7 Ὑοτᾶ, 1ἴΠ6 ΟΟὐΒΡ6] τηρϑϑαβο 
ἴῃ 115 τοΐδ] υηἱΐγ, ἀπὰ ποῖ 85 Ὀτοίζεη ὑρ ἱπῖο 
βοραγαῖθ σοπηηδηάβ (νυ. 15), οὐ βερᾶγαΐθ ραγίϑ 
(υ. 24). 

«ὐε «υἱῇί εονπο... ὙΠῚ5 υ86 οὗ [86 ρ]υγαὶ 
{π|6) 1ΠΊΡ}165 ἀϑλλτν {πῸὸ οἷαὶπιὶ ἴο ἴτιιθ 

ἱνΊ ΠΥ οὐ ἴΠ6 ρατγ οὗ ΟἸγϑῖ  σοπῆρᾶῖθ χ. 30 
(ποῖθ), πὰ σοπίγαδι χχ. 17 (ποῖθ). Εὸογ {πὸ 
ἰάθα σοπῆραγὸ ον. 11}. 20. 

αδοά] ὝὍὝὙΠε ογρίπμδὶ νγογὰ (μονή, Ψυΐε. 
»4»510}, ΘΥΘῚ ἴῃ ἴΠ6 ςπδηρθὰ σοηποχίοη, οδῖ- 
τὸ5. ἴπ6 (πουρῆς ὈΔοΚ ἴἰο σν. 2 (μοναί, »"4π- 
“ἰο.). ΤὙΠς ἴννο δϑροοῖβ οὗ ἴπΠ6Ὸ {τ ἃτὸ 
ΠΟΟΘΘΘΔΙΎ. (ΟΟπΊρ. τ [οἢη ἵν. ᾿ς, 11.224. ὙΠῸ 
(Ἰγιβίίδη αὐ νι Οοά, δηὰ Οοά δϑιάοβ 
ψΊ ἢ τπὸ ΟΕ σιβίίδῃ. 

«οἱ βίνι (υῦυ. 17.295} πὰ ποῖ ΠοΓδ ἐπ δί»γι. 
ΤΠἼε ᾿άθὰ [5 (παῖ οἵ [ΠπῸ γοσορηίτοη οὗ ἴΠ6 ἀϊν!πθ 
ν] ουϊ (50 ἴο 5ρ64Κ) δηὰ ποῖ οὗ [ἢδ σοῃ- 
50 οἴ 5η655 οὗ {πὸ ἀϊνίης νη, ΤΟ ΟΠ βίΔη 
5605 Οοά ὈΥ δίπι (παρ᾽ αὐτῷ); πε ννεἰσοπιεβ 
δηά βδηάπ ἃ ἀννο!!προρίδος ἴογ Οοά, δηά ἀοεϑ 
ποὶ ΟΠΪΥ ἔξεὶ Ηἰπὶ ἴῃ δίη. (Οοχήραῖο ἔογ ἴπὸ 
ξοποΓΑὶ ἸΙάθὰ ἴον. χχν]. αἰ δ, 

24. Τῆς ἰονὸ οὗ ἴῃς ἀϊἰϑοῖρ͵]65 Πιοα {Π6Π|. 
Ἰπηρογίοοϊ 25 ΠΟΥ γεγο, ἴο σγϑοοῖν (τς 5 
τονοίδίιοη οὗἨ Ηἰπιϑοῖῖ. ὙΠῸ νναπὶ οἵ ἴονὲ ἰῇ 
[86 ννου]ὰ πιδάθ γονοϊδίίοη ἱπηροβϑ ὃς ἔογ ἴῃ 6 
νου]. ὝΠ18 ἱπιροβϑι ὉΠΠΥ 15 ἱπάϊςαίοα ἀπά 
ἱγασθὰ ἴο [15 ἤπαὶ στουηά ἴῃ {πὸ ἰαϑί οἴδιιϑθ, 
ΠΟ ἢ σογγέβροηάβ ἴῃ τοϊδίϊοπ (πουρῇ ποῖ ἰῃ 
ἔογπι ἴο (Π6 ᾳϑὲ εἶδυιϑὸ οὗ Ὁ. 221. ιιϑοῦο- 
ἀΐοπος ἴο (ἢ γίϑε 8 'ἰπ ἕδεϊ ἀϊϑουδάϊοπος ἴο 
Οοά υὑπάογ ἴπε ἀϑρεοΐ οἵ ἔχονθ. Τὸ τε]οςῖϊ 
Η!Ξ5 νοσγὰ ἰ5 ἴο τε)οεὶ {π6 Ἐδίποτβ ψογά. Ἐὺρσ 
ΒΌΓἢ ἴΠοη 45 ἰονοὰ ποῖ ΕΟ γισὶ ποτ οουϊὰ 
6 Ὧ0 αἰϊνίπο πηδηϊοϑίδιίοη ἱπ (Π6 836η86 ΠΕΙῸ 
ἱπιρ θὰ. (οιρ. νἱῖ. τό. 

ἀεερεῦρ ποί »γ “αγίν 7" ὝΟΥ ἀ8 (λόγους), 
ἴῃ ςοποιυϑηΐ Πα οι 6 ομο “ψογὰ,) Τἢὸ 
1.56 οἵ ἴΠ6 ρίυγΓΑὶ ΠοΓδ ΤΊΔΥ ΡΟΓΏΔΡ5 τρδγκ ἴΠῸ 
Ρετοορίίοη οὗ ἴδ6 υπὶΐγ οὔ 186 τονοϊδίίοη οὗ 
[πὸ 1 ογὰ 85 ομαγασϊοσιδίς οὐ Ὀδ]ονοσβ δηὰ ἱπὶ- 
Ροβϑιῦ]θ ἔοσ τη 6] νεῦβ. 

«υδίερ γε δεαγ) Ὅῆα οἴδυδε 18 υῃοπρῃ δίς, 
ΔΠΔ Ἀρρϑᾶγβ 5 ΠΊΡΙΥ ἰο ἀθβοῦδε [ΠῸ αἰϊνὶπὸ 
ΤΊΘΘΘΑΧῸ ἰη 5 ἔμ] η655 858 δοίι ]} ν δά ἀγεϑϑοὰ ἴο 
(86 ἀροκίϊεβ5. 

45δ---Δ7. Το ΘΑΥΓΠΪΥ τοδοἢίηρ οὗ (ἢ γϑῖ ννᾶ9 
ἀερεπάεσηί οἡ ἴδ οεἰγοιυπιϑίδηοοσ ὑπάδοσ Ἀν Ὠοἢ 

στ, ΙΟΗΝ. ΧΙΝ. [ν. 24----26. 

ῶς Τμεθε τπίηρβ ἤᾶνς ἴ βροΐεη 
ὑπο γοῦ, θείην γε ρῥγεϑεης ννἢ 
ου. 
26 Βυῖ τῆς (ὑὐοπιίοτῖογ, τυ ἐς 

τῆς Ηοὶν Οποβῖ, ψβῆοπι τῆς Ελδιμεγ 
Ψ1}} β6 πὰ ἴῃ ΠΙῪ πᾶπιδ, ἢς 8}4]} τεδοὴ 

ἴτϊ ννᾶβ σίνεῃ. Ηἰ5 [δ ΡΟΥΑΓΥ “Δθ!ἀἴηρ ἢ 
[Π6 ἀἰϑοιρ ο5 " νγᾶβ Ὀυῖ Δῃ ἱπιᾶρὸ οὗ ἴθ δυΐαγα 
Δοϊάϊηρ (νυ. 23). 80 ἔασγ (ἐδεεε ἐῤίπφι) ἨθΘ 
᾿δὰ θθθη 40]6 ἴο βρϑαὶς ψνἢ116 ἴἤοβε ννῇο πελγά 
οουϊὰ δἵ ᾿δαϑὲ ραν υπάοτϑίδηά ΗΠ. ΤὙΠεῖα 
ςουϊά ποῖ Ὀυξ Ὀ6 βϑοπηοτδίηρ ννῃς ἢ ϑθεπηθὰ ἴῃ- 
σοιηρΙεῖο, ἀηἀ Ξοπιϑιῃίηρ νυ ἢ βθοπιθὰ οὔϑουγο 
ἴο ἴὴ6 Βοᾶγοσβ. Βυιῖ [Π|5 ἰδαςῃίηρ, πονν Ὀγουρῆξ 
ἴο 1158 εἶοϑα, ννγᾶβ ἴὸ 6 ςοπιρ]εῖοα δηὰ ἰδιὰ ὀρθῃ 
ὈΥ ἴπο ἰοδοπίης οὗ ἴδε ϑριπί, νῃῖοῃ που !ὰ 
Ὀε απίνεγθα! (αὐ ἐῥίησι ἃ5 Ἄσοηϊγαϑιοα νυν 
ἐδεις ἐῥίηφι). Απὰ πιραην θ ΟἾσισὲ βὰν 
Ηἰ5 ρϑᾶσοθ ἃ5 8η επάονγπιεηῖ ἔογ ἴῃς {ἰπ|ς οὗὨ 
νναϊθηρ. 

25. Τρειε δίπρε...} 4}} [παῖ πδὰ Ὀδθη βροκεη 
ου ἰῆῃϊς ὀνθηϊης ἴῃ σοηίγασι ἢ ἴη6 ἔυγ Ποῦ 
τοδοδίηρ (αὐ ἐῥίμρ:) οἵ ἴῃ6 Ῥαγδοϊείε, 

δείσισ γεΐ ῥγειοπί...} ὙᾺ119 γοῖῦ δΌ: πα... 
Τὸ ψογὰ υϑοὰ (μένων, ΠΕ. »ιαηπθη4) ΚΕΟΡΒ 
ὋΡ ἴθ σοπποχίοῃ Ὀεΐννθοη [6 ἰγδηβΟΥΥ [6]- 
Ἰοννβῃρ οἵ Οπγσὲ ἢ ἴῃ ἀἸϑοῖρ]65 οα δαττἢ 
ἃπὰ Ηἰ5 ϑρίγίϊτυ δι ἔθ] οννϑῃὶρ ἢ (Πεπὶ Ὠογὸ- 
δῇῆογ (μονὴν ποιησόμεθα, υ-. 23). 

26. ἐῤε ΡΤ (Αἀνοοδῦθ), «υδίεῦ ἐς 
(9ν9:) δε Ηοίγ σόοι’ (Βν1γ1}), «υδονκπ ἐδε 
Γαρεγ «υἱὴ “επά ἱπ νὮρ παρ] ΑΑ8 Τςοπι- 
Ραιοὰ ψ ΟἸ τσ ([ἢ6 Ῥαγδοϊοεῖθο ἢ} Π]5. ἃ 
ἀουδὶς οοῦ: Ηδς ἴολομοθ ἂπὰ Ηδ τϑοδ]]ς 
ΟἸ τσ 5 τοδοῆίπζβϑ. Ηἰβ ψόογκ ᾿πἀοοά 15. ἴο 
ἴσας ὈΥ ὈΠησίης ποπῖα ἴο ποθὴ ἴδθ ΨψνΒοΐΪα 
οὗἔἩ ΟΠ γΞιἾ5 ἰοδοϊηρ. Ὁ86 τενοϊατίοη οὗ (ἢ τϑὲ 
ἰῃῆ Ηἰβ Ῥοίβοη δπὰ νογκ ννᾶβ δὺυβοϊιιϊο δηὰ 
σοπηρίεοΐο, δυΐ νυν δου ἴπ6 σγδάνδὶ ΠΠππλπαῖίοη 
οὔ {πὸ ϑρίγιε ἰὲ 5 ραγογ ὑπἰηῖ6} 1} 5 10]6 ἂπά 
ΡΆΓΕΥ υποὐϑογνοὰ. Οὐοιηρ. χνὶ. 13: 1 [ὁἢη 
11. 20, 27. 

Α5 Ομβιὶ οαπὶὸ “ἴῃ Η!5 ΒδΙΠου 5 πληπλθ" 
(ν. 43, Χ. “} 80 ἴδ ϑρίγις 15 ϑδϑοηΐ “ἴῃ 
ΗΙ5 παπιθ." ὙὍΠῈ ρυγροϑθο οὗ Ὁ σίϑι 5 π|ὶ5- 
βίοῃ ννὰ5 ἴο τενοὰὶ Οοὰ 85 Ηἰβ Εδίδετ, 
δῃὰ τπγουσῇ [Π|5 ἴο πιᾶκεὲ Κηοννῃ Ηἰς γὸ- 
Ἰαϊΐοη ἴο πιῆ, δηά ἴο διυιπλδπυ, δηὰ ἴο τῇ6 
νοῦ. Ὑὴὸ ρυγροθὸ οἵ ἴδε Μ|βϑίοη οὗ [6 
Ηοῖὶγ ϑρί τι ἰ5 ἴο γενθὰὶ (γὶϑί, ἴο πιᾶκε οἰθαγ 
ἴο ἴδε σοπϑοίϊοιιβπθϑβ οὗ ἴπὸ Ομγοῦ ἴπ6 [0] 
βγη ἤοδηςο οὗ [πΠ6 [πολγηδίῖϊοη. (ἢ γβ( 8 
“ἰ ῃ4ΠΊ6,᾽) 411, [δὲ 5, νῃ ἢ οδη ὈςῊ ἀοβηρα 85 
ἴο Ηἰ5 πδίυγο δηὰ Ηἰ5 ψόσκ, 15 ἴῃ βρῇετθ ἴῃ 
γῆς ἴΠ6 δρίγι δεῖ: δπὰ 50 {π{π||) Ὁγ {Ε{|6 
ΚὨγουξ {Π6 ἰδπὲ 1:6 οἵ ἴη6 ΟΠ υγοἢ [ἢ6 πιοῃ- 
πε οὔ ἴδ γυπλίτῖνο σοπίδεβδιοῦ “ [6511 15 [,ογὰ " 
(Κσπι. χ. ο; 1: ον. χἱϊ. 3) ἰβ τηδάθ πιοσὲ ΠΥ 
Κποννη. 

ΤΏς 8εη56 οὗ [ἢ6 ῥγουλῖθο ἰ5 σοτηρίεςεἶ 



ν, 27) 28.] 

γουι 411} τιϊηρβ, δηὰ Ὀγίπρ 411 τη ρ8 ἴὸ 
γουγ γαπλθῦγδπςοα, νῃαΐβοενογ 1 ἢᾶνς 
8214 υπῖο γοιι. 

27 Ρεᾶςε 1 ἰεᾶνε νὰ γου, ΠΩ͂ 
Ρεᾶος 1 ρῖνε υηῖο γου : ποῖ 48 ἴἢε 
νοῦ] ρίνειῃ, ρίνε ἷ υπῖο γου. [εἴ 

ἀεΞιγογοὰ ἱξ ὁπ ΠΥ πδιθ᾽" 15 ἱπιογργοίοα ἃς 
ταδδηΐηρ ποίμίπρ πλογα [ΠΔη "85 ΤΥ ΓΕργοβθῃ- 
ἰλἴῖνο᾽" οΥ ““δἵ ΠΥ ἰπιεγοεββίοη." 

ἐδὲ Ἡοΐν Οῥο] Ὑπὸ [11] επιρηδεὶς ΕΕ16 
(τὺ Πνεῦμα τὸ ἅγιον) ΟσσυΓ8 ΠΕΙῸ ΟΠἸΥ ἴῃ (ἢ 

οϑρεὶ. Ὅὴδ τλοσγὰὶ οδασγαςῖοσ οὗ [6 ϑρι πὶ 
85 [δϑδῃϊοπίηρ ἴῃς [ἴδ οὗ {πὸ Ὁμυτο 15 δά ἀρὰ ἴο͵ 
ἴδε τοίη ρόννοῦ οὗ ἴμ6 δρίγιὶ (υν. τό, 17), 
ἃ58 ἴδε σνρδίογ οὗ ἴπΠ6 Τ στῆ. ὙΤΒὸ ΕΕ]6 οσσυβ 
ἴη ἰῆς ψογάβ οὗ ἴδε [ογὰ ἴῃ ἴδ ϑγπορῦς 
Οοβρεῖὶβ : Μαῖῖ. χιϊ. 242; Μασὶς 11, δλο; [κ86 
χὶϊ, τὸ (τὸ ἅ. πν.), 12 (τὸ ἁ. πν.); Μαζγκ χε. 
αι; Μαῖῖ. χχνυῇ!. 19 (τὸ ἁ. πν.). 

δὲ «δαἰ!...}1ὺ ΤῊΘ οἰ ρῆδίς τπϑϑοῦ πὸ ῥτγο- 
που (ἐκεῖνος) ὈΠΠΕ5 ουἱξ ἴῃ ΠΔΠΠῪ οὗ 
ἴΠ6 Αἀνοοδίς, νν}1]16 δὲ [δ 54π16 {Ππ|ὸ 1ἰ ρδίμογβ 
ὋΡ ἴῃ [ΠῸ ρεγβοπαὶ γ [ἢ νᾶγίουϑ δἰτγι θυ ῖ65 
ὙΠΙΟἢ μάνα ὕθεη Ὀείοτε ἰηἀϊοδίεα (ἰ. 18, ποῖο). 

ἐεαεῦ.. ὀγίπρ 19 γεγριοριόγαπεο... ΤῊΣ ἔογτηθῦ 
οὔος ἄρρθᾶΐβ ἴἰο βηὰ [15 ἸΒίτηθηϊ 'ἰῃ (Π6 
τὐξόιβας δὶ οὗἩἨ πὸ σὰ σδδσγαοῖοσ οὗ Ομ τσ, 
οὗ ψῇηδὶ Ηδ ννᾶ5, ἀπά νν δῖ Ησ ἀϊά: τὸ Ἰδιζεσ, 
ἴῃ ορεπίηρ (ἢ πιϊπάβ5 οὗὨ ἴΠ6 ἀϊϑεῖρ᾽εβ ἴο τὰς 
ΓΕ ἢ υπάεγοιδηάϊηρ οὗ Ο γι ̓ 5 ννογάβ: σοιρ. 
ἰϊ. 22. 80 ἴπ6 Οοϑρεῖ σου]ά ὕὈ6 ψητῖοη. ὙΠῸ 
γοι ἢ ἀοεβ8 ποῖ ἰἰπλϊξ ἴἢ6 τοασδίηρ οὗ {δ6 
δρισγιῖ ἴο ἴῃς Δροβίϊθϑ, ννῆο ννοῦθ ἴΠ6 σερσγο- 
ϑοηϊδίϊνοεβ οἵ (πὸ Ομυτοὴ (νυ. τό, 17}, [ουγῇ 
[86 ῥγοπιῖϑο νγᾶ5 ὑΡοϊθῃξ}}ν δοςοιηρ ἰϑηθα ἴοσγ 
ἴδοπὶ (Χν]. 12 2... 

αἰ] εἐὀίηφε. «υδαμοευεγ 1 ῥαυέ :αἱά] αὐ 
ἐῤδίπφι.. ἸΜΔΈ1 8βδιά. Τδο {πὸ οὗ τοδοβίηρ 
5 πονν τοζασγάθα 85 ρᾷϑσῖ.0 Οοιῃρ. χυὶϊ. 6, ἄς. 
Τῆς ροβιοη οὗ [Π6 ρογϑοῦδὶ ργοποιη δὲ ἴῃ 6 
οηά οὗ ἴῃς ϑβεπίθπος (δοοογάϊης ἴο ἴδ6 πιοβῖ 
ῬΓΟΌΔΌΪΕ τοδάϊηρς: εἶπον ὑμῖν ἐγώ) 8. ΕΓ 
δἰχηιβοδηῖ. 

-Ὡ7. Ῥεαρε Ὑὴὲ νψοχὰ ᾿5. βεσὲ ἃ 50] 6 πΊῃ 
τοῖν ]], 1151 45 ἰῇ ΧΧ. 21 1ἴ [5 ἃ βοϊθοίμῃ στεεῖ- 

ἴηῦ. Τὸ “ξίνο ρεᾶςθ " (οἷον 112) νᾶ5 ἃ 
ΟυβίΟΠΙΔΓΥ Ρῥῶγαθε οὐ σαϊιϊδιίοθ (Βιυχιοτῇ, 
.}εχ.᾽ 242:). ΤΠ [μοτὰ ἴδκοβ ἴπ6 σοτηπιοῦ 
ψογάς δηᾶ ἰγδηβξίογπηβ ἴπεη. “σά ξᾶνα ἴο 
ῬΒΙΠΘἢ45,᾽" ῬΏΙΟ νυτῖοβ 'ῃ σοΐεγεηοο ἴο Νυπι. 
Χχυ. 12, “16 γτοδίοσδὶ Ὀ᾽οβϑίηρ, Ἔυθῃ ρθᾶςο, 
ἃ ὑ͵εδβδίηρ ΒΊΟΝ πο χη ἰ5 40]6 ἴο αἴοτγά "" 
( ὁ νἱῖ. Μοβ.᾽ 1.ὄ ὃ ςς. 11. 129). 

1 καυε] ΤῊ [Βουρῆ οἴ ϑοραγδίίοη ἰ5 πη θά 
ἢ τὴ τουφῆς οὗ Ὀϊεβθίηρ. Ἐνθη ἴῃ ἀδθ- 

ἱηρ ἴῃς 1 ογὰ Ἰοᾶνοθ ρεᾶςθ Ὀθηϊπά 45 ΗΙ5 
ιιοϑὶ. Ησ ψ}}}} ποί ἀϊδιιγὸ τηδΐῖ ρεᾶςθ Ὡς ἢ 

[6 ἀϊδείρ[εβ. δά ἐουπὰ ἱπ Ηἰπὶ δηὰ ἴῃ ΒΗ 
Δρργορηδίθά.. Οὐ ἴδπε Τοπίγασγ, Ηδ ἀθῆμεβ 
δηα ςοπῆτηϑ ἰἰ ἀπά οἴἶειβ ἴἰ ἴο (πὶ 85 ἴδποῖσ 
ονσι. “Ῥεῶος, Ἔν θῇ "57 βεαεε, 1 χίυε μπ|ο γομ," 

5τ. ΙἸΟΗΝ. ΧΙΝ. 
ποῖ γοῦν ἢεαγί δὲ (του δ], πεῖ [ποῖ ἰδὲ 
ἰς δὲ αἰταίά, 

28 Υε πᾶνε πελγά ἢονν 1 844 ὑπο 
γοιυ, ἰ ροὸ ἀὐγᾶγ. ἀπά ςοπιε αραὶπ αηῖο 
γου. [ γε Ἰἰονεά πια, γε νγου]ά τε- 
Ἰ]οῖςε, δεσδυβε 1 αἰά, 1 ρὸ υπῖο τῆς 

(δῖ ρεᾶςθ οὗ ψδιςἢ 1 ἀπὶ ἴθ δοϑοϊυῖϊο 1ογά 
δὰ βοῦγος (ΠοΠΊρΡ. χν. 9, ποῖε), ποῖ τεξαγάεά 
ΟἹ 115 ουϊννᾶτά 51:46 25 ἴῃς ὈΪοδβδοάποθϑ οὗ 186 
Μοββιδηὶς κίηράοπι, Ὀυϊ 45 (ἢ6 γϑα] ϑθὰ σοῦ. 
βάεηςς οὗ ἔδ δηὰ ζθ]]οννβιὶρ ἢ Οοά, 
Οοιρ. οἷ. χνὶ. 23; (]. 11. τς ῬΆ]]. ἵν. 7. 
80 ἴδε [ογὰ ϑρθᾶῖϑ ἰῃ ἴδ ἱπηπηδάϊαἴο ργοβροςῖ 
οὗ Ὠεδίῃ, ΌΥ̓ ΨΥ ὨΙ ἢ ρϑᾶσα νγδ5 ΠΏΔΙΙΥ ϑεςιγοά, 
(οἱ. 1. λο; Άοηι. Υ. 1. 

1 χίυεἣ ἃ5 δῃ ΔΌβοϊυιϊ ροβϑοβϑίοη, ὑνἢϊς ἢ 
ΠΟΥ͂ εοίς γουτ οὐνη. ΟομΡ. σ [οδη ἰἰϊ. σ. 

ποὶ αἍ δὲ «υογίά σίυεϊῥ... ὙΠῸ ρῇ 
ἐπουρῆϊ ἰ5 οὗἩἨἁ ἴπὸ τηδηποῦ οὗ ἴπ6 γιῆ, ν Ὧι] 

ἰηῖο ἰπδῖ οὗ 16 σβαγαςίογ οὔ (ἢ φῆ. 
ἢ β! δ οὗ [6 ᾿ψου]ὰ ἃτὸ 30 τηδάθ 45 ἴο βῖνα 

[6 ρτελίοδι ρθάαϑυγα δ βθὶ (ςοπῃρ. 1]. 10) 
Το γι οἵ (γῖϑὶ βτον 'π ρον ἀπά ἔ]η655 
οὗ Ὀ]εβθίης. Ὑῆυ5 ἱπ ἴπδ σοηβοϊοιιϑπθθ οὗ 
[6 Ῥερίπηιηρβ οὗ (ἢ15 ἀϊν!πο ΣΙ οὗ ρϑδᾶςθ [Π6 
ἀϊοοῖρίος ννοσο ἐποουγαρθά ἴο ονοσοπιο ἰηνναγὰ 
Τηϊϑρινίηρβ ἀπὰ ἴο ἔδοο ουϊννατὰ ἀλῆροῖβ. “1,εῖ 
Ὡοΐ γουῦς δοαγξ Ὀ6 ἰγουδὶοά, ποῖ μεσ ἰοὲ ἴἴ Ὀ6 
ξεαγέι!." ὙὍὙΠ6 ορεοηίης ννογάϑ οἵ [πὸ σμαρίοσ 
ἃτὸ τορολϊοα ὙΠ ἃ πονν ἔοσοο. ς 

(ει ἐὲ δε αὐγ,αϊ Ὅ6 ζϑασΣζα] (δειλιάτω). 
Οοπιῃρ. ἃ Τίπι. ἱ. γ;: Μεαῖίϊ. νἱῖ. χά; Ματγὶκ ἵν. 
40; Ἀδν. χχὶ. 8 (ννβογο ἴη6 ““{εατγῆι],᾽" [Π6 
“ ρονγαγά5,᾽ βίδα δ {πὸ ῃποδὰ οὗ ἴμοβο ἀσνοίδά 
ἴο ἴπο ϑεςοηά ἀολ(}). 

48--31. Τα λϑὲ συεῖϑε (υ. 27) ἰδηάϑβ 
Οἰοβοὶν γτεϊαϊοὰ ἴο Ὀοΐ οὗ [86 53.}0-ϑες ]οἢ 8 
Ὀεΐννθθη Ὡς ἢ 1ἴ κἰληά5. ΤΠο ρεᾶςε οὗ ΟΠ τϑὲ 
αἴζοπα5 ἴπ6 Ομυγοῦ αἀυτγίης δος ρεποὰ οὗ 
ἔτλάιιαὶ τονοϊδιίοη, δηὰ ἰτ ἤοννβ ἔγοιπι (στ 5.5. 
ὑνοΥκ δοςσοιηρ ἰϑμθὰ ἴῃ μοᾶνθῃ ἃ5 οἡ δῇ. 
ΤὮϊ8 ἰατίογ τπουρῆϊ 15 Ὀγουρῖ οὐ ἴῃ [656 
Υ̓ΟΓΘ65 πηογ θΟΙΒ ἀβροςῖβ. ὍΤῃε ἀοραγΐυτο οὗ 
ΕΟ γβὶ, ἴθ γγθαξ τηγϑίογσυ οἵ Ηἰ58 τενοϊδίίοῃ, 
ἰοὰ ἴο ἰδ6 πιοτὸ εἤεοςίυδ) ἔα ΠἸπηεης οἵ Ηἰ8 
ψογΚ ἰη νἱγίυς οὗ Ηἰ5 ρεγξεοεϊοα ὉΠ οννϑῃῖρ 
Μὰ 186 Ἑδίποῦ (28, 29); ἀηὰ {με τηοάθ οὗ 
ΗἸ5 ἀοραγίυγο, τὨγου ἢ ἀραίῃ, [Π6 οὗ 
δἰπ, ννᾶ5 ἃ ὑγοοῦ οἵ οὐὈδάϊεηοθ ἀπά ἴονε διϊοὰ 
ἴο πιογς ἴπῸ ννοηῇ]ὰά (2ο, 31). 

28. 7ε δσυε ῥεαγἢ Ὑἔ98δ ϑᾶτᾶὰ. Τῆς 
δάάπίοη οὗ πε νγογὰ ϑεει}β ἴο τηλτκ ἴῃς οἴἶεοξ 
οὗ {πῆς δηπουποογηθπῖ οη ἴπε ἀϊδείρ]ε58. ΤὮΘ 
τονεϊδιίου ννᾶ5 πιδάθ δη γε} ποίοά. 

1] ταἰά ὠπίο γο στ. χ5---4. 
αηά εονῖό ἀραὶπ) ἀπά 1 οοαϑ. Ὧῆε ἰηϑεῦ- 

ἔοη οὗ ““ἀραὶῃ᾽" πᾶῖτοννβ ἴῃ6 ἀρρ)ϊοδίίοη οὗ 
ἴδ ὑγοπιῖϑο. 866 υ. 18, ποῖς. 
ΤΡ )ε ἰουνεά »6} ἰξ γουῦ τηϊπάβ μβδά ποῖ 

Ὀεοη Τοηοξηίϊγαϊοά οὐ γουγϑεῖνεβ: ἰξ γοῦ Βδά 
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ἙΔΙΠεῦ : ἴου ΠΥ λίπα 18 ργαδῖογ 
(ἤδη 1. 

29 Απά πον 1 ἢᾶνε το]ά4 γοιι δ6- 
ἴοτε ἴἴ σοπλα ἴο ρᾶ88. τῃδλῖ, ψῃεη ἰξ 18 
ςοἤλα ἴο ρ488,) γε πιὶρῃϊ δε]ϊενα. 

20 Ηετεδῆεγ 1 νν}}} ποῖ τα]ὶς πιυςἢ 

51τ. ΙΟΗΝ. ΧΙν. [ν. 29 ---3:1. 

ν τῇ γου : ἕοσ τπε ργίηςε οὗὨ [18 νγοσ]α 
ςοπλοίῆ, ἀπά πατῇ ποιδίηρ, ᾿Π ΠΊ6. 

421 Βυῖ τῆδῖ τῃ6 ννογ]ἀ πῆᾶγ Κπονν 
ἴηαι 1 ἰονε τὴς Εδιθογ; δηὰ 25 τῆς 
Ἐλῖπεῦ ρᾶνε πιὲ σοπηπμδηάπιεηῖ, ἀνεῃ 
801 ἀο. Ατῖβε, ἰδεῖ υ8 ρῸ ἢδηςα." 

1πουρῆξ ΟὨΪΥ οὗ τὴο δηὰ οἵ ἴδε ΔἸ πιθηΐ οὗ 
ΤΩΥ ννοσῖς--- 

76 «υομά γε)οὶς6] Ἀδνθ τοϑ)οϊοοά. ὙΠῸ 
Ῥιοβθροοῖ οὗ ἰγουῦὶθ 18 σοηϊχακῖοα ἢ τΠ6 
ἔεο]ηρ οὗ ογ. Βιυῖ {πδ ἰογ 5 βροίκθη οὗ 85 
πε Π]ΟΠΙΘΠΙΔΓΥ ἔδει ηρ οὐ Γοδὶ βίης ἴῃς λῃ- 
πουποετηθηΐ (ἐχάρητε) Δῃὰ ποΐ 45 ἃ σοπίίπυουϑ 
βίδλίθ, ϑοστζον ἀπε τηιδὲ ᾿6 δἱ Όοη, 
Ὀυϊ [ἴ σδη Ὀε ὈτΙΡὨϊοηοὰ ὈΥ ἴῃς Κηον]εοάρε οὗ 
[86 σϑι.86. 

ὀεεσισε 1 «αἰά, 1 50] ΤὮΘ ννογάϑ 1 «αἰά τιυϑῖ 
δ οπηϊἰοὰ ἰῃ δοοογάδηςε ψ ἢ (Π6 Ὀοδὶ δ0- 
πο τ65. Αἰοηίίοη 5 ἤχοα οὐ {πὸ {Δοϊ [56], 
δηὰ ποῖ οῃ πο βἰδίοπηοηϊ οὗ ἴπο ἕδεῖϊ. 
ον νιν Ἑαϊδεν (Ὀθοδαβο ἴμὸ ΕΔ ΊΒΟΣ) ἐ: 

ΞΖ γεαίεν ἰδαπ ΠῚ δὰ ἰδογείοσε ννἤθη ΓᾺῪ τηΐοῃ 
ψ ἢ} Η πὶ 15 πλδάθ σοπιρίοίε ὈΥ ΤΥ οἰονατϊίοη 
Ϊ 5}8}} Ὀ6 δΌϊ]ς ἴο σΔΙΤΥ͂ ουΐ τὴν νγουκ ἕο 4]} 
[86 οἰ]! άγοη οὗ ἴπ6 οὔθ δίπογ πλοῖο εβεοϊυδ])υ. 
ΤἼΤΒ6 στουπά οὗ ἴδε ἀϊδϑοὶρ]θβ᾽ ἸΟΥ, 845 Ὀαϑοὰ 
ρου (Πεῖγ ἰονὸ ἔογ ( γίϑξ, πιυσὲ Ὀ6 βουρῆϊ 
ῬΓΙΠΊΑΓΪΥ ἰῇ πὸ ἔδεϊ οὗ Ηἰ5 οχαϊίβδίίοη ; Ὀυΐ 
18:5 σλττίο5 στ [Ὁ (ἢ6 τπουρῆϊ οὗ τῃς οοη- 
ΒΟΟΣ τογε οομηρ]εία ἔἰ] Ιπιοης οὔ Ηἰβ 
Εὐύτες ΤὨς τεοίυγη οὗ (6 ϑοη ἴο ἴδὸ 
ΔΙΠΟΓ ννᾶβ8 ἃ φοοά ἔογ Ηἰπι, δπὰ {Π]|5 δίοπε 
νοι ϊὰ δανθ ὕδθεη ἃ 5 }Πςοηΐ σάυ86 [ῸΓ ἴἢ6 
ἀπο ρ 65᾽ τεϊοϊςϊηρ. Βυΐ Ηἰ58 ἐχδιίδείοη ννᾶς 
41|50 6596 }Έ4}}} γοϊαϊοα ἴο ἴἢ6 δοςοιιρ) ἰβῃπιθηξ 
οὗ Ηἰδϑ πιϊβεοίοῃ, Τἢι5 ἴΠ6 ργοβρεςὶ οὗ Ὀ]εββίπς 
ἴο ἴΠ6 εἰθοῖρ]65 15 ΘΟ ϑϑαγΥ ἱποϊυάοα ἴῃ {παῖ 
οὗἩ Ομ γϑι 5 ροίπῷς ἴο ἴπ6 Βδίδοσ, που ἴξ ἰ5 
ῃοΐ ρυΐ ἐογιναγά 85 ἴμ6 σδιιὲ οὗ {πεὶσ ογ. 

Ξγέαίεῦ ἐῤαη Π [Ιἴ ἄρροᾶτβ ἴο Ὀεὲ υη- 
ΠΥ ΒΤ ΡΗΡΙΝΣ (δ [86 [,οτὰ ἤδτδ βρεδῖβ ἰῃ ἴῃὸ 

ἰπὸβδ5 οὔ Ηἰβ ἱπάϊνβι 8]. Ῥογβοπδ!ῖγ. ΤῊΣ 
441} φ {Π6 584Π|Ὲ 8ἃ5 ἰῃ υἱῖ. ς8, χ.ι 29. ὙΠῸ 
ΒΌΡΟΓΙΟΥ ξγδαΐηθθα οὗ ἴῃ ΕΔΙΠΟΥ πηιϑδὲ ἴΠοΓο- 
ἔοτγε ὃ ἱπίογργεῖθα ἱπ γτοραγά ἴο ἴῃ δὺ᾽βοϊυῖο 
τεϊδί !οΠη5 οὗ (Π6 Ἐδίμου δηὰ [6 δοὴ νου 
᾿ν]ἱοϊδίίοη οὗἉ ἴῃ οπα θαυδὶ σοάμεδά. ὙΒῸὸ ἑδεῖ 
(Πδὲ ἴποτὸ νγᾶβ δῃ Θϑϑθητὶ ἤίποββ, ἢἢ νγδ ΠΊΔΥ 
80 5ρΡεᾶκΚ οὗ πηγϑίεσιοϑ νυ ἢ ἰγδηβοοπάὰ υτηδη 
Ἰδησιαᾶγο, ἴῃ ἴπς [πολγπδίίοη οὗ ἴἢ6 ϑοη, θῆ- 
αὔθ 115 ἴῃ 5ΟΠῚΘ πηόάϑιιγα ἴο ἀρργομοηὰ [ἢ 5 
ἀϊδιϊποϊίοη οὐ ριοαΐποςβ, δηὰ δἷσοὸ ον [πὸ 
τείυτιι οὗ ἴῃς ϑοὴ ἴο (ἢς Ἑδίπογ, δέοσ (ἢ 
δι ΠΙ πηοπὶ οὐ Η!5 πηϊϑββίοη, ννγουἹὰ Ὀ6 ἃ Ξοιγοθ 
οὗ ογ ἴο ἴποβ6ο ννῆο ἰονοά Ηΐτη. 866 Νοίο δἱ 
ἴῃ επὰ οὗ ες Οπδρίοτ. 

20. “1π4 ποαυ] αἱ [ἢ]5 ογὶϑῖὶς (χὶϊ, 1), 
ὝΒοη γουν ΔἸ 15 δρουϊ ἰο Ὀ6 ρυΐ ἴο ἴπ6 ἴοϑξ, 

1 δαῦε 1οἰά γομ] οὗ τὺ ἀδραγίυγθ, δῃὰ γεῖ 
Βλοτο οὗ ψυπΠδῖ 15 ἱπιρ] ἰϑὰ Ἰη [ἴ, δεγῶγε ἐΐ εορρεὸ 10 
36... Τῇ πιοάε οἵ ϑοραγαίίοη, ποῖ γεῖ γοδ᾽ ἰβϑεὰ, 

του] ρσγονὸ ἴδ στοαῖοσι ἰγίδὶ ἴο [6 δροϑβι εβ᾽ 
ξλῖῖῃ. Βυῖΐῖ [Π6 τϑβυ 15 νυν ἢ ΓΟἰ]οννοὰ βοὴ ἃ 
ΤΠ οδῖῃ ννου]ὰ αὔοτγνναγάβ σηδῦϊο ἔμθηὶ ἴο γιὲ 
ἔογ ὄνθσ, Οὐοπιρ. χὶϊ!. 19. 

ἐραὶ γε »πίσῥέ (Ὡλ8. 0} δεουε) ΤὌδο δῦξο- 
Ἰυΐϊα 56 οἵ (ῆς ννογὰ ἱπο]υάθ5 41} [6 ϑρες!δ) 
τηδη εκίδιίοηβ οἵ ἐδ. ΟἿΠΟΥ σείεγεηοθβ ἴο 
[6 χγουηὰ οὗ δϑϑιγαῆςε ἴο Ὀ6 ἔουπὰ ἴῃ [ἢ 
Τ,οτὰβ ριθάϊςτοηθ Οσσυ, ΧΙ, 19, ΧΥΪ. 4. 
ΟΟμΡ. ᾿. 7, 41, ἵν. 42, 43, ΥἹ, 64. 

80. Ηεγεαῆεγ 1 αὐἱΤὶ ποὲ 1αἰὰ.. 1[1ἴ6- 
ΤΑΊΪΥ 1 Ὑ111 πὸ ὭΟΣΘ 811... 

ἐδε ῥγίπες οὐ δὲ: (ὉᾺ.6) «υογί 4 χιϊ. 31, ποῖδ. 
εον»ριο} }] Ἔνεῃ ΠΟΥ 5 φοπληρ ἴῃ ἴπ6 ρεύβοῃβ 

οὗ ἰἴοϑο ψποπὶ ἢς ἱπϑρῖτοθ. ΑἹ] οἴ οῦ θηθ- 
ΤῊ 65 ἄγ, ἃ5 ἰζ ννόσθ, ἴῃ ἰπϑίγιιπηεηῖ5 οὗ ἴδ 
ΟΠΘ 5τεαΐῖ δῃογ. ὙΠῸ 1 ογά, τ 1} Ὀ6 οὔ- 
βϑογνθά, βρεᾶκβ οἵ ἴδε “ποῦ δηά ποῖ οἵ [δς 
βυδογάϊηδίε 5ρὶ γι 5, δηά σοηίοτηρίδίοϑ ἢ]5 δου 
(Ὠγουρὴ τε. Οοπιρ. ΕρΆ. νἱ. το ἢ 

απα δαί ποίδίηρ ἐπ γι] Μοτὸ οχδςοῖυ, σμαᾶ 
π ὃ Ὧ6 ΒδαὮ ποῖΒίη--Ποίδιης ὙΒΙςἢ 
1115 απάθσ ἢἰ5 ρονγοσ. ὙΠοτῈ νγὰβ ἴη᾿ ΟΝ Γισὶ 
ποίμίης ννῃϊςῆ ἴῃῈ ἀον! σου]ὰ ςοἰαῖπὶ 845 θ6- 
Ἰοηρίης ἴο 5 ϑβϑονεγεοίρῃηϊυγ. ἴῃ οἴποιθ ἢδδ 
πᾶς (δὶ νος ἢ 5 5 οὐνῆ, δηὰ δπίοσοδϑ 
ἀοδλίἢ ἃς 5 ἀυο; Ὀυϊ (τσὶ οἤεγεὰ ΗΙπιϑοϊ 
νοϊΪυπίαγγ. Ηδ ννᾶ5 ποῖ οὗ (ἴδ νου] ὰ. “δὶς 
οδίθπαις ἤοη ογθδίυγαγι πὶ θὰ ρεσοσδίογιπι 
Ρυϊπεῖροπὶ ἀϊαθοΐαπὶ᾽" (Αἷιρ. σα ]ος.). 
Τυ5 [6 νγογάβ ἰηά γος Υ δηὰ ὉΥ ̓ πιρ]ϊο8- 

ἔίοη αῇῆγπι ἢ 6 5'Π]6βθπθ85 οἱ ΟΠ ςῖ, ἀπὰ Ηἰ5 
ἔτοθάοπι ἔγοπι [86 ροννοῦ οὗἉ ἀθδίῃ. 

ΎΠο ἔννο δεῖ νης ἢ 5θονν ἴπ6 πδίυτο οὗ 
ΟὨ σις Ῥαβθίοη ἂἃῖθὸ ἢτϑί Ἴοογαϊπαίοα, δηὰ 
ἴΠοη Ηἰς ἔχθεα δοίϊοπ ἰ5 σοπίγαϑίοα νυν ἢ ΤΠοτα : 
[δε ῥσίποθ., ςογηϑῖῃ σηπ6 ἣς δίῃ... διέ τῃδῖ, 

Τῆς ἰοννβ δὰ ἃ ἰγδάϊτίου πὶ ἤθη 
δηρεὶ οὐ ἀδαῖῃῃ οδπὶς δεΐοτε [αν ἃ μὲ οὦ 
ποῖ πυτγί πὶ θεσδιι56 ἢ6 ννᾶ5 οσσυριοα υποθλ9- 
ἰπεὶγ ν ἢ Ἰοῖῖγ ἰπουρῆ 8 (ΝΥ Πϑο ἢ, σά ἰοε.). 

381. Τῆε ςοπεοίγιοζίοη οὗἉ [Π|5 γϑῦϑα ἰ5 ΘΟ πΊδ- 
ὙΠλῖ υποετίδίη. ὙΤὴὸ ἤγθὶ ραγὲ ΤΥ Ὀδ ἀθ- 
Ῥοπάδηϊς οἡ ἴπθ ἰδϑὶ οἶδιιϑθ: γίνε, ἐκξὲ τὼ: 930 
δεποῦ.. δαὶ δὲ «υογίά,. απά δαὶ 44... Φυδη 20 
1 ἀο (Μαῖϊ. ἰχ. 6); Ὀυΐ [ἢ]9 ἀτγαηροπηεηΐ ἰβ 
ἴοο τιἢοεῖαὶ, ἀπὰ ἐοτοίξη ἴο δῖ [οἱ 5 ϑίγῖδ. 
[{ τδη (ἢς ἸΔϑὶ οἰδιιϑα ἰ5 ϑοραγδίϑα ἔγοπι ννῆδὲ 
Ρτθοθάδβ, ἴπογο 5111} τοπιδῖη ἵἔννο ροβϑὶῦ]θ ἰηϊοῦ- 
Ρτεϊδίίοηβ. ΤῊ ἤγϑῖ οἴδυϑο ΊΔΥῪ ὃ ἀορεηάοηξ 
ΟἹ “501 ἀο :᾽" 2.6.1 ρὸ ἴο ποεῖ ἀδαίἢ ἐῤαὲ 
Ὧδε «υογίά.. αηδ ευρη α....εορηασηδηε. Βα 
1158 ἀττδηροτηθηΐ 15 ρθη ἴο ἴπὸ 5ξᾶπιὸ οὐ) δςτίοῦ 
ἃ5 ἴδε ἔοτποῦ οὔθ, δηὰ βοραγαῖθα σπηδίυγα 
[Πε εὐ “4...Ζο... [ἴἴ τεγιδίης (πεγοίοσο ἴο 



ὍΚοε (6 Τροηϊηρ ρἤγαϑο ὁμ ἐδαὶ 85 εἰ! ρ Γαδ] 
ΠΟΠΊΡ. ἰχ. 2, ΧΙ, 18, χν. 29: Σ [οῃη 1ἱ. 19): 
μέ 1 ϑυγγοηάου πιγϑοὶῇ ἴο βδιβογιηρ δηὰ ἀθδίῃ 

--Οτῳλἰαῖ σοπιοί ἴο ρ455 νυ Σοἢ Μ}}}} σοπθ ἴο ρᾷ55 
---ῤαΐ ἐδὲ «αυογἰά... ὙὝἢα οτος οὗ τὴς σοηίγασὶ 
ἷ5 οὈνϊοιϊδ : δὼ τπουρῇ {Π6 ρυίηςς οὗ ἴδ6 ννοτ]ὰ 
845 ΠΟ οἰδιτῃ ὕροη πιο, 1 ἔγθοὶυ οὔεσ. πιγϑεὶῇ 
ἴο ἴῃς υἱϊζοιτηοσῖ ροννοῖβ οὗ δυν]], ἴο ἀδαῖῃ ἴῃ6 
ἰαϑὶ ριιηϊδῃπιοηΐ οὗὨ 5ἰη, ἴῃδξ ἴῃ τὸ ἰῃς ννοτὶ ἃ 
Ἰ56 ΙΓ ΠΔΥ 566 (6 ργεδῖου ρονγεσ οὗ ἴονθ, δπὰ 
80 ἰοατὶ (1 Οοὐ ν}}} [δὲ (ἢς Κιηράοιῃ οὗ 
δαίΐδῃ ἰ5 ονογίῃγοννῃ. 

ἐδε «υογἰ 4 (Οοπιρ. χνὶϊ. 21, 23. 
απά α:...}] Ἰἴ 15 υποογίδίη ὙνΒοῖμοσ [ἢ 15 

εἶαιιϑθοὸ ἀοροπάς οὐ ““Κπονν " οὐ ποῖ. ΤΠ 
5686 ἰ5 ἴΠ6 54Π|6 ἰπ Ὀοΐἢ σᾶ965: οΟὐδάϊοποθ 
βονν5 ἔγοπι ἴονθὸ δηὰ πιδηϊξεϑβίβ ἴ, (οπιρ. 
Ἡδεῦγ. ν. 8: 1: [οἢῃ ν. 3. 

“γίδες, ἰεὶ Δ 5ὸ ῥεμεε] ὍΤῆδ σοϊηοϊάδηος οὗ 
ἴῃ. ρῆγαδε ἢ Μαῖιῖΐ. χχυΐ. 46 ἰ5. ἰπι ογοβίηρ. 
Τὴὲ ψνογάβ ἅτ βιοἢ 845 ννοιὰ δίυ γα! γ Ὀς 
τοροδίοα υπηάοῦ ἰἰκὸ οεἰγουπιδίδποο. Κνὲ 
Ἰδὲ δυρροθα (μα δῇοσγ ἴμεϑε ννογὰβ ὑγεῖῸ 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΙΝ. 
δροκοη ἴπῸ 1 οτὰ, ὙΠ [Π6 εἴονεη, δὲ οποο 
ἰοῦ τἴδ6 πουϑθὲ δπὰ σψεπῖ οὐ ἴδε ΨΑΥ νη ϊςἢ 
βηδῦγ ᾿ἰοὰ ἴο ει ιϑοπιδῃὸ. δηὰ σοπϑοα ΘΠ] 
(δῖ ἴῃ6 ἀϊθοουγϑεβ ἡνΙ ἢ ΟΠ] ον, χν.---ΧΎἹ,, 
ὙΕΙῈ ϑροίεῃ ἂἴοσ Ηὀὀδ δὰ βροῆθ ἔγτοπι ἴπε 
ὈΡΡΕΙ σοοῖλ δηὰ Ὀεέογε Ηδ Ἵγοβϑεά {Π6 Κιάγοηῃ 
(χνη. 1). 
ΤΠ ΟΥΠΟΥ σιρροβίίοη, [δὲ πὸ 1 οτὰ αϑοσ 

Τὶ 5 ἢ 51}}} ᾿ἰπρογοὰ ἴῃ ἴῃ6 σοοπὶ, 85 ]] οὗ (}6 
που ῖ5. οὐ ἴδ σοπηπρ Ἔνεηΐβ, Ἀρρϑᾶγβ [ὁ Ὀδ 
ὙΠΟΙΟΎ δραϊησὶ ἴπ6 οὈνιουϑβ ἱπίεγρτείδείοη οὗ 
(ἢ παγγαίϊνο, δηᾷ ἴο ἀἰϊδγεραγά ἴπῸ οἰθᾶσ ἐϊ5- 
Ἐποϊίοη ἱπ σδασγαοῖοσ δοίννθεπ [δ θεῖο δηά 
ἰαῖογ ἀϊβθοοιιθοβ. Οηἡ ἴῆθ οἵδε διδηΐ, ἴΠῸ 
ψνογάβ ἰῇ ΧΥ ]. Σ, φὐεηξ ἡογίδ.. οὐ δὲ ὀγοοῖ 
Κἰάνγομ, συβα πὸ αἰ συ Υ, ἴοσ [15 “" χοίϊπρ 
ἔοσγίἢ "15 ον θη ἰη γοραγὰ ἴο {|| βδογοά οἰ Υ 
δηά ποῖ ἴο ἵπε πουδε; ΠΟΥ 15 ἴπεγε δηγτίηρς 
ἴῃ [Π6 δυγιρίηθθα οὔ ἴπε παίσγδῖίνο ὉΠ|ῚΚῸ δῖ 
ἦοΠπ᾿5 πιεϊδβοὰά. Εὐγίβεγ, [ἃ πλᾶν 6 β3αἱά (μὲ 
1 τῃ6 ςοπιπιαηά δὰ ποῖ Ὀδθὴ δείοα ὑροη 
Β0Π16 ποίΐοθ οὗ ἴδ Ἂἀδἰλ σνουὰ δᾶνθ Ὀδθῃ 
ξίνθη. 

ΑΘΘΙΤΊΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΞ ου (ΒᾺΑρ. χιν. τό, 28. 

106. ΤὮο νογὰ παράκλητος, ἰΓαηείαϊεα Οο»:- 
ἡ ογίογ ἴῃ 1818 ραβϑᾶρθ, 15 ἔουπά ἰη (πΠ6 Νεὸνν 
Τεβίδπηθηξ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴῃς στ ηρβ ρὲ δῖ [Ήὁἤη. 
[τ οσσιιγβ ἔουγ {π|ὲ5 ἴῃ ἴπ6 Οοβρεὶ (χῖν. 1ό, 
46, χν. 26, χνὶ. 7), ἀπά ἰ5 ἴῃ ἴποϑ6 ρίδοθβ Ὁπὶ- 
ἔογπ!ν ἰγαπϑὶαίθαά Ου»ηογίθυ; δῃὰ οςα ἴῃ 5 
ῃγϑὶ Ερίϑῖ]ς (1. σ), ἡ Βοσθ ἴὶ 5 ἐγαηϑίδιεα δά- 
“αοεαίς. ὮΙ 15 ΩῸ Πλλγρηδὶ]ὶ σοηάοτῖης ἴῃ 
ΔΗΩΥ͂ ΡΪδεδ, 

ὙΠΙ5 ἀουθῦῖε τοηδοσίηρ ἀλῖος ἔγοπι ὟΝ ἸΟ ΠΕ. 
ΒοΙδ τὸ ΨΝΊΟΠΙΘ νεγβίοηϑ ρῖνε Οὐρη ον εΓ 
πτουρῃουΐ ἴΠ6 Οὐοδροὶ δηὰ χάνοεσίε ἴῃ [86 
Ἐρίβιιθ, Ὑγπάδϊς πᾶ5 ἴπθ ϑᾶπὶθ σοηουηδϑ : 
δηά ἴῃε ἴνο ννογάς ἤανθ Ὀδθη ῥγοϑογνθὰ ἰῃ ἴΠ6 
ἰαῖεγ Εηρ] 5 Βι ᾽ε5 ((πῈ Οτεαῖ Βί ᾽ε, (ἢ6 
Βιϑῃορϑθ᾽ ΒιΌ16, σεπενα, Κίηρ [4π|655) ἢ 
1Π6 χοορίοη οὗ [δ ἀμβιοπιίϑῃ, ψΉΙΟἢ ρῖνοβ 
Ῥαγαείείες ἴῃ ἴῃ6 σοβρεὶ δηὰ σχάνοεα!ε ἴῃ [6 
Ἐρίϑι16, 

ΤῊΙ5 ναγίδίΐοη, το 8 ἔοιηάὰ 450 ἴῃ 
Τὸν (Τρδεον, Οοβρ., ξῶγργεεδον, ἘΡ.), 15 
ὈΠΑ ΘΒ ΟΠ ΟΪγ ἄϊθ ἴο ἴπ6 ᾿ηἤιθπος οὗ ἴδ6 
1,δπ Ψυϊραῖο, νΠ ἢ δ45 βαγαεζρίς (βαγα- 
τἀ ἰη 1π6 Οὐβρεὶ δηὰ χόυοεαϊις ἴῃ [6 
Ἐρίϑῖϊο. 
ΤΠ δαΥἷΐγ [Αἴ σορθθ ἂζὸ ἀϊν! ἀεά, δηὰ ποῖ 

ΑΙνναγϑ ᾿οηδίϑίοηΐϊ, ἱπ ἴπ6 Οὐβροὶ. [ἢ χν. 26 
δηὰ χνΐ, γ, δαί., δῃὰ ἴῃ χὶν. τό, ῥα, Κέξεγε. 
Οοἱῥ., σῖνο ἴῃ6 τοπάογίηρ σώνοεαμ. ἴῃ [86 
Οἴποσ οῶ565 Ῥα) ἤέεγο ἤξεγ. Οοἰἱό. Οογό. γψῖνε 
αγαείει. (βαγαοίδ). Ὴ5 ἀϊνίδίοη ἱπάϊοδἴο8 
ἴῃ). οχ ϑίοησο οὗ ἴπδῸ ἔννο τοηάογίηρδ ἔτοπὶ ἴἢ6 
ολυ οϑὲ {ἰπιθβ, 80 (πδὲ ᾿ξ 15 ποῖ ροβϑβίὉ]6 ἴο ϑΑΥ͂ 
(δὲ οὔς ἰ5 ἃ οοἴτεοίίοη οὗ ἴΠ6 οἴποσ. [π ἴῃς 
Ἐρίβιῖο {86 σεῃάογίηρ 5 (1 Ὀε ονθ) υῃ ΟΣ ]Υ͂ 
αάνοεαέι. 

ΝΟΑΙΥ 411] ἴ6 οἴδοσ δαυ νοσβίοπϑ, [86 
ϑγιίδς, Μεπιρμις, Ατδδίς, δὰ ᾿Ξ ορίς, 

Ἀγιυ 7.:|.----Ν οἱ.. ΠΠ. 

Κοορ ἴπῸ οτἱρίῖπαὶ ννογὰ Ῥαγαείδηι; δῃὰ ἴξ ἰ5 
ἸΠΚοΙγ, Ὀο(ἢ ἔτοπι [ἢ]15 ἕδοϊ δηὰ ἔτοπι [86 υϑ6 οὗ 
(Π6 ννογὰ ἐπ ἈϑΌϊηϊς νυτιίογβ, ἰμδὲ τ Του πά 
ΘΑΥΥ δηά νἱάθ συστθποῦ ἰπ ἰδ Εαδῖ. Τῆς 
Τμοῦαῖς κίνες ἀϊβεγθηῖ τοηάεσίηρβ π΄ {86 
Οοβροὶ δηὰ ἰῇ ἴδε Ερίϑβες ({ἱρπείοοῖ, "Ἀ6- 
νἱϑίοη οὗ Νεὸνν Τ οβίαπηθηϊ,᾽ Ρ. ςς, ποῖε). 
Αποηρ ἴῃς [,41π Εδίμετα ἴῃ αυοίδί!οηβ 

ἤτοσῃ ἴῃς Οοθϑρεῖ, Τογίι Δ ΒΌΠογαὶ  δάορὶβ 
(Π6 τοπάογίπρ σάνοεαμι, ᾿ου ἢ ἢ6 .565 4͵]90 
αγαείενμα, πὰ ξῖνοβ δῃ ἱπάοροηάδηϊ τοηδογίηρ 
ἔχον 10 (' ἀς Ῥυάϊς.᾽ 19). “άυοεαΐ: 15 ῖ50 
Ρτοάογηϊηδηΐ ἰῃ Νονδάδη, Ηπλσυ, δηὰ [υςϊξογ,. 
Αἰῦτοθο δηὰ Ϊετοπια οὐ ἴπε οἴπεγ παπά 
ὈΞΌΔΙΪΥ εἰν βαγαείσεια. Οὐονσοία!ον, οσουβ 85 
ἃ τοηάοη ἴῃ ΗΠΑΓΥ, [ςσοπιθ, δηάὰ Οτοβίυ8. 
Ιῖπ ἴῃς Εριϑί!ς φὐνοεαί 18 ἰουπὰ ἢ ΠΠπ|1Ὸ 
ναγιδίίοη, ᾿που ἢ Ατηῦτοβο, γιςοΐοσ, ἀπά νὶρὶ- 
Ἰυ5 τοδὰ ἴῃ βοπῖὲ ρίδοες βαγαεἼείοίμ. 

ΤΗΟ ΕΠ Ἰϑἢ τεηάογηρ ὁ’ Οοπιίογίεν " δρ- 
ἴο πᾶνε Ὀδεη ἐοιτηθὰ ἀϊγοςν ἔγοπὶ [ἢ 6 

ψογῸ ““ἴο ςσοπγέοτῖ,᾽ 1.4. ἴο 5ἰγεηρίπεθη (σοΙΏΡ. 
ἍνΊο, Ερἢ. νὶ. το, δὲ γε εο»ηγογίεώ, ἐνδυνα- 
μοῦσθε, εοηγογ!α»ἰπῆ),) ἂῃ δαδριδίοη οὗὨ εοη- 
,ογίαγε. Τῆ6ὸ που εοηϑογέαίοσ ἄοεβ ποῖ 
ἌΡΡΘΑΓ ἴο 6 ἔουπά ; ΠΟΙ ἰ5 ἴΠοτο, 45 ἔαγ δὲ ]Ϊ 
οἂπ ἰθᾶτῃ, ΔΠΥ σοιτεβροπάϊηρ Εσθηςἢ ννογά, 

Ῥαββίηρ; ποὺ ἔγοπι ἴῃ ὨΙβίοΟΥΥ οὗ ἴῃς νογὰ 
ἴῃ ἴδιο ἱγαπϑίδίίοης οὗ [6 Νεοὺν Τοθίδηηεηϊζ, 
νυ ἢ] ἢ ΔΏΔΙΥ ἰοανεβ ὺ5 νυν ἴἢε οἐΠοῖςο Ὀεϊνν θη 
1η6 τοϊθηϊοη οὗ ἴπῸ οὔ ίπαὶ τοῖτῃ ῥαγαείείι: 
δηά 6 τεπάθγηρ σάνοεασ, 6 Βὸὼὸ οὐ ἴο 
οοηϑίάος {Π6 πηοδληΐϊπς οὗ πὸ ψογὰ ἱπάδρεοη- 
ἀδηῖγ. Τὶ οὐξῆϊς ἴο 6 ἀεοίϑινοὶΥ ἀοῖοῦ- 
ταϊηοά Ὁγ ἴπ6 ἔοττη οὗ (6 νγογά δηὰ οοπιπιοῃ 
᾿5λρο, 1η|655 ἴποσὰ Ὅ6 δηγίπίηρ ἴῃ ἴΠ6 σοηίεχξ 
ὙΓΒΙΟὮ ἱπιρεγδι νεῖν γεαυΐτες ΞΟΠΊ6 Οἴει. 96 3Ε. 

(α) Τἢε ἴοσπι οἵ ἰδς νοκχά ἰ5 υπαυεπίου» 
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ΠΝ δ ἀήϑηνς Τ οδῃ ῬγοΟρΡοΥΪΥ πιθδη ΟΠΪΥ͂ ὁ’ ΟΠῸ 
εδ᾽οὰ ἴο ἴπ6 5:46 οἵ δηοίμοσ,," δηά ἱπδὶ ἢ 
πε ϑεοοῃάδγυ ποίϊοῃ οὗ σουπβε!!ηρ ΟΓ 80 
Ῥογίίηρ ογ διάϊηρ τ. Οὐ ἴδμεϑε ἐδιηὶ τὴν 
οορπδία ἔοστῃβ (κλητός, ἀνάκλητος, ἀπόκλητος, 
ἔγκλητος, ἐπίκλητος, σύγκλητος, ὅζς.) Δπά πε 
υ6 οἵ ἴδ (παρακαλεῖν) ἅτ ἀεεϊδῖνο. Νο 
ὀχδίηρὶε οὗ ἃ |κὸ ἕοττῃ υνἱι}} δὴ δςῖίνε (τ! 6) 
86η56 οδῃ 6 Ὀτουρμΐ ἐοσγινασζά. 

(β) Ἴδε οἰδϑϑῖςαὶ υ8ὲ οὗἩ ἴπ6 ννογὰ 5 θαυ δῖ 
οἷεασ. ὙΠῸ ψογὰ 15 υϑοὰ ἰδοΠΠΙΟΔ}Ὺ ἔοσ ἴδ 
“( Δἀάνοσδίε5 " οὗ ἃ ΡΑΙΎ ἴῃ ἃ οδιι56, ἀπά 5ροςὶ- 
ΑἰΪγ ἔογ δἀνοσαῖθβ ἔἕογ ἴδε ἀείδβηςθ. 8ὅ0 ἢ 6- 
ΓΛοϑ ΠΘη65 ΞρΘΆΚ5 οὗ ἴΠ6 δη ΓΟ δ 165 ἀηὰ Ρεγϑοηδὶ 
ἱπἤιεπος οἵ δάνοςδίεβ (αἱ τῶν παρακλήτων 
δεήσεις καὶ σπονδαί, "ες Ελ]58 [,6ξ.᾿ Ὁ. 241. 
ΟομΡ. " ᾿ς Οοτ. Ρ. 275). 

(γ) Τε ννοσὰ 15 ποῖ ἔουπά ἰπ {π Χ Χ'; 
δυῖ ἱπ [οὉ χυὶ. 2 παράκλητοι οὐςυΓ5 ἴῃ Α4υ]α 
δηὰ Τπεοάοξίοῃ, ἔος πὸ ΕΧ Χ, παρακλήτορες 
ϑΥΠΊΠΊ. παρηγοροῦντες) 85 ἃ τοπάεγηρ οἵ ἴδε 
εὔγονν ὉΠ. ὙΠ οΓΟ 15 Ποννενοῦ ΠΟ γϑάβοῃ 

ἴο δυρροβε ἴμαϊ (πε ἵἴννο ψογάϑβ ἃζὸ ἰάθηζίςδὶ 
ἴῃ πηοδηϊηξ ; δηὰ ᾿ἴ ἰ5 {κοὶγ {μαι [Π6 4ϑϑοςῖδ- 
ἰἰοηβ μος παὰ ραϊμογεὰ τουηὰ παράκλητος 
ἴῃ [86 Ξοσοηὰ ςεπίυτΥ ἰοὰ ἴο πὸ δι ϑειτυςοη οὗ 
ἃ ςοπιπΊοη ἴογ ἃ γάτα ψνοτγά. 

ῬΉΠΟ υϑ8ὸ5 ἴῃς ννοσὰ ϑευθγδὶ {{π|605 πὰ ἴῃ 
Οὔαγαοίοσιβῖς 56η565 45 σά υοσοαίς ΟΥ̓ ΕΓΟΓ“ΟΓ, 
ἐἾὟγο πιυκὶ Ππὰ.." δὲ νυ ο5, “ἃ πιοσγε ροννεγί] 
δἀνοςδῖθ ΟΥ̓ ννποπὶ (πὸ δ ρεγοσ) Οδῖι5 νν}}} 
Ὁ Ὀτουρῆῖ ἴο ἃ ἕδνουγδῦϊο ἀϊβροβιτίοη ἰονναγὰβ 
08 (δεῖ παράκλητον.. εὑρεῖν.. ὑφ᾽ οὗ Ταΐος 
ἐξευμενισθήσεται) ; ἀπιὰ ἴπδῖ δἀνοςδῖο 15 ἴῃ 
ΟἿ οὗ ΑἸοχαπάγία... δηὰ ἴἃ ννἢ}] υ86 115 δά- 
ὙΟΟΔΟΥ (παρακλητεύσει)..." ("ἴμδξ. ἴῃ ΕἸδος. 
οόϑ8 ΒΚ. (ὐοπ!ρ. Ρῥ. 967 Β). 

Απὰ ἰπῃπ Δἃποίποσ ρίδοθ, βρεακίηρ οὗ [πὲ 
ξαπεϊίοη οὗ ἴμε ΗἸφ Ῥηοβῖ, μ6 5ᾶγ5, “"1ἴ ννᾶβ 
ΠΟΟΟΘΒΑΓΥ ἰπδὶ ἢ6 ὑπο [25 Ὀδθη σοηδεογδίοα ἴο 
ἴπ6 Εδίθοῦ οὗ ἴῃς ἴὐπίνοῦθε 5ῃοι]Ἱὰ ἘΠΊΡΙΟΥ ἃ5 
δάἀνοσδῖε (ἰπίθγοθθθοῦ) οὔθ ποδὶ ρεγίεςϊ ἴῃ 

ε ΜΙ ΓΘ, ὄνθῃ ἴπ6 ὅοη, Ὀοΐῃ ἴο οὐϊδϊη ἔοΥ νη 655 
οὗ 51π5 ἀπά ἃ ΒΌΡΡΙΥ οὗ πιοϑδὲ Ὀουητῆι} Ὁ]655- 
ἱπρ5᾽ (παρακλήτῳ χρῆσθαι τελειοτάτῳ τὴν ἀρε- 
τὴν υἱῷ πρός τε ἀμνηστίαν ἁμαρτημάτων καὶ 
χορηγίαν ἀφθονεστάτων ἀγαθών) (' ἀὸ Υ]ΐ. 
'Μοϑβ.᾽ 111. ὃ 14, 11. Ρ. τὸς σα, (ΟὐΟμρδΙῸ “ ἀδ 
Οριξ. Μυμπάϊ,᾽ ν. 4 ). 
(ὃ ΤΠε νοσγὰ 15 ποῖ υηΐτεαυεηΐ ἴῃ (Π6 

Ἀδοδίηϊςαὶ τυτίϊοσθ Βυχίοτγ (5. νυν. ὉῬΡἽΒ) 
δῖνεβ ϑουθγαὶ 1πίθγοϑτηρ ΘΧΑΙΊΡΙ65 οὗἩἨ 15 1.56. 
«ἨΗΦ6 ψ8ο ἢ1Π]5 οὔθ ργεςορί Β41η5 ἔὺγ ὨΙΠΊβο] 
οπ6 δάνοςδίε (παράκλητος) ; 6 ΨγὙῆὴο ΓΠοπηπ 5 
ΟΠδ ΚΓΔΗΒΡΤΟΒΒΙΟΏ Κ41η5 [ῸΥ Πἰπιβοῖῦ ομδ 80- 
οὐυϑεγ" (κατήγορος. ΟΟπΊρΡ. ρν. χί!. το). 
(ὁ [ἴῃ (ὴ6 ον ΏΪΥ ᾿υπάρτηθηΐ ἃ τηδη 5 δάνοσδίοϑβ 
(παράκλητοι) ἅτε τερεπίδηςε ἃπὰ ξοοὰ ννογίβ." 
ΑἸ] 186 Τξηϊοουβηθ85 (ςοπρ. Μαῖίΐί. νἱ. 1) 
δηὰ ΠΊΟΓΟΥ ν Ὡς δη [ϑγδοῖ ες ἀοοίῃ ἴῃ (ἢ 15 
Ὑγοῦ ἃ τὸ στοοξ ρεᾶςε δηὰ στεαῖ δάνοσδίοβ ὃὈ6- 
ἔννθοη δὶπὶ δηὰ ἢ15 Εδίῃοσ ἴἢ ἤδνθη," “Ὁ Αη 
δἀνοσεαῖο 5 ἃ φοοά ἰπίογοδδϑοσ Ὀείοσε ἃ πηδρὶ9- 
{γαῖϑ οὐ κηρ." 

(ε) ὙΒεῖε ἅσγὸ ἰηβίδποοβ οὗὨ ἴδε ὁσσυτγγεηοδ 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΙΨΡ. 
οὗ (δὲ νοσὰ ἴῃ δαυΐγ (ἢ Δ τυτιῖετθ. ἘΒ8Γ- 
πδῦα5 (' ΕΡ.᾽ ΧΧ.) 5ρεᾶκβ οὗ ἴποβδε ψγῆο τὸ 
εἰ Δἀνοσδίο5 οὗ ἴδ ἘΔ ΠΥ (πλουσίων παρά“ 
κλητοι) δῃά υη͵υϑὲ ᾿υάροβ οὗ (ἢ ροοτ." Απά 
ἴῃ {πὸ [,εἰΐοτ οὗ τὸ Ομυσοδοβ οἵ ν᾽ εηπε δηὰ 
1 γοηβ, νεκτυ5 Ἐραρσαΐπυπ, νο Βδὰ νο]υπιδΓΙΥ͂ 
ΡΙοεδάθαά (86 σδυϑὸ οὗ [5 ἔθ ον Ογιβιϊδη5, 15 
ΒΡΟΚθη οὗ 85 ""ἴδο δάνοοδίε οὗ ἴπς (ἢ γι ϑ11Δῃ5 
ψο δὰ ἴ[Π6 Αἀνοςδῖο ἰπ Πιπιϑοὶ, ὄνεη [ἢ6 
δριπὶ" (Ευθθῦ. "Η. Εν. 1). “ὙΚΞΡο ψ1}} 06 
οὖγ δἀνοοσδίο (τορώλητοῦ ει Π6 αϑὲ ἀδγ],᾿" 
νγὸ τοδά ἴῃ {πὸ ϑεοοηὰ Ερίϑιϊ6 οὗ ΟἸ]επηεηξ, “1 
να Ὀ6 ποὶ ἐουπὰ νυν» νγοῦκβ ΠΟΙΥ δηὰ 7ι.51 2 7 
(1. ΟἸεπι. 6). 
(ἢ Τῆυβ 186 ἱπάορεηάεπξς υδᾶρο οὗ {δΠδ 

[εγῃὶ 15 ρεγίθςγ οἶθᾶγ ἀπά ἰῃ ΞίΓεΐ δοσογάδηοθ 
τ 1ΠῸ ἔοττῃ οἵ {πὸ ννοτά. Βυῖ οὐ {Π6 οἵπεσ 
Βαπά, ἴῃ. Οτθοκ Ἐδίπογα ἰῃ ᾿ηϊογργεῖηρ ἴδ 6 
Ρᾶβϑᾶροβ οὗ ἴῃς Νεὲνν Τοδίδπηθηῖ σΟΠΙΠΙΟΠΙΥ͂ 
Εῖνο {ῃ6 ψογὰ δῃ δεῖϊνθ ϑδθῆ86, 45 ἴ{ 1ἴ νγέσα 
ἐς σοηϑοΪοΥ, "ὅπ 6 ὁποουγαρετ,᾽" ““ (ἢ6 σςοπὶ- 
ἔογῖοσ " (ὁ παρακαλῶν). ΤῊ Ϊΐ5 5658 15 ρίνοη ἴο 
πὸ ννοσγά 85 ϑδυΐγ ἃ5 Οτίρϑη, ἰξ ἈὐΠῆΠηι}5 σὰ 
6 τγυϑῖοά, ““ Ραγδοϊοίθ," ἢ ϑᾶγ58, ""ἴπ ἴῃ8 
Οτεοκ π45 16 ἴννο πιθαπίηρδ “ὙΠ εγοθβθου 
πὰ “σΟΏΘΟΙοΕΓ ̓  (ἀορτγοδαΐογοπὶ οἵ σοηϑοΐα- 
ἴΟΓΘΠῚ) ... Ραγδοϊοείῖθ ἤθη υϑρὰ οἵ ἴῃ ΗΟΪΥ 
δρι πὶ 5 ΘΘΠΟΓΑΙΥ ὑηάἀογείοοα 85 " σοῃϑοϊογ᾽ "ἢ 
(ἰ θεὲ Ῥπης.᾽ "1. 7. 4). ὙΒ6 ννογὰ 15 σεσίδ ΠΥ 
80 ἰηϊογργοίθα ὉῪ ΟΥγτὶ! οὐὨἨ ὠΤογιιβαίεπὶ (" (δῖ, 
ΧΥῚ. 10, παράκλητος...διὰ τὸ παρακαλεῖν), 
Οτεροσγ οὗ Νγββᾶ (' δάν. Εὐπουη." 11. νΟ]. 11. 
Ῥ. 431, Μίξῃο, τὸ ἔργον ποιῶν παρακλήτου... 
παρακαλῶν), πὰ πιοσῖ ἰΑῖε Οωτοοκ Ἐδίπετβ 
(566 ϑιιΐςεῖ, “. ν.). ὙΠὶ5 δάδρίδίίοπ οὗ ἴῃς 
86η56 Οἵ παρακαλεῖν 18 ἰῃ 4}} ΡΓΟΌΔΌΪΠΥ ἢ0Ὸ 
ἴῆοτο ἴπΔπ ἃ ἢοΐ υπηδίυγαϊ ἰϑοϊδῖίοη οἵ Οἠδ 
ξυπαίίοη οὗ ἴῃς δάνοσδϊίο, }ιι5ῖ ᾿πάοοά 85 ““ δά- 
γοσδίθ " [5617 15 τοραγάθα 45 {πὸ “" ρἰοδάοσ," 
δηὰ ποῖ 45 πε ρεγβϑοῃ ἢιγηϑοὶῇ “' σδ θα ἴῃ." [ἢ 
{Π15 ΨΑΥ ἴπὸ ᾿ηἰογρσοίδίϊοη σου 5 ἃ ρα δὶ 
ἀγῃ, Ὀυϊ ΌΥ͂ 8ῃ ἱπδοςιιγαῖες πιο ῃοά. ΤΠ 
δαἀνοςαῖθ ἀοεβ ““σοηϑοΐο " ἀπά ““ ςοπιξοτ ̓" 
Ἤδη ἢ 15 ς]]οα ἴο μοῖρ. Βυΐῖ [Π]5 ϑοσοπ δ 
Δρρ᾿Ἰσαἴίοθ οὗ ἔπε ἴογπὶ Ἵοδηποῖ Ὧδ υδοὰ ἴο 
σοηβιτῃ δῃ οΥρίπδ] πηϑαπίηρ ὉνΠἰοἢ 15 δὲ διαὶ 
νδγίδηςο νυν ἢ [η6 ἴογτῃ οὗ ἴῃς ννογά, δπὰ αἷϑὸ 
δραϊηδὶ υπάοιυδίοα υ,56ὲ οἰϑονγογο. [ἴ ΠΊΑΥ 4190 
Ὀὸ δά ἀοὰ {παΐ παρακαλεῖν ἰ5 ποῖ ἔουπά 1π ἴΠ6 
νι πηρ5 οὗ 81 [οδπ, ἰμουφῇ 1ἴ 15 σοπηπιοη ἴῃ 
[Π6 ΟἴΠΟΙ ρατίβ οὗ [ῃ6 Νενν Τ ἐβίαπηθηϊ. 

ΤΠε ςοηϊοχίβ ἴῃ ΙΓ ἢ (ἢς ψνογὰ οὁσουτβ ἴῃ 
[δὲ Νεὲν Τοβίδπηθηϊ ἰοδὰ ἴο ἴδθ βαπης σοπο]ὰ- 
ΒΙΟΠ ἃ5 6 ἔογῃι, απὰ {πὸ ἱπάθροηάρθηϊ υἰ5ᾶρῸ 
οὗ ἴ)6 νψογὰ. [ἢ σ Ϊοδῇη 11. σ, [Π6 βϑῆϑθ δας- 
τοεαίς δἰοηθ 5υϊϊ5 [6 ἀγριιπηεπῖ, του ἢ τ86 
Οτοοκ δίμογϑ οχρίδίη [86 ἴεστὴ 35 δρρ᾽ δὰ ἴο 
ἴπ6 Τογὰ ἴῃ {πὸ 8816 ΨΝΑῪΥ ἃ5 ἴῃ ἴῃς Οοβρεὶ. 
ἴῃ ἴῃ (ὐοβρεῖ δραίη ἴῃ6 ϑεπθεὲ οἵ δἀνοοδῖο, 
σουη56ὶ, οπθ ννΠο ρῥἰοδς, σοηνίηςοβ, σοην!οῖδ, 
ἴῃ ἃ δτοδῖ σοῃίγσγουθγευ, 0 5ἰγεηρίῃθηβ οὔ 
[86 οπὸ δδηὰ δηὰ ἀοίθρηἀε οἡ (ῃς οἴδοτ, πιοροῖ- 
ἴης ἔογσπιϊἀδὺ]ς διίδοκβϑ, 15 δίομε δάἀθαιδίο. 

Ομ γβὶ 45 ἴδ Αἀνοςσδῖς ρ]εδάβ [με δε! ονοτ᾽ 5 
οᾶυβϑεὸ Μὰ τπ6 ΕδΙΠΟΣ δραϊπδὶ ἴδ6 δοουϑοσ 



51τ. ΙΟΗΝ. ΧΙΝ. 
δαίδη (1 [οδη ἴἴ, τ. (Οοπιρατο Ἀοπι. νι. 26, 
δηὶ 41ς-0 Ἀσδν. χίὶϊ. το: Ζεςοδ. [1. 1). Τ Θ᾽ 
ΗΟΙ͂Υ ϑριπὲὶ δ5 ἴθ Αἀνοςδῖο ρ]οδάς ἴῃ6 Ὀ6- 
Ἰιονοῦ 5 σδι56 δραϊηϑδὲ ἴπῸ ννου]ά, [οῇη χνὶ. 8 ἢ. 
(ςοπηρ. ἰγέῃ. 111. 17. 2); δηὰ αδἷϑο (πῃ ηβι 5 
σδι56 ἢ (Π6 Ὀεϊϊονοσ, [ομη χὶν. )ό, χν. 2ό, 
ΧΥΪ. 14. 

48. Το Ξυρουῖοσ στοαίηοβϑ οἵ (6 Εδίπμουγ, 
Ὁ ΏΙΟὮ [5 αἢηγπιθὰ Ὀγ ΟἾ τε ἰὴ [Π6 ννοτά5 16 Ἂς 
Ἐαίδεν ἐς σγεαίογ δα 1, ὯΔ5 Ὀδοη Θχρί δ ποὰ 
ΤΑΔΊΏΪΥ ἴῃ ἔο ννᾶγ5: 

1. ϑοῖηδ ἢδνο ἱπουρῆς [Πδἰ [ΠΟΥ ἤᾶνα γείου- 
δης6 ἰο ἴῆδ Θβϑθητδὶ ῬουβοηδιὙ οὗ πὸ ὅοῃ, 
ἃηὰ σογτοβροηὰ ἰο {πὸ δύβοϊυἵο ἰἄθα οὐ {πὸ 
τεϊαίιοη οἵ Εδίπογ ἴο ϑοηῃ, ἴῃ Ὡς ἢ ἴπ6 ΕΔΊΠΕΟΥ 
85, πῃ Ροαγβϑοη β ἰδηριιᾶρθ, “" βοιηθίΐηρ οὗ 
ΘπΠΘης6,᾽" “ς5οπὶα κιπά οὗ ῥγϊοτγ.᾽" Ατςοοτγά- 
ἱπρ ἴο {Π|5 νἱονν [6 δπλίποηςοθ οὗ ἴη6 Εδίπογ 
1165 ἰπ {πῸὸ ἔδςϊ τπδὶ ἴπ6 δοὴ 825 (86 αἰ ν1 6 
Ἐϑϑθηςς ὮΥ σοπιπιιηἰςδίίοηῃ. 

2. ΟἸδΠοῖβ ραίῃ ἤδνθ ϑιρροβθοά (παῖ {6 
ψογᾶς ἤᾶνὸ τοίεγοηςς ἴο {πὸ ροϑι[οη οὗ [86 
δοη δῖ ἴπ6 {ἰπ|6ὸ σἤεη {ΠΟΥ οτο βροκθη. Οἡη 
{Π|5 δι ρροβι(ίοη ἴπ6 οπιίποηςο οὗ ἴΠ6 ἘΔΙΠΟΥ 
[65 πῃ Ηἰβ τεϊδτίοη ἴο ἴ86 ϑοὴ 8ἃ5 [ποδιπιδῖδ 
δηά ποῖ γεῖ φἰογι θά. 

Βοίἢ νἱενν5 ἂγὸ ρεγίδο {γγ σοηϑίϑίεηξ ἢ [Π6 
ὈΘΙΙΟΓ ἴῃ (πὸ πη Υ οὗ ἴῃς ἀϊνιηο Νδίυγο, δηά 

- Τδογοίογε νυ τῇ (Π6 Ὀο] ΘΓ ἴῃ ἢ 6 Θαιιδ!!γ οὗ (Πα 
Οοάμεαά οἵ (6 ϑοη νι {πῈ Οοάπεδά οὗὨ {Π6 
Ἐδῖμοσ. Απὰ ἰξ ψ}} ργοῦδΌΥ ἀρρθᾶγ ἰπδὶ {Π6 
ὉΠ6 νίονν ΓΟΔΙΪΥ ἱπρ}165 [Π6 ΟἾΠΕΙ ; δηά [Πδῖ, 
ἃ5 ἴδλτ 45 ἤπια) ἱπουρῇὶ σδη ρεπείγαϊο δυο ἃ 
Τηγϑίογυ, ἰδ 15 γρδδοηδῦϊε ἴο " σγουπὰ ἴδ6 σοη- 
ἐγυϊγ οὗ ἴπ6 πηϊϑβίοη " οὗ ἴπΠ6 δοὴ ὕροῦ ἴδ6 
ἱπιηδησηΐ ργθ- πλίηθηςσο οὗ (Π 6 ἔΔΙΠΕΟΙ. 

ὕπάος Δ εἰγοιπηδίδποθς ἴπ6 Ορ᾿πίοηβ οὗ 
ΘΑΓΪΥ τοργεϑεηϊδίνε νυγιΐοτθ ἀροη (ἢ6 ρᾶϑϑαρβδ 
οἴεγ ἃ πηοβί ᾿πϑίσγυςςνο ϑυθ)εςὶ οὗ βέυαγ. 
ΤΠ οαι]οϑὲ υ86 οἵ [Π6 ρᾶ5βαρὸ 15 οὗ ἀϊδρυϊοά 

τηοληίης. [ΚΕΝ Εὺ8 ({ ο. 202) ἰῃ ἀϊδουδβδίηρ 
Ματκ χὶ!. 32, δᾶγϑβ, “[{ ΔΩΥ͂ οὔθ ᾿ἱπαυΐγο 6 
τοᾶϑοη υνῃογοίογο ἴΠ6 Εδίδοσ, σουηπλη! ΔῸΣ 
ἴο {Π6 δοη ἴῃ ἃ}} {πΐπρϑ, μβδίῃῃ θη ἀδθοϊαγοά ὈΥ͂ 
π6 ϑοη ἴο Κπονν αἰοπὸ ἴῃθ ποὺγ ἀπά ἰδ ἀδΥ, 
πα οοιϊά ποῖ βηά δὲ ργοβθηΐ δὴγ [τϑ850η} 
ΤΏΊΟΓΟ 50 20]6 ΟΥἹ ΤΛΟΓΘ ὈΘΟΟΙΊΙ ΠΡ, ΟΥ̓ΤΊΟΓΟ ἔγοθ 
ἔγοπὶ ἀδηροσ, ἴῆδπ {Π|5 (ἔογ ἴῃς [ογά ἰ5 (ἢς 
ΟἿΪΥ ἵγιιο (υεγα.) Μδϑίου), [[Πδῖ 11 15] 1π ογάθγ 
1πΠδξ ννὸ τᾶ ἰοᾶγῃ ἰγουγῃ Ηἰπι ἰπαΐ {πὸ 
ἘΔ ΠΟΥ 15 Ἤνοσ 411 [πηρθ. ον ἐῤε Ἑαΐδεγ, ὮΘ 
5Άγ5, ἐς σγεῶίεγ ἰραπ ]. Απὰ 50 ἴῃ6 Εδῖβογ 15 
δηποιιποοά ὈΥ οὖὐγ ᾿ογὰ ἴο πᾶν {86 ργε- πη - 
ΠΟπΟΣ ἰῃ τοραγά ἴο κΚηονν εάρο, ἔογ [815 ρυγ- 

, ἴδαῖ ννὲ δἷ50...... δῆοιυ]ὰ ἰοᾶνὸ ρογίοςϊ 
πον ]θάξο δηά ϑιςΐ 4υοπίίοης ἴο σοά" (΄δᾶν. 
Ηκτ. 11. 28. 8). [ἴ [85 Ὀδοὴ υτρεὰ {παῖ 1Π6 
ΔρΡΙἸςαἰίοη οὗ ἴ86 ἐπουρῃῖ ἴο πλθῃ ϑῃῆεννβ [δὲ 
1Π6 τοίεγθηος 5 ἴο ἴπε [ποδγηδῖο ϑοη ἴῃ Ηἰβ 
ΒΟ ΠΙΔΠΙΥ ; ἀπά οἡ {πῸ οἴπογ Βδηά, ἴἢ6 φζόπογαὶ 
οοηΐοχτ οὗ ἴπ6 ραϑϑᾶρὸ δηὰ ἴἢ6 ἰεδοῆϊηρ οὗ 
ἰτεπᾶυβ 'ἰπ ΟἴθεΥ ρἷδοεβ (6... 1- 7. 4) [85 
Ὀδοω ῥγεβθοὰ ἴο ῥσονθ ἐμβε ῖς 15. βρεδιειηρ οὗ 
ἴ;ε 80 85 ϑοῃ. 

ΟἸοπιθηξ οἵ ΑἸοχδηάσγί ἀοδθϑ ποῖ, 45 [ὩΣ 85 
ΙΚηονν, τοίοσ ἴο ἰῃς ραβϑθᾶρθ. ὍΠ6 ἱηίοεγρτείδ- 
κίοη οὗἁ [5 ϑιισσοβθοσ ΟΚΙΘῈΝ (ἢ 252) 185 ἔτεα 
ἔγοπη 811} δίχα, που ᾿ἴ πος ἴο ὃδ 
ξυλτάεα σλτείι]γ. “1 δάπης,᾽" 6 βᾶγϑ, “ τηδὲ 
ΠΕΓΘ ΠΊΔΥῪ ὍΔ 5ΟΠΊΘ...... νν8ο πιδϊπίδίη ἰδὲ {86 
ϑανίουσ 15 186 πιοσῖ Ηἰζῃ Οοα ονὲσ 4}} (ὁ 
μέγιστος ἐπὶ πᾶσι θεός), Ὀυϊ νγε ἀο ποῖ ςεγ- 
ΤΔΙΏΪΥ Βοϊ]ὰ ϑδυςΐὶ ἃ νἱενν, ννο Ρεϊϊενθ Ηἱπὶ 
ψψ θη Ηδ δὰ Ηἰϊπιβοῖῦ: Τόε Ἑαίδεγ «ὐϑὸ :επὲὶ 
»16 ἐξ σγεαίον ἐῥαπ 1" (' ες. ( ε5.᾽ ν 11]. 14); ἀπὰ 
δρϑίῃ : “" ΟἸΘΑΙΙΥ ννα δϑϑεγί..... (δὲ ἴῃ6 ϑοὴ 15 
ποῖ παρῃκίοῦ τὔλη (ῃ6 Εδίμοσ, Ὀυϊ ΙΓ ΟΓΟΓ 
(οὐκ ἰσχυρότερον ἀλλ᾽ ὑποδεέστερον). Απὰ 
[15 ννῈ ΘᾺ Ὁ 85 ννὲ Ὀεϊϊενε Ηἰπὶ θη Ἡς 5αἱὰ, 
Τὸε Εαίδεῦ «υδϑὸ “ἐπὶ »ξ ἐς ξγέαεῦ ἐδαπ 1)" (ἰά. 
ς. τς. Οοῃ. “ἴῃ οἷ. Τ.᾿ ΥνἹ. 23; Ν1Π]. 2). 

ΤῊς ἰδησυδρε οὗ ΤΕΚΤΟΚΕΙΑΝ (Ὁ ς. 220), 
ἶκὸ τῃδὶ οὗ Οτίρθη, ἰ5 ορεῆ ἴο σῃιϑοοηβίγιςίοη, 
δυῖ 1 Ιεαᾶνεβ πὸ ἀουδὲ 85 ἴο [Π6 56η56 ἴῃ Ὑγῃ] ἢ 
86 υπάοτησίοοά [6 νογάβ. ““Ἴ 6 δῖοι," δ6 
ΒΑΥ5, "" 15 ἴῃς ννῇῃο]6 βυϊβίδηςθ (2014 τμόσἐαπεὶα), 
1Π0 ϑοη 15 Ὧη οὐυϊῆονν δηά ρογίίοη οὗ ἴῃ ννῃοίο 
(ἀεγέυαιίο (ς. 14) ἐοέΐμς οἰ ῥογέϊο), ἃ5 ἦε Ἡ]τη- 
5610 ἀδοϊάγοβ : δεεσις δὲ αι δεν  σγεαίεγ ἐῤαπ 
1... ΤΠ νόγγ ἕδςς (παῖ ἴῃς ἴοιτηβ Εδίμεῦ δηθὰ 
ϑοὴ ἅτε υϑοὰ 8ῃενβ ἃ ἀϊβογεηςθ Ὀοίνγθθο 
1Πποπὶ; ἔοῦ ἀϑϑΌγοαϊυ 411 τηϊηρο νν}}} Ὀ6 (μαδῖ 
νῃϊςἢ (ΠΟῪ ἅγὸ σ4]16ἀ, πὰ νν}}}] 6 οδ᾽]δὰ {πδὲ 
ννπἰοἢ ΠΟΥ ν}}}} Ὀδὲ ; δηά [ες ἀϊβεγθηΐϊ ἴθιτῃ8 
σβηηοῖ 6 ἜΘΥΟΓ ἱπίεγοπδηροά "ἢ (΄ ς. Ργαχ. 9). 

ΝΟΝΑΤΙΑΝ (ς. 2:0) 5 ΞΟΔΙΌΕΙΥ 655 ὈοΪὰ ἴῃ 
ἢ]5 τηοάδ οἵ ὀχργεβϑίοῃ: “[ἰ 15 ἢ (δῖ 
[[Π6 Εδίῃεγ] πᾶν ῥΓΠἹΟΤΥ (γίογ σ{1) ἃ5 ΒΔΊΠΟΓ, 
δίηςσο Ηβφ ννῆο Κῆοννϑ ΠῸ οὔίη πλιισῖ πϑος 
δανθ ρῥτγοσθάθηος οὐϑσ (αμίεεεάα!) Ηΐπι ψγῃοῸ 
[45 δὴ οτἱρίῃ. Αἵ ἴῃ6 βάπης τἰπιθ [86 50ῃ] 
ταδὶ Ὀδ6 1655, οἴηςθ Ησς κΚπον8 ἴῃαῖ Ηδ [5 ἴῃ 
Ηἰπὶ 45 μανίηρ 4η οὔ ψίη Ὀεσδιι56 Ηδ 5 Ὀογη ᾽ 
( ὲ Τηπ.᾽ 1.21. ΤὮε ννογάβ φμοαϊαν»ν»ποάο, 
αἰϊφμο ῥαείο, ἑουπὰ ἴῃ [ἢ6 συϊηπιοη ἴεχῖθ ἃ.Ὸ 
ΠΊΕΓΟ ἀμϑον 

ΤΠὸ νογάβ ἀο ποῖ ἄρρϑαγ ἴο Ὀδ ποίϊςθὰ ὈΥ͂ 
σγρηδη, ᾿πουρῇ Π6 αιοίεβ ἴποϑο νυ ϊς ἢ 1π|- 
ταθά ἰδίου ργοσεάθ. Αἵ πὸ Ὀερίπηΐηξ οὗ {πὸ 
Αὐδῆ σοΟΠΙΓΟΥΘΙΒΥ ΠΟΥ ΠπαίογΑ! Υ οᾶπις ἱπίο 
Ρτοπηΐπεηςε : ἀπά {ΠῸδησυδλεο οὗ ΑΜΕΧΑΝΘΕΚ 
οὗ ΑἸοχαπάσία, ἴῃ ἢ15 ἰοϊζοσ ἴο ΑἸθχδηάοσ οὗ 
Οοηκίδηςπορϊε (ς. 322), ν ὨΙσἢ ἰδ ομθ οὗ (6 
[υπάδιηεοηῖαὶ ἀοςσυπιοηῖβ οὗ πὸ Νίςθηθ ςοῃ- 
[ΓΟΥΟΥΞΥ, ὈΘΑΓΒ ὙΠ Π085 ἴο [6 96ῆ56 ἴῃ ΠΟ ἢ 
ΠΟΥ ννοῈ ΣΈΠΟΥΑΙΥ δοςοορίοα : “ὟΝ ὁ πιυκῖ 
ξυλτὰ,"" πε νντγιἴοβ, "" ἔογ ἴπὸ ποοροίίζοη Εδίμοῦ 
Ηἰ5 ῥγοροσ αἰ βη ΠΥ (οἰκεῖον ἀξίωμα), Αἰῆττη- 
πε ἴθαϊ Ηὀς [85 πο δυΐδποσ οὗ Ηἰς Βείηρ 
(μηδένα τοῦ εἶναι αὐτῷ τὸν αἴτιον λεγοντΒε): 
δηά ννὸ πγιιϑῖ δϑοϑίρηῃ ἴτθ βίην ποηουγ ἴο [ἢ6 
ϑοῃ, δοοογάϊηρ ἴο Ηἰπὶ [Π6 ροπογδίίοῃ ἔγοπὶ 
[δ6 Βαίδογ νουΐ ὈΕρΙΠηΐπΡ (τὴν ἄναρχον 
παρὰ τοῦ πατρὸς γέννησιν)... Βο]ἀϊηρ {παῖ ἴδῈ 
θεΐηρ υπδεχοζίεη 15 ἴπ6 5016 ργορε Υ (ἰδίωμα) 
οὗ ἴῃὸ Εδίδοσ, ϑοοίὶηρ ἰῃδίὶ ἴῃ ϑανίοιυσ Ηϊτ- 
861{ 5514 Μν Γαέδεν ἐξ σγγεαίεν ἐδαπ 1. ([ ἘΡ. 
ΑἸεχ.᾽ ἂρ. Τβεοά. " ἢ. Ε.᾽1. 4, ἢ. 19). 
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ΑΥ̓ΗΑΝΑΒΙΌΒ ἀοεβ ποῖ ἀνγεῖ ὕροη (δος 
ψογάς, ὈυϊΪ δ6 4150 ρίνεβ. (6 Ξ4πὶ6 βΈΟΠΟΓΔΪ 
δεηϑε ἴο ἴΠποπὶ: “Ἡρῆοο [ἴ 5 πδ (Π6 ϑοη 
Ητϑοὶϊῇ μδῖῃ ποῖ 51! ὰ Μη βαΐδεγ ἐξ δεΐ ιν 
(κρείττων) ἐδαπ 1, τῇδλδι ἢὸ οὔὲ ββουϊὰ Ἴοη- 
οοῖνο Ηἰΐπ ἴο Ὀδ6 ἔογείψῃι ἰο Ηἰβ5 παδίυγο, ὑεῖ 
γεαίσν, ποῖ ἴῃ 5126 (μεγέθει) ΠΟΙ ἴῃ {ἰπι6, Ὀυϊ 
ἔν οἵ Ηἰ5 γψεπεσγδίίοη το ἴδ ΕδΙΠΟΣ 
Η:πιβεῖ!. Μογδονοσ ἴω βαγιὴρ κε ἐγ σ γα 
Ἡς δραὶπ ββεννβ ἴπΠ6 ῥγορεγ οδδγασίευ [πὸ 
ἴγυς ἀἰϊνη1}γ] οὗ Η!5 εβϑεῆςο (τὴν τῆς οὐσίας 
ἐδιότητα, ἱ. 4. ἃ5 τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας ἴδιος) " 
( Οτᾶξ ς. Ασ. 1. 48). 

πη ἃποῖποσ στρ νος 15 ἀουθιξ 
διπρυϊοὰ ἴο ἢῖπὶ ἴἢ6 νγογὰὰ “γτϑαδίοσ᾽ 5. ὁΧ- 
Ρἰδίποά ἴῃ γείεγεηος ἴο ἴπε [ποδτηδίίοῃ (ἐπειδὴ 
ἄνθρωπος γέγονε, " 1ἴ)6 [ποᾶτῃ. εἴ ς. Ατίδη,᾽ ο. 
4. Οοπῆρᾶγε [πε βρυσίουβ “ϑόὴο ἀς ΕἸάο,᾽ 

δ 14, 34). 
ΤΕ ΟΟΥΝΟΙ͂;, ΟΡ! ΘΑΚΡΌΙΟΑ (Α. Ὁ. 344}) 

δάοριῖβ {Π6 58πΊ6 ἱπϊογρσγείδιίίοη οὐ πὸ βαβϑδρδ 
85 ὈΠΊΝΟΓΒΑΙΥ δαπι θα: “6 σοηΐεθ5 [δῖ 
Οοὰ ἰ5 Οπε; νν σοηΐεββ [δὲ ἴπ6 Οοὐπεδὰ οὗ 
(Π6 Ἐδίμοῦ δπὰ οὗ [6 ϑοη 15 Οπ6 ; πού ἀοδβ 
ΔΗΥ͂ ΟἹΘ ΘΥΟΓ δὴν παῖ (π6 ΕδίθοΥ 15 στοδίεγ 
ἴλη ἴΠ6 ϑδοη, [ξτοδῖογ] ποῖ Ὀδεοδιιϑὲ Ηδ ἰ5 οὗ 
ΔΠΟΙΠΟΥ ὄβϑεποῦ (οὐ δι᾽ ἄλλην ὑπόστασιν), ΟΥὉ 
ἴοῦ ΔΥ οἵδεῦ ἀϊήεγοποθ, Ὀυϊ Ὀεσδυβε ἴῃς ΥΕΤΥ 
Πδηθ οὗ ΒδΙΠΟΣ 15 στοαῖοσ ἤδη ἴῃδὶ οὗ δοῃ ᾿" 
(ΤὨοοά. "Η. ΕΒ. χι. 8, Ρ. 82). 

ΒΑΒ1 ( 379) τείειβ ἴο [86 Ῥᾶβϑᾶρθ 56- 
ὙΟΓΑΙ {ὐπιε5, δηὰ ἀοἤβηϊ θῖν δάορίβ ἴπ6 ΘΑ 
ἱπιεγργοϊλίοη, ἱμουσῃ πὸ αἷϑὸ Ἴσοηποοῖβ (Π6 
ψοσάβ ἢ ἴη6 [πολγηδίίοη. “ϑίηςθ (ἢ6 
80 ΟΥ̓ Ιη (ἀρχή) 15. ἵτοῖὴ (ἀπό) μὲ Εδίμεσ, 
ἵπ 115 τοϑροςΐ ἴῃς Εδίδμεσ 15 στοδΐοσ, 85 σδιιϑὸ 
δηᾷ οὔρίη (ὡς αἴτιος καὶ ἀρχή). ΔΝ Βετεΐοτο 
8150 {πε 1 οτὰ 5414 (π5, Μγ δαϊδενγ ἐν φγεαίεν 
ἐραηπ 1, οἸδαΥΪΥ Ἰηδϑιυςἢ 45 Ηδ 15 Εδίδμοῦ (καθὸ 
πατήρ). Ὑελ, ν»ιδῖ εἶδε ἀοεβ ἴπε ψογὰ Εδίβεγ 
ρδμίά ὉΠπ|6585 6 Ὀείπρ σαυδὲ δηὰ οτρίῃ οὗ 
ἐπδὶ νῃ]ςἢ 15 θεξοζίοη οὗ Η]πνὶ ᾽" (“ς. Εὐποηι.᾽ 
1.2ς. ΟομὉ. "ς. Εππιποπλ.᾽ 1. 2.0). ὙΠ ῖ5 Ἰάθᾶ 
[6 ἜΧΡγαβ965 οἰϑουν ῃογα τπογο [Ὧ}}Κ: “"Ἴ 6 ϑοη 
'β βεοοπὰ ἴῃ ογάοσ (τάξει) ἴο ἴῃς Εδίδοεσ, θ6- 
οδυ56 Ηδ ἰ5 ἔτοπιὶ (ἀπό) Η πὶ, δηὰ [ϑεσοηὰ] ἰη 
ἀἰξη (ἀξιώματι), Ὀδοδιιθο (πῸ Εδίθοῦ 15 (Π6 
ὁ ΟΥ̓ ΡΠ ἀπά ολι56 οὗ ΗΙ5 Βείηρ " (' ς. Εὐποπι.᾽ 
11. 1). 

Βυΐ αἱ (ῃ6 52π|ὶ6 {Ππ|ὸ ἢ6 ὙΟΥῪ ἀἸ 5. 1ΠΟῈ ἘΚ 
ΤηΔΙἰΔ1Ππ5 (Πδΐ 5ῈΡΟΓΙΟΥ “ὁ ζτοδίηθβ5 ,, 15 ἰῇ 0 
ὟΑΥ ἰηάϊοδῖνο οἵ ἀϊβετεηος οὗ δβϑϑεῆςθ, δπά 
ἱπάεοα ἀγχζιιθ5 {πὶ [Π6 σοιῃραγίϑοη ἱπ βυςῇ ἃ 
(856 1ΠΊ0}165 Ὁ σΟβϑοηΠἸΔ}} (΄ ΕΡ.᾽ νι. 4); 
δηὰ ““ΤΠΟΓΟ ἰ5 αἷ5ο,᾽" δ δά 45, “"" δηοίῃεοσ (Βουρπὶ 
ἱπο]υάοὰ ἴῃ 16 ρῆγαθθο. ΕῸΣ νν δὶ πηδγνοὶ ἰ5 1 
1 Ης ςοπξεβϑρά (86 ἘδίθοΥ ἴο Ὀ6 χγθδῖοσ [ἤδη 
Η!πιβοϊῇ, θείης {πὸ ννοτγὰ δπὰ δανίην Ὀδσοπια 
ἤο5ῃ, ψ ἤεη Ηδ ννᾶ5 βϑϑὴ ἴο δ 685 (ἢδῃ δηροὶβ 
ἴῃ βίοσυ δηὰ 'ἥω (Δ τηθη ἰῃ ἀρροάγαηςα 
(εἶδος) " (, ξ.).- 

ΟΕΚΕΟΘΟΚΥ ΟΕ ΝΑΖΙΑΝΖῦβ ({ 290) δΒοϊάς 
ἴδε 5Δπ|6ὸ ἰδηρυᾶρε 85 ἢ15 δαγὶγ ἐτοηά Β85)}. 
ὁ“ ΘΌΡΟΙΓΙΟΣ ξτεδίηθϑα (τὸ μεῖζον), ΒΕ 54γ5, 

51. ΙΟΗΝ. ΧΙΝ. 
«ὁ ἀδροηάβ οὐ οδυϑς (ἐστὶ τῆς αἰτίας), ΘαΌΔΗΙ 
οὐ πδίιγο" (' Οτδῖ." 210, 87. Οὐομ. ’ Οταῖ. 
40, κὶ 43) οὐ κατὰ φύσιν τὸ μεῖζον τὴν αἰτίαν δέ. 
οὐδὲν γὰρ τῶν ὁμοουσίων τῇ οὐσίᾳ μεῖζον 
ἔλαττον). Απά δε 56εῖ5 αϑάθ {πε 1ηϊογργείδ- 
ἴίοη οὗ 1ῃ6 ρῆγαϑοε νυ] ἢ γείοτϑ 1 ϑο οἷν ἴο {Π6Ὸ 
ΒυμηδηΥ οὗ ΟἸ δὲ 45 ἰηδάθηυδῖθ: “ΤῸ 547 
δὶ [186 Βδίθοῦ] ἰ5 στοδῖεσ ἴλη [πὸ 80) 
σοποονοὰ ἃ5 πιδὴ (τοῦ κατὰ τὸν ἄνθρωπον 
νοουμένου) 15 ΟΕΥΔΙΠΙΥ ἴπι6, ὈυΐΪ πὸ στεδῖ {πη 
ἴο 5417. Εοῦ ψνμδὲ τηδλγυοὶ 15 ἴἃ 1’ Οοὰ [8 
ξτολῖου [ἢδη πλδῃ ᾿᾽" (΄ Οταῖ. 20, 8 7). 

ΗιμάΆκΥ ({ 268) πιδίηϊδῖπβ [6 βϑπιθ ΥἹΕΥ 
'π ἴῃς ννεκῖ: “ἼΔΕ Εδίθοσ 5 στθαίῖοσ ἴδῃ [Π6 
δοη, δηὰ οἸΘΑΥΪ στοδῖοσ (ῥίαπε »ιαΐογ), ἴο 
νγῃοπὶ Ηδ ρῖνεβ ἴο Ὀε ἃ5 ρτόδῖ 85 δ |5 Ηἰπι- 
861, δηὰ ἱπηρᾶατῖβ. ἴΠ6 ἰτηᾶψε οὗ Η!5 οννττ ὈἰγΓἢ- 
ἰεβϑῆθβϑα (ἐππαεεδια9)ὺ ὉΥ ἴῃ πιγϑοίετγ οὗ 
δῖτη, τ οπὶ Ηδ Ὀορεῖβ οἵ Η πιϑοὶξ δίϊεγ Ηἰ5 
ον ᾿Κοῆ 655 (εν “6 ἐπ μαι ζογπιαη βέπεγα!)...ἦ 
( δε ὙΓηπη.᾿ ΙΧ. ς4). 

Απὰ δρδίη: “ ο ΜῊ] ποῖ σοηΐοθ5 (ῃδὲ 
(ῃΠ6ὲ Ἐδίμοῦ δῖ) ργθ-οπληθησο (ολίογεν), ἃ5 
Ἰηροπογδῖο σοπιραγεὰ νυ ἢ ροπογαῖθ (ἐπσεμίζιοσε 
ὦ σεπέίο), Ἐδῖμου ἢ δοπ, {ΠπῸ δοπάεσ 
(Πὲ ϑεηΐ, δ ψῆο ν»}}}8 νν ἢ ΗἸ πὶ ννῃο οὐεγϑὶ 
δὰ Ηες Ηἰϊπιβεῖῦ 01} 6 ΟΟΥΓ ννϊϊπ655: 72ε 
Ῥαλδοῦ ἐς φγεαίον ἐῤαπ 1" (" ες ΤΏη.᾽ 1]. 12. 
ΟοπιΡ. ΧΙ. 12; "ὁ ὅγη. ς. Αγ. 64). 

Μακιῦϑ ΝΙΟΤΟΚΙΝυΒ (ας. 264) ξῖνεβ ἃ 
ΤΕΙΏΔΥΚΔΌΪΟ Θχργεβϑίοη ἰο {Π|5 ορίπίοη: “1 
{πΠῸὸ ϑοη [5 ἴῃς ψ ΠΟΘ ἤτοπὶ ἴπ6 ψῃο]θ, δηὰ 
Ἰιχῃϊ ἔγτοπι ᾿Πρἢϊ, ἀπά 1Ε 16 ΕΔΙΠΟΙ Ὧδ5 ξίνθη ἴο 
{δε ὅοῃ }} ἐπδί Ηδς 45... [ἴθ δοῃ] 15 θη] ἴο 
(ἢς Εδίποσ, θυϊ τἴπ6 Ἐδίμοῦ 5 ρσοδίοσ, Ὀθοδϑδ 
Ης διᾶ58 κίνεη ἴο Ηἰπὶ 4]} [πῖηρ5, δπὰ 15 [Π6 
σοδυϑο οὗ ἴπῸ δοηβ Ὀοίηρ, δηά δείηρ ἴῃ (μδῖ 
ΡΑΓ σΌΪΑΥ ννΑΥ (εαισα εἰ ἐρεε ἡ ο μὲ “ἰ,, μὲ 
ἐεῖο γιοάο εἰ. “44 δὸς αμέενι »ιαγοῦγ φωοά σεῖο 
ἑπαείμοα)δ...... Ὑδογείοσε [1π6 5800} 15 δαιιδὶ 
[ἰὸ τλ6 δία ) δπὰ ὑποαυδὶ" (' δάν. Ατιδὴ.᾽ 
1. 12). 

ΡΗΖΈΒΑΡΙΌΒ (ς. 30) ςουηδίηθ5 Ὀοΐἢ νἱοεννϑ: 
ἐῤὲ βαίδεν Μ ργεαίογ ἐῤαπ 1; τὶρθῈγ 
δτοδῖου Ὀδοάυϑο Ηδθ δἱοὴθ 15 ἃ οδιιϑὸ νν] ἢ- 
ουὔῖ σᾶι156 (σού ῥίς ἀμείον “πο ἀμείογε ε"ί...}) 
ΓΙΒΠΕΙΥ φγοαῖοσ Ὀδοδυθο Ης ἀϊὰ ποῖ Η!πι56 1 
ἀσβοοηά ᾿ηΐο 1δ6 Υἱγρίη..." (᾽ς. Ατ΄᾽ ς. 13). 

ἘΡΙΡΗΑΝΙῸΒ (Τ 402) 8, 85 502], νᾶζιιδ 
διὰ υπϑαιϑίδοϊοσγ. “ΤῈ 850η,᾽"" πὸ 54γ58, 
ἐἰ5Αγ5 (ἢϊ8, Ποπουγίηρ ἴἢ6 ΕΔίθε ἃ5 Ὀδοδπια 
Ηἰπι, δανίης Ὀδεη ποπουγεὰ πλογὰ βυεδῖ]Υ ΟΥ̓ 
(86 Βδίμεσ. ΕῸΥ ᾿ἴ ννᾶβ ποοεβϑασυ (ἔδει) ᾿Ιπἀθοά 
(δὲ {πε ἴγυῃς (γνήσιον) δο0η 5ῃου!ὰ ποηουγ 
Ηἰβ ονῆ Εδίδμοι, ἴο οἴονν ΗἸ5 ἴππιο ἡδίυτο 
( σιότηταλ)...... ΙῺ 50 ἔδσ ἃ5 πὸ Ἐδίποσ 15 
ΈΠΕν, δῃά Ηο ἰ5 ἃ ἴσυο ϑοη, Ηδ βοηουτβ Η!5 

ονγῃ ΕΔίδευ..." (΄ Αποοῦ. 1). Οοπιρ. " Ηογτ.᾽ 
ὈΧΙΧ. ς3. 17: ΧΧ1]. 4. 7). 
ΤΠ τπουρδὶ οὗ ΕΡΙΡμδηΐυ5 ἰ5 ΤΟΤΕ ΟἸΘΑΣΙΥ͂ 

ὀχρτγοϑδοὰ ὈΥῪ ἴῃς μιεμάο-σεαγα: “ἼὨΘ 
ἘΔίΠοΥ 5 ποῖ φγοδίοῦ πὴ ἴῃθ δοη ἴῃ οχίεηϊξ, 
ΟΥ̓ ΠιΔ55, ΟΥἹ ἘΠΊ6, ΟΥ 86ά80η, ΟΥὁἨ ὑγογίῃ (ἐξίᾳ), 
οἵ δίγεηξί!, οὐ ξοάἀβεδά, οὔ δτεδίῃεβϑθ, Οἵ ἃρ- 



51τ. ΙΟΗΝ. ΧΙΝ. 
Ρεδγᾶποε ; ἔοσ ποπὲε οὗ ἔβεϑε [δίπρϑ πᾶνε ρδοβ 
1π πὸ ἀϊνίπε ΤΠ. Βυϊὶ ἰπαβλυςἢ 85 ἴῃ 6 
ΤΉΠΕΙ 8 αφτν, 80 ἴδε ϑοὴ δοηουτα ἴπ6 
ἃ Μὴ] ἴτας ἢ]14] σεβρεςῖ σιότητι 

τιμᾷ) " (' 12].᾽ 1.; “Ἀεδρ.᾽ ΟΝ δι 
Ἢ 186 οἷοβα οὗ ἴῃς ἐουγίῃ σοηζυγΥ τῃ6 

Ορ᾿πίοη Ὀεξζᾶη ἴο Κᾳὶπῃ ΟὈΓΓΈΠΟΥ ἰδαΐ (ἢς 
ΒΌΡΟΓΙΟΣΙ φσγθδῖποϑβ οὔ ἴπ6 ΒΔΙΠο ννᾶ58 τοέδττοα 
ἴο ἴῃς ΒυπΊδη [Πὸ οὗ δε ϑοῆ. ὍῊΪ5 νγᾶβ8 ρεῖ- 
δᾶρβ ἃ παῖιιγαὶ! σοηβοηυοηςοθ οὗ ἴδ6 Ἰδίοσ εἰ6- 
γοϊορπιθηΐβ οὗ ἴῃς Νίοοεηθ Ομ δίοΙ ΣΎ. 

ἈΜΡΗΙΠΟΟΘΗΙΌΒ (ς. 380) ἰ5 ἤτϑι οὔ [πὸ 
Οτεὲκ ἔμευβ, 85 ἕδ ἃ5 1 δᾶνθ οὐϑβεγνοά, ῆο 
ἀἰβίποι] τεΐίθιβ ἰδὲ ννογάβ ἴο {πὸ 1 ογὰ δβ 
δυπΊδη πδίατε (νους Βεϑιἰδιοη). “[ἔ γου 
5 ἰὸ Κηονν," δ6 νυχίῖεβ, 85 1 ἴῃ6 οσγά 
Ηπιϑ6] ἢ ννοτα ϑρϑλικίηρ, ὁ ον ΓᾺΥ ἘΔΊΠΟΥ ἰ5 
διοαῖον {ΠΔη [, [ 5ρᾶκὸ ἔγοπι ἴδε ἤθϑῆ δηά 
ποΐ ἔγοτῃ ἴδε Ῥεζβοη οὗ ἴῆε Οοάμεδά (ἐκ τῆς 
σαρκὸς εἶπον καὶ οὐκ ἐκ προσώπου θεότητος) ᾽" 
"Εχο, ΧΙΙ.; Οαἰδηά. ΝἹ. τοῦ; ἂρ. Τῇθο- 
οτεῖ. 14]. 1. Οὐοπιρ. "1Δ].᾽ 11. Ρ. 151; 

ΒΘ 14].᾽ 111. Ρ. 248). 

ΟΗΚΎΒΟΒΤΟΜ (Ὁ 407) ἴπ δ[5 (οπιτλεπίδτΥ 
ξἰνεϑ ἴΠ6 ΘΓ ἰηϊογρτείδζίοη : “ΠΕ ΔΩΥ οπς, ἢ 
Βε νΠῖα5, ""5ΔΥ {πὶ ἴῃ6 ΕδίΠογ 15 σγϑαῖοι ἰη 
80 ἔαγ 85 Ηδξδ [5 ἴῃ6 σδυ86 (αἴτιος) οὗ ἴῃ6 δ0ῃ, 
γγ6 Ψ|] ποῖ ψδίπθαυ ἴῃ15. Βυϊΐῖ [Πϊ5 ἤοννόνοσ 
ἀοε5 ποῖ τηᾶῖα ἴπΠ6 δοὴ ἴο Ὀ6 οὗ ἃ ἀϊβετγοηξ 
ἔβϑθηςο (ἑτέρας οὐσίας)" (' Ηοπι.᾽ χχ. σά 7ος.). 
ΕἸϑεννμογο (΄ Ηοπι.᾽ Ν111. "ἴῃ Ηδδτ. αὶ 2) 6 
ΔΡΌΘΑΓΒ ἴο δάπηϊ [πε τεΐεγεηςε ἴο [6 ΠυΠΔΠΙΥ 
οὐ Ομ τς. ὙΤῃ6 ρᾶβϑδαψο ὑνῃϊὶςἢ 15 ΘΟΠΠΠΊΟΠΥ͂ 
υοίεοα 85 ρίνίηρ [Π15 νον: ὁ [{ 15 ΠΟ πηᾶγνοὶ 
ἸῈ [[Πε 80η] 5 [655 (ῃδπη {πὸ Εδίπεγ ον ηρ ἴο 
[Π6 πιγϑίογυ οὗ ἴΠ6 [ησατπδίίοη (διὰ τὴν οἰκο- 
νομίαν),᾽" ἰ5 ἔγοπι ἃ 5πρυπου5 τ ηρ (΄ Ηοπι. 
ἂς ΟὨγιβῖο ρδϑοδ. 111. Ὁ. 814). 

ΟΥ̓ΚῚ, ΟΕ ΑΙΈΧΑΝΌΚΙΑ (ᾧ 444) ἀΐδειι5565 
ἢ ραϑϑδρὸ δἱ οοηβι ἐγ ῖὶο ἰθησὶ ( ἼΠ65.᾽ ΧΙ.), 
δηά οἴει ἀϊπἔογοηΐ νἱοννθ. Ηθ δί᾽ονβ ἴῃδί τΠ6 
νος σδῃ ὃς τ Ϊγ υηάἀογβίοοά οὗὨ [δ6 409ο- 
Ἰἰυἴο τοϊδίίοη οἵ ἴπὸ δίδπεγ ἴο ἴπ6 ϑοὴ ἃ5 “"" ἴῃ6 
οτξίη οἵ ΗΙ5 ςοεΐεγηδὶ οἴϊβργίηρ " (ὡς ἀρχὴ τοῦ 
συναϊδίου γεννήματος). " ὟΝ διε [6 580η,᾽" Πς 
υυτιἴε5, "15 Θαυδὶ ἴο π6 Εδίπογ οἡ ἴῃ στουπὰ 
οΟὗἨ ἐβϑθῆοβ (ἴσος κατὰ τὸν τῆς οὐσίας λόγον 
ὑπάρχων) δηὰ {κε ἴῃ 4}} [Ὠίηρβ, Ηδ 5475 {μας 
πὸ ΕΔΊΠΟΥ 15 σγοδίεσ 45 δείηρ νιςουϊ Ὀορίη- 
ΠΙηξ (ὡς ἄναρχον), Βανίηρ ὈερΙ πη Ηἰπιβοὶ 
ἴῃ γεβρεςῖ οὐ βουγοε οΪΥ (κατὰ μόνον τὸ ἐξ οὗ, 
δηὰ ποῖ, παῖ ἰ5, οὐ {ἰπ|ὸ 4ἰο. Οτεςξ. Νάᾶζ. 
“Οταδῖ.᾽ 2ο, ὃὶ 2), Ἔνθὴ νηΐ ο Ης [45 (ἢ]5 βιιὺ- 
δἰϑίθδῃςς (ὕπα ξι») ςοἰποίάοης ἢ Ηἱπὶ ((ἢς 
Ῥδῖβεῦ) " ΟΥ̓ ἐπ), 

ἴῃ 18 ΟΠ ΠΊΘΠΙΔΤΥ, οὐ 86 ΟἸΠΟΓ Πδηά, Πό 
Ϊδγ5 ἄοννη ρεζειηρίου! υΥ [6 οΟἴΠΟΥ ᾿πίογργοίδ- 
ἴἴοη : "ἼΒΕ Βαῖπεσ ννᾶ5 ξιθδίου, 45 ἴῃ6 δοῃ 
νγ25 51}}} ἃ οἰδνθ δηὰ ἴῃ οὐὗγ σοπάϊξίοη (ἐν τοῖς 
καθ᾽ ἡμᾶς)...) ἐ αἰἕἔττη τῃλὲ [Π6 δοὴ νγᾶϑ τηδά 8 
ἰε55 ἴδῃ ἴπο ΕἌΙΠΟΙ ἴῃ 50 ἔὰγ ἃ5 Ηδ ἢᾶ5 δὲ- 
ςοπλὸ τῆδη, ἴπαὶ Πποννονοῦ Ηθδ ν85 τεϑϊογχεά ἴο 
θείῃ Οοἡ δα} γ (εἶναι ἐν ἴσῳ) 8 Ηΐπὶ 

ἴδαΐ θεραῖ Ηἰπιὶ (τῷ φύσαντι) δῇϊεῦ Ἡ!5Ἰεανίηρ 
ἴδε δαγ} (μετὰ τὴν ἐντεῦθεν ἀποδημίαν)... 
(κά ἠοι.). 

ἴῃ τὲ 1,δη ΟΠυγοῦ 1815 ορὶπίοη ἔουπά 
ξθηΕΓΔΙ] δοσορίδησθ. ΑΜΒΚΟΒΕ ({ 397) νυΓ68 : 
“ [Ὁ γῖ51} 885 ἴῃ ἴμε πδίυγε δὲ τηδῃ τι δῖ 
δδουϊ ψΠΙσΝ [οὐγ δάνεγβαγιε5) ἂτὲ νοηΐ ἴο 
5521} 08 ΨΓΟΠΡΕΜΙΥ (οαμηιραγ) [ἀτραϊη] 
[Πδὲ [ἰ 15 βαϊὰ : Τό Βαϊδὲνρ Μ'ὶ σγεωΐορ ἐδαη 1... 
Ης ἰ5 ἰ655 ἰπ ἴῃς ῃδίιιγε οὗ πιδῃ, δπὰ ἀο γου 
ψοηάοσ 1 ϑρελκίηρ ἔζοπη [86 οσβαγδοῖοσ οὗ 
ΤῆΔῃ (ἐν ῥεέγηοπα ῥοηιίπ!) Ηδ διὰ [μα 86 
Ἐλίμοῦ ννὰ8 ψγοεδῖος... " (Ὡς Εἰάθ,᾽ 11. 8. 
Οοπιρ. Υ. 18). 

Αὐσυύξϑτινε (Τ 430) ΟΘΟΠΙΣΊΟΠΙΥ γτεΐεις ἴῃ 6 
ΒΌΡΟΤΓΙΟΓ στοαίηςβϑ οὗ (πὸ Εδίδογ ἴο πο [Ὡσδγ 
παᾶῖο ϑοη; δυῖ δο δεκηον)εοάκοβ ἰδὲ ἰἴ σᾶ Ὀ6 
υηάεγϑίοοα οἵ πε δοῇ 45 δοὴ: Ὑπὸ νγογὰξ ἃἅτθ 
υυτἴοη “ὁ ΡΑΓΕΥ οη δοςουηὶ οὗ {ῃε ᾿πολγηδίίοη 
(αδρεϊμἰσίγαιο πσεορεὶ δογπὲμ!4) ... ῬΑΥΕΥ 6» 
οᾶυ56 ἴῃ6 δοὴ ονγοβ ἴο (πες Εδίῃεγ (παῖ Ηθ 5. 
ἃ5 δ ὄνθὴ οννε8 ἴο ἴθ Ἐδίμεν [μδὲ Ηδ ἰ5 οὴ 
τῶν αὠΐ ραγ) ἴο [δ6 Βαῖποῦ, νὩ1]δ 186 
ΔΒ οννεβ ἴο ΠΟ οπο ννβδίενεσ Ηδ ἰ5᾽" (' ἀς 

ΕἸά, οἱ ϑγπ.᾽ ς1Χ. (1. 8). ΟομῃΡ. "ς. Μαχίηι," 
Ι. τς; 11. 25. 1Π. 4; “6. ϑότῃ, Ατ.᾿ ς; 
“(0]]. ς. Μαχ.᾽ σ4: "᾿ς Ττη.᾽ 1. 14,22). 

ἴῃ Ἰαΐοσ {ἰπι6ὸ5 16 ἱπίογργείϊδίίοη ΌὉΥ μι ἢ 
[86 νογὰβ ἂῖὲ σείοισεά ἴο ἴπῸ Πυιμλδη" Ὑ οὗ 
ΟἸγῖϑὲ Ὀοσδπια δἰπλοϑὲ ὑηίνογϑαὶ ἴῃ ἴῃς ΟΝ οϑῖ 
(ε. 5. ἴ,᾿ο, Α.}Ὁ. 449, " ἘΡ. δὰ ΕἸανίδη.᾽ ΧΧΨΥΤῚ. 
4); Εὐυἱρεπίυβ (ς. 533, " Ερ 5 ν 1]. τό); 
ΑἸουΐη (ς. 8ο2, "ἀε Ττη.᾽ 111... 2). ΟοΙΡ. 
ΊΤΒοηι. Αᾳυ. " ϑυπηπιᾶ,᾽ 111. 20. 1).. 

ἴῃ ἴΠὸ Ἐδϑί, ΙΌΗν ΟΕ θϑάμαβοῦβ (Τ 744) 
οδτο δ] γ τεργοάυςεὰ πο ἰοδοπίπρ οὗἁἨ [Π6 δαγ] οΓ 
Οτρεκ ἔδίμογβ : “1 νὰ 54Υ {παὶ [6 ΕΔΙΠΟΥ ἰ5 
{π6 οὔψίη οὔ ἴπ6 δοὴ δηά ργοαίοσ, ννὸ ἀο ποῖ 
ἰπάϊοαῖς (μδὲ Ης 15 δεΐογε ἴμε ϑοὴ (προτερεύειν) 
ἴῃ Ὠπιθ ΟΥ Ὠδίιγο, ΠΟΙ͂ ἰῇ ΔΗΥ͂ ΟἾδΕΓ ροϊηΐξ, 
ὀχοορί ἃ5 δοίης ἴῃς οδιιδα (κατὰ τὸ τ}. 
(δὶ 19 (δαὶ (ἢὴ6 ϑοὴ νγὰβ8 Ὀεροίίζοεη οὗ 
Βδῖποτ, δηὰ ποῖ ἴδς Εδίθοσ οὗ πε ϑοη, δηά 
(δῖ (Ὡς ΕΔΙΠΟΓ 18 [Π6 συ οὗ [86 ϑοὴ Ὡδίῖυ- 
ΓΑΙ (αἴτιος φυσικῶς), 85 νγε 54Υ παῖ [Π6 ἢγδ 
ἀοεβ ποΐ σοπὶο ἔτοπι {πὸ Ἰισῃϊ, Ὀὰΐ γαῖποσ [ῃ6 
᾿ρῃϊ ἔτοπὶ ἴδ6 το. ΨΝΏθη τπογοίοσγο ννὸ ἤθαν 
(δὶ 1πη6 Είπεν 8 [86 οτἱίη οἵ δηὰ ρυθοδίεσγ 
(ἢδη ἴδὲ ϑοη, γχὲ τηιϑδὲ υὑπάογϑίδηά 11 ἰη γτεζαγά 
οὔ " οδυϑε (τῷ αἰτίῳ νοήσωμεν)" (΄ ες ΕἸάς;᾽ 
1. 8). 

ἼΒ6 50ΤΏΓΏΊΔΙΥ Οὗ Ορ᾿ πίοηΚ ρίνοη ὉγΥ ΡΗοτιῦβ 
(Τ ς. 891) ΤΧΙΔΥ Πςοπλρίεῖς [ἢϊ5 γενῖονν οὗ δῃςεϊεπ 
ἱπϊογργείδιίίοπθ “"Ουσ ἔδίμογβ," δὲ ννγιίοδ, 
ὁ Ὦλνα ΝΑΙ ΟΞ υπάοτοίοοά [Π6 ρῥῆγαϑθο οὗ 
(8 Οοβρεῖ, 7) αιδεν 'ς σγεαίονγ ἐδαη 1, νυ ἢ- 
ουξ ᾿π]ΌΓΥ ἴο {πε ἰγυῖῃ, ϑοπιε σὰν {παὶ [[86 
ἘΔΙΠΟΓ] 8 οΔ]]οὰ στθδίοσ 45 Ὀδίηρ {πὸ σδυϑ6, 
ὙΠΏΙΟἢ ρῥγοϑρηῖβ ποῖ αἀϊβδγθηος οὐ Ξυδϑίδησο, 
δυῖ γταΐποσ ἰάθπο!γ (οὐκ οὐσίας παραλλαγὴν 
ταὐτότητα δὲ μᾶλλον καὶ συμφυΐαν). ... ΟΥΒΟΓΒ 
δνο ἰδκθῃ ἴῃ6 νγυοσγά 85 γοίδστιηρ ἴο ἴῃ6 ἢυπηδῃ 
ῃδυζε (κατὰ τὸ ἀνθρώπινον)...«8ογηγε ᾶνε σοη- 
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οδάοα (ἢαΐ [πὸ ἴοστῃ στεαΐοσ ἰ5 υϑοὰ ἴῃ γοϑροςῖ 
οἵ ἴῃ ννοσγά, Ὀυϊ ποῖ δυβϑοϊ ίε! Υ δῃά ἴἢ σχεραγὰ 
οὗ εϑϑοῆςθ, Ὀυϊ ἴῃ τοϑροςΐ οὔ τῃς [πολγηδίίοη,... 
βίης δ ψο τεπιῖ5 ποϊδιης οὗ Ηἰ5 ονῃ εχ- 
οδἸ]οηςο 5 στοδίοσ ἴδῃ Ηδ νγνῆο [85 ἀδβοοηδρά 
ἴο {πὲ Ἰοννοβέ βυβεπηρβ. ... Οπο τῖρῆς τραϑοῦ- 
ΔΌΪΥ υπάετπίδπά ἰμδῖ [Π6 ρῆγαθθ νγᾶ58 ιιϑοὰ ἢ 
τορατὰ ἴο {86 μρλυνθάρτου ἀ α οὗ τ[86 ἀϊθο!ρ 65, 
ἴοῦ ΠΟΥ 511}} νσογὸ ᾿πιρογέοςεγ δοαυδιηἰοὰ νυν ἢ 
Οοά πὰ μεῖς Μαϑίεσ, ἀπά βιιρροϑθοὰ τῃδῖ 186 
ῬΑΙΠΟΥ ννᾶβ δ ρβτεδίοσ (ςοιηρ. [51:4. Ρεὶι5. 
“Ερ.᾽ 334).... Αψῃὰ ρεγθᾶρβ ἵμετε 15 ποι ίπρ ἴο 
Ῥιονυθηΐ 05 ἔτοπὶ βυρροβιηρ ἴπδὲ [6 ἴεπτῃ 15 
564 ἰπ ςοπάεϑοθηβίοῃ, ζδϑῃιοπθαὰ ἴῃ 4 δυπ]Ὲ 
ἔοιπῃ ἴο τηθεῖ ἴῃ6 να κηθϑθ οὐ [Π6 Πράγογβ.... 
(' Ερί5ι.᾽ 1. 47. ἃ]. χγ6, αἱ. "Ουξϑῖ.᾽ 9). 

ΠῚ στὸ ἴυγῃ ἔγοπλ ἴμό56 σοϊηπηεηίβ ἴο {πε ἰοχὶ 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΥ. 
1 744 εονεοίαζίον ἀπά νμμαί ἰουε δείπυεερ 

Οἀνγίσέ ἀνα ἀΐξ γιεριόεσς, παν {δε ῥαγαῤίξ 
ΟἿ ἐἀε υἱμΖ. ιτ8 ΑἹ εονιονέ ἐπ 1λὲ λαίγεΐ 

ἰϊ., ΤῊΕΞ Ὠιϑοουκβὲβ ΟΝ ΤῊΕ ΑΥ 
(αν. χν].). 

ἼΤῊΙ5 βοσοηὰ στοῦ οὗὨ ἀϊϑοοιιγϑθοϑ [4115 ἱπίο 
186 [Ο]]οννπρ βεςιρη5 : 

1. {}ε ἰδίην ὠρίοη (ΧΥν. 1---το). 
4. Τρε ἑππμες Οὗ τιοπ: δὲ ἀμορίες ἀπά Οὐγμὲ 

(αν. 11---τό). 
3. Το σεν Οὗ ὠπίοη ς δὲ ἀϊεὶῥίες ἀπά ἐδε 

«υογἰά (χν. 17---2}). 
4. Ἴδε «υογἰά απά ἐῥὲ Ῥαγαεϊείο ( 1---α1). 
5. Ἴδε βαγαείείς απά ἐδ ἀϊεὶρίες (χνὶ. 12-- 

14). 
6. δϑογγοαυ ἐμγηεά 10 707 (ΧΥΪ. τ6----4). 
η. «εν “αίμγο αὐἰκίονγ (ΧΥΪ. ἃ ς---- 3}. 

1. 7ὲ ἰδυΐηφ ριΐοπ (Χν. 1---1Ὸ). 

ΤῊϊ5 Πτβὶ ϑεσίίου, {κε ἴπῈ σοτγτεβροπάϊηρ 
Βοοίίοη ἴῃ [πὸ ἢτθὲ στοὺῦρ, σἼοηΐδιῃ8 [πε 
τπουγῆὶ ψνῃῖοΒ 15 ρυγϑιιοὰ ἴῃ ἀεία:} ἴῃ πὸ 
ΤΟ] ]οννίηρ ϑροιίοηβ, ἴπ6 Τπουρῆϊ οὗὨ Ἑςογρογδῖθ, 
Ἰνίηρ, ἔτ} υἀπίοη Ὀοίννθοη Ὀοὶϊονοῖθ πὰ 
ΟΠ γιδί, νι ἢ 15 ἀονοϊοροά αἴογνναγαάβ ἴῃ ἰἴ5 
ΤῊΔΠ Ο] ἃ ἰβϑιι65 οὗ ἸΟΥ ἀπά ϑοῦγονν. ΤὍΤῇδ 5υς- 
ςεβϑίοη οὗ ἰάεδϑ Ἀρρϑᾶσβ ἴο ὈῈ ἴ15. ὙΠῸ [δ 
ἴῃ ὉΠΙΟη ἰ5 Ὀοσαη Ὀυζ ποῖ ροτγίεςϊοα (συ. 1, 2); 
δηά (ἢς νἱῖδὶ γεϊδίίοη πλυϑὶ Ὀ6 “" ἔγθοὶγ " πιδίη- 
ἰΔιηθὰ (συν. 3, 4) ἰῃ νίονν οὗ (6 σοῃβθηυθηοθβ 
ὙΠΙοἢ []ονν πὶ 15 ργοϑογναϊίοη δηὰ 1085 
(νυ. ς, 6). ϑυςῇ Ῥεῖης ἴΠ6 εἰγουπιβίδηςοϑ οὗ 
υπίοη, {π6 ὈΪοβθίηρβ οὗ υπίοη (νυ. 7, 8) ἀηὰ 
{86 αὐϑοϊῖο ἴγρε οὗ υπίοῃ (υν. 9, 10) ᾶἅτξ 5εἴ 
ἔοσῖ ἢ πιογὲ ἔα] }γ. 

ΓΗΑΡ. ΧΥ. 1,2. Το ἤτγθε ἔσο σοῦβοβ 
Ῥγοβεηΐ {Π6 ο]οπηθηΐβ οὗ 5βυπιῦο]ς ἰοδομῖπρ ννἢ- 
οὗ Δὴγ ἀϊγοςῖ ᾿πίογργείδίοη, ἴμθ νίηθ, ἴΠ6 
Ὀγάηοῆο5, ἰἢ6 Ὠιϑθαπάπιδη, {Π6 ἀγόσϑιηρ. ὍΤΠδ 
ὙὯΟ]6 υᾶρε οὗ ἴδο 1 οτὰ ἰοδάς ἴο ἴῃς Ὀε]εἴ ἰηδέ 
ἴδο ἱπιᾶρσο οὗ ἴῃς νἱῆς τγᾶβ βυργρεϑίθα ΟΥ̓ ΞΟΠΘ 

στ. ΙΟΗΝ. ΧΝ. [ν. 1. 

οὗ δι [οδη, ἴὲ 1} θ6 ϑθθῃ ἴπδὶ (1) ΤΈς 1 οτὰ 
βρϑᾶκβ (Ὠγουρβουΐ ἰδὲ Οοδβρεὶ ἢ ἂπ υη- 
οδδηροὰ δηὰ Ὀποδδηρθαῦὶο Ῥεγβοηδιγ. ὙΠΟ 
“1" (ἐγώ) ἰ5 τἴῃ6 5βᾶπι6 ἰῃ ΥἹῖΐ. ς8, Χ, 30, Χὶν. 
“8. (1) δνε πιυκὶ δεῖνα παῖ ἴμεγε νγὰβ ἃ 
οογίδίη ἤίμοϑ ἴῃ 1ὴ6 [πολγηδίοη οὗ [86 δοη. 
(3) Τὶ βίμεθϑ οουϊά ποῖ βᾶνὲ Ὀξθη δῃ 
δοσϊάοηξ, θὰϊ ταυδὲ δάνα Ὀεϊοηρεά, 1ζ νγὸ ΣΩΔΥ͂ 
80 ϑρεᾶκ, ἴο Ηἰβ ἔπιθ Ῥεζβοηδὶ Ναίυγσε. (4) 
8ο σγ ἴβοη 85 ἴἴ ν»5 δί [μδί ἴμ6 ϑοη 5ῃου ά 
6 [πολγηδῖο δηά ευῆεσ, δηὰ ποὲὶ ἴῃ Εδίδογ, 
ἴ 15 ροβϑίδίε ἴοσ ὺ5 ἴο υπάειβίδηὰ ἴμδὲ (6 
ἙΔΊΠΟΓ ἰ5 βιοδίοσ. πη ἴῆ6 ϑοὴ ἃ5 ϑοῃ, ἴἢ 
Ῥούβοη δυῖ ποῖ ἴῃ ἔβϑεῆσθ. Απιοηρ Επρ] 58 
υυτιΐοῦς [ξ 15 βυῆςοϊοηϊ ἴο τείοσ ἴο Β}}}; δηὰ ἴο 
Ῥρδάσβοῃ, "Οἡ ἴδ Οσθοα, Ατί, σ᾿ ννῆοϑο ποίεϑβ, ἃ 
Αἴνγαγϑ, οοπίδίη ἃ ἔγεάϑυγε οὗ ρδίγιϑιϊς ᾿ἰδαγηϊηβ. 

α»πα 2: εομορε οὐ 2λε τυογἰά. “6 72: οὔεξ 
οὐ τάς ίοίν Ολοεί, αν»πά οὕ ἐξ αῤροείέσ. 

ΑΜ τε σὰς νίπα, δηά τὰν λιμοῦ 
15 [ες Πυιβθαπαπηδῃ. 

Οχίοσηδὶ οὐὔ͵οςῖ. ὙὝΠοϑο ννῆο τπιηκ (Παΐ 186 
ἀϊἰβοοιγϑεβ ῬΟΓΟ βροόκδῃ ἴῃ ἴδ6 σμδΠΊΌΟΓ 5ὺΡ- 
Ροβὲ {πᾶὶ [Π6 βυτηῦοὶ ννᾶ5 σι ρρ! θὰ ὉῪ ἃ νἱης 
Ετονπρ οἡ ἴδε νν8}}5 οὗ ἴπ6 ἤουϑο δηὰ πδηρίηρ 
ΟΥΟΓ ἴὴ6 ψπάον ; οΟΥ ΟΥ̓ “ἴδε ἔπιΐ οὗ [86 
νῖπο " (Μαεῖ. χχνυ!. 29). 

[ τΠὸ ἀϊδοοιιγϑθθ νοῦ βϑροκθὴ οὐ ἴΠ6 ὙὙΔΑΥ͂ 
ἴο (ες Μουπὶ οὗ ΟἸῖνο5, {Π6 νἱπεγαγάβ οἡ ἴδ6 
Ὦ111 5ἰάθβ, οἵ, ποῦ βρϑοίδιγ, ἴῃ6 ἤγεβ. οὔ [86 
ὙΠΟ. ΡΓαπίηρβ ὈγῪ ΚΙάγοῃ, πιᾶὺ μάνα ἔαγπὶϑῃρά 
πὸ ἱπιᾶρθ. [{ποννόνοσ {πὸ ἀϊδοοιγβος δηά ἴῃ 6 
Ηἰξῖ ῬγΘΘΕΥ ργάγεσ (οἢ. χυἹ.) ΜΈΓΕ βρόκθη 
ἴῃ τ[ῃ)6 σουτὶ οὗ (ῃς ἴοπιρὶε (ΧΥ!. σ, ποῖε), 
ἴδῃ ἰἃ 5 τηοϑδί πδῖυσγαὶ ἴο Ὀεϊενα ἴπδῖ (ἢ 
Ἰιοτὰ ἱπιογργοίοα ἴδε τρὰὶ κἰρηιβοδπος οὗ ἴδ 
ξΒοϊάεῃ νἱῆθ ὕροῦ ἰδ ψδίοθϑβ, ΠΟ ἢ νγᾶβ δ 
ποθ ἴδε ϑίΟγΥ δηὰ [πὸ ἴγρε οὗ [ἰϑγδεὶ (05. 
.Αηἰ.᾽ χν. 11. 3; “Β. ].᾽ ν. ς. 4). 

1. 71 .α»»η ἐδὲ ἐγμο αἱπο] ὍὙμο οχδοῖΐ ἔοόστῃ 
οὗ ἴ1ῆε ρῆγαϑθε τλῦκβ ἢγϑὶ {86 ἰἀδΠοδίίοη 
οὗ Ομηδὶ ν ἢ (6 ἱπιᾶρο, δηὰ ἴδεη (86 
Δυθοϊαῖς ΔΙ ππθης οὗ (86 ἱπιᾶρὸ 'ἰπ Ηἰ πὶ, 
ΟὨΒγβῖ : 1 αν» {δε ἱἷπὸ; ἐῤξ ἐγμὸ «υἱπε (ΠΟΙΏΡ. 
'. 9, ΥἹ. 32, ἀληθινός, Χ. 11). ΟἸγβὶ ἴῃ Ηἰ5 
Ῥεύβοη ὈΓηρα ἴο ςσοπιρίεῖο ΔΙ] ΔΙ πος [ἢ 696 
ΥἹΔ] τοϊδουϑ οὗ ἴδε ραγῖβ ἴο ἴῃς ψὨΟΪ6 
--οἴ ὑπ|γ δπὰ ται] ρ]1ο11γ--- οὗ στον δὰ 
ἰάθπεγ, νος ἢ ἃγὸ ϑδηδάοννοα ἔογί ἢ! ἴῃ ἴδ6 
υἱηθ, Βυΐῖ γεῖ πιοῖὸ ἴλη ἴἢϊ5, [Π6 νἱῆθ ννᾶ5 
1Π6 σγπηδοὶ οἵ [πΠ6 δηςείθης Οπυτγοῖ (Ηοϑβ. χ. 1; 
5Αἱ. ν. τ ΕΝ; [6γ. 0 21. ΕΖεκ. χν. 2 ἢ, χίχ. 
το ΗΕ; 5. Ιχχχ. 8 Εἴ ; σοϊὴρ. Μαῖϊ. χχὶ. 11; 
μυκο χ. 6; [ον. χὶν. 18 6..]}. (Οὐοιηρατθο 
μεἰρπείοοϊς απὰ ὟΝ ὕπϑοῃο, αὐ ἰοε. ΤὭυβ ἵνο 
ουττοηῖς οὗ [πουρῃϊ ἅγὲ υπϊϊοὰ Ὀγ ἴῃς [οτὰ 
ψ οη Ηδ βρϑᾶκβ οἵ Ηἰπιβϑοὶῦ 45 “186 ἵπιο, 
(Π6 ἰάθαὶ, νἱπθ." [5τ86] ἔδιϊοὰὰ ἕο ϑδιϑέυ 186 
Βρ' Πυδ] {γὰϊῃ5 ϑυτθο ! ζοὰ ἰῃ ἴἢς πδίυγαὶ 
Ὑἱπε; ἴδε πδίυγαὶ νη ΟὨΪΥ ἱπῃρογίος γ σελ] 1968 



“Μερς. 2 “ἘνετΥ δγᾶποῖ ἴῃ πιε τμδῖ θεαγ- 
εἴ ποῖ ἔτι ἢ6 τΑκοῖμ ἀννὰγ: δηὰ 
ΕΥΕΙῪ ὀγαπεῦ τῃδῖ Ὀδδγεῖῃ ἔγυϊς, με 
Ρυγροῖῃ ἰτ, ταῦ ᾿ πλᾶν Ὀτγίηρ ἔοστῃ 
ὕλογε ἔγυ!. 

ἐφραρ. χ3..2. δΊΝΟοΥν γε ἅγε οἰδαη τἈγουρῃ τε, 

ν. 2---4. 

{ΠπῸ ἰάρα νυν ῖς ἢ 1 Ἔχργοθθος, [ἢ ὈοΟΙΪ τοβρεςῖβ 
ΟἸὨγιϑὶ 15 "6 Ἰάθαὶ νπθ,᾽) ἃ5 σοηϊγαϑιθαὰ ἢ 
ἴΠ686 ἀοίοςϊνο ἐτη οά πηθηΐβ. 

ἐδὲ δισδαπάνιαπ) ὙΤὨδ ““ Βυβοαηάτηδη " ΠοΓα 
ασἰδηάβ ἀρατὶ ἤτοι [86 νίπθ, Ὀδοᾶυδε ΟἾγιβῖ 
ὈΠΠρ5 ἔογνναγὰ Ηἰ5 τγοϊδι οι ἢ ὈΘΙΙΟν σα ἴῃ 
νἱσῖυς οὗ ΗἸ5 (γὰρ τηδηποοά. [ἢ [Π|5 τοϊαίοη 
Ἧς ποἰαπάςβ ουθὴ 845 [ΠΟΥ ἀο ἴἰο (6 Εδῖμογ 
(Πὔν. ν. 8), δπά (ἴῃ ϑοπὶθ πλγϑίογιοιβ 5656) 
Ης, ἴῃ Ηἰ5 Βοάγ, ἰ5 51}}} υπάογ ἴΠ6 Εδίμοτ 5 
ἀἰϑοὶρ] πα (ςοιρ. (οἱ. ἰ. 54). [η ἴθ δγπορᾷς 
ΡΑΓΔΌΪΟ ἴδ ννογὰ 15 δρρ θὰ ἴο ἴδε ἰοδάογϑβ οὗ 
16 Ρεορὶο: Μαῖίϊ. χχὶ. 332, δηὰ ραδγδὶ]εΪϑβ. 
ΟΟμρδΙο 4180 [Κὸ ΧΙ, 7. 

. Τα ςοηϑίτιςξίοη ἰῃ ἴΠ6 οτἱρίηδὶ, “" ΕΟΓΥ 
Ὀγαηςῆ, 1Ε ἃ ὕὑθᾶσ ποῖ... ΘΥΟΥῪ Ὀγαηςἢ! (ἢδὶ 
Ὀδάσγοίῃ...,,) 15 5 ΒΕΥ ἱστοζιιϊαγσ. ὍΤΠὸ ννογὰβ 
ψου]ὰ αν Ὀδδη παίυγαΥ, "6 ΕΟΕΤΥῪ ὈγδΠΟἢ ἴῃ 
πιὸ Ηδ ἰδηᾶὰς σδγΈΙ}}γ : 1ἢ ΔῺΥ ὈΘΑΓ πὸ ἔπι 
Ἣδ τεπιονὸβ 1; ᾿ξ ΔΠΥ Ὀοατ ἔσγυϊ Ης ῥγιιποθ 
1." Βυϊτδο ᾿πάἀοβηϊα Πγροίμοιςδὶ ἔοττη (πᾶν 
κλῆμα μὴ φέρον) ἰ5 οδιδηροὰ ἴῃ πὲ Ξβεςοηά 
οεἰἶδιιδθ 'π 1η6 ἀοῆη!ο δηὰ ροϑβινο (πᾶν τὸ 
καρπὸν φέρον). 
Ευεν ὀγαπο} Βοίϊενοῦβ ἅσὸ ἰάθη βοὰ τ τἢ 

Ομτσε. ΚΝ εδηποῖ σοποείνε οὗ ἃ νὶπο ἢ - 
ουκξ Ὀγᾶποῆεβ. Ὑεῖ [6 [16 15 ἱπάορεπάρηϊ οὗ 
ΔΏΥ ΡαΓ ΙΓ Ι ΑΓ πηληὶ εοϊδοη οὗ ἴ. Α ϑιπηῖ]αγ 
ΤΟΥ ΒΊΟΥ 165 ἰπ [86 ᾿ππᾶχε οὗ (6 Ὀοαγ (Ερῃ. 
Υ. 1ο; ΟΟΙ. 1]. 19). 

ἴῃ (δε οἱὰ ἀϊθροηβαίΐοη υπό 8 [5τδο] 
τνᾶβ ἴη6 ςοπάϊίοη οὗὨ 116: ἴῃ ἴδ πδνν, υηΐϊοη 
σῇ ΟΠ γῖϑί. 

ἐπ »π6] Ἐνεη [πὸ ππέγυ 1] ὈγδΏσἢοβ ἅΓ6 
ἴγυς Ὀγάηοῆεβ. ὙΠΟΥ 4150 τὸ “ἐπ Οῤγὶ 1," 
(πο Ρἢ ἴΠοῪ ἄγαν {πεῖς 156 ἔτοση Ηΐπι ΟὨ]Υ͂ 
ἴο Ὀθὰγ ἰθανοβ (Μαῖίξ[. χχῃ 19). [{ 5 [6 ννοσκ 
οὗἔἩ ἴῃς Οτεδὲ Ἡυβυθαηάπιδη ἴο τεπιονο ἘΠοπι. 
Οοπιρ. Μαῖξ. χιϊ, 28 ἢ, 4)  Ηον ἃ τηδη 
οδη δ6 “ἴῃ ΟΠ τίϑι," δηὰ γεῖ δἤεγινναγάβ 56- 
Ρασγαῖς ἨϊπΊ5ο}  ἴτοπὶ Η πη, 15 ἃ τη γϑίογυ πεῖ Ποῦ 
Βτοδλῖοσ ΠΟΥ 655 ἴπδὴ ἴΠδξ ἰηνοϊνοά ἴῃ [6 [8]} 
οὗ ἃ σγοδίυγε σγοδῖοά ἱηποςεπηί. 

ἰαζεῖδ 1τῦ ααυ47}} [ἰ 5 ῃοῖ ΡοΓΠΔΡ5 ΠΟΟΟΘΘΑΥΥ͂ 
ἴο αἰϊεπηρῖ ἰο ἀείοττηίηε [Π6 τηοάὰθ οὗ 1}}}5 
τοπιονδὶ. Ποδίῃ Ὀγοᾶκα ἴδε σοπποχίοῃ Ὀ6- 
ἔνεεη [86 ὑπ] ΟΝ γιϑύδη δηὰ Ομτβῖ 
(5Ξεε Μαεῖῖ. 1. ω.). 

ἀκ ῥωγρείδ (οἸθαπ Β01}}) “] ὙὍὙμὲ νοτά 
1 ΘΠ ΒΘΡ (καθαίρει), ΒΓ 15 υϑοά οὗἉ ]υ.5- 
ἰγαϊοηβ, ἀρρθᾶτβ ἴο δὲ σβοβϑθῃ ψ ἃ νον ἴο 
115 5βριγιτυδὶ δρρὶοδείοη. Ενοσυ πη 15 Γὸ- 
τιαονοά ἔγοπὶ ἴπ6 Ὀγαποὴ ννϊςἢ ἰοη5. ἴο ἀϊνετί 
106 υἱῖδὶ ροννοσ ἔγοπι ἴθ ργοάιυςίοη οὗἉ ἔπι. 

ὀγίηῷ!ῷ ζογιὁ (Ὀ081) νιοσε ὦ [πογελϑεὰ 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΡ. 
νογτά ψπῖο 1 πᾶνε βροκεὴῃ υἱπίο 
ου. 
4 Αδι4ε ἰπ πε, ἂπά 1 ἴῃ γου. 

Α8. τῆε Ὀτγάποῖ σάλπποῖ Ὀεᾶγ ἔπι οὗ 
115616. εχοαρῖ 1 δϑίάς ἰη τῆς νίῃε ; πο 
ΠΛΟΙ͂Ο σδη γα, αχοερῖ γε δθϊάε ἴῃ πια. 

ἔξ] Π655 ἰ5 ἴῃ 6 ϑηά οὗ ἀϊϑοὶρ᾽ πο, δπὰ ἴο {ἢ15 
411 ςᾶγο 15 ἀϊγοοῖϊθά. ὅδ νἱπὸ ὄβρεςοῖδ!}ν ποοὰς 
ΡΥ. ΕΘΙΥ ΟΠ6 Ψ}Ὸ δ25 5θξῃ ἃ νἱπεγασγὰ 
οὗ σδβοῖσε νἱποθ ΠΟΥ Βονν ΟἸΟΘΒΕΙΥ͂ ἱΠΕΥ ἅΓα 
ουϊ. 

8, 4. Το τοϊδίίοη νυ ϊο ἢ δᾶ5 Ὀδδη ρΡὸ- 
ΠΕΓΆΪῪ ἰηάίςαϊοά 1 στ. 1, 2 5 ΠΟΥ͂ δρρὶιοὰ 
ἴο ἴῃ6 ἀϊδεῖρ᾽εβ, Ομϑι 5 ννοῦκ 15 δοςοῃ-» 
Ρ᾿Ι5ηοὰ ἕο ἴδεῖα; Ὀιυϊ (ΠΟΥ πιυδὲ {Ποιηϑοῖνοβ 
ΔΡΡγοργίαϊο [ἃ (αὐίάε ἐπ ρ|ρ)}} ΕΙΣ νν}}} πιυϑῖ 
ςοορογαῖθ νυ ἢ Η!5 ψ}}}}. 

38. Νοαυ γε ἀγε.. ΑἸΣΘΔΑΥ͂ γε (ὑμεῖς) 
ἄγε... Τδὲ ϑδρίῖυλ] ννοσγὶς τεριείεηϊεύ. ΌΥ 
1Π15 “ οἰδδηϑίηρ " νγᾶ5 ροΐεπιδιν σοοπιρίειοα 
ἔογ ἴθ δροϑβίϊεϑ, [6 τεργοβθοηΐϊδεινεβ οὗ Ηἰβ 
ΟΒαγοῆ. [ἱ γοπιδι πο (δαῖ [ἴ 58ῃοι]ά Ὀ6 σϑδ᾽ ϑοὰ 
Όγ ποι (ςοπιρ. (ΟἹ. 111... 2, 5). ὙΒΟΥ πδὰ 
δε ρυγιβοα ΟΥ̓ ἴπ6 ἀϊνίπο ἀἰδϑοὶρ! πο (ςοΠΡ. 
ΧΙ, 10). ΤΠ ΟΥ ννετο οἰθδῃ (καθαροί) "" Ὁθ- 
4189 οὗ ἐῤὲ «υογά."" ῬὍδδ ννογά, [6 ννῇοϊθ 
τονοϊδίίοη ἴο ἢ ς ἢ ΟἾγίϑί πδὰ σίνθῃ ὄχρτοθ 
βίοῃ, νν5 ἴῃ 6 βρτίπρ δηὰ βϑουζοθ, δηἀ ποῖ ΟΠΪΥ͂ 
[Π6 ᾿πβοίγυπιεηΐ, οὗἩἨ ἘΠΕΙ͂Γ ρυΓγ (διὰ τὸν λ.., ἀπά 
Ὠοῖ διὰ τοῦ λ.; σΟΙΠΊΡ. Υἱ. 57). 8686 ΥἹῖ1. 21 ἢ, 
Υ. 34; Ἐρῆ. ν. )ό (ῥῆμα); ας ἷ, 18. 

εἰεαρ Ι1ἴ ᾿β ροββιῦ!ε τπδὶ ἴπ6 ννογάᾷ πιΑΥ 
σοηίδιη 8η Δ] ιϑοη ἴο (ον. ΧΙΧ. 232. ΒῸΓ ἴἤγοΘ 
γοδῖβ {ῃ6 ἔγυϊ οὗ ““ἴγεοβ ρἰδηίεα ἴοσγ ἔοοά ᾽" 
νγᾶ5 σουηϊοα υποΐθδῃ (ἀπερικάθαρτος, .ΧΧ.). 

4. Βυϊῖ {6 ροττηδήφηςθ οὔ [πὸ ρυ ΓΙ ἴο νυν ἢ 
ΠΟΥ δὰ αἰἰδιποὰ ἀδρεηπάθὰ ὑροὸη τῆ6 ρεῖ- 
τηδῆθρηοο οὗ {ποῦ []οννδῆρ. Ὅς αἸ5ο]ρ}6 
τηιιδῖ δεῖ ἢϊ5 1 ἰὴ ἢ γιϑῖ, δηὰ εξ (ἢ σιϑὶ ᾿ϊνα 
ἵπ Ὠϊπι. ὙΠὲ ἔοιτῃ οὗ {πὸ ϑοηΐθηοε 15 Ὠξοθθ- 
ΒΔΙΙΪΥ οὔδουτο ; Ὀιζ (ἢ6 ϑοςοπά οἶδιι86 15 ποῖ ἴο 
6 ἴᾶκοη ἃ5 ἃ ἔζιγο: “ΑὈιάδ ἴῃ πηρ, ἀπά 1 
Ὑ}1}} Δ] 46 ἴῃ γου." Βοίῇῃ ρδγίβ ᾶἄγὸ ἱπιρογαδίϊνο 
ἴῃ ςοπορρίίοη : “)ο γὰὲ δὐϊἀθ. ἴῃ πῆρ, δηὰ 
δάπιηξς πιὸ ἴο δυϊάθ ἰπ γοιι, ἰοξ πὶ δοίάἀθ ἴῃ 
γου." “Εβοςιϊ, ΌὈγῪΥ Οοὐ 5 δΒεῖρ, 115 ρεγέξεςξ 
ταυΐυδὶ [6] ογνϑὮΡ, γουγ ΔΌΙ Πρ ἴῃ ΠΙΘ, ΤᾺ 
ΔθΙάϊηρ ἴῃ γοιι.᾽) Βοῖῃ ᾿δουξῆϊθ ἅσγὸ θϑϑθηῖ!αὶ 
ἴο ἴπ6 ςοπιρἰείοεποϑα οὗ ἴΠῸ υηΐοῃ. ΟὐοπΊρ. 
χῖὶν. 1ο, 2ο.. ἴῃ οὔθ δ6η586 ἐδ ππίοῃ [ἰἰϑο]ε, 
δύθῃ {πῸ δϑιάϊηρ οὗὁἨ (ἢ γίϑι, 15 πιδάς ἴο ἀθρεπὰ 
ροη ἴδε ν}]} οὗ τὰς Ὀεϊονοσ. 86 οἵθοσ 546 
οὗ ἴδε {ΓΤ 5 σίνθη ἴῃ υ. τό. 
ο ἡμεί } ποῖ ΒΒ ΠΊΡΙΥ ὁἷπ ἰἰ561, δυῖ 

“ ἔγοχῃ 11561{,᾽) 25 ἴῃς β8οιχγος οὗ ἰΐ5. οὐνῇ υἱίδὶ) 
ΘΠΟΙΕΥ. ΟΟΠ,Ρ. Υ-. 19, ΥἹῖ. 18, χὶ, ςΣ, ΧΥΪ. 12. 
Τα ἔοστη 15 ρει δῦ ἴο δὲ [οῆη (2 Οοτ. σ. 2 
6 ἃ [4156 τοδάϊηρ). Οοσῃρ. Υ. 20, ποῖδ. 

ἐχοορὲ ἐ! αὐϊάε] ΤῊΣ ρῆγαϑε 15 φοπιργεβϑθά. 
Το ᾿:πιϊϊλύοη ΔΡΡ]165 ἴο ἴδ6 ῥγϊποίραὶ ᾿μουξῃϊ 
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2τῷ 

ς 1 δὰ τῆς νίπε, γε γέ ἴδε 
Ὀγδησῆαβ: Ηξς τῆδλῖ αδἰάριῃ Ϊῃ πΊ6, 
ἂπὰ 1 ἴῃ ἢίπι, ἴῃς ϑ8δπὲ Ὀγηρεῖῃ 
ἔοσῖἢ πλυςσἢ ἔγυϊο : ἔογ ἐν ῃουϊ πὶ 

“ον να. γ6 σλῃ ἀο ῃοϊπίηρ. 
6 Ιξ 4 πιᾶῃ δὺϑϊιάε ποῖ 'ἴπ πιε, ἢς 

δ οαϑὲ ἔογί ἢ 2458 ἃ Ὀγαποῆ, δηᾶ [8 

δεαν “γε ιμδ), ἀπὰ ποὶ ἴο {πε ἀεβπιηρ δά οη 
ν ἐπεἰ7), ἴο ψὨΙς ἢ ̓ξ 15 ρᾶγα]]ε." Οοπιρ. ν. 
19; ὍΔ). ᾿ϊ. τ6.Ὁ. ΤῈ Ὀτάποῦ σδηποῖ ὕθαγ 
ἔγυ!ο οὗὨ 1156}: 11 σδπποῖ Ὀδᾶγ ἔγυϊξ ὀχοθρὶ 1 
ΔυϊάΘ ἴῃ [ῃ6 νἱπο. 

ὍΟ ΉΟΓΕ (Ω γε] [{ΊΟΓΑΙΙΥ, 50 ΠΟΙ͂ΟΣ ἐπ 
76 Ὀδὰγ ἔγυϊῖ οὗ γουγϑοῖνοϑ, Οὐ Ὀεᾶσ ἔγυϊ δἱ 4]}, 
Ἔχςοορῖ ἴῃ νἱῖ] ἔθ! ]οννϑῃΐρ νυ ἢ τηθ. 

δ,6. Τῇε οσοηδοημοηςεβ οὗ υηϊοῃ δηὰ οὗ 
ἰοβ5 οὗ υπίοη ψ (ἰδ γιδῖ δἴὸ ϑεὲ ουΐ ἰῃ (6 
ββαγροϑῖ σοηϊγαϑί, 

δ. Το τερεϊτοη οὗ τπ6 “" {Ποπιὸ " (υ. 1) 
Ιοδλὰβ ἴο ἴῃ δά ἀϊπίου οὗ ἴπ6 οἶδιιϑοὸ γε ἄγὸ {δε 
ὀγαμεῤες, ΨΥ Ὀϊ ἢ ϑυτηβ τῷ ἀοβη τ Υ ννῆδὶ [88 
Ὀδόη ᾿πρ] δα ἴῃ ἴπδ ΓΟΥΠΊΟΥ νοΓϑθϑ. 

Ἧε τῤαΐ...ἐδε ταις (οὗτος " 6, 4π4 ποπὲ 
οἴδμογ, ἴἴ ἰ5 (δῖ ) ὀγίησειρ ζὥογ δ (ὈΘδτ 60) 
παρ ἢ] ὙὍὙῆὸ τδουρῆς 15 οὗ ἴδ φγοάιο- 
Ἐνθηθ55 οὗ ἴπ6 (ἢ γϑιίδη ἴθ, ὙΠδ νυἱποοννοοά 
5 νοσίῃϊεβθ. Εον ἔπι] 655 ἴἤθγο 15 ποεὰ οὗ 
“( ΔΙΑ Ϊπρ,. σοπίϊηυδηςο, ραϊϊοπὶ ννδιτηρ, οἱ 
[Π6 ρατί οὗ ἴποϑο δἰγθδαν “1 ΟΠ γϑι.᾽" 
»ῶη (ὑδθοδιυδθ) α«υῥομέ (ΔΡασχὶ ΖΧΟΣ:Ω) 

»ιο...0] ὙὍδο ἔογςθ οὗ [Π6 δγυξιιπηθηΐ [165 ἴῃ ἴῃ 6 
ἕαλςϊ ἰῃδξ, 45 πο ἔγυ Ὁ] ποδς οὗ [ῆ6 Ὀγάπςοὴ ἀοο5 
ποῖ ἀοροπά ὑροπ ἰἰβοὶξ ὈυϊΪ ὑροὰ ΟἾγίδί ἰῇ 
Ὑ Ποῖ ἰἴ ᾿ίνεβ, Ης ν"}}} [16] ΗΙ5 ραστί ν ῃΠ6 
[Π6 νιῖ2] σοπποχίοῃ 15 τηδι πἰδίποα, [πη οἴμπογ 
ψνοϊάβς, 6 ἴθ ννῆοπι Εἰ γισὶ ᾿ἴνεβ πιυσὶ ὃδ 
ΔΟΘΠαΔΠΓΥ ἔσγυ], ἴοσ 1 15 Η!5 [16 δίοῃθ 
τς ἢ Ὀγηρ5 ἑοσῖῃ ἔγυϊ. 

δΔΡαΧΣῦ ΖΣΟΙΩ γ16}] ποῖ 5 πιρὶῪ υγἱπουΐ ΤῊ 
ΒεΙρ, Ὀυῖϊ ϑδεραγαιθα ἰγοῦλ πιθ. (οπιρ. ἘρΡΏ. 11. 
112; (ἢ, 1. 2. 

ἄο ποιῤίηφ  ΔοςοπΊρ 5} ποϊίπρ, Ὀπηρ οὐἱϊ 
ὯΟ ρΡεπηδηθηῖ τους. ὙΠῸ (Ππουρῇὲ 15 ἀΐγες!ῦ 
οἵ ΟἸγίϑιίδῃ δοείίΐοη, ΨΏΟἢ οἂη ΟἿΪΥ δ6 
τοις ἴῃ ΟἾγιϑ. Αἱ [δ6 ϑλπὴθ {πὲ ἴῃ6 
ννογάβ ὕᾶνθὸ ἃ νον δρρ]οςδίίοη. Νοίδίην 
ἐπί το] γ “15 δὴ 6 ἀοης ψπουΐ ἴῃ 
Ννογά, ννῆοϑο δεῖν πηυδὲ ποῖ Ὀε ἰπτοὰ 
Ὑ θη. Ηδ ἢΔ5 ποὶ ᾿Ἰπιϊοα ἴξ : χ. τό, 1. 9. 

Θ. δε εατὶ' 7ζογι δ] Τὶ ΒΑρρθῆβ ϑἰπιυ]- 
[ΔηΘΟυ5ΙΥ ΜΙ] ἢ (ἢ6 οεβϑδίίοη οὗ ἴῃδ νιϊδ] υπίοη 
νὴ Ομηοῖ (ἐβλήθη). [{ 15 ποῖ ἃ διΐιγε σοη- 
Βοηυδηςο, ἃ5 δὲ ἴπ6 ἰδϑῖ Ἰυάρτηοηϊ, Ὀυΐϊ δη 
ἱπον: 4 Ὁ]6 δοσοιηρδηίπηεπε οὗ {πὸ ϑεραγαίίοῃ. 
ΎῪΠε υϑὲ οὗ 1π6 τ νεῖν εἰ ουίϑιάὁ " (ἐβλήθη ἜΣ 
Ὠοΐ ἐξεβλήθη) 5υξξεβίβ ἃ ἤθνν δϑρεςΐ οὗ ἴῃο 
ὑπο ἢ ΟἾγισῖ, (πὸ ἰάθα οὗ ἃ νἱπογαγὰ ἰῃ 
δάάϊξοη ἴο (αὶ οὗ ἃ νῖπο. 

4 (186) ὀγαμἊ} με ἀπέτα }} Ὀγαποῦ Ὁ 
ΨΥ ἰοἱ ἢΘ 15 τεργοϑοηϊεά. 

51. ΙΟΗΝ. ΧΡ. [ν. ς---8, 

τ Πεγεὰ ; ἀπά π|6ι1 ραῖποῦ ἴδηι. δηὰ 
σαβὲ ἐῤέπι ἱπῖο ἴδε Ὧ8 Δηά ΠΟΥ͂ ἅτὰ 
Ὀατηεα, 

1 γε 401 46 ἴῃ πι6, δηά ΠΥ ννογάϑ8 
Αὐϊάς ἴῃ γοὺ, γε 5}4}} δεῖς ψνβδῖ γε 
νν1}}. δηά τ ἐδαἱ! Ὀε ἄοῃε υπηΐο γου. 
᾿8 Ηετείη ἰ8 ΠΥ Εδίῃεγ ρογιβεά, 

αυἱίδεγεα ἸπΑϑγηις ἢ 45 1ἴ γεσοῖνοβ ἢ6 Ἰνϊην 
58 ὯΟ ἸΟΏΡΕΥ. 
»η (ὉΠ) μαϊῥον ἐδορ] ὌΠ ἱπάθ- 

Βηϊΐοηεθ5 οὗ ἴῃς ϑιδ)οοΐ σογγοϑροπάς νυ ἢ 
(Π6 τηγϑίοποιιβηεβα οἵ [86 δοῖ ϑυπιρο]!Ζοά, 
“4 ΤΏΕΥ γαῖμοῦ [μοὶ (ἴ86 Ὀγδηοῆοβ ἀπά ἔπεσ 
ΔΏΓγρ65) ἴο Ψψδοπὶ ἴδε οὔῖοθο Ὀεϊοπρβ.᾽" 
Οομρ. 1ὑκὸ χὶ!. 2ο. ὙΠῈ ἀεοθοτρίίοη ἰ5 
ἀϊγεςῖγ τπδὶ οὗ ἴπ6 ἕδίε οὗἁ ἴΠ6 ϑενογοὰ Ὀγαηοῆθβ 
ἔντο ουἵ οἵ νος ἴἢ6 ΔρΡ]ΙοΔ ΟΠ 1ΠΊΠ16- 
ἰδίο᾽γ ἕο! ]ονγ5. “ὁ Πῖξηᾷ ν᾽ 15... γα ςῖβα (ΕΖεκ. 

ΧΥ. ς) π|}}}|15 ἀστιςοίδγιπι υ5101.5 ῥγοβυηΐ, πυ]- 
115 {Δ γ]θυι5 ορογίθιια ἀερυϊαπῖυγ. ὕπυπι ἐδ 
ἀυοῦυϑβ ραϊπητ! σοηργαϊ δυΐ ν]}5 δυῖ Ἰρη]5...᾽" 
(Αυξ. “ὦ Ἰοε.ν) 

ἐδε γε] Ὅε ἵπιδρξὸ 15 οὗ ἴῃς ἤτοβ κιπάϊεὰ ἴο 
ςοηϑβυπΊο ἴΠ6 ἀγοβϑίηρϑ οὗ [Π6 νἱπογαγάβ. (οπηρ. 
Μαῖί. χὶν 4 ἢ ὙΠῸ 1, ογά ᾿θανοβ [86 ᾿τηδζο, 
}υ5ι ἃς [ἴἴ 15, ἴο ννογῖκ 15 ὑσοροσγ οδεςῖ. 

7, 8. [ἡ ἴπ6ϑο ἴνγὸ νογϑθβ {πε ὈΪεβϑίηρπ οὗ 
Ὀπίοη ἃζὸ ββενγῃ ἴῃ ργάγος ἔμ] 8] ]οὰ δηὰ ἔσγυ 
ὈΟΥΤΙΘ. 

7. 17, γε αὐΐάε ἱπ »ιεο, ἀπά "7 «υογά (Β8γ- 
1548) αὐϊάε ἱπ γομ......ἢ ὙΠῸ βεσοηά οἶδυϑδ 
5 σμιδηροὰ ἰῃ ἔοσπι (ποῖ ““δηὰ [ ἴῃ γου" ἃ5 
ν΄. 4), Ὀδοδυδβο {π6 [πουφῇξ πονν ἰ5 οὗ ἴπ6 σοπὶ- 
τηυπίοη ΟὗὨἨ ργάγεσ. ὍΠὲ «ὐογά: (ῥήματα), ἴδε 
ἀεβηϊο ΒΥ η,5, ΠΟΙ σροοϊ πε, ξὸ ἴο πιᾶκθ ὕρ 
“τῆς ννοσὰ " (ὁ λόγος, Ὁ. 3).- Οὐομιρ. νἱῖ!. 43. 
47. 51) ΧΙ], 47, 48, ΧΥΊ!. ό, 8, 14. 

γε “δα! “«“ἃ «υδαὶ! γε «ὐἱἷῇ Ασοογάϊης ἴο 
(ἢ6 ἴγι6 τοδάϊηξ, 8 κΚ ὙἩΠδΔΌΒΟΘΥΟΣ γ͵δ ὙΠ]1]. 
ὙΠΟ ροι οπ5 οὗ {πῸ ἔστε ἀϊδοὶρ!]65 τὸ θοοθβ 
(8ο ἴο 5ρε8κ) οὗ Ομηϑι᾽β ννογάβ. Α5 Ηεδ [58 
ΒΡΟΚΟΩ 50 ΠΟΥ βδροᾶκ. ὙΠΕΙ͂Γ ὈΓΑΥΟΊ [5 ΟΠΥ͂ 
80Π|6 ἔγαχιοπὶ οἵ Ηἰ5 τοδοπίηρ ἰγαηϑίογπιοά 
ἰηῖο ἃ Ξυρρ)]!οδίοπ, δηὰ 80 ἰἃ Ὑν}}} ΠΟ ΟΘΘΑΓΙΪΥ͂ 
Ὀε ποαγά, [{ ἰ8 ἱπηροτίδηϊ ἴο ποῖος πονν ἴῃς 
Ρτοπηΐῖϑε οὐ ἴδε δυβοϊαἴθ ἐ]ΒΙπιεπί οὐὗἨ ῥγᾶγεγ 
15 σοηπεοοίεὰ ἢ [6 Ῥευβοηδὶ [δ᾽] ον ϑὮρ 
οὗ (ῃ6 Ὀοϊίονοῦ ψ ΟἾγισῖ, Ὀοΐδ ἴῃ {86 
δϑγηορίκΞῖβ, δηὰ ἴῃ δῖ [οη. Οἀοιρ. Μαῖΐ, 
ΧΥΙΙ. 19, 2ο, δπὰ Ὀεὶονν υ. 16. ἴπ ἴδε ογ- 
ΕἾΠ4] “φυδαίοευεν γε «υἱϊ ᾽" κἰδηάὰβ βγεῖ, ἴο 
τηδῦκ {πὸ ἤθεοάοπι οἵ ἴπ6 Ὀοϊονοσβ σδοῖςο, οὐ 
((ἢ οἴμενς ννογάϑ) ἴῃς ςοἰποϊάδηςς οὗἩ 15. νγ}} 
ΜῈ} τπὸ ψ}}}} οὗ ΟἸσσῖ. Οοιηρ. σ᾿ [οδῃ 11}. 22. 

ἐξ αἰ! δὲ ἀομεὶ Μοτε Ἰἰΐογα!!γ, “Κ ᾿ς 588} 
οοπῖε ἴο Ρ453 (γενήσεται, υἷε. 24ε1) ἔοτ γου." 
Το γϑϑὶὶ 15 ηοΐ ἀπ ἴο ΔΩΥ δχΐογμδὶ οἵ ιθὶ- 
ἘΓΑΤΥ ἐχοτίοῃ οὗ ροννοσ, θυΐ ἴο ἴδε δοίίοη οὗ 
ἃ ἴανν οὗ Ἰ1ἴ6. 

8. Ἡεγεί"] 15 δίς, τἰῃδῖ 15, ἰῃ [86 ὨΕΟΟΒΒΆΣΥ͂ 



ν. 9---τἰτ. 

1πλὲ γε ὉδΑΓ ταυςἢ ἔγαϊς ; 80 8}]1} γε 
δε ΠΥ ἀϊβοὶρ]ε8. 

9 Δ8 ἴῃς Εδίδεγ παῖ ἰονεά πιε, 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΥ͂. 
10 [γε Κεὲρ ΠΔῪ σοπιπιδηἀπιεηῖϑ. 

ἴ: 8114}} Δ0᾽46 ἴῃ τ ἶονε ; ὄνβὴ 281 
ᾶἂνε Κερῖ ΠΥ Ελιμεγ᾿β Ἴοπιπηδηά- 

80 πᾶνε 1 ἰονεά γου : σοῃίίπυς γε 'πΠ πηδηΐβ, ἀπά δυάς ἴῃ ἢ8 ἰονα. 
ΤΑΥ͂ ἰονθ. 11 ἼΠεβε τΠηρθ πᾶν 1 βροΐεη 

σοηθοαιοηοθο οὗ γουγ αὐἱάϊης ἰῃ πιὸ, νυν Ὡς ἢ 
ΤΑΓΙΙ65 τ ]} 1 τὴ οοτίδϊη ἐδ] πλθης οὗ γοὺΓ 
ΡτΑΥΘΓΆ, ἰηαϑηυςἢ 845 ἴπὸν σοτγεβροηὰ ἢ ἴῃς 
ἀϊν!πα νν}}}. Τα ργοηουῃ ἰοοῖκϑ Ὀδςοῖκ, νὮ1]6 δὲ 
1ῃ6 54η16 {ἰπὴ6 (η6 ᾿πουρῃϊ αἰγοδάγν ἱπάϊοδιοα ἰ8 

. ἀονεϊορεοά ἰῃ ἴδε νογάβ νῃϊοῖὶ ἔοϊονν. ΤῊς 
εηὰά ψἢϊοἢ Οοά τεχαγάϑβ ἴῃ δηϑυνεσίης ΡγάγοΓ ἰ5 
ἐδῶ γε π47 δὲὲέαγ γιμοῦ ὕγμέέ (ἵνα φέρητε). 
Οοπιρ. ἰν. 34, ποίδ. 

ἡ, ξἰογβε] ὍὮΕ ἴδηβε (845 ἰῇ υ. 6) πιᾶγκβ 
[Π6 δβοϊυῖϊες σοἰϊποίάθποθ οὗ ἴδ6 εδχίθηϑίοη 
οὗἩ τπῸ Εδίποῦ 5 βΊΟΥΥ νυ ἴΠ6 γεδ] ἰϑαϊίοη οὗ 
ἴΠ6 δε ονοτ 5 οἤεςσῖυδὶ υπΐϊοη σῖθ (Ογίϑί. 
ἴῃ {86 ἔπ] 685 οὗἩ (ἢ νυἱπὸ 1165 [6 ἸΟῪ δηά 
Εἴογυ οὗ ἴῃ 6 "" ΒΠυβοαηάπηδῃ ᾽ (νυ. 1). 

ὀεαν »ιμοῦ ἢ] ὍΤθθ ννογάβ ροϊπξ ἴο ἴῃς 
Τυΐαγεα ἀοςν Ὑ οὗἁὨ ἴῃς ἀροϑβίϊεβ 45 ἔοιιπάοτβ οὗ 
ἴῃ6 ΟΠυγοῦ γουρὰ νος (δ6 Εἰδεη ΟΠ γὶϑῖ 
ἃςῖθ. (ὐοἴηνΡ. υ. τό. 
85 .ο «ῥαϊ γε ὁε (ὈΘοΟτ, 6)»: ἀϊπεἰρίε4] Οτ΄, 

Δοςογάϊηρ ἴο δηοῖποῦ γοδάϊηρ, δπ ἃ γ6 88}} 
ὌΘΟΟΣΩΘ... ϑοιηοῖῃ!ηρ 5 ἀἰνναγϑ ννδπίηρ ἴο 
[Πς σοπιρ[οἴδηθ85 οἵ ἀϊβο ρ]οβῃρ. Α Ομγϑιδη 
ΠΕΡΕΥ “615, Ὀυϊ ἀἰνναγβ “15 ὑὈδοοπιηρ" ἃ 
Ομ γσιδη. Απὰ ἰὲ 5 ΌΥ 15 ἔγυἔ] 655 ἴμδὲ 
πο νἱπαϊοδῖοϑ ἢ15 οἰδὶπὶ ἴο [Π6 ΠΔΠΊ6. 

θ. 10. Τὰ ϑρδοτο δηὰ ἴμ6 Ἴσοῃάιοη οὗ 
Ὀπίοη ἃγὸ γονοδίοὰ ἰπ πὸ δοβοϊυΐε ἴγρε οὗ 
ππηίοη, (6 σεϊδιίοη οὗ (πο ϑοη ἴο ἴμο Εδίποσ. 

θ. ΤΠ5 νεῦϑο δάσβ οὗ ἴννο γοπάθγη 8. 
ΠΕ Ἰαϑὶ οἰδιιϑθ ΤΠΔΥῪ ὃδ [86 σοποϊυβίοη ἴο {86 
ἵννο ἰοτογ: ΕΥ̓ΘΕ 88 2ῤε αϊῥεγ Ἰουϑὰ πὲ 
διὰ 1 Ιονϑά γοω, ΔΌ146 ἐπ » ἰουε. ΟΥ ἴἴ 
ΤΑΔΥ Ὧδ6 ᾿πἀερεηάεηϊ : ΕΥ̓Θῃ 85 ἐδε ἔαίῤεν 
Ἰογθά »"ὲ 1 8180 Ἰοῦϑά γομβ. “ὀίάε ἐπ »ιῦ 
ἐσυε. Βοῖβμ σοπϑίγιςξίοῃβ ἃτὸ ἴῃ ΒΔΙΤΏΟΩΥ ΜΠ Ὦ 
δὲ [οΠη᾽5 βίγία, ((οπιρ. νὶ. ς7, χὶν. 12.) 
Τ}Θ Ἰατίου ρεσθᾶρβ Ὀγηρδ5 οὔκ πιοϑὲ ἀϊβεϊηο ιν 
[86 τηγβίογιουβϑ ἔτι τμδὶ τῆς τοϊδείοη οὗ {δ 
ἘΔΠπεῦ ἴο ἴπΠ6 ϑοη Ἴογγεβροηάβ νυ (δὶ οὗ 
μ6 ϑοὴ ἴο Ὀεϊΐονοῦβ (ςοπιρ. Υἱ. ς7, Χ. 14, 
1ς), ΨΨΒΙΟΣ 15 ΓΙΠΟΥ δρρ δὰ ἴῃ συ. το. ὙΠῸ 
υ56 οὗ ἴμε δογίϑὲ ()συεά}) ἴῃ Ὀοϊῇ οᾶ965 ΠΊΔΥ 
ΡΟΓΠΑΡΒ ΟΔΙΤῪ ἴδε τοϊδίίοη οὐὖἱ οὗ {{π|6, δηά 
Δα 1 Δοβοϊυϊε ἱπ (πὲ ἀϊνίπο ἰάθα. (οιηρ. 
ΧΥΪ,, 14. Βυΐῖ ἰΐ 15 5 ΠΡ ΟΣ ἴο τοχζαγὰ [86 ἴθηβδ 
85 σἤοβεηῃ 1 τεχζασά ἴο ἃ ψοσκ πονν ἰοοκοά 
ὈΡΟῸΠ 85 οοπιρίεἰοά, δοςσογάϊηρς ἴο ἴΠ6 υϑᾶρ6 
ΜΟΙ 15 ποῖ υηΐξγοηυσηΐ ἰῃ ἴπεϑα ἀϊβοοιΓθαβ. 
ΟοιΡ. χἱϊ!. 41. 

φομέέπμο (Δ Ὀ14Θ) γε ἐπ »1) ἰουε}ὴ ὌΠ ἴονε 
οὗ Ομγβὲ 15, 85 1ἴ ννεσο, ἴῃ6 δἰπηόβρῃεσε ἴῃ 
ΠΟ ἴΠ6 αἰδεῖρ]α ᾿ἴνεθ. [ἰ 15 ποῖ βοπιοίπηρ 
ΓΕΔ ἰϑοὰ δ ἃ πιΟΠΊΘΠΔΙῪ οτγίϑἰιβ, Ὀὰϊ οη]ογοὰ 
σοπτϊπυου5))γ. Απά {8 δηϊογπιοηὶ ἀοροηάϑ, 
οη ἴδε υπηδη 5.46, ὕροὴ πε νν}}} οὗ πιᾶῃ. [ἰ 
οδη δδ τηδάδ ἴδ βυὺῦ)]εςϊ οὗ ἃ σοπιπιδηά. 

»,}7 ἰουε] ἐφ ἐς κὸν ἴοσῃι οὗ ὑδθ ρῆγαϑο, 
ὙΠΟ 15 ἴουη ΟἾΪΥ (ἢ ἀγάπη ἡ ἐμή), 45 
ἀϊἰδιηρ υἰϑη δά ἔγοπι {παῖ ἐν, ἴῃ [86 μον τε 
(ἡ ἀγάπη μον), Θπιρἢ851265 ἴπΠ6 σμδγδοῖοσ οὗ 
ἴδ6 ἶονθ, 48 (γιϑῖϑ: ἐξφε ἑουε ἐδαῤ ἐς ρπηῖμξ, 
186 Ἰονε ἰδὲ δῆϑνγοῦβ ἴο ΤΥ Ὠδίιγο δηὰ ΤῊ 
ψοσκ. ὍΠι5 ἴΠδ τηορδηίηρ οὗ ἴδ6 ννογὰ5. σδη- 
ποῖ ὃ6 Ἰπλϊϊοά ἴο (πὸ Ἰάοα οὗ (ἢ γϑὶ 5 ἰονε ἔοσ 
τηθη, οἵ ἴο ἰμαΐ οὗ πιλῃ 8 ἴονὸ ἔογ (γιϑί : {ΠῸῪ 
ἀεβογῖρο ἴη6 δϑοϊυΐο ἰουα ΒΟ ἢ 5 πηδηϊξεβίοα 
ἴῃ ἴπεϑο ἔννο ννᾶυβ, ἴθ ἰονὲ ΒΟ ΡΟΠΌΟΙΥ ᾿ 
σοστεβροηάςβ ἢ ΟἸγϑι᾽5 Βείηφ. Ὑθογα ἅτ 
ΤΏΔΩΥ ΠΟΥΓΕΒροηάϊην ρῆγαϑοβ ἴῃ ἴμε Οὐοβρεῖ, 
“ἐἐβε 70» ἐῤαὲ ἐς πιὶπε" (ἡ χαρὰ ἡ ἐμή, . ταὶ ΠΝ 
29, ΧΥῚ!, 13); “286 ἡμάφηιοπὶ ἐδαὶ 15 πεῖηο " (ἡ 
κρίσις ἡ ἐμή, Υ. 30, νἱ!!. 16); “δε εον»»αηά- 
πη 9 ἰδαὶ ἄγὸ γπϊηε᾽ (Χῖν. 1ς)ὺ);} “2 εαζδ 
ἐδαΐ ἐξ πείπε" (εἰρήνη ἡ ἐμή, χὶν. τ ΟοΙΡ. 
Υ. 30, Υἱ. 48, ΥἹ]. 6, 8, Υἱῖ!. 31, .37ν 43: 51 
46, Χ. 26, 27, ΧΙΙ. 16, ΧΥ, 12, ΧΥ͂ΙΙ, 24, ΧΥΊ]. 
46. 

10. Ὑπε ῥγοπιῖϑα πεῖο 15 ἴθ οχδςοῖΐ σοῃς- 
γοῖϑο οὗ (δῖ ἴῃ χὶν. ᾿ς. Οὐδδάϊθηςσο δηὰ ον 
ΑΓΟ Ρογέος ΠΥ σογγείδεινο, ον ἀβϑυτγεβ οὐϑάϊ- 
δῆς; οὈδάϊοπος δ5ϑιγὲ5 ἶονθ, Τἢς ίονο οὗ 
(Ὡς ἀϊδεῖρ᾽εβ ἔογ Ο τσὶ σαυτῖοβ νυ ἃ (6 
Ῥυγροβθο ἀπά 86 ρόνεγ οὗ οὐδάϊοποο : ἰῃ8 
βριγιΐ οὗ οὐδοάϊθησθ 15 πιοῖὸ ἴπδη (ἢ6 5'ρῃ οὗ 
ἴονθ (χ 1. 3.4); 1ἴ ϑθσυτεβ ἴο ἴΠ6 αἰδεῖρ᾽εβ 86 
οηϊογιηθπὶ οὐ ΕΟ γδί᾽β ἰονθ.0 ΤΏ6 ἴονο οὗ 
Ομ 45 ἰξ 15 σελ ἰϑθὰ ὑη11685 δηὰ ἱποϊυθ8 
ἸὨΞΟΡΑΓΔΌΪΥ τηδη}5 ἰονὸ ἔοσ (ἰγὶϑὶ, ἀπά Ομ γϑι 5 
Ιονθ ἔοσ σηδῃ. 

ἔνε αι ]1 (ἐ ῥαυς ἐοῤὲ »7 (ὉῈ9 
Ἑαΐδεν": Ἱ ΤΣ ἜΝΙ μεν οὔ ἐπὶ δ᾽ 
ἴο “16 ΓΑΙ ΠΟΓ" (ποῖ “Ηἰ5 Ἐδίμοσ᾽,") 15 
δεῖ ἕογίῃ ἃ5 ἴΠ6 ἴγρε οὔ ἰμδΐ οὐ ἴῃθ αἰϑεῖρίθ 
ἴοσ μἷἰβ Μαβίεγ (σοσῆρ. υἱϊ. 29). ὙΒουρᾺ [ἢ6 
ἴετηβ ἰῇ ψ Ὡς [ἢ]|5 τεϊδίοη ἰ8 ἀεβοσι θεά 
ὈΘΙΟΩΣ ῬΓΟΡΟΥ͂Υ ἴο ἴα 116 οἵ 186 ᾿ποδγηδίθ 
501), γεῖ 1Π6 οτηρῃδές ργοηοιιῃ 5μοννβ τπδί (ἢ ς 
βἰδίοπιθηϊ 15 ἔπι οὗ {πὸ οἴθσηδὶ δεῖς οὗ (ῃς 
ϑ0η ἴῃ Ηΐβ ὑυπομδηρεά Ῥειβοῃδιγ. (οπιρ. 
1. 1. 

ἐπ δὶς ἰουε]ῇ ὙΤδδ ργοηοιη ϑἰδηάς ἐπηρἢδῃ- 
ΟΔΪῪ ἢγϑῖ, 580 τπδὲ ἔβοσο 15. ἃ Ἴςοπιρ]εῖθ ρδγα] οὶ 
Ὀεΐννοθη ἴΠ6 σογτεβροπάϊηρ οΔι565 (τοῦ πατρὸς 
τὰς ἐντολάς, αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ). ἼδΠ6 Ρὲ 
Ἰονὲ οἵ οοπιρίεῖα ἀενοίιοη ἰο Οοά 15 {86 
δ μεδῖ σοῃςείνδοϊο σοοά. 

2. δε ἐπεμό: οΥ᾽ μπίοη : ἐδὲ ἀϊεῖρίρ: ἀπά Οδνῖσὲ 
(χν. 11--16). 

Τῆς Ἀσνεϊδοη τυ ῖς ἢ ἢδ5 Ὀδδη πιδὰς ἰη ἴδ 
ἢγϑὶ ϑοςιΐοη 8 Δρρ δὰ ἴῃ (6 ϑθοϊΐοηβ ννῃϊοἢ 
ἴο!Ιονν. Ὅς οπά οὗἉ ἰἰ 15 5ῆεννη ἴο Ὀ6 ἴννο-» 
[ο]ὰ, ἴο οτεαῖθ ἸΟῪ ἴῃ βδσγβος (χνυ. 11:--27}} 
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πηΐο γουι, [παῖ ΠΥ [ΟΥ πιρῃς τγαπηδίη 
ἴῃ γοι, δηά ὠἐῤαὲ γουγ ΟΥ̓ πιίρῆϊ 
ὃς {μ}]. 

13 Οτελίεγ ἰονε μδῖῃ πὸ πιᾶῃ τῆδη 
115, τῇδλι ἃ πιδῃ ἰδὺ ἀοννῃ ἢ]8 [ἰξε ἔογ 
ἢ]5 ἔτ πάϑ. 

εμαρ. 3 12 “ΤὮΪ8 18 ΤΥ ΓςοπιηπΊληἀπηεηΐ, 14 Ὗε ἅγε ΠΙΥ ἔτιεηάβ, 1 γε ἀο 
ἑγμεις,,. ΤἬΔί γε ἰἴονε οπα δῃοίδεγ, 45 1 πᾶνε ννῆδίβοενεγ ] ςοπῃπηδηά γοιι. 
9 7658 Ἰονεά γου. Ις Ηεηςείοπῇ [ ο8}} γου ποῖ 8εῖ- 

δηὰ ἴο ργέβεγνε (8 ἀποθακεη (χν!.). ΤΠε 
Βτϑῖ οδ]οςὶ ἰ5 χαϊποά ὈΥ ϑἤεννηρ [Π6 ἰϑϑιιε5 οὗ 
ὈΠΙΟΩ ἔογ ἴἢ6 ὈΘ]θυεσ 'ῃ γτοϊαϊίοη ἴο ΟΠ γϑῖ 
νυ. ΑἩΗΝΙ ὁ. Ἀνὰ ἴο ἴῃς ννοῇ]ὰ (νυ. 1)---27). 
ΓΘ ἸΟΥ, ΟΝ γϑῖ ᾿5 [ου, βργίπρϑβ ουἕΐ οὗ {86 561- 

ΒΔΟΤΙῆοο οὗ ἰονε (νυν. 12,13). ΤΠ σοπποχίοη 
οἔἉ δε ϊενοῦβ στ ΟΠ γί 15 ομθ οὗ Ἰονὸ (υν. 14. 
14); ἀπά ᾿ξ 5 ϑίδυϊε θδοδυϑὲ [ἴ σεϑῖβ ου Ηἰ5 
ἌἙδΒοῖςε (υ. 16). 

11. ΤῈ ἰονὲ οὗ Οπτϑὲ ννᾶ5 {Ππ6 ονα οὗ 
ΔὈβοϊ εἴς εἰ σβδογῆςθ. ϑυςῇ 56}[“ϑδουιῆςσο ἰ5 
{πὸ ἔι]πθ55 οὗ ἴογ. Ὑδ5 ὈΥ δπ]οϊηϊηνς ςοη- 
Ὀπυάπος ἰπ Ηἰ5 ἶονε ΟἾγισὶ ργερᾶσεβ Ηἰ5 
ΠΟΆΓΕΓΒ ἴο 50 ἘἾἼ ἔοτ Ἰονε δ 5δᾶκθα. Τες ἐδίηρε 
ῥαυε 1 «ροζεη πο γοῶ ἐδαΐ ΜῺ 107 »ισ δὲ 
γοριαὶη (ἸΑΔΥ͂ ὉΘ) ἐπ γομ; ἴῃδῖ γοι! ΠΊΔΥ Κπονν 
δὰ οἤαγεο [6 Ὁ 055 ὙΨΠΟΣ Ὀδοηχα ἴο 
ΤΥ ννυσΚ, ἴΠ6 ΘΧΟΠΊΡΙΑΓ οὗ γουγ ονῃ ; ἀπά 
(Πδὶ 50 γοιωτ 707 γτεῖσ δέ ἐκ μι (ΧΑ Ὀ6 ζ.1- 
71116ἀ). 

»ιγ 700] [ιεγαῖϊγ, “ ἴἢε Ἰογ τμδΐ 5. πιῖπ6,᾽" 
ΠΠδγδοίεγιϑος οὗ πιὸ (566 ν. 9, ποῖθ) : ἴδε Ἰ0Ὺ 
οὗ σοπιρ]εῖθ 56] [- 5: γοηογ ἴῃ ἴον ἴο ἴονο. 
Οἰδεγ ἱπίεγργοίδίίουβ οὗ [86 ρῆγαϑθ, “"" [Π6 ἸΟΥ͂ 
ὙΏΙΟΝ 1 ἸΠΒΡΙΓΟ, ΟΥ δ ὙΟᾺΓ ἸΟΥ͂ ἰπ πιὸ," [4]}} 
ἴα ϑῃογῖ οὐ 1Π6 πηοδηηρ τεαιυϊγοά Ὁγ τῆς 
ςοηΐεχῖ, ὙΠα τοπάσπηρ “ἴπαΐ ΓᾺΥ̓ ἸΟΥ ΠΛΔΥ͂ 
πὰ [15 ἐουπάδίίοη ἂπά κιιρροσῖ 'ῃ γου,}" 15 
Ἔνθ ΠΊΟΓΕ 4]16ῃ ἔγοπι {πε 56 π56 οὔ ἴΠ6 ραβϑϑᾶρθ. 

γομγ 2900] ὙΒΟΙΘ ἄρρθᾶσβ ἴο Ὀὲ ἃ πιαγκοὰ 
σοηίγαϑί Ὀεΐννοθη “16 ἸΟῪ ἴπδῖ 15 (τσὶ 5," 
δηά "ἴΠο ΟΥ̓ οὗ {86 ἀϊδειρ εβ.") Τῇ οπο ἰ5 
Δὐποὶϊἶο (πλ Δ ὉἹ Ὀ6 ἐπ), ἴΠ6 Οἴ ΠΟΥ 15 ργορτοϑϑῖνο 
(τῶν Ὀ6 7.1711104)ἡ. ὍἼΠε ἰαίζοι ΠΊΔΥ ῥεῖ- 
Βδρ5 δθ τον ἴακοη ἴο ἱποϊυθάθ 4}1 πὸ εἰε- 
Τηθηΐ5 οὗ ἔγις πυπιδὴ ἴογ. ἢ παδῖιγαὶ ]Ογ, 
ἴῃ ᾿ἴ56}  ἱποοιπηρίεῖο δηὰ ἰγαπϑιζογυ, μδὰ Ὀδθη 
δηηοὈ]οά ὉΥ {πὸ 561 πϑυτγοηεγ οὐ ἴπὸ ἀϊ5ς 1! Ρ}68 
ἴο (μτιοῖ; δηὰ ἴπε σοπιρΙείοη οὗ {πεῖ ἸΟῪ ἴῃ 
{86 ᾿Ἰπάϊγοςς 8δῆϑα ννὰ5 ἴο Ὀδ ἔουηά ἴῃ {86 σοη- 
διιπηηδίίοη οὗ ἴδε υπίοη ἴδ.ι5 ςοπιπιοπορά. 
ΤὨδῖ σοῃϑβιπηπιδίίοη ἤοννονοσ νγὰ8 ἴο Ὀε 80- 
ςΟΠΊΡ] 5Πη6α ΤΠγου ἢ 50 Ἐπ τη ρ. 

12, 1353. Ἴδα ςοπῃοχίοη οὗ νυ. 12 Ὑ ἢ υ. 
11 1165 ἰὴ 1π6 τπουρῆϊξ οὗ ἸΟΥ βρηηρίηρ ουἷ οὗ 
561 {-ΞΔοτῆςε, οὗ Ὡς ἢ ΟἾγιϑὶ ρῖνεβ ἴθ δὺ- 
βοϊυἵο ραϊζεγη. ὅδ ΠΊΔΠΥ ““ ΠοΟΠηΔΠατησηϊβ᾽" 
(υ. 1ο) ἴθ φαϊμοτθὰ ὑρΡ ἱπ ἴΠ6 οπὲ “" πεῖν 
σοπηπιδηάτηεηῖ "ἢ (ΧΙ. 24), ἴπΠ6 σοτησπιδηάπγεηϊ 
ΨΥ ΏΙΟἢ ννᾶ5 ΕἸ ΡΠ ΔΙΙΟΔΙΥ ΓΟ γιδί 5, οὗ ψ ὩΙΓἢ 
ἴδ ἐηὰ δηά ρυγρογί νγυ5 [δὲ (γΓΞι]Δπ5 βμουϊὰ 
ἴονε ὁπὸ ἃποίῃογ δῇ. ἴῃ6 μαϊΐζοσῃ οὐ ἱδεὶγ 
Μαβίοσ, ννῆο ξᾶνὸ υρ Ηἰδ5 πὸ ἕογ ἴῆε, Ηδ 
15 ἴδε πηοάεὶ (υ. 13), ἴπ6 βουζοῦ (νυ. 14,15) 
δηὰ ("6 δυρροχί οὗ ἰονε (υ. 16). 

15. "7 εοπρπαπάπιοη}) [ΠΈΓΑ]Υ, ““(ῃς 
σοτηπηδηάπηρηΐ [δὲ 15 πη 6, (δΔὲ δηβννοῖβ ἴὸ 
ΤΩΥ͂ Ὠδῖιο ἃπὰ ΓΩῪ πηιϊβθδίοη (νυ. 9, ποῖθ). 
Οομρ. ὩΣ [οδη [{|. σό. 

Τραί γε ἰου] ὙΠ οχδοῖ ρῆγαϑο οὗ {8ε 
ΟΥΒΊΏ4] (ἵνα ἀγαπᾶτε) ΕἸΏρΡἢ451265 {πε ρυγροϑε 
85 ἀϊπιπρυϊθῃοα ἴτοπὶ ἴδὸ 5ἰπιρὶε βυϊδίδηςς οὗ 
(86 σοπηπιδηά. 

αΦΨ 1 ῥδαυε ἰουε4] Μοτὸ οἸοϑεὶυ, θυθῃ 885 
ΙἸονϑά. ϑὲεὲε υ. 9. 

18. Τίιο ἰονα οὗ Ομ γιϑὲ ἴὸσ πῦρ ννᾶ5 186 
ΒΌΡΓΟΠΊΘ ἰά64] οἵ ἰονθ.0 Ογεαίογ ἰσυε ἐῥαη ἐῤὲς, 
νυ Ὡς ἢ 1 ἤδνὸ σἤοννῃ δηὰ 51}}} σἤενν, πὸ οπῪ δαί 
ΟΥ Τςου]ά πᾶν: ἃ ἰονθ 80 ἔγαπιθαὰ ἴῃ ᾿15 ἀϊν]πθ 
ανν δηὰ Ἰδϑῖ ἰϑϑιιθ, ἐδαΐ οπὲ «δομίά αν ἀοευπ δὲ 
ἐξὸν δὲ 7είσπάι. Οοτρ. σ [οΠη 1]. τό. 

Τῆς ἱπιρ]οὰ εηὰ οὗ (ΟὨἢγιϑῖ 5 Ἰονο---ἐθδίῃ 
ἴογ δηοίδευ---ἰ τοχζασάθα 25 ἴῃς ἤδη] Δ1Πὶ 
οὗὁἨ δυπιδη 59εἰ -ἀενοϊίΐἼοη. {2 Ροϊπῖβ ὕδοκ- 
ναιὰ ἴο 1 δαυε ἰουεά γομ; πὰ δαὶ οπὲ 
αν ἀοευπ ἀοο5 ποῖ 8εὲπὶ ἴο δδ ἃ 51Π|ρ]6 6χ- 
Ρἰαπδίίοη οὔ ἠῤίσ, Ὀυΐ γταῖμοὺ ἃ ἀεεϊαγδίίοη 
οἵ ἴδε 5ρ| πἰ δηὰ ριιγροβὲ οὗ ἰονθ.0 ὕοπρ. ἱν. 
244, Ὁ. 8, χΥνὶ!. 11 1 Ϊοδη ἵν. σ7γὶ 3 [οδη 4. 

αν ἀραυ"] ΟΟμΊΡ. Χ. 11, ποῖθ. 
,)ν δὲς διεμά] ἴνονὸ 15 ςοηϊεπιρίδῖθα Πετδ 

ἔτοιῃι ἴπο ςἰθ οὗ ᾽πὶ ννῇο ἴδεϊβ τἴ, 9580 {παῖ [86 
οὈ]εςῖθ οὗ ἴἴ ἅγεὲ βροίδῆ οὗ δ5 “"" ἔτιεπάς," (Ὠδῖ 
5, “"Ἰονθά Ὁγ δίπι." [ῖπ Ἀοπι. νυ. 8 ἴΠ6 5δογ- 
ἤςε οὗ ΟΠ γιβὲ 15 τεζαγάρα ἔγοπι ἴΠ6 ορροϑιίῖο 
δἰάθ, ἔγσγοση (ἢ διάθ οὗ ἴἤοβθ Ὁσ ννδοπι τ ννᾶβ8 
οἴετεα, δηὰ πιο ἂῖό ἀδβοπι θὰ ἃ5 Ὀείπ ἰῃ 
[Βαπηϑεῖνοβ 5: ΠΏΘΓΒ. 

14. Υ7ε (ὑμεῖς) αγε...}1 ΟἸγτΞῖ τεΐϊυπιβ ἔτοπὶ 
πε ξέπεγαὶ Ἴᾶϑθ (.πῦ οπε) ἴο Ηϊπιϑεῖξ, ἀπά 
5ῆοννβ νῆδί 18 τεαυγοά οἡ ΠΊΔη 5 5:46 ἴο ξςοπι- 
Ρἰεῖθ (6 σοποορίίοη οὗὨ (Πδὶ το δι οηϑῆ!ρ ΒΓ ἢ 
Ἡς διδ5 οβϑίδὈ] ϑηπθὰ νυ ἢ Ηἰ5 ἀϊποῖρ[ο5. 
ὕ|ιπα ὍΤὨὸ ἵπιὸ δ ενεσ τοσεῖνοβ (86 

1116 νυ ϊςἢ 15 σμδγαςσίοπϑις οὗ ΑΌγαδαπι, “ὁ ἴΠ6 
ἔλῖῃεσ οὗ ἴπ6 ἐδ Π.},."} “πες πΠεπὰ οὗ Οοά ἢ 
[54]. ΧἸῖ. 8: [ΔΠπ|65 11. 22). ὙΠῸ {Π|6 οςσσυΓβ 
ὈΚῸ Χὶϊ. 4 ἴῃ σοπηοχίοη νυν ἴΠπῸ Ῥγοθροςοῖ 

οὗ 5διυδετίηρ. ὙὍῃὲ ἵγις ἀϊϑοῖρες μα Ὀδεη 
ἴῃ ΟΠ τς δἱρῃϊ 411] δ'οῃρ ψμδὶ Ηδ "ον 
ΒΟΪΘΠΊΠΙΥ Θη11165 τποπι. 

«υδαϊ οευεγ) 80 ὉΒΊπ κα Ὑ16Ἐ, ὑυϊ ὑτοὸ- 
ὈΔΌΪΥ 186 ἴσιο τοδάϊην ἰ5 Ὁπδὺ ἩΒΊΟΒ, 50 (δὲ 
[86 ἐπιρ 255 15. 511}}} ἰδ! ἃ ὕροὺ ἴθ ὑη! οὗ 
ΟΠ τσ ̓ 5 σοπηπμδηά (Ὁυ. 12). 

16. ὙΠ ε τεϊδίϊοη οἵ ἴδ Ὀθξονοσ ἴο ΟἩσὶςσξ, 
ουΐ οὗ ψὨΙΟΝ σργίη;β δἰ5 τοἰδίίοη ἴο δ᾽5 [ἘἸ]]ονν- 
ἘΕΙΕΊτΙΣ 58 ἘβϑεΏ (14}}}7 οὔθ ηοὶ οὗ ϑβεσνίος ὑυϊ 
οἵ ἰονοθ. 



νυ. 1τ6.] 

νΔηῖϑ ; ἔογυ ἴτε βογνδηῖ Κπουνγεῖῃ ποῖ 
ννηδῖ ἢ]5 Ἰογὰ ἀοεῃ : δυῖ 1 ἢᾶνα ο2]}- 
εἀ γου ἐτίεπάβ ; ἔογ ἃ1}1 (Ἀϊπρβ τπαᾶῖ 1 
ἢδνε Πελγὰ οὗ πιγ Εδιδμογ 1 πᾶνε πιδάβς 
Κηονῃ υηΐϊο γου. 

Ἡεμπορζογιδ 1 εαἱ γορ μοἢ ΝΟ ἸΟΣΘῸΣ 
ἂο 11 6411 γοι, 45 ἴῃ [6 {πιὸ ΨΠοη 
ΟΠ γϑὲ δδὰ ποῖ [ὉΠῪ τονοαὶοὰ ΗἸϊπιϑοῖ. Ὅς 
τεϊδίίοη οἵ Οοά ἴο Η!5 ρθορὶθ υὑπάογ ἴῃ ἃν 
μιδὰ δε ἴπδὲ οὗ Μαβίεσγ ἴο ϑεγνδηῖ. Οοιῃρ. 
Μαῖϊ. χ. 24 ἔ, δῃὰ [Π6 ἱπιλϑογυ οὗ ἴΠ6 ρΡᾶγᾶ- 
0Ὁ|65: Μαῖῖ. χὶϑ!. 27 ἔ., χνῆ!. 2 Ἰ, χΧχὶ!. 4 ΕἾ, 
Χχὶν. Ἂς .; Μαγὶς χιλ. 24: {μὺὑκὸ χὶϊ. 4) Εἰ, 
Χὶν, 17 ΗἸ,, χυ!. 1ο, ΧΙΧ. 11 ΗΠ. 866 4150 χἱίϊ,. 
16, χί!. 26 (διάκονος). 
σεγυαπι 1] ΤἼὮΘ ἀἸ5ς!Ρ]65 ποννενοσ 5811] οἰδἰ πηθὰ 

ἴδο {Π|6 ἔογ ἐμοπηβοῖνεβ, ΤΏ 1655 νγᾶ5 ἱποϊ υάθὰ 
ἴῃ 86 γτοαδαῖοσ, (ουῆρ. συ. 20. 
“Ὅν (υθϑο6888696)...1 Οὐοπιρ. νἱῖϊ!. 4 ἢ 
ἐποαυεί ὁ ποῖ (ἢ [6 Κηον]οάρο οὗ ἱπίυϊ- 

Εἶν οεγδΙ ΠΥ) «υδαὲ δὶς ἰογά ἀοείὁ (18 ἃο1π4)}} 
Αι [πὲ νεγῪ τηοπιεηΐ οὗ δείϊΐοη {πεῖ 15 πὸ 
ΦΥΤΊΡΔΙΩΥ Ὀεΐννεοη ἴῃς Ἰογὰ δηὰ {πὸ ἰδνυθ, ὈῪ 
Ὑ ΠΙΟἢ ἴῃς τηϊηά οὗ οπς 18 κποννη ἴο ἴῃ6 οἴδοσ. 
Τἧο οἰανα 15 δῃ ἱπϑοίγιιπηθηῖ (ἔμψυχον ἄργανον) 
δηὰ ποῖ ἃ ρεύϑοῆ. Οὐογῃρ. Ἀοπι. Υἱ!. ᾿ς. 

δὲ ἰονά] ΤὍδε ογάεγ οὗ 16 οτρίπδὶ (αὐτοῦ 
ὁ κύριος) Θτρἢδ51:265 ἔπε σοηϊγαϑὶ οὗ ρεῦβοῃϑβ. 
ΤΠ οσάσγ 15 ομδηροά ἴῃ ἴῃ βοσοπα οἶδιιϑδ : 

δωυϊ γὙοὰ ΣδΒδγν9 ο081104 “γἑεηά.. ὍὨθ 6Π|- 
Ρ4515 15 ἰδ! ἃ οὐ ἴπθ Ῥεγβοηδὶ οἤαγαςίοσ οὗ {πὸ 
εἰενεη. Ὅθε {Π]Ὲ 4150 5 οὔθ ἤηΔ}}Υ σοηξεττεὰ 
(εἴρηκα, 1 ῥανε εαἰϊεα), ἀπὰ ποῖ 5:ΠΊΡῚῪ υϑοὰ 
8ἃ5 ἴῃς Οσολϑβίοη ἃγ1565 (λέγω, 7 εαἰῇ). 

,“.γ (υ9ο84:89)] ες ρετγίεςϊ γενεϊδιίοη οὗ 
[πὸ Εδὶθοσ5 νν}}} ἱηνόοῖνοϑ πε τοϊδίίοη οὔ ἔπθηά- 
5ἢ]0Ρ. Τὸ Κηον Οοὰά [5 ἴο ἰονε Ηϊπη. Τὸ 
τοσοῖνο ἴπ6 Κηον]οάρε οὗ Ηἰπὶ 5 ἴο ὀχ ρουίθηοο 
ΗΙ5 Ἰονθ. ὙΤηα ὅϑοη {δογεΐοσγο ςδ᾽ θὰ (ἢοϑο 
ἴο ψδοπὶ Ηες τονεδϊοὰ (86 Βδίθου “ Σπεηάϑ ᾿" 
ἴῃ ἂδςοῖ Ὀεΐογε Ησδ ςδ᾽]εὰ ἰμθπὶ 50 ἴῃ ννοσά. 

ἼΠ6 τχενοϊδίίοη Ὀοΐὴ ἰῇ σςοπιπιυπιοδίΐοῃ 
ἐλ τας Ι τιδὰθ ΚπΟΠ) δηά ἴῃ τοσθρίίοη 
ἥκουσα, 1 ἈΘΑΣ ἃ, σοΟπΊΡ. ΥἱΪ!. 28, ποῖθ) 8 ΒΕΓδ 

ΡΓεβοηιϊοα 845 Ἴσοιηρὶεῖθ.Ό. ΤῊΪ5 15 οπα 56 οὗ 
ἴπο ἔγσυ ἢ. Βυΐῖ τῆς Τοπιρ]οῖο γονοϊδίίοη σίνθη 
ἴῃ 1ἴῃ6 1 οτά 5 Ργόϑεπος πῤδαδα ἃ ἔμ Ποὺ υπξο]ά- 
ἴῃς (χνὶ. 12). Ης διδὰ ποῖ γεῖ ἀϊεὰ δηὰ γίϑοη, 
[τ ννᾶβ {πὸ ψσοσκ οὗ ἴῃς δριτξ ἴο ἱπίογρτγεί δἤϊεῦ- 
τνλγάβ ΠΠ{π|6ὸ Ὁγ ΠῈΠ|6 δὲ Ηδ ἢδὰ τουθαϊοὰ ἴῃ 
ννογὰ δπὰ 116 ἱπιρ 1 ΠΥ οὔος ἔοτ ἃ}} (χίν. 26, 
ἐν τῷ ὀνόματί μον, χΥῖϊ. 26, τὸ ὄνομά σου). 

16. Τῆς Τ,ογάὰ μανίηρς 9εὲ ἐοστίἢ {Π6 δἷπὶ οὗ 
ΟἸ γι ϑεδη ΓῪ Πγουρἢ 50] -ἀενοζίοῃ, τοβίης οὐ 
ἃ Ῥεγβοπδὶ γοϊδίίοῃ ἴο Ηἰπιϑοὶἕ, 5ῆονν5 πονν ἵἢ 
ἰ5 ψ Πἰη τεᾶςῇ οὗ διἰδίηπηοηῖ. ὙΠα 5140} Υ 
οὗ ἴῃς ςοπηρχίοη οὐ “" ἔσο 5}: Ὀοίννθθη (ἢ 
Ι,οτἅ ἀπά Ηἱΐβ8 ἀἰβςῖρίεβ 15 ἀϑβιυγεά ὈΥ ἴδε ἕδςϊ 
(μαῖ ἰΐ5 οτχίη 1165 ἢ ἴπο 1, ογὰ δηά ποῖ νν 
ΤΏΔῃ. ῬΤὨΪ5 πιδηϊοοϊαϊίοη οὗ ἴονο, ᾿ἰκὸ (πὸ 
ἀϊνίηθ ἰονς ἰἰϑοϊ ἢ (1 [οδπ ἵν. 1ο), ννᾶ5 ποῖ 

5τ. ΙΟΗΝΟΧΥ. 2 

16 Υε πᾶνε ποῖ Ἅσἤοβθη πιὸ, δυῖ 
Ι“ἢανε σῃοβεη γου, δηά “ ογάδι πεά “ Μαξ. “8. 
γου, τῆλ γε 5ποιϊ]ά ρὸ δπά ἩπΠᾷ Ὕ 
ἔοστἢ ἔγαϊτ, δηὰ ἐδαὶ γουγ ἔγυϊξ 58ῃου]} . 
γεπλδίη : [ἢδὲ ννβδίβοενεγ γε 5}8]] δβι 

οδΙ]θὰ ουξ ΌΥ δηυτῃηρ ἰπ πιᾶῃ. [{ νγᾶ8 οὗ 
αἰνίῃο σύᾶςθ, δηὰ (πογεΐογο δϑϑθη τ} } }7 50 Γθ. 
Υο ἀϊ!ά ποῖ ΘΠΟΟΒ6 110, ΟΥ ΠΊΟΓΘ ΘΧΔΟΙΥ, 
1 «υα! ποὶ γὲ ἐῤαϊ! εροιδ ρ6 2, ΟΜ »ιασίογ, 
88 50 ΠΟΪΆ5 ΟΥΑΙ ΠΑΓΪΥ σἤοοϑο {πεὶγ πηδϑίοι---- 
(ῃ6 ργοποιιῇ ἰδηάβ δ ρῃ δι Δ} ἤγθῖ --- δωΖ 
Ι 1089 γὙοι! ὦ’ » “σώ. ὙΠῸ σΠοῖςθ 
ΠΙΔΥ͂ Ὀδ6 ΟἸἾΠΟΓ ΦΘΏΟΓΑΙΪΥ ἴο ἀ 5. ! Ρ]εβῃῖρ, οτ 
ΒΡΘΟΙΔΙΙΥ ἴο ὑμ6 δροϑβίοϊδῖθι[ Ὑπὸ υ8ὲ οὗ τἢ6 
ψογὰ ἴῃ νἱ. 70 δηὰ χἣϑ. 18 (ςοιηρ. Αςίϑ 1. 2), 
ὯΟ 655 ἴὩδη ἴδ ςσοηίοχί, ἴῃ Μνςἢ [Π6 οἴονθῃ 
ΤῸ τεζαγαθαά 45 γοργοβοηΐϊδίϊνοβϑ οὐ ἴπε 1 οσὰ ἴῃ 
τοϊδίίοη ἰο Ηἰβ Οδυγοῆ, ἔδνουσο ἴῃ βοοοπά 
ἱπίογφγείδίίοη, ὙΠῸ ρον οὗ {πὸ οΠοο οὗ 
ἴΠ6 Δροϑῖϊοβ ἰαῪ ἴοσ ἴποηὶ ἴῃ {πὸ ἕδεϊ (Παὶ [ἢ 
νγ5 ποῖ 56] Ἐομοβεθη. 

1 ῥαυε ἐροιεη) 1 ὁ.080. ΤΠ τεΐοσγοηςο 15 
ἴο 186 Ὠἰδῖοτς ἔδεϊ οὗἉ (ἢ ο4]1}Ππρ, ὐυὸ νἱ. Σ4. 
Αςἴβ 1. 2. Οομ}Ρ. ςἢ. νἱ. 70. 

απά ογάαϊπεά (Ροιπ θά, δβοιῃῦ, ἔθηκα, 
ψυΐϊξ. 2ουδ) γοὰ] ΤὍὨο ννογὰ 5 ΠΊΡΙΥ ἀθβογ 65 
ἴῃε Δϑϑρηπιθηῖ οὗ ἃ βρϑοϊαὶ ροβδῖ, νι ἢ ΠΕΙῸ 
σδυτῖεβ ΜῈ 1 δαγίῃοτ ἀυτ165 (δαί γε γ»ηαγ...). 
Οοπιρ. Ηφδτ. 1. 2; Βοπι. ἱν. 17; 2 ΤΊπι. ἱ. 11. 

ἐῤαὶ γε (ὑμεῖς) οὐ γοιγ ραγῖ, ἰὴ νἱσίυθ οὗ 
γουγ ρδου] δ Κηον]εάρε δηὰ ει, «δοωμά σο... 
ΤΟ στερείοη οὗ [6 ργοηουη (ὑμᾶς, ἵνα ΤῊΝ 
Ὀτίηρϑ ουΐδ ἴΠ6 ἀϊδιϊηςνο σοβροηϑι ΠΥ οὗ [86 
Δροβίϊεβϑβ. Αἱ ἴπὸ 8δπι6ὸ {ἰπ|ὸ ἴπ6ὸ νοῦ (γο, 
ὑπάγητε) τηλτκβ (Ποῦ ϑοραγαϊίοη ἔγοπὶ ἰποὶγ 
Μαβίες (Μαῖϊ. χχ. 4, 7, ἅς), ὑνῇῃ}}6 {ΠΟῪ 
νοΐ ἰηῖο ἴΠ6 νου] 45 πογδὶἀβ οὔ ἴδ ροβρεὶ 
(Μαγκ χνὶ. τς; [|κὸ χ. 3). ΤὮγοα ροϊηΐβ 
ἅτ ποίϊςοα ἴῃ {μοῖγ δοϊνιγ. ὙΠΟΥ ἰᾶκο ὺρ 
Δ ἱπάορεπάσπί ῥ]δςθ; ΠΟῪ ἃγὲ εἰεςίνο ; τῃς 
οἴεοϊ νν Ὡς ἢ (ΠΟΥ νοῦ ἰ5 ἰδϑϊίηρ. [ἢ 41] [ἢ 15 
1168 ἴῃ Ῥγοπιῖδα οὗ ἴδε ἐουπάδλιίίοη δηὰ ροῖ- 
ρου οὗ [86 Οπυγοῆ. Μογθονεῦ ὄνεὴ ἰη 
ἂρράγεπί ϑεραγαίϊΐοη {πε ϑδἴγεηρίῃ οὗ ἴπε ἀ15- 
ΕἸρίθ σοπλθϑ ἔγοπιὶ υηϊοη νυν] τἢ ἢ15 1Ὀοτά, δηὰ 
ἴδι.8 ἴοσ ἃ πιοπηθηΐ 186 ἱπΠΆΡΈΤΥ οὗ νύ. 2 ἢ. 5 
τοϑυτηθὰ (Ὁθ8Σ “τς, ΚΓ 81 ἀ9). 

ἐῤα! «υδαΐσοευεγ) ὌΤ5 οἸδιιϑθ 56. ἰῇ Οἠδ 
ἄϑροοΐ δυδογάϊηδῖε ἴο ἴη6 ἔοσπηογ ; δπὰ ἰῃ 
Δποίποσ σοογάϊηδίο ὙΠ Ὦ ἴ. ὙῊδ σοπϑυπιπᾶ- 
οη οὗ ἔμ ἢ στοννβ οοὖξ οὗ ἔτι} οὈδάϊδηςο ; 
ἃηὰ οὐ ἴδθ οἴποσ μβαηά ἔγυ δι] οὐεάϊθηςδ 
Γςοἴης 465 νυν ἢ 186 δ] Β]πγοηΐ οὗἩ ργάγοῦ. 

Τῆς ἀϊγοςῖ ρεγβοπδὶ δρρ]ςαϊίοη οὗ συν. τς, 
16, ἴο {πΠ6 Δροϑβῖϊεβ ἰ5 σπη ρ ΔΊ ΔΙ πιδυκοὰ ὈΥ͂ 
[Π6 πἰποίοϊἁ τερεἰοη οὗ ἴπὸ ργοποιιη ( χε, 
ϑ Αἴ ἴΠ6 54π|6 {ϊπ|6Ὸ ἴῃς ννογάβϑ. ἂῖθ ἰο 

οχίοηδοα ἴῃ ἀν τηϑάϑαυσο ἴο 4}1] ἀϊϑςὶ ρ]65 
ὙΠοπὶ ἴΠ6 εἰονθὴ σεργεβοηϊεά. 

«υδαϊοευεν γε “ῥα «ἢ οΥ 1 δὲ Ἐαίδεγ)] Ὅ86 
ςοπάϊοη5 οὗ ργδυεσ δἰγοδάυ ἰαϊὰ ἀοννῃ με 7) 
ἃτε Ὠόζὸ ῥγεϑεηϊοὰ ἴῃ δηοίδεγ σῆς, ἴη [86 
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οὗ ἴτε ΕΔΓ ἰπ ΠΥ πάπα, δ ΠΙΔΥ͂ 
δεῖνα ἴξ γου. 

17 Βεβα τπίπρβ 1 Τσοπηπιδπά γου, 
τῃλι γε ἰονε οπς δῃοῖπου. 

ΟΥΠΊΟΓ ρᾶβϑαρθ ῬΓΔΥΟΙ νγ»͵ὰβ τεραγάσα 85 [86 
δεμο οὗ ΟΠ τιβι 5 οὐπ ψογάβ. Ηδστγε ἰἰ 5 στὸ - 
ξατάθαὰ 45 Πονίηρ ἔγοτῃη ἴΠ6 ποὺνν σοηποχίοῃ 
(«ἃ δὲ Ἐαΐβεν) το] ϑοὰ ἴῃ {πὸ τγονοϊδίοη οὗ 
ἴ6 ϑδοὴ (ἐπ "π7ῦ παρε). ΟοΙΏΡ. χνὶ. 26 ἢ. 
Απηά {Πογὸ ἰ5 ἀποίμεσ ἀείδι! ἴο ὑε οὐϑεγνοὰ, ὈΥ 
Ὑ ΒΟ [6 ῥσοιηΐθα ἰῃ (Π]5 ραβθαρὸ ἰ5 ἔιγῖ μοῦ 
ἀἰδιϊηρυϊπηοα ἔγουι τμδὲ ἰῃ χῖν. 13, 12. ὙΠ ΟΙΟ 
ἴξ 15 841ἀ οἵ ἴῃς ΓΙ] ΔΙ πιθηξ οὗὨ ῥγάγοσ, 1 «υἱ! ἀο 
ἐξ; δῃὰ ποσο, ἐῤαῦ ἢ »παῦ σίυε ἐδ γομ. ἴῃ 
ἘΠ6 ἔΌγτΉΕΥ ράσο βίγοβϑ 15 ἰαίὰ ὑροη ἴπδ δεϊΐοη 
οὗ Ομγιϑῖ ; ἰῃ {Π|5 ἀροῦ [ἢ ργίνι]ορο οὐ (ἢ6 
Ὀεϊίονοσ, ὙΠῈ νγοῦῖκ ἰ5 νυγουρῆξ Ὀγ ΟΠγβῖ, 
Ὀυῖ {πτουρ ἴΠ6 ὈΘ νου. Ηδ τϑοοῖνο ἰῃδῖ 
ΘΒ ΘΏΔ4Ὀ0]65 Ὠἰπὶ ἰο δοσοιηρ 5ι ἢ15 1, ογὰ 5 
Ὑ1}. ΟὐοπιΡ. χνΐ. 23. 

ἐπ 7 παριε] 8566 χῖὶν. 13, ποῖθβ. ὍΤῆϊ5 
οἸάιι5θ πηᾶῦκα ἴἢ6 ῬγΌρΡοῦ οὐ͵οςξ οὗ ΡΓΑΥΟΥ 85 
δρί πίυΑ] δηὰ εἴεγηδὶ, δη ποῖ ἰγαηϑιζογυ. (οσρ. 
Σ ΄οδη ν. 14. 1ς. “ος ρεζίηγι}5 ἴῃ ΠοΙΏΪΠ6 
δαϊνδίοσγιβ ασυοά ρογποὶ δὰ γδίοηθπὶ 54]υ115 "ἢ 
(Αυξ. ἐπ ἰος.). 

3. Ἴδε ἐπιμος ΟΥΓἹ ὠπίοπ: ἐδὲ ἀιπείρίο, ἀπά 1δὲ 
«υογά (χν. 17---27). 

ὙΠῸ Ἰονὸ οὗἩ (ἢ γιϑιαη58 ἔογ Οἢ τις δηὰ ἔοσ 
ΟΠΘ ἃποΐδοσγ, νν δι ἢ ἰ5 ἴπε οηά οἵ (ἢ ΓΞ 5 σοτη- 
τπιδπάτηεηϊ, ἱηνοῖνοβ ἢαῖγοα οὐ {πὸ ρατί οὗ 1Π6 
νοτὶὰ (νυ. 1η, 18), ψ»ΠΙςοἢ ΘΡΠ ΠΡ 5 ἔτοπι δΔῃ 
Θϑϑθηδὶ ορροϑβίτίοη οὗ παΐπγε, δηὰ ΠΠΔΙΪΥ ἔγοπὶ 
ἱξπογάποῦ οὗ {86 Εδίπει (υυ. 19---2 1). Βαϊΐ 
ΠΟηΘ ἴπο 1655 βυσῇ Παίϊγοα 15 ἱποχοιιϑαῦϊθ, ἔῸΣ 
Ομ γϑὶ ΔΒ] πρ Η5 πιϊβϑίοη Ὀοΐἢ ἴῃ ννογά δηὰ 
ψοσγκ ἸΘΗ͂ πὸ ρ]θᾶ ἔοσ ἴποϑο ννῆο τεθεῖσα Η πὶ 
(υν. 22---2.)} δηὰ ἴῃς σομπῆιςι νῃϊοῦ Ηδ 
δὰ Ὀοσυη [Π6 ἀϊδοῖρ]65 ἃτὸ σοιηπι βϑίοηθά ἴο 
σοπίϊπυθ ννἢ (ἢ6 ΠΕΡ οὗ [86 Ῥαγδοϊεϊε (υυ. 
46, 27). 

17---Ω]. ὙΠ ἀἴ5ο!ρ]65᾽ σγοῦκ, 458 ἃ τοῦ 
οὗ ἰονβ, σοσγγοβροπάβ ποῖ ΟΠΪΥ ἱῃ σδαγδοίοσ δυΐ 
4͵Ἶ5ὸ ἰπ ἰβϑιιθ νὰ ἰπδΐ οὗ {μεῖς Μαβίοσ  [{ ἰ5 
ταοῖ Ὀγ παῖγοά ννῃς ἢ ταγκβ ἀπ ορροβιτίοη οὗ 
Ὠδίιιγοβ Ὀοΐνγεθη Ὀο]ονοῖβ δηὰ {πο ννοσ]ά, δηὰ 
80 νΥἹΓΠ65565 ἴῃ ἰδεῖ ἴο ἴΠ6 ἔγυε ξθ] ον 5] οὗ 
ΟἸὨ γιϑιδηβ ἢ ΟΠ γβῖ, δηὰ ἴο τποῖγ Κπονν ]θάξο 
οἵ Οοά. Οοιηρ. 1 [οδπ ἢ]. 5. Αἱ ἢγϑβί βῆ 
[δὲ Παϊγοα οὐ ἴμε ννου]ὰ ἴογ {παὶ ψνΒ] ἢ ἰ8 
Θ556η(14}}Ὺ σοοὰ δηὰ Ὀοδυζι! σου]ὰ ποῖ Ὀυΐζ 
δ ἃ 5ἴγδηρε γί] ἴο ὑδ]ονοῦβ (ςοπιρ. α Ρεΐοσ 
ἷν. χ2 Η.). ΟἸἾγίδε πηεεῖβ {πὸ Ἰεπιρίδίίοη θ6- 
ἔοσεμαπαὰ Ὀγ ἱγαοίης τῆς δαϊγοα ἴο [15 οἤξίη. 
ΤὮΟ ἰεβϑοὴ νγνᾶ5 500 δρρ]εά : Αςῖϑ ν. 41. 

17. ΤὌΤΪ5 νϑῦβα πλυϑὶ Ὀ6 (Δϑη 85 ἴῃ ἱπῖγο- 
ἀυςίίοη οὗ ἃ πενν ᾿ἰπεὸ οὗ ᾿πουφῆΐ, πηὰ ποῖ, 
δοοογάϊηρ ἴο (ἢ πηοάστη (οχῖβ, 45 (ἢς βιιπιπηίην 
ὮΡ ἱπ σοποϊυδίοη οὗ νν δῖ δᾶ5 ψφόπὸ Ὀεΐοτο. 
Οὐ [5 ροίηϊ ἴμ6 ὑυϑᾶξε ἰῃ δ: [ολη 18. σοποὶυ- 

5τ. ΙΌῊΝ. Χν. . [ν. 17---1ο. 

. 18 {{ππεὲ ννου]ά παῖε γου, γε Κποὺῦ 
τῆι τὲ Ὠδλῖεὰ πι6 Ὀεΐογε 1:9: ῥαίφά γοιι. 

19 Ι γε ψεγε οὗ τῆς νοῦ], τῆς 
νγογὶ ἁ ψου]ά ἰονε 18 ονη : δυῖ Ὀὲε- 

ϑῖνο δραϊηϑί ἴΠ6 γεοοείνοα δυγδηρετηθηῖ. Οοσρ. 
Χὶν. 2ς, ΧΥ͂. 11, ΧΥΪ. 1, 2ς, 2... ΤΠ6 ἴονὸ οἵ 
Οἢτβὲ ἔοσ Ομ γιϑιδη5 15 ἴῃς δηϊάοϊο ἴο δπάὰ 
(6 οςοδϑίοη οὗ ἴπε ννογὶ 5 ἢδίγοά, νυῃϊοῇ ἰ5 
ἀϊγοςϊοά δρϑιηϑὶ ἴΠ6 νἱγίιιθϑ γαῖ ποῦ [ἢδη ἀρδίηϑὶ 
16 21} 1ηρ5 οἵ Ομτιϑιίδηβ. (γιϑί γϑί οϑίδῦ.- 
115ὴ65 [Π6 ἐουπάαδϊίζοη οὗ [ἢ]5 ον, δπάὰ ἴδθη 
Ϊᾶγβ ορεῦ πὸ δηϊδροηΐδβπι ννῆϊο ΘΙ ΙΟΎΟΥΘ 
ταυϑέ ξυρροτί. 

Τρεῖς ἐῤίησε 1 εογ»ναη] ὍΠῸ σοϊηπιδηάς 
ΔΙῸ ἱηνοϊνεά ἴῃ ἴῃς ἴοδοδιηρ νΒοἢ [45 ἀθ- 
νοϊοροὰ {πε οὔ ρίηαὶ ᾿η]υπςοςίοη, αῥάς ἐπὶ »γῸ 
(νυ. 4). ΤῊ 5.ορὲ οἵ 4}} νν5 ἴο σγεδίς τηυζυδὶ 
ἶονς (ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, ἐδαὶ γε ὙΔᾺΥ 

18. 7718ὲ «υογἰά ῥαίε (Ἀαι ο9Ὅ ἈΝ, μισεῖ) γομ] 
ΤΠΗ5 ἰ5 δϑϑιπηοὰ ἴὁ ὕεὲ ἴδῸ δοΐυδὶ] ἕδεϊ. 
Οοπιρᾶτο νἱ. )γ. ὙΠῸ νοῦῦ νυ δις ἢ (ΟἸϊονν5 
(γινώσκετε) ΤΊΔΥ Ὅς οἰζπετ ἱπάϊσδίννο, “γε 
Κπονν,᾽" ΟΥ̓ ἱπιρογδῖῖνο, “"Κπονν γε" (Ψυὶξ. 
“α͵ο.2). ἴῃ ἕδνουγ οὗ ἴδ Ἰαϊζοσ γοπάογιπρ 
{πὸ ἱπηρογαῖίνα ἴῃ Ὁ. 20 (γέριθριδεγ) σᾶ 6 
αυοίοά ; «ηὰ δὲ [6 54π|6 {Ππ|6 ἰξ 8 ΠΟΤ 
Ὠδῖυγαὶ ἴο ϑρροϑο (παι {Π6Ὸ δἴϊθηϊ!οη οὗ ἴῃς 
ἀἰβοῖρ!ε5 15 ΠΟῪ ἀθβη ον σδ]]οὰ ἴο ἃ {τγυϊῃ 
ὙΠ ἢ πον πδὰ Ὀυΐ 1υ5ὲ ἰδαγηΐ ἴο τεςσορηίϑο, 
(Πδη τῃαϊ γεΐεγθηςς 5ββου]ά Ὀὲ τηδάθ ἴο ἃ κπον- 
Ἰοάρε νης αἵ δΔὴΥ ταῖθ ΠΟῪ μβαά Ὀδθη υογγ 
βίον ἴο βαίη. Οοσηρ. 1 ἰοῆη ἵν. 2. Νον ἴδαῖ 
[ἢ Ι558}6 ννᾶ5 δί πδηᾷ ἴῃς ραϑῖ οου]ὰ «ἵ Ἰοηρτδ 
Ὅς πΊογθ σογίδι ΠΥ ἱπίεγργεϊθὰ ὑμᾶπ δἱ δη 
ΘΑΥ ΠΟΥ {ἰπλὸ; δπὰ γοῖ τοῦθ, ἴπ6 ἱπιπιράϊαίο 
Θχροπεηος οὗ [6 ἀϊϑςὶρ]65 ἱπίογργεϊθά ἔπ ἢ 5- 
ἴοΥΥ οὗ [Ποῖ Μαᾳβῖου. 

ῥαϊεά (Δ τἢ παῖοθά, μεμίσηκεν))] ΤῊΘ οοη- 
Πορίίοη 15 οὗ ἃ ρογξιϑίθηϊ, δοϊάϊης ἐδο!ηρ, δπὰ 
ποῖ οὗ ΔΠΥ ᾿ἰϑοϊδίθα τηδηὶ ἐοβϑίδιίοη οὐ ξδεϊίης. 
ΤΏ “[ονν8᾽} ἃῖὸ ἰγοδίοάα 85 ρᾶστί οὗ {86 
ἐν οΥ]ὰ.᾽" 

δαϊεά πιο δεζογε ἰὲ δαϊεά γοιῦ ΤΣ οτγίρίπδὶ 
ῬὮγαϑο ἰ5 νΕΎῪ σοπηαγδῦ]ος (ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν, 
νυϊς. ΠΣ σοὐ!), νι ἤἥγι οἱ γοι, βγεῖ ἐπ 
γεραγά ὁ ζγομ, ΟὐοτρΡ. ἰ. ᾿ς. Ὑὸ ἔοτοο οὗ ἴα 
ἌΡΡΘΑΙΒ ἴο ᾿ἴ6 ἴῃ {Π6 ϑἴγοββ ἰδίἃ ὑροὴ {πὸ 65- 
56η014] υπίοη οὗ ἴμοβ νυν μῖο ἢ ἕο! ον ννἢ ἰῃ6 
δοιγοθ. ὙΠῸ ἰαῖοσ [ΠΠ 6 15 ἀγάνγῃ ἔγοπι ἴπ6 
οτ ξίη8] 16. [{ 15 ποῖ οὐἱγ ἴπδὶ (ἢ γίϑε ννᾶ8 
“ς Βείοσθ ἡ (Π6 αἰδοῖρ]εβ 85 ϑοραγαῖδ ἔγοπῃ ἴδβοσῃ ; 
δ νυᾶβ α͵95ο ἴδποὶγ Ηρδά, 

190. ὍΘ μαϊγρα οὗ ἴθ νοτὶ ἃ ἴο πὸ ἀϊ9- 
εἶρ]ε8 οουἹὰ ποῖ Ὀυΐ ξοϊ]ονν ποοθβϑα τ Υ ΤῸ πὶ 
ἴἢε οδοῖος οὗὁἨ ΟἸἢγίξὶ, ΌῚ νυ ίςἢ ΠΟΥ νγοῖο 
ἄγαννῃ ουξ οὗ ἴπ6 νου] ἴο Ηἰπι. ΤῊΪ5 μαίγεά, 
(πεγοΐοσε, θεσδπηε ἴο ποτὶ ἃ πηριηογί] οὗ πον 
διεαῖ ἤοροβ. Οοπρ. Μαῖϊ. νυ. 14 ἔ; Άοῃηι. 
ΥἹ}}. 17η.} 1 Ῥοῖ. ἵν. 1 ἢ 

ΤΡ γε «ὐεγὸ οΓ 1δε «υογἰά,͵ ἐδε «υογἰ 4 φυομῖ 



“Μλῖε. το. β8 4 πο γοι, “ἼΠε βεγνδηΐῖ 8 ποῖ 
24. 
ςδαρ. 13. 
Σά. 

ν. 20--22} στ, ΙΟΗΝ. ΧΡ. 
οᾶυβε γε ἅτε ποῖ οὗ ἴῃς νοῦ ἀ, δυὲ 1 ςυζε γου ; ἰξ {Ππεγ πᾶνε Κερῖ πὶγ βᾶγ- 
ἢανε σβοβεῃ γοιι οὔἕἱ οὗ τε νγουἹ 4, ἱπρ, {86 Ὺ νν}}} Κεερ γουτγβ αἶβο.. 
τμεγείογα τῃς ννου]ά ἢαίεςῃ γοιι. 2ι Βυῖ 81} {πε8ὲ τῆϊπρβ νν}}} {ΠῈῪ 

20 Βειηδθδεῦ τῆς φοτά τπὰῖ 1 ἀο υπῖο γου ἔογῦ ΠΥ ΠΑπιε᾿8 8ΆΚΕ, 
δεσδυβϑε ἴπεγ Κπονν ποῖ δἰπὶ ἴδαῖ 

σιθαῖοεγ τῆδη ἢϊ8 ἰογά. [{ 8 πᾶνε ϑδεηῖ πΊ6. 
Ρεγβεσυῖοα πιο. ΤΠΘΥ νΨ1}} αἷδο ρεῖβε- 22 [{] μά ποῖ ςοπιὲ ἀπά ϑρόκθη 

δηά ποῖ οὗ ΠηΟΓΔ] σποῖὶοθ (ἀγαπᾶτε, σ΄. 17). 
δὲς (188) οαυη...γομ}] ὍὙ8ὲ Ἰονε οὗ (μὲ ννογ]ά 

5 πιλικοὰ 85 φεἰδοι, 11 15 ἀϊγεςϊεὰ ἴο {πδῖ 
ὙΠΟ ΒρΘΟΙΔΙΪΥ Ὀδϊοηρ5 ἴο ἰἴΞεἰξ: ἴο ἃ φιλὶ ῦ 
ἃηά ποῖ ἴο ἃ ρΡεΐβοῃ (τὸ ἴδιον, ν υἱρ. φμοά 
σε ἐγαὶ). ΤΣ βνείο!ὰ γερο ποη οὗ “{Π6 
ννογ]ὰ "ἢ Ὀτηρθ ουϊ νἱνιἱγ ἴΠ6 δηϊδροπηίϑε οὗ 
ΟἸὨγιβί. 

1 βανε δον} 1 ΟΘ.Ο0580. 866 υ. τό, ποῖδ. 

40. ἐῤε «υογἡ Το τοΐδγεηςε ἄρρϑδὺβ ἴο 
Ὅδ ποῖ ἴο χίϊ!. τό, Ὀμὲ ἴο Θ0ΠΊ6 Θδυ] εν Οσςαϑίοῃ 
οὐ νὩϊοἢ (Π6 ννογάβ ννοσο υδοα, ννΊῚ ἢ δη Δρρ]}- 
οδίϊοη [ἰκὸ 1Π6 ὑγεϑοηΐ οπο, Μαῖί. χ, 24. 

17 εϑεγ βαπ βεγυεομεά (ὈΘΥ Ῥοσβϑοῦῦθ4) 
«δὲν ῥαυε ἀεῥὲ (ὉᾺΘΥ Κορ)... Τῇα 
δ οος 15 ἸΘΕς ᾿πάδβηϊθ, Ὀδίηρ ἡδίμυγα! ἱΥ 5υΡ- 
ΡΙΙοὰ ἴτοπὶ “πὸ νγου]ὰ,᾽" δηὰ {πὸ δἱϊεγηδίῖνεβ 
ΔΥῸ 5 ΠΊΡΙΥ σἰαῖθά. Ὅὴὸ ἀϊϑοῖρ!ο5 σου] Ἰοοῖς 
Ὀδοῖκ «πὰ ἐΐδθοογη τυῆδὶ ἴΠοῪ δὰ ἴο ὀχρϑεοῖ: 
Βοὴθ σοιγασθουβ [ΟΠ] ονγοῦβ, ϑοσθ ἔδιΠι] 
Ποάγοσβ, οὐδ οὗ τη ϑυπαογϑιδηἀίηρ, ΟΥ̓ ΟΔΓΟΙε85, 
ΟΥ Ὠοβί!]6 πη τυ ἀ65, ᾿ ἀιὸδι ῆθη 

ξερί (ἐτήρησαν)... »}7 «υογά» ““ οὈΞετγνοά,᾽ 
Πρὸς υυα τὴ ἐδτς (45 ἴῖ μᾶ5 Ὀδδη 12 Κ6η) 
ννδίςῃοὰ νυν ἃ πλδ] ἰοῦ 5. Ρυγροβθθ, (οιῃρ. 
ὙΠ, ἐα ΕἸ, χῖν. 23, ΧΥΙ, ὁ: ᾿ Ϊοδη Ιἷ. ς. Κδν. 
δ}, 8, 10, ΧΧΙΪ. 2, 9. Πα ρῆγαϑθα 5 ρεσυ ἰᾶΣ 
ἴο 81 [οδη. 

21. Βμι.. ὝὍΠε Γοτγὰ, ἢ δη δογυρῖ 
ἰτγτδηϑβίτίοη, δποςραΐοβ ἴῃς Ἰυάστηοπι δηὰ ἀ6 815 
ψῇ π. Ῥεογβοσυϊίοη ἀπὰ γε]οεοη νγοσὸ ἰῃ- 
εν 80]6. Ὀὰϊ [ΠΟΥ νγθδο ἠοῖ τϑδ}γ ἴο Ὀε ἔραγοά. 
ΤΠ ἀϊδοῖρ]ε5. σου]ὰ Ὀεάγ πεπ, Ὀδσάυδε ΤΠΕΥ 
ΒΡΓΔΠΡ ἔγοπὶ ἱρποόσζαηοο οὗ Οοά, δηὰ 50 ἰη- 
ἀϊγοσογ νυ ϊτηοϑϑοὰ τῃδἱ ἘΠ6 ἀ5ς1 0165 Κπονν Η πὶ. 

αἰ! ἐῤοθς ἐῤίη, 411 (δῖ 15 ἱποϊυἀδθα τὰ τ 6 
ΔΓΕ οὗἁ ἀπ ροΠ 5Π). 

ἐο μπ|ο γομῇ ΤῊ οΟΥΡΊΠΔ] ρἤγαϑο, δοςοσγάϊην 
ἰο ἴδ {τι ἰοχῖ, 15 ὙΘΓΥ γοιηδγ κα Ό]6 (ποιήσουσιν 
εἰς ὑμᾶς). Ὅς ἀἰδο!ρ}] 65 νγογὸ ἴο Ὀ6 ποῖ ΟἿΪΥ 
ἰπ ἔδλεϊ πὸ νἱςσξπι5 οὗ ἴΠ6 ννοτ] ἀ᾿ 5 μαίγοά, δι 
[Π6 οὐ]εοςῖ ψἢϊςἢ [86 ννου]ὰ ἀθ! Ὀογαίεὶγ ϑουςῃῖ 
ἴο ονεσροννου. 
ὃν νιν παριο: “«αξε]ῇ Οοιαρ. Αςῖβ ν. 41 ().Ὁ0 γ 

ἐδὲ παρ); τ Ῥεῖ. ἵν. 1. ΤΠ ΒΟΥ οὗ 
ἔπε [ενη5 ἴο (Πε ἀἰδοῖρ᾽εβ νγᾶβ σδ]]δά ουξ Ὁγ ἴδ 
ἔαςϊ ἰῃδὲ {με56 ργοςοϊδιπηθὰ (ἢ γϑξ 85 θείης νυν δὲ 
Ηδο δὰ τονοαϊοὰ Ηπιϑοὶξ ἰο 6, ἴπ6 ΟΠ γσέ, [Π6 
δοη οὔΠ 6 Ἰνίης Οοά. ΤῊ] νν85 ΗῚδ “" Ὡδηο :᾽" 
δηα [ἴ ὈοσΔπ)ὸ ἴῃ στουπά οὗ δοςσυδίίοη, Ὀδοδιι56 
1ῃςε οὐράν κπενν ποὶ σοά, πὶ σοά ψῃοπὶ {ΠΟΥ 

ἴο Βοηουγ, ἔγοπιὶ ῇοηλ ΟἾγῖσὶ οΑπιδ. 

ἰουε] Το ἴονς ἐλθϊον ὦ 58 ἴπαϊ οὔ παίυσο, Τὸ επρῃαϑῖζε (18 ἰάρα Οοά 15 ϑροΐκθη οὗ 
ΒΙΠΊΡΙΥ 8ἃ5 “δε (ἢδῖ βοηξΐ π|θ,") δηὰ τοΐ 85 
“ Οοὰ," οὐ “ ἴπ6 Εδίῃον," οὐ "" ἴῆς Εδίμογ [δι 
βοηΐ π|6.,᾽) ΟΟΠΊΡ. ἱν. 24, Υ. 24, 30, Υἱ. 18, 29) 
ΥἹΙ. στό, χϑ, 28, 23, ΥἹΙῖ!. λό, 29, ΙΧ. 4, χὶϊ. 44 ἴ,, 
ΧΙ. λο, ΧΥΐ. ς. 866 4150 χνὶ]. 3, ποῖθ, 

ὀεεσι ἡ ΤὍὙΠὸ πιὸ πον εάσε οὗ Οοὰά 
ολττῖο5 ννἢ 1 [6 Κηον]οάρε οὗ (ἢ γϑὶ (ΥἹ 1]. 
41 (οοτρ. 1 Ϊοδη ν. 1): δπάὰ σοηνεγβεὶυ [ἢ6 
Κπον]εάξε οὗ (τσὶ 15 ἴπο Κπον]οάσο οὗ σοὰ 
(αἰϊ. 44). Οοιιρ. μκς χχὶϊ!. 34. 

40--,56. Τῆς 1,οτὰ, πανίηρ βῆονγῃ ἴδ Δεῖ 
δηὰ 1Π6 στουπὰ οὗ [πὸ Παῖγεὰ ψηϊοὴ Ηἰ5 ἀϊ5- 
εἰρ]ο5 νου ἐχρογίθηςθ, βϑῃοννβ 4ϑο {παΐ [6 
Βαίγοα 5 ψουΐ ὀχουϑο δηὰ γοὶ ἱπον! δὉ]6. 
Το 1ῃϊ5 επὰ Ηδ τηδγῖκβ ἴῃς ἄοιὉ]6 ἰϑϑι ΠΙΟΠΥ 
νης Ηθ δὰ Ηἰπιϑοὶῖ οἴγεὰ ἴο Η]5 Ῥεγβοῃ 
δηὰ ἴο Ηἰ5 οβῆςσθ, ἴθ [εβϑεϊ πον οὗὨ ἰϑδοῃιηνς 
στ. 172, 23). δῃὰ (Πε [65 ΠΟΥ οὗ ψψοῦκ5 
ἜΝ Ης Βδὰ πηδᾶς ἴῃς Ἐδίῃμοῦ πόση. ΤΠΘ 
ΡΔι Δ οἰ 5πὶ Ὀεῖννθοῃ (Π6 ἵννο ἀθοϊλγαίοῃβ ἰ5 
ΤΟΙΠΑΓΚΑΌΪΟ : 

ΤΡ1 ῥαά ποῖ εορδ απά “ῥοξοη ἴο ἐῤενι, ἐδεν σά 
ποὶ ῥαᾳά «(ἢ : 

Βιι ποαὺ δέ δαυε πὸ ἔχεις ΚΓ ἐδεῖν σἰπ. 
Η δαὶ ῥαϊείδ γιὸ ῥαϊεῖδ »ῖ ἔδαεδογ 

αἰ:ο. 
ΤΡῚ δαά ποὶ ἄομε αριορρ 1δερη ἐδε «υογ ἢ: «υδὲεϑ 

ποηθ οὐδὲν ἀϊά, ἐδεν ὑκαά ποί ῥαά “|π: 
Βωὶ ποαὺ ἐδὲγ δαυε δοίδ “εθπ απάᾶ δαϊεά 

δοίδ »ις απά νη} Ἐαίδεγ. 

ΤῊ βᾶπ|6 ἔννο ἔοιτῃ5 οὗἉ νυ ἴπ655 ἃγὲ ἀρροαϊϑὰ 
ἴο ἴῃ [Π6 ϑᾶπ|6 ογάεζγ ἴῃ χὶν. το, 11. Οοπι- 
Ρᾶγὸ αἷτο Μαῖί. χἱ!ὶ. χό ξ.: [ὑὸς χ' 23 ἢ 

42. . εο»4)] ΤὍΤῆῃδ νγοσγά ἄρρϑᾶτβ ἴο Ὀδ υϑοὰ 
ἴῃ ἰἴ5. ἸϑοΠηΊο Δ] ϑθη56: “1 1 δὰ ποῖ οἰαἰπιοὰ 
[πὸ ἔσυρ ἔπποϊοης οὗἩ Μεβϑίδῃ, δηὰ βροκϑη ἴῃ 
1Παἴ σΑρδο!, δηὰ ψγουξῃὶ “ἴἢ6 ψψογκϑ οὗ ἴῃ6 
Οἢτσῖ," (ΠῈῪ τῖρς ἤθη πάνθ {γραϊοα πὴ 858 
ἃ ΙΏΘΓΕ ΠηΔη δηὰ τεὐεςίοα πὸ υὐἱϊπουΐ 51η.᾽" 
(Ομ. ἰχ. 4:1. Το [εννϑ ῃδὰ {Π6 ρον δηά 
ἴΠ6 Ορροσγζυη!ῦ οὗ ἀἰδοογηίηρ ΟΠ τσ 5 θὰ] πᾶ- 
ἴμπγα, 50 ἴῃαΐ [ΠΟῪ νγογθ ᾿ποχουϑαῦ]θ. (πραγ 
Βουΐ. χΧΥΙ. τ8, 19, ἡ Ποτο (Π6 σοβροηβι ΠΥ οὗ 
ἀϊϑοογητηοηῖ 5 ἰἸαϊὰ ἀροη {Π6 ΡΘΟρΙδ. 

δαά “'"] (Οὐοιηῃηρᾶτε ἶχ. 41, ποῖθ, ΤδἊ 
Ρδγαβα 5 ρου αγ ἴο 81 [μη (υ. 24, χῖχ. σὲ: 
1 Ϊοδη 1. 8). Οοπραγε πο σοττεβροηάίηξ 
ΡὮγαθο “ἐὍθαΓ 5:0" (ΧΧ, λαμβάνειν μβαβτίΩν). 
Νυπλ. ΙΧ. 13, ΧΙν. 34, ΧΥΪ]. 22, ἄζε. Ώ 
1 ]οδη ἰ. 8, [6 ρῆγαϑε 5 σοηϊγαϑίοα νυ ἢ “τὸ 
ἰᾶνε ποῖ 5ἰπποά " (οὐχ ἡμαμτήκαμεν). Βοῖδ 
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ον, 
ἀχονξα. 

απο ἴπεηι, ΓΠΕΥ ἢδά ποῖ δά 5[η : δυῖ 
πονν ΠΕΥ ἢᾶνε πο ἷ οἷοκε ἔογ τῃεῖγ 811. 

232 Ης ἴμαϊ μιαίθειἢ πε ἢδίειἢ ΠῚῪ 
Ελῖδεγ δἷβο. 

24 [ΕΓ1 δά ποῖ ἄοπε δπιοηρ τῆ επὶ 
τῆς νγογκϑ νν ἢ ποπς οἵἴπεγ πιδη αἱά, 
{ΠΕΥ Πιδά ποῖ ἢδά 5ίη : δυῖ πονν ἢᾶνε 
{ΠΕΥ θοῇ 8δεθη δπά μαιεά Ὀοτῃ πε δηά 
ΤΥ Ἐδίμετγ. 

τηδιῖς ἴδ δυιάϊην εἴἴεςι8 οὗ κἴη, Βυΐ ἴῃ [6 
ἰλίίεγ (Π6 δεῖ 15 ἴῃ ςοπίγαϊ ροιϊηῖ, δηὰ ἴῃ {Π6 
ἔοστηοσ ἴΠ6 γεϑροηβί Ὁ} Υ ἕοσ ἴῃ δςῖ. 

μὲ ποαυ] 8ἃ5 ἴΐ 15, (θυ ἤᾶνθ ἱπουττοα ἴῃ 
Δα ῥᾷυε... Τὸ ννογάβ ππᾶτῖκ 4 5ῃδγρ σοῦ-» 
ἴγαϑί. (ὐοπιραγα ἔκ χχ. 42, οἷ. ΝΠ}. 40, 
ἾΧ. 41, ΧΥ]. ς, ΧΥ. 13. ΧΙ, 26: χ Ο(ΟΥ. υἱ!. 
14, ΧΙ. 2ο, ὅζα. ; ἂηὰ ἰπ δῖ Ῥϑυὶ ἴῃ ἴῆ6 ἔογπι 
νυνὶ δέ, Ἀοπι. ἰ11.. 21, νἱ. 22, ὅζε. 

εἰοξε] ΘΧΟΙΒ6 (πρόφασιν τε ί, νυϊρ. ὄχοῖ. 

“αἰοηοϑι 44). Οὐοτηρᾶγο Κ5. οχὶ. 4 (υΧΧ.. 
,)ὸν (περί) ἐδεὶν “1 ἴῃ ἴδ πιφζίεγ οὗ, σοη- 

σογηΐϊης (ΠΕΣ δῆ. ἼΠΕΥ Πᾶν ποίδιηρ νυ πὶ ςἢ 
ἴΠδΥ σδη ὄνθὴ ρεδὰ ἴῃ 1ΠῸῚΓ οννὴ ἀδίθηςθ 85 ἴῃ 
ἘΠπι65 οὗ Ἰξποζδηῆςθ (1 Ῥεῖ. 1. 14; Αοΐϑβ χνυὶ!. 
20; Άοῃι. 11. 2). 

23. Ηε δαὶ ῥαϊεὶδ »με ῥαίεῖδ...1 1 ἰ5 
δϑϑιτηθὰ παῖ “πὸ εν." δαίε Οἢγιβῖ ἢ δπά 
50 ἴἢδ ΠΕΟΟΟΘΘΑΤῪ σΟΠΒοηΙΘης65 ΟὗὨ [ἢ15 ἐδ! ηρ 
ἃτο Ἰαϊά ορθῆ.0. Ἡδαίγοά οὐ ἴπῸ ϑδὸοὴ 85 ὅϑοη 
οΑΥτῖο5. ἢ 1 Παῖγοα οὗ ἴ8μ6 Ἐδίμογ, ἴθ ννῃϊς ἢ 
σμαγαςοῖοσ Ηδ Πδὰ χονεαϊορὰ σοά. Ηδσγε ἴῃ 
ςοπποχίοη ψ ἢ ἰοδοπίης (ν. 22) ἴῃ6 ᾿ηννατά 
ἀϊβροϑβιίίοη οὗ δαῖγοά ΟἹΪΥ 15 ἰουςποά ἀροη, 
δηά {πᾶΐ ἴπ ἃ ξϑῦπογαὶ ἔογπι (δὲ ἐῤφαΐ ῥαὶε!δ). 
ἴῃ υ. 24 ἴδ ἔδε! πρὶ 15 πλδγκοα 1η 115 Ὠἰδϊοτγὶς 
ἔοττη (ῥαῦὺε “τη απά ῥαυε ῥαϊτά). Ἐογ [Π6 
ΠΟΙ ΠΔΙ ΟΠ 6... πῦρ ἔσεδεῦ 56:6 τ οδη 1ἰ. 
23) Υ͂. 10. 

24. ον ἴδοϑοὸ ῆο οουὰ ποῖ δηΐοσ ἱπῖο 
(ἢ6 υυἱῖποϑβ οἵ ννογά5. Οἴγίϑι δά θά [δ βιιῦοσ- 
αἀἰπαῖθ υυ]ῖπεβθ οὔ ψοσκβ (χίν. τὸ ἢΐ., ποίθ). 
ΤΩ ννοσκβ ἃῖὸ σπδγδοίοσιζοα (αυῤ΄ῆερ ποθ 
οὐδε ἀϊά : ςοπηρ. Μίαϊζ. ἴχ. 22); ἴ86 νγογὰβ ἂτὸ 
υηάοῇηρα (οο»γι’ «πα “ῥοζεη). ΤῊ ψοσκδ οὗ 
Οβμηϑὶ πιρηΐξ Ὀ6 σοπιραγθὰ νυ οΟἸΠΟΥ ννογκϑ; 
ΗΙ5 νογὰβς ἢδὰ δὴ δῦϑο!ιυϊα ροννοσ (νυ. 46. 
Οοιρ. Μαῖίξ. νἱῖ. 9). Αυριυπίϊπο Ἢ ἰοε.) 
διᾶ5 Δ πίη σοτηραγβοη οὗ οἴμοεγ πλῖγας 68 
τι ἢ (6 τηϊγᾶς θβ οὐ (τίσι. 

δοιῥ “εεη} 50 ἕὰΥ ἃ5 ἴπε ψψόογκβ γευθαϊδὰ ουΐ- 
ὙΆΤΑΪΥ [Π6 πλδ͵ εϑῖγ δηὰ νν}}} οὔ Οοά, δπὰ οὗ 
ΓΟ γιβῖ, 85 (ῃε γεργοϑθηϊδενε οὐ Οοά. (οιρ. 
χὶν. 9φ. (Οὐοηϊγαβξ ν. 23. 

25. Βωὲ {Π|5 σοπιεῖῃ ἴο ρ458 ἐδαΐ...»πἰσ δὲ 
(πι 47)... Οοπιρ. . 8, δωὲ ἢο ςᾶπιο 2ῤαί.... ἰχ. 2, 
ὁμὲ ἴΠ1|5 δίῃ ςοπὶὸ ἴο ἐῤῥαί..., Χὶ. 4, ΧΙ]. 
18, ΧΙν. 11: 1 ἰοδη ἱϊ. το; Μαχκ χίν. 49. 
Ἡοννενεῦ βία] πρ ἰἃ ταηῖρμξ δὲ τμδὶ [ῃ6 [6νν8 
βῃουά τεϊεςὶ Ηΐπὶ μοῦ ΠΟΥ ῥτγοίεβθοα ἴοὸ 

στ ΙΟΗΝ. ΧΝ. [ν. 23---26. 

25 Βυῖ εἐδὲς εοπιείδ 10 ῥα:5, τδδὶ 
τῆς τννογά πιρῃς δὲ (]Π]Ιοὰ τῆδὲ 18 
νγγί τίη ἴῃ {πεῖν ἰᾶνν, ΚΠ ΓΒΕΥ Βαιεά πιε΄ ῬΆῚ 35: 
ψ οι ἃ οδιι56. 

26 “Βιυὲῖ ψῆοη τῆς ΟὐΟπίογίεσ 15 9 ἴπκε ̓ς 
οοπλα, Ψῆοπὶ 1 τῖ}} ϑεπά υὑπῖο γου τξαρ τς 
ἔτοπῃ ἴῃε Ἐδίδεγ, εύεη τς ϑρίγις οὗ 
ἐγυτῃ,, ΨΒΙΓὮ ρτοσδεάςςῃ ἔγοηχ ἴτε Ἐδλ- 
τῆδγ, ἢς 58}4}} τ β οἵ τηδ : 

τονοτθηοο, ΟΥ̓ ἀοίηρ 50 ἴΠῸγῪ {16]1δὰ ἴδ ϑετὶρ- 
ἴωγο, Οοπρ. Αςἰϑ χἱϊ!, 2). [{ οσουϊὰ ποῖ Ὀυΐ 
Ὀδ6 τῃαῖ {πὸ ἀϊνίης ἴγρε, ἑογεβῃδάοννεα ἴῃ 18ε 
Πιβίογυ οὗ κίηρ ἀπά ργορμιεῖ, βδΒῃουϊ ἃ 6 σοπι- 
ΡΙοἰοἶγ τγοϑ]ϑοὰ, Οοπιρ. χ!. 48 ἢ. 

ἐπ {δεῖν ἰσαυ)] ὍὙΤΠὸ Πογὰ ϑοραγαῖε Ηἰ5 
50 Ο ΙΕ ἔτοπὶ ἴδε πέΔ δ] βυπαρόξιις (ἐδεὶν 
Ιανν). ΤὮΘ νετῪ Ὀοοκ5 ΒΙς ἢ (ἢ [ενν5 οἰδιπιθά 
ἴο ἔο]ονν σοπάοπηηοὰ ἴποτη. οσ [Π6 οχιθπβίοη 
οὗ [πὸ ἴοστὴ “[ἃἂνν " ἴο (86 541Π15 566 χ. 14, 
ποῖθ. ΤΠΘ ρῇγδβο οσςιγβ ἰῃ Κ5. Χχχνυ. (Χχχιν.) 
19. Δηἀ ἴη ῥ5. Ἰχῖχ. (1χν]1}.} 4. 

«υἱήδομὲ ὦ ἐαμ56} " δταϊυϊ του " (δωρεάν, 
γυϊξ. στα! ). (Ἰοπίρᾶτε 1 8. χίχ. ς, ΧΧν. 31; 
τ: Κι. τὖ. 21: 5. χχχν, (χχχίν.) ) [02 ΧΧ.].ὕ 
ΤΠε ΠΟΒΈΥ οἵ {6 [οννϑ ἴο ΟΠ τισί, ῆο νγᾶς 
ΔΌΞΟΪ ΟΙΥῪ ΠΟΙ δηὰ Ἰονίηρ, σου]ϊὰ αν πὸ 
͵υπεβοδίίοη. [ νὰ ρυγὸ μαϊγοά νβουϊ 
δτουηά. 

260, 27. ὙΠοΓΙο 15 ἃ ρϑιιϑε Δἴοσ υ.2ς. ὙΠΟ 
Τιογά πδὰ ἀνγεὶξ οη ἴθ μαίγεὰ ἢ νῃϊςἢ Ηδ 
Πιαὰ Ὀδεη πιεῖ. Ὑ οἱ [παῖ νγα5 ποῖ ἴο ργενδὶ]. ΤΠῸ 
ΠΟΘΈΥ οὗἩ τῃ6 νου] 58 ῃογείογο σοπίσγαϑδιοα 
νὰ ἴῃῈ ρόννοῦ ὈγῪ ΨΠΙΟὮ ΙΕ 5ῃμοι!ὰ Ὀ6 ονεῖ- 
σοῖο, ἴη υσν-. 26, 27 ἴπ6 που ἢ ἰ5 οὗ τΠῸ 
νἱπαϊσδίίοη οὗ ἴῃ [,οτγὰ ; ἴῃ ςἢ. χΥΪ. 1}15 Ρ45565 
ἰηῖο ἴῃς Ἰπουρῆῖ οὗ ἴπ6 βδιρροτγί οὗ (86 ἀϊ5- 
οἰρ]65. 

26. Βμὶ (οπλ) «ὐδῳρ “δε Οοριΐογίεν (Αἃ- 
γοοσδῦϑθ) ὁ: εογ6] (ΟοΙΊΡ. χῖν. σό, ποῖθ. 

1] (ἐγώ) «υἱἱ «“επἢ Οὐομιρ. χνὶ. ). ὙΤῊΘ 86 
οὗ {815 ρῆγαβθ, ᾿ηνοϊνιης ἀπὸ οἸδὶπὶ ἴο ἀϊνὶπθ 
ῬοννοΓ δὶ [ἢ]5 ογϑ5 οὗ τοὐδθοϊίοη, 15 πιδάβ πηοδὲ 
βῆ ἤσδηξ Ὁ ἴδ6 ἐπιρῃδίς ργοπουη. 
,ῦονι ἐβὲ ἀμ Β ΎΤΠ6 φργοροβιτοη (παρά) 

ὙΠΟ ἢ 15 τἰιϑϑὰ ἴῃ Ὀο(ἢ οἰδιι965 Οχρυθϑϑοθ ὑσοὸ- 
ῬΕΙ͂ ροϑβιὕοη (“ ἔγοπι ἴῃε βὰς οἵ"), δῃὰ ποῖ 
5ΟΌΓΟΘ (ἐξ, ““ουἱξέοῦ"). ὙὍῆδ τοιλδγκδῦ]θ 56 
ἴῃ ΠᾺΚ6 ΥἹ. 19 15 ΟΧρ]αἰποαὰ ὈΥ [ὺυκὸ ν]}!. 44. 

δε δρίγὶἘ οὗ ἐγ) Χῖν. 17, ΧΥΪ. 13} 1 [ὁδη 
ἷν. 6. ΟΞ ΠΥ 15 ᾿ἴ56 16 “186 Τ τυ." 1 
ννὰ5 ἴΠ6 οἵος οὗ ἴῃς ϑριίγι ἴο ἱπίογργεῖ δηπά 
Ἔπίογοο ἃ. ὙΠῸ ροηϊεῖνο ἀδβογιδθ5 6 5Ὁ- 
βίδηςθ οἵ παῖ νὴ νυ ἢ 1Π6 ϑρίτγ ἀοαϊῖ, δπά 
ποῖ ἃ πῆρ σπαγδοίογίϑιὶς οὗ εἶδ δρίπί, ἰδὲ 
Η!15 ν»]ἴηθ85 5 ἴγυ. 

Ξ᾽γοκεεάίε! } ὍΤὨΘς οτίψίηδὶ ἴογπι (ἐκπορεύεται, 
γυϊρ. ὀγοεα ) ΤῊΔΥ ἴῃ 1ἴ561}7 οἴ ΠΟΥ ἀεβοσῖθ 
Ργοσροαϊηξ ἔτοπὶ ἃ βουσςοθ, οὐ ργοζθθάϊπρ οα 
ἃ πηϊδϑοίοη. ἴῃ ἴΠ6 ἔΟΥΠΊΕΣ 56η56 [6 ΡΓΟΡΟΒΙΟΏ 



ν. 27, 1. 

Ὀεσδυδε γε πᾶνε δεεη γτἢ πα ἔτοηι 
τῆς Ὀερίπηίηρ. ᾿ 

ΓΟΗΑΡΤῈΒ ΧΥΙ. 
1: Ολγέσέ εονεογίείά λὲς ἐἰξδεΐβίος σραΐμεέ ἐγί- 

ῥμἑοξίονε ὃν ἐἦε 2γορεῖδσε οὐ δε “ον Ολοοί, 

5τ. ΙΟΗΝ. 

27 Απά γε «30 8}}2]} θδᾶγ νγίπαβ8,.. 

ΧΝν. ΧΥΙ. 

αμα ὃν Δὲς γερμγη κίον ἀνα ἀτορμοίορ; 13 
ατσγελ ἐλεεῖν 2γαγέῦς γιααΐξ ἐμ ἀΐσ παρε 10 
ὁε σεορρβίαὐΐς ἰο ἀἔἕς δαϊίδέγ. 413 εξ ἐμ 
Οἀνγίε, ἀνα ἐπε ἐλς τυογίαἱ αὐήιεϊο». 

ΗΕΘΕ, τῃϊηρβ δᾶνε 1 βϑροΐκεη υπ- 
ἴο γου, τῇλϊ γε 8ῃουϊὰ ποῖ δὲ 

οἴεπάεα. 

ομί 9 (ἐκ, εὴ ψουϊὰ πδίιτα!ν Ὀ6 τοαυϊγοὰ ἴο 
ἄεῆης (ἢθ ϑουγοθ (εν. ἱ. τό, ὅζς.); οπἡ {δ6 
Οἴποσ δαπὰ ἴδ6 ργοροβιοη ἥγοηι ( γον δε σἰάδ 
φ΄, παρά, 4) 15 ἱμδξ ὙγΒ]ςἢ ἰ5 ΒΔ ὈΠΔ}}Ὺ υϑεὰ 
τ [6 νογῸ 20 εογφ ζογί οἵ ἴδ πηϊϑϑίοη οὗ 
[δε ὅδοῃ, ἐε. 3. ΧΥυϊ. 27, Χυ!. 8. ΤΠ 86 οὗ 
ἴδε ἰαξίεγ ργεροβι[ίοῃ (παρά) ἴῃ [Π]5 ρᾶςε 56Ὲπὶ5 
τπογοίοσο ἴο 5σῆονν ἀδειβίνοὶυ τμαῖ (ἢ6 τοίδγεπος 
ἤοΓο 15 ἴο ἴδ6 ἴεΠΊρΟΓΔ] πηϊϑδίοη οὗ {86 ΗΟΪΥ 
δριίπί, δηὰ ποῖ ἴο ΙΝ οἴοσῃδὶ Ῥγοςθβδϑίοθ, ἴῃ 
δοοογάδησθ 8 {Π|5 υϑᾶρο [Π6 ρἤγαϑθο ἰὴ [86 
Οὐεοάς 15 ὈΠΙ ΌΓΤΆΪΥ “’ ν ἢ ἢ ργοσθθάθί, οὐ 
οὔ" (τὸ πν. τὸ ἅγιον τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπο- 
ρευόμενον); δηὰ ιἴ 15 τηοσῖ νογὮν οὗὨ ποξίςθ 
ἴδε τ1πὸ Οτθοκ ἔλίμεγβ ννῆο ΔΡΡΙΥ {815 ρᾶβϑαρθ 
ἴο πὸ εἴογηδὶ Ῥγοοθϑϑίοῃ ᾿πϑίϊης νον βυ5ι1- 
ἰυῖο ““ουὄ οὔ" (ἐκ) ἔογ “᾿ἔγτοπι᾽" (παρά) ἴῃ ἴδποῖγ 
δρρ᾽ςδεϊοη οὗ ᾽ἴ: σι... Τεοάογο οὗ Μορϑιεβῖια 
(' (δι. ἐπ ἰοεο)δ. Αἴ ἴθ βάπι {πὲ ἴῃ 6 1.86 
οὗ [Π6 ργοϑεπὶ (ῤγοζεάφι δ) ἴῃ σοηΐγαδε ἢ 
{πε ξυΐυγε (1 «υἱ “οπ4), Ὀτίηρ5 οὐΐ ἴμ6 ἐγ 
(μδλὲ (ἢε πγιϑϑίοη οὗ (ἢ6 δριγὶξ σοῃθοημεηῖ οἡ 
ἴῃς ὀχαϊίδίϊίοη οὗ ἴπε ϑοῃ νγᾶ5 ἴΠ6 σοπϑαπηπδ- 
τοη οὗ Ηἰ5 ϑδγίογ ννογκίπρ ἰῃ 6 νου], [πῃ 
(Π1|5 τοβρεοῖ ἴῃ γονοϊδίίοη οὗ ἴπε πιϊβϑίοη οὗ 
[πὸ δρίπὶ ἴο πῆθὴ (αυῤίοῦρ ῥγοεεφάφιδ, 1 «υἱὴ 
“επα) ςοττοβροηάβ ἴο ἴδε τενοϊδίίοη οὐ {86 
οἴθι δ] τοδί ίοηβ οὗ ἴδ ϑριτϊ (,,ονε δὲ 
Ἐαέδεν, ἐδγουσ 1δὲ 8οη). 
πορι ἰδὲ αίδεγ)] ποὶ ἥγοι ΜΡ ΤῬαΐδεν. 

ΤΠ τηϊβϑίοη 15 σοπποςοϊοα νΥ ἢ τἢ6 6556 [14] 
Γεϊδίοη οὗ Οοά ἴο πιδῃ. 
ῥε {πε ϑέγειμόιαιν (ῦϑασ νψιλϊπθ88)...} 

Οοιῃρ. χῖν. 2ζό, ποΐδ. 
Το υνἱΐποθα οὐ πε ϑριϊ ννὰ5 ποῖ ΟὨΪῪ 

ξἴνοη [Ὠγουζ (πε ἀϊδοῖρ᾽ε5 (Μαῖξ. χ. 19, 20), 
Ὀυϊ 15 Αἶϑο ρίνθῃ πιοσὲ σά εἶν ἢ ἴῃς σοη- 
πύου ἱπίογργοιϊδίίοη οὐ {δὸ [6 οὗ (ἢ γβι 
Ὁγ {πὸ Ἔχρογίεησε οὗ πιθῃ. 

27. γε αἰνο “ῥαϊ! δεαν «υἱἐπο.} ὙΠῸ νογῦ 
(μαρτυρεῖτε) τ δ ἰηάϊοδενο (απά γ7͵9 8180 
ὍΘΔΣΙ ἩΠ0π9088), ΟΥΆ ἱπηρογαῖϊνο (αμά ἀο γὲ 
αὐτο ὀσαγ «υἱ!ηε.). ὙΠῸ ἱπιρεγαίϊνα ϑθθη5 δῦ 
ἢτϑὶ δἰρῃς ἴο [4]} ἴῃ Ὀεϊίογ ἢ (6 σοηογαὶ 
ἴθπουγ οὗ [ΠῸ ρδϑϑᾶνε (νυ. 18, 20); δυῖ οη 
[Π6 οΟἵδεῦ παπὰ 2 ἰοῇῃ 12, δος ἢ 5 ονὶ- 
ἀδηογ πιουϊάεά οἡ {ἢΠ 15 ράϑϑᾶρθ, ἕάνοιιγβ [86 
ἰηάίολίϊννο ; ἀπά γεῖ πιογο, ἰῃ ἴῃθ56 ἴννο νϑῦβοβ 
ΟμηΚι [5 βρολκὶπρ οὔ ἴπ6 νυτῆθ55 ἡ ΠΙςἢ σπου]ὰ 
τηδϊπίαϊπ Ηἰἷ5 σιι96 ἀραϊηϑῖ {πὸ ννοτ] ἃ δηὰ ποῖ 
εηϊολιίηρ ἀιϊ{ϊε5. Οπ ἐπε μος, [πετείογο, ἴπα 
ἱπηρεγαῖννο 5 1655 ἀρρτοργίδῖο, ὙῺΘ ρῥτοϑοηῖ 
ἴοηθ6 5 υϑορὰ οὗ 1[ῃ6 νυἱῖπεβϑ οὗ ἴδθ ἀἴϑς! ρ]65, 
ἰπαβίηυς ἢ 845 {Ποῖ νυ] Π655 νγᾶ5 αἰγοδάγ Ὀδξιη 
ἷῃ 5016 56η96, ἰῃ ςοηίγασέ ἢ ἰΠδὶ οὗὨἨ (ἢ6 

δρίγι, ΒΙΟΒ νγᾶ8 σοηβϑοησεπε ὕροη Ο τς 5 
᾿ὀχαϊ βίίοη, 

ῥαυε δέεῃ αἱ... 819 ο«υἱ νιθ... ὙὍδὲ 
ΓΕΪ ΟΠ ννᾶ5 ὑῬγεϑεηΐ δηά ὈΠΌσγοϊσεη. Οοιῃρ. 
ἴμκὸ χν. 11. 
, “ὅγονι ἐδε ὀεφίηπὶηρ} ΟὐΟμΊΡ. τ᾿ [οδη ἴ.. 7, 24, 
να; ἃπά ος. Υἱ. 64, χνὶ]. 4 (ἐξ ἀρχῆς). ὙΠΟ 
οὐ ΒΟΡΊΠΠΪΠΣ "15 ΠΟΟΘΘΒΑΤΙΥ γεϊδίνο ἴο (ἢ6 δι ῦ- 
͵εςΐ (ςοπιρ. Μαΐξ. χίχ. 8. Ας(5 χχνὶ. ς - οἷ. ΥὙἱ]. 
44). Ηετθ ᾿ξ οχργθβϑο ἴῃς σοπ)ηεποοτηθηΐ 
οὗ Μεββίδ 8 ρθ]ς ννοσκ (Αςίβ ἱ. 22; [ὺκ6 
'. 2). 

οτ ἴΠ6 ἔννο-[ο]ἃ υυνἱϊηοβϑ 5θὸ6 Αςίβ νυ. 12. 
Οη ἴπὸ οπο 5ἰάθ ἴμογε 15 ἴῃ Ὠιξϊογιςδὶ νυἱῖ- 
Ὧ6055 ἴ0 [{Π6 ἴδεῖβ, δηὰ ὉΠ 1ὴ6 οἵδοσ {ῃ6 ἴῃ - 
ἴεγηδ]ὶ ἰθϑΕ ΠΟ ΠΥ οὗὨ ρεγϑοηδὶ Ἔχ ρογίθποο. 

4. Τε «υογἱά απά {δε Ῥαγαείοίο (ΧΥὶ. 1--- τ). 

ἴῃ [ῃ15 ϑοοξίΐοῃ ἴῃ τηδη! εϑίδίίοη οὗ {πὸ 
Παϊγεά οἵ ἴΠ6 ννογ]ὰ 15 ἔο)]ονγθά ουΐ ἴο 115 1αςξ 
ἰ5ϑιε5 (1--- 4), 'ἴπ ἴπ6 ργοβρεςῖ οὗ {Βαϊ οτὶβἰβ 
οὗ ϑοραγαϊίοῃη, ψνῃϊςἢ 5 πὸ σοπάϊξίοη οὐ ἴπ6 

ὁ ΠηϊΞοίοη οὗ ἴῃς Ῥαγδεϊοίς (4 ὁ--- 2), ῇο ΒΉΔΙΙΥ 
{65 ἀπά Ἴοῃνοῖβ ἴῃ6 ννου]ὰ (8---ἰα). ΤΠ 
δηϊδροηϊϑιῖς ἴοτοεβ οὔ ἴῃ6 ννοῦϊὰ δηὰ ἐπὸ 
Ῥαγδοϊοῖθ τὲ ρογίγαγθα ἴῃ τὴ6 πιοβῖ ϑπογροῖς 
ορροϑιξἴου. ὍΠὲ νναγηΐπε 15 ἀποννογεὰ Υ ἴῃς 
ῬΓΟΙΊΪ56. 

σΗΑρΡρ. ΧΥῚ. 1ῈΗῸ [ἢ ἰδὸ αςὲ βοσϊίίοα ἐπ6- 
Παῖτοά οὗ ἴῃ6 νου] ἃ νγᾶς ὀχῃιδοὰ ἴῃ ἰἰβ. 
ΒοΠΟΓΑΪ σΠαγησῖοσ ἃ5 ἱηον! Δ0]6 δηὰ ἱποχου- 
ΔΌΪΘ, ἴῃ σοηϊγαβὲ ἴο 186 υυϊίηοβα ἴο (τσὶ  ἰἷ 
ἰδ Πον βἤονγῃ ἰῃ ἰΐ5 ἰηΐδηϑθα δος ΠΥ ἅἋ5. ἰἴ6. 
Ἐχργοϑϑίοη οὗ ἃ ἔδ͵56 γε]! σίους 268]. 

1. Τρεῖς ἐδίηφ] ὍΘ γοΐεγοποθ Ἀρρθδγβ ἴο 
Ὀὲ ἴο {Π6 ψ)Πο]ς γονεϊδίίοη οὗ {π6 νυἱῖδὶ υπίοῃ 
οὗ [π6 ὈοΙ ον ἢ Οἢγιϑῖ, οὗ {πὸ 56 [5 συ δ 
οἵ Οβγβίίδπη5, οὗ {ΠΕΙΓ ροόονγοσῦ οὗ ἀονοίίοη, οἴ 
{δεῖν 50 ΓΙ Σ 45 σΠΆσοΥα νν ἢ ΟἾγιβῖ, οὐ {ποὴγ 
ὙΠ 6 585 σοιηοϊάοπε ἢ (6 υυϊῖηθθ5. οὗ 186 
ϑριγῖ., δηά ποῖ ΟἿἹῪΥ ἴο ἴδε ἰδϑὶ ϑεςοη (χν. 
1η)---}). (ΟΟΟΙΠΡΔΑΙ χν. ΩΣ. 

ποΐ τὐβρωξη (σκανδαλισθῆτε)) Οοπιρ. 
Υἱ. ὁ. Το ᾿πιᾶζο οὗ 5ζυμ ] πη ΟΥοτ .ϑοῖηθ 
οὈπίδοϊθ ἴῃ 186 νᾶὺ (σκάνδαλον, ““ Οἤξηορ,"" 
1 Ϊοδη ἰϊ. 10), ΨΒΙ ἢ 15 σοπιηλοη ἴῃ {πὸ Ηγβὲ 
ἵννο Οοϑρεῖβ (ες. Μδιξ. χιϊ. 21) δηὰ 15 ἔουπὰ 
ΤΏΊΟΓΟ ΓΑΓΟΙΥ ἰπ 81 1κ6, οσσυΐβ ἱπ (ἢ 5 ἔοττῃ 
ΟὨΪΥ ἱπ ἴΠ686 ἴνγο ρίδοος ἐπ {πὸ Οοβροεὶ οὗ 
851 Ἰοβη. [1 15 ὀχργεβϑϑεὰ οἰ πεγννῖβε ἰῃ χὶ. ἢ ἢ 
(ςοπῖρ. Ἀοπη. ἰχ. 32. Ὑπὸ οἤδηςθ δύ ἰῃ. 
[6 ορροϑβίοῃ οὐ ἴῃς ραγΐ οἵ τὸ νογ]ά. 
ἴο [Παΐ νηϊοἢ {π6 ἀἰϑοῖρ]ο5 νοῦ ἔδυρῶϊ ἴο 
τεξαγὰ 45 τ ὨΓΥ οἰδίπιης (με Δἰερίδπος οὗὨ 4}]' 
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2 ͵ΤΉΕΥ 5}8}1] ρυΐ γοιι ουὖἕ οὗ τῆς 
ΒΥΠΑΡΌΡΙΘΒ: γεᾶ, ἴῃ6 τἰπλεὲ ςοπηγαίῇ, 
τῆαῖ ννβοβοενεγ ΚΙ]εῖῆ γου νν}}} ἘΠ ηἰς 
ἴπδὲ ἢ ἀοεῖῃ (σοἀ 8εγνιςς. 

2 Απά τῇεβε τῆϊηρϑ Μ}}}} {πε} ἀο 

ΤδΠ, δηὰ Θϑρϑο δι ἴῃ ἴδ ορροβι(ΐοη οὗ [5γδοὶ 
ἴο ἰμδὶ νυ ῃιςἢ νν 85 ἴπ6 ἔσθ [6] πγεπὶ οὗ ἐμοῖσ 
πδίϊοῃδὶ ἤορθθ. Νο {Π|4] σοιϊὰ ΡῈ στεδίοσ ἴο 
]ο ἰϑἢ ἀροβίϊοβ ἤδη (ἢ6 ἔδί8] υῃΡο]εῦ οὗ ἐδποὶγς 
οουπίγγιλθη. (ὐοπιρ. Κοπι. χ. 

2. ομΐ 9 1δὲ σγπαφοσιει (ΟΥ̓ ΤΑΊΠΕΓ δΥπ8- 
Εοςξπ9)] ͵.ε. ἀχοοπιπιιηςίαίθ γοιι. ΟΟΠΊΡ. ἷχο 
4ΆΔ, ΧΙ. 42. 

εα (ἀλλά, ν υὧἱρ. “.«41] ὙΒδ ἐχοϊυκίοη ἔτῸπὶ 
τοὶ σίου [6] οννβῆ!ρ ταὶ ἢϊ δοοῖη [ἢ6 οἰπιὰχ οὗ 
τοίου Ποϑο γ, Ὀὺϊ {ποτὲ ννὰβ ϑοπιθῖ πῆς 
ΤΊΟΓῸ ἔογτ) δ Ϊ6 51}}}. ὉΠ σοηίγαβί 15 Ὀεΐννθθη 
τυ δδί {ἢ ἀἰϑε!ρ᾽ε5 σοι]ὰ ρου ΔΡ5 δπςραῖο, ἀπά 
1Π6 σεδὶ οχίσοπιυ οὗ Παϊῖγεά. στε “ῥα ῥμὲ 
γομ ομὲ οΥΓἹ ἐδε τγπασοφμε; (15, Ἰπάδθά, ἢον- 
ΕΥΟΥ ΚΤίονΟΙΙ8, Υγοιῖ] ΤΊΔΥ δ ρῥιθραγοὰ ἴο θεαὶ; 
δ0ύὲ! ἴλτ τῆογο ἰμδη (ἢ 5: Τό ΒΟῸΣ εονιεί ὁ ἰῃδΐ 
{Ποῖτ 111} τλδ] ΣΙ Υ τᾶν ὍΘ σποννῃ, ἤθη ρυϊ- 
[πρὶ γοιι ἴο ἀφαῖῃ νν}}} ϑθόπὶ ἴο Ὀς ἴπ6 ρογίοσπι- 
δῆςε οὗ ἃ τεϊϊρίους ἀπῖγ. 

ἐδε τρις (Ἀ 061) εοηιείρ, δαὶ... Ὅς 551} 
15 γοργοϑθηϊοα ἴῃ τοϊδίίοη ἴο ἴ86 ὑγῇοΐθ αἰνῖὶπο 
Ρυγροβὸ ννῃϊςΐ ἃ (6 ]||δἀ ({μικὸ 11. ως). ὙΤὨΙ5 
υἱξογηοσὶ τηδη  ϑϑίδτίοη οὗ ἴπῸ υἱοϊθησθ οὗ 
ὈΠΌΘΙΙοΓ ννᾶ5 ρᾶτὶ οὗ {π6 σοιιπϑθ] οὗ σοά, Ηξς 
Ργον  ἀδά ἔοσ βυςῖ Δη οπά (ἔρχεται ἵνα). (ΟΡ. 
τ. 12, ΧΙ. 23, ΧΙ, α. 

ἐτεῤφι σε ιβδ! ἢ ΘΥΘΥΥ ΟὩΘΎΔΟ,.. Τ15 ννἹ]] 
Ὀδ 1Π6 τπιηϊνοτϑδὶ ϑρῖτῖ, ποῖ ΟἿΪῪ δπιοηρ [ενν8, 
ψ 00 01} θὲ ἴῃ ἢτϑὶ δάάνεγϑασθϑα οὗ ἴῃ (πυγοῇ, 
Ὀυΐξ διοης Οεη]εβ, πο νν}}] ἀσσυϑε γου οὗ 
ἰτπιρίουβ. οΥπιο5 (Τᾶς. "Απη. χν. 44:1 δυεί. 
.Νοτο,᾽ 16). 

4οεί Οοά τεγουϊςε] οἴζοτοῖ ΒΟΥ 1009 ἀπο 
σοά (ἀ, δουίαηι οὔεέγγε ἴζεο, Ν αἷμ. οὐσοχιέμρ 
2γασίαγε [)ε0). ὁ ρἤγδϑο ὄχργοβϑοβ ἴΠ6 γθη- 
ἀοπηρ οὗ ἃ το] βίου βεσνίοθ (λατρεία, Ἀοπι. 
ἰχ. 4: Ηεδγ. ἰχ. σ, 6), δηὰ τπῆογὸ ραγίϊου ΑΙ 
[Π6 τοπάθπηρ οὗ ἃ 5Δ.ῦ ῆςε 845 βεγνίςθ (προσ- 
φτρειν, Ηδεῦς. ν. τ ΕἾ, νι]. 4. ἢ, ἰχ. γ) ἢ. ἄς). 

Ὦρ δἰδιιρῃῖογ οὐ (ἢ γβ(Δη5, 85 σι ἢ γ οἱἁὨ Ὁ]45- 
Ῥῃεγ (Αςβ νυἱῖ. 97 ἢ.) νἱ. 1Χ3), οι] πὸ- 
ΘΟΒΘΑΓΥ 6 τεραγάθα ὈΥ Ζεδίοϊβ 85 8η δεῖ οὗ 
ἀεονοίίοη ρ]οαϑίηρ ἴο Οοά, δηὰ ποῖ πΊΕΓΟΪῪ 85 
ἃ βοοὰ ννογκΚ. ὙΠῸ Μιάγαδῃῃ οὴ Νυπ). χχνυ. 
13 ([δδίπερας) νιαδε αὶ ἀξορ)ρ,61) ΤΩΔΎ 5676 
8ἃ5 ἃ (ΠΟΠΊΠΊΘΠΙΑΤΥ. “ν᾽ 45 [ἢϊ5 βαϊὰ Ὀθοδιϑθ 
Βε οἴετγεά δὴ οἴετίηρ (Κογδαη)[Ῥδ Νο; δυϊ ἴο 
(οδοἢ ἰδοπὶ πᾶΐ ὌνογΥ ομθ ἴπδί ςἤθάβ (πὸ 
Ὀϊοοά οὗ πο ν]οκοὰ 15 45 ἢα ἴπδὶ οβδγοι ἢ πη 
οἴεγίηρ " ( Μιάτγαβῃ Κ.᾽ χά Ἴος.). 

8. 40 μπίο γομ1 Οπλϊξ ὠπίο γομ. ὙΠῸ 
δεϊΐοη 156], ψ μου τοξαγὰ ἴο (ἢ6 ρα ουϊαγ 
οὐ]ος(5 οἔἉ ἰξ, 15 ἴμι6 σεηίγαὶ βου ρῆϊ. 

ὀεεσισε ἐδορ ῥάσυε ποῖ ἔποφυη...} δειαμδε ἐδὲν 
ΚΩΘΝῊ ποῖ... ΤὨ!5 [212] ΕἸΤΟΣ ννᾶβ (Π6 σοη- 

51τ. ΙΟΗΝ. Χν] Ἔ 2---. 

ππῖο γου, Ὀδεσαυϑεὲ {ΠΕ πᾶνε ποῖ 
Κποννη τῆο ΕΔΙΠδΙ, ΠΟΙ [Δ6. 

4 Βυὲ τῆεθε τῆϊηρβ πᾶνε 1 το]ά 
γου, τῆλι ψπεπ ἴδε τἰπλα 588}} σοπλα, 
γε πιᾶγ τεπηεδεῦ τῆι 1 το]ά γοιι οὗ 

ϑρηποπος οὗ ἃ ἔδυγο ἴο Κκπονν Οοά. Τὸ ονἹ] 
ἃςῖ ἐο]Ἰονσοὰ ὕροη ἴπ6 ὈΪΠ πάεὰ πουρῃῖ. ΤῊΣ 
Ἶονν5 ἴῃ {πεῖν ογϑῖὶβ οὗ {Π|2] “ἀϊὰ ποῖ τϑοοβ- 
Ὠΐ56 " (οὐκ ἔγνωσαν) ἴπε Εδίπετ πὰ (ΠγΞί, 
ὙΠοΙΓ 5ιη 15 ηρὶ ρἰδορά ἰῃ [86 ννδηΐ οἵ Κηονν- 
Ἰεάρο ἰπ ἰἴϑεὶξ (οὐκ οἴδασι, Χν. 21, Υἱῖ!. 19. νἱῖ. 
248), Ὀυῖ ἰπ ἴς ἕδος ἔπᾶὶ σσβεη [Π6 Τρροτ- 
(ΠΥ οὗ ᾿ἰελγηϊηρ ννὰ5 ρίνοεῃ ἴο ἐῃεπὶ {ΠΟΥ 
ἀϊά ποῖ χαίπ {πὸ Κπον ]θάρο ννΒὶσ ἢ θγ858 ψ ΠΠΙῺ 
(ΠΟΙΓ γρᾶςῇ (σοπῃρ. ΧΥ]). 2 ς. ᾿. 10). 

[π᾿ (ἢ]5 σοηποχίοη ἴμ6 σὔδηχο ΠῸπι “" Ηἰπὶ 
ἴπδὲ ϑεπὲ πηε" (χν. 21) ἴο “με Εδέμεγ᾽" (ποῖ 
“Τὴν ΕΔΙΠΟΥ ᾽) 15 βζη βοαπί. “ὙΠε Βίδεσ " 
ΤηΔΥκ5 Ὧη Δυϑοϊυϊε δηὰ υηΐνογβθαὶ τοϊδίίοη οὗ 
Οοὐ ἴο πάη ψηϊοῃ ΟΠ γίϑεὲ σᾶπιὸ ἰο τουϑδὶ : 
εἰ Ηιϊπηι [πδΐ 5δεηξ πιὸ τῇδ κβ ἴῃ6 σοηῃποχίοη οὗ 
Ομηβὶ ψ ἢ ἴἢς ΟἹ (ονεηδηΐ. 

4. Βμὲ ἐῥε:ε ἐῤίπρ: ῥαυε 1 Ιοἷά γοἢ ΒΒ 
πΠ9θο80 ὕΒΙΏΜΒΒ δΑνΘ 1 ΒΡΟΪΚΘΕ μηΐο γοῖμ 
ΤΠ κἴσγοηρ δάνογβαίίνε (ἀλλά) 15 αἰ βῆςυς ἴο 
χρη. ὍΠ6 τεΐίογεηςσε ἢλ5 Ὀδθη βδυρροϑοὰ ἴο 
Ὅεὲ ἴο ἴπε ννογὰβ ἱπηπιθά δου ργοσθάϊπρ ; 845 
τπουξὰ [ἃ ννοτὸ ᾿πιρ δὰ ἴπαΐ σάτγοῦ] γεβοοϊίοη 
τη ρῃϊ πᾶν δἤσννῃ {Π6 ἀϊδοὶρ]οβ αὔῖοσ (τσὶ 
ἀδδῖὴ νυϑδῖ πιιυϑὲ δ6 {Πποὶγ ροβιίίοη ὙῊϊ5 θη 
50, ἴποιγ Μαβίογ τϊρῆϊς μᾶνὸ ἰοῖ τΠοπὶ ἴο [ἢ 6 
τοδο πρ οὗ οχρεγίθηςθ, δυΐϊ ἔοσ 1ποὶγ σᾶάκ Ηὄδ 
ἑογεννασποθὰ ἰἤθπὶ. [{ ἰ5Θ Ποννόυνεσ ροσῆδρβ 
ΤΏΟΓΕ 5πὴρ]ὶ6 ἴο ἴδκε (6 δωξ 85 ΔΌΓΟΡΙΙ 
Ὀγθακίηρ ἴῃς ἀονοϊορπιοης' οὗ Τπουρῃῖ, ““ Ὀυξ, 
ποῖ ἴο ἀννε]] οἡ (6 ἀοίδ1}}5 οὗ 186 διΐωτο..."" 

ἔδεσε ἐῤίπσ] 866 Ὁ. 1, ποῖ. 
«υδέὴ ἐδὲ 1»ι»1] «υδέη ῬΒΘΙ͂Σ ΒΟΌΣ, [Π6 

Δρροϊπίοά {ἰπι6 ἔογ Ππεῖσ δοοοπιρ)! ἰ5ηπηρηΐ. 
7ε νιᾷγ.. οὗ ἐθεη) 7ε ΜΙΩ͂ ΤΘΙΩΑΘΙΔΌΘΣ ὉΏΘΙΩ 

ΒΟ ὕπδῦ 1 (ἐγώ) ἰοΙ]ὰ γοι. (Οοηρ. χὶϊ!. 
19. ΤὮΘ ρῥγοηοιῃ 7 15 σιρδες. ΟΠτϑὶ ἘΠ πη- 
56} Πδὰ ἰογεϑοθῃ ννῆδὶ Ἵδυϑοὰ Ηἰβ ἀϊβοὶρ᾽ο5 
Ῥετρ εχιῖγ. Α5. Κπονῃρ [815 ἔπε οουὰ δ6 
Ῥδιρηΐ. 

4ν}Εξ ὙΤῇδ τονοϊαϊΐοη νοῦ 845 Ὀδθη 
ἡνῷ ΔΏΘΘΙΒ ἴο ἃ ΟΥἹ]518 οὗ ἰγαπϑϊτίΊοη. ὙΤδῸ 
δραγίυγε οὗ Ομ τισὶ 15 [86 σοηάϊ!ίοη οὗ 186 

ςοπληξ οὗ ἴΠ6 Ῥαγδοϊοῖο, δοραγαίίοη δηὰ 5υ- 
ἔοτίης ἅτὸ ἴπ6 ργορδγαίίοῃ ἴοσ νἱςίογγ. 

“Ἵπ4 (Βαϊ, δέ) ἐδέετο ἐδίηφι 1 “αἱ ποί τιπῖὸ 
7ομ (1ο]Ἱά γοι ποῦ) “αἱ (ΖχοΣ) ἐῤὲ δερὶπ- 
πίη) ὙΠῸ εχδοῖ ρῆγαβθο (ἐξ ἀρχῆς) οὐουτβ 
ἴπ ἴπ6 Νοὸνν Τ᾿ οϑίδπηθηξ ΟὨΪΥ ἤθγε ἀπά 1ῃ οἷ. νἱ. 
64. ΤΠε ργοροβί[οη βδιιρρεϑῖβ {6 ποῖΐοη οὗ 
τπδί πος ἤονν5 “ουξδ οὗ" ἃ ϑουΐοθ ἰῇ ἃ 
ςοπείϊπιιοι!5 σἴγτοαπι, γαῖ ποῦ ἤδη οὗ (Πδῖ ψὩϊοἢ 
ἢγϑὶ Ὀεζαη [τῸπὶ ἃ οογίδίη ροϊηί. Οοιηρ. [154]. 
ΧΙ. δὲ, Χ]!, χ)ό, χἹ!, ο (Χ.Χ.); Εσοεϊυ5. χχχίχ, 
22. 



ν. 5-8.} 

τε. Απά {πεβε τηΐπρβ 1 5ἱά ποῖ 
ππῖο γου δὲ ([ἢς δερίπηίηρ, Ὀεςσάᾶιδε 1 
νν25 ννττῇ γου. 

ς Βυῖ πον ἰ ρὸ ΠΥ ΨΨΑΥ ἴο Πἰπὶ 
τηλῖ 5εηῖ πι6; Δπα ποηε οἔ γοιι δϑκεῃ 
της, ὙνΒΙΒοΥ ροεβῖ τοι ὃ 

6 Βυῖ δεσάιβε 1 ἢᾶνε 544 {ἢ 68ε 
τΒίηρβ απο γοιΐί, βογγονν ἤδτῃ Π]1εά 
γουγ δαατγί. 

[{πὴ15 ἀϊδογοηςς Ὀ6 τεραγάρά, ἴπ6 γεϊδίίοη οὗἉ 
1Π15 βἰδϊοπιθπῖ ἴο (Π6 νναγηΐηξϑ οὐ ἔπίζυγο {{14]5 
ξἴνοη δῖ ϑαγίϊου {ἰπ|65 ἃ5 γοοογάθα ΌΥ [ἢ ᾿ 
ηορ[ 515 (Μαίϊ. ν. το, χ. τό ἢ; {{0κὲ νἱ. 22 1.) 
Ὀοςοπιθβ 1η16}}Ἰχῖ 0 ]6, Ὑπὸ ἔυϊζυτε ἔδῖο οὗ πὸ 
ἀἰϊδεῖρ᾽ο5 δά ποῖ Ὀδεη υπίοϊ δὰ {π||6 Ὀγ {{{π|6 
ἴῃ ὑπΌγοκοη ογάδγ ἃ5 ἃ ποοθβϑαγΥ σοηϑθη!θῆσ 
οὗ τοῖν γοϊδιίοη ἴο Ομ τῖδ. Ηότγο δηά ἴποῖο 
ἴ δὰ Ὀδθη ἱπάϊοδίοά Ὀδέογε, θὰ πονν ἰξ ννᾶϑ᾽ 
βῆθνγῃ ἴῃ ᾿ΐ8 Θϑϑθη 14] σγοϊδίίοη ἴο (ποῖγ ἐδ. 
Βυϊ ἐῥειε ἐδίπφ: ταυβὶ ποῖ θὲ ἰ᾿πη!οὰ ἴο (ἢς 
Ῥτγοάϊςοη οὗ ϑυδογιηρβ οπἷγ. (ἢγιϑὶ πδὰ 
ΒΡΟΚθη 4͵950 οὗ {πε πὸνν γοϊφίίοη οὗ (ἢ ἐἰφοῖρ 65 
ἴο ΗἸπιϑεϊξ τπγουρσῃ 16 Ῥαγδοϊοῖθ ὍῊ15 ἔγοϑῃ 
Γον ἰδι!Οη ννᾶ8 ρατί οὗ ἴδε νυἱβίοη οὗἁ ἴῃς διΐυγα 
ἢονν ἤγοϊ υπίο]άοά. 

ὀέεαισς 1 «υας «υἱῤ γομ] Οομρ. Με. ἴχ. ὡς. 

δ. ΒΜωΐὶ ποῖυ 1 χο »17 «ὐαν ἴο (κο ππ10)...} 
Ηπποτῖο Οἤτίσὲ μβδά Ηἰ πιβθ} 6 Ὀογης ἴΠ6 βἴοιτῃ 
οὗ Βοϑα! γ, ἀπά ϑηϊοϊ θὰ ἐπ ἀϊθοῖρ 65: πονν 
Ηδ ννᾷ3 ἴο ἰδοᾶνθ 1πθη], δπὰ [6 ννγαῖῃ οὗ Ηἰ5 
ΘΠΘΠΊ65 υνου]ὰ Ὀ6 ἀϊνογίεά τροπ ἴποπι, ἰπουρἢ 
ΠΟΥ νουϊὰά πᾶν ἀποίπεν Αἀνοςαῖθο. Τἢδ 
αἰδυϑὸ 5 ἴο δ οοβοὶγ Ἴσοηποοίθα νὴ τῃδὶ 
ΟὙ ὮΙΓἢ (ΟΠ ]οννβ: “1 50 ΠΥ ΜΝΑΥ δηὰ γεῖ ποῆθ 
οἴ γου..." 

9 ῥένι ἐδαὶ “οπὲ »ι] ΜῈΥ τηϊϑϑίοῃ, ἴῃ οἵδεῦ 
ννογάς, 15 ςοπηρ εϊδά. 

ἀπά ποηθ οΥ γοι..ἢῚ ΟΠϑὲ ννᾶβ ροίῃρ ; 50 
ταυςἢ ἴΠ6 ἀϊθς! 0165 γρδ] θά. Βιιῖ {ποῦ (που 5 
σοῖο Ὀεπΐ ὕροη (Πεῖγ οννη ᾿πηπηοαϊ δῖε ἰο55, δπὰ 
ὯΟ Οὔδ ἀϑκϑά ἢονν [ἢ ]5 ἀδραγίιιγο δῇθοιϊοά Η τη; 
80 Ποπηρ οἴου πδὰ {Ποῖγ οννῃ ϑογγονν δυβογυθα 
ἔποπι. Τ ἢϊι5 [ΠΟΥ πι55θα ἴῃς δορὶ σἰ βρη ἤσᾶποθ 
οὗ Ηἰς ἀορατγίιγο ἔογ {Πποπιβοῖνεβ. ὙΠ ἰϑοϊαἰοα 
4ιυοβιίοηβ οὗ δὲ Ροΐογ δηά 81 Τβοπηδβ (Χ !. 16, 
Χῖν. ς) ἅγὸ ποῖ ἱποοηϑίβίεπε νυ ἢ ἴῃ 656 ννογάϑ. 
ἼΠοδο ηιιοοϊίοης ννογο ποῖ δϑκρὰ νυ ἢ ἃ νἱονν 
ἴο (6 1, οτὰ 5 νίοτυ ; δηά πιυςῖ δα Ὀθθη βιὰ 
δίηςα Ὡς τῆς πᾶν πιονεὰ ἴδε αἰθοῖρ]65 
ἴο ἃ Ρεογϑϑίθηου οὗ ᾿πα  ἶΓΥ. 

6. ὀκίαιο 1 ῥαυε «ταἰά (ΒΡ ΟἾΘῺ) ἐδε:ς 
ἐῥίηᾳ.1] (Οὐοπιρ. συν. 1,4. Ἴδε ρτγοβρεςῖ οἵ 
τηἰϊϑιιηἀογϑιδπάϊηρ ἀπά κυ βογίπρ ἀηὰ βοραγαίϊίοη 
ἴο θὲ ἰδοοὰ οῃπς οιἽξ 4}} βου 5 οὗ σοπϑοΐὶδ- 
Ὥοη δπὰ 5ἰγοηρίῃ. 

7. ΜΝευενγιῤείς....Ὶ Βπε τπουρῇ γοὺ ἃτὸ 
δἰἰοπῖ, ὑηδῦϊς ἴο ἰοοῖκ οπνγαγὰ ἴο {πὸ ἰδῖοσ 
ἴ55:165 οὗὁἩ ἱπχηγχοά αἴο ϑοραγαίίοη, 7 (ἐγώ), 1. οἡ 
ΤᾺΥ ραγῖ, 0] ΗΠ] ἴο ἴπ6 ἰδϑὲ ΓᾺΥ τη σίΓΥ οὗ ἰονα 
---Π εὐ γοι ἐδὲ ἐγ, ἐ ἐσ ἐχρβεάίομ! ΤΡ γοῶ 
ἐδαὶ 1 (ἐγώ) 30 αεὐυαγ. Τδδ ἀϊϑοῖρ!ε5 νγεσα 

νιν 7.:1.--- ἡ οἱ,. 11. 

στ, ΙΟΗΝ. ΧΥΙ. 
7 Νενεγίθεῖεβ8 1 τὉ]}] γουι τῆς {τι ; 

τ 15. Ἴχρεάϊεπε ἔογ γοὺ τας 1 ρὸ 
ΔΥΨΑΥ : ἴογ ἴΓ 1 ρὸ ποῖ ἂνγᾶγ, ἴδε 
(ὐοηγίοτγίασ νν}}}] ποῖ σοπια υαηῖο γοι ; 
δι 1 ἀσρατγῖ, 1 ψ|}] βεη 4 ἢΐπὶ υπ- 
ἴο γοιι. 

Απά ψῇεη ἢς 5 σοπιθ, ἢς ν]]}} 
ἐγεργονε ἴῃς νοῦ] ἀ οὐ 5ἰπ, δηὰ οὔ οτ, 
Πρ τδου5η655,) Δπἀ οὗ ἡυάρτπηεπῖ : 

ἀδοοινράὰ ὉΥ ἴπῸ 5ιρογῆς!4] ἀρρδάγδηςς οὗ 
{πηρ5. Το τεπιονο {Ποῖ ὀστοῦ Ογιϑὲ ἴ6}]5 
ἴποπὶ 2ῤεὲ ἐγμΐὁ, τονθδιης, ἰαγὶπς Ὀάγο, ἴῃ6 
ΤΟΔ ΠΥ νυ ἢ] ἢ νγὰ5 πιά θη ἔγοπι ογεβ ἀϊπιπιοά 
ΌγΥ 5ούτονν. 

7 ᾿ς ἐχρεάιοπι) Οὐοπὶρ. χὶ. ςο, χυ!ὶ. 14. 
Ἐτοτι ορροϑίίε 5ἰάδβ ("1 15 Ἄχροάϊθηϊ ἔογ τυ." 
χὶ. το; Ὀυῖϊ Ποῦ “1 15 Ἔχρϑαϊθηϊ ἔοτ γομ) 
{π6ὸ αἰνῖπο δηά δυπιδηῃ ἰιάρτηδηϊ5. σΟΙΠςΙ (6. 
ΟοτΡ. νἱῖ. 29 ποῖδ. 

ἼὟἼΘ ΡΟΥϑΟη4] ργοποῦῃ ἴῃ ἴῃς ἤγϑί σᾶ56 (ἐδαὲ 
] 89) 15 οπηρῃδίις. Αἰίεηϊίοη 15 ἤχοά ὑροη 
(Π6 Ρογβοη οὗ ἴδο [Ἁοσγὰ 8 δ ννᾶ5 κποννῃ, ἰῇ 
ογάογ ἴο ρύθραῖθ ἴθ πϑάσγεσβ ἔογ {86 ἰβουρπῖ οὗ 
“ἐ δΔῃοΐδεσ Αἀνοσδῖο᾽ (χῖν. 16). 
,ῶν τῇ 1 3ο ποῖ αα«υα}.} ἮἩετο (6 ἐπ ρἢδϑὶβ 

5 οσὔδηρεά. Ὑῆὲ βδ1θ85 15 ἰδϊά ὕροὴ ἴδ 
1δουρῆϊ οὗ ἀορατίυτο. Το ὑγίηρς οὐἱϊ (ἢϊ5 Ἰάδᾶ 
5111 ποσὰ οἰθαυὶγ, ἴπδὶ νυ ςἢ 5 ἤγϑί ϑροΐκθῃ 
ΟΥ̓ ἃ5 ἃ “ἀοραγίυγο᾽"" νὰ ἴΠ6 ργθάοπηπδηΐῖ 
ποίίοῃ οὗ Ξεραγαίίοη (ἐὰν μὴ ἀπέλθω) ἰ5 αἴϊοτ- 
νναγὰβ ϑροκϑὴ οὗ 5 ἃ “")ουγηου," ἢ τῃ6 
Ῥγοαάοπιηδπηὶ ποίϊοη οὗ δὴ δπὰ ἴο ὃὲ ψαϊποὰ 
(ἐὰν πορευθῶ). ἴπ ν. το ἴδε ἰάδα 15 τῃδὶ οἵ ἃ 
ἐν] Πάγαννα] " (ὑπάγω). Οοπῃρ. νἱϊ. 22, ποῖδ. 

δε Οονηΐογίεγ (Αἀνοοδῦθ) «υἱἐΐ ποῖ εο»!ξ... 
] «υἱἱ! τοπά δίνι... ὙΠῸ δῦβθηςσθ οὗἉἩ ἴπθ ρτὸ- 
πουση Ὀοίοσγο ἰῃ6 νεγῦ πεῖ (πέμψω, 1 «υἱ] 
“πᾶ; ᾿σοπιρᾶα ἐγὼ πέμψω, ΧΥ. 26, 1 ν"]] 
86η4) ρῖνεβ ργραοπιίμδησα ἴο ἔς 1πουρῆϊ οὗ 
(ἢ. Μιββθίοη οὗ {6 δϑριτξ 85 ἃ ἔδεῖ. Οομπιρ. 
[μὐκὸ χχῖν. 49; Αςίϑ 1. 4. ὙΠῸ ἀορατίυγο οὗ 
ΕΟ γιϑδὲ νγᾶ8 ἰῃ ἰἴϑοϊἔ ἃ Ὠθοθϑϑαγυ σοηάϊιίοη ἔοῦ 
(ὴ6 σοπιίηρ οὗὨἨ ἰῃε ϑρ:|π| ἴο πιῆ. ὙὍὙῆὲ νἢ- 
ἄγανναὶ οἵ Ηἰ5 ᾿ἰπι θεὰ Ὀοάἢγ Ῥγόβϑοησθ ἤθοθϑ- 
ΒΔΓ ρτοραγοά [Π6 ννῦ ἴογ ἴδε γεςορηϊίοη οὗ 
ἃ ὈΠΙνΟΓΘ] Ῥγόβοῆςθ. (Οὐοιῃρ. Υἱῖ. 29ς. Απά 
δρϑὶη ἴΠ6 ργέϑδηςο οὗ Οἢγιίϑι ἢ ἴΠ6 Ἐδίδοσ, 
(Π6 Ἴσοηπϑδυπητηδίίοη οὗ Ηἰβ υπίοη νυ (Π6 
Εδίῃεν 45 Οοά δηὰ Μδη, ννᾶβ ἴῃ ργε! Πλ ΠΑΓῪ 
ἴο ἴ6 ΜιΞβοίοη οὔ ἴδε δριῖῖ. Ηδθ 8θηΐϊ ἴδ6 
ϑρίγις τη νίγίυς οὗ ΗἸ5 αοοθηάοὰ Μδημοοά. 

Απά γοῖ ἀραίη {δε πγιϑϑίοη δης [86 γοςθριίοῃ 
οὗ τη6 δριγιῖ αἰκὸ τεηυϊγεά ἃ ςοπιρΙοϊεά δἴοπο- 
πιεηὶ οὗ Μδη δηὰ σοὰά (Ηρῦσ. ἰχ. λό [{.), δηά 
[Π6 σου ἔγιης οὗ ρογέεςϊ ΠυπΔ ΠΥ ἴῃ (τι. 

84. ὝὌὍὙΠιο ργοπιῖϑο οὗ ἴθ Ῥαγδοϊείο 18 [Ὁ]- 
Ἰοννεὰ Ὀγ ἴδθ ἀεϑεηρίίοη οὗ Ηἰξ νἱεΐοσγ. Τῆς 
ϑυπάροζυς πᾶ8 Ὀεσοπῆα ἴθ νοσὶὰ : δηά [6 
νοῦ] ἤπάς [15 ΟΠ ΠΘΓΟΥ, 

8. “14 «υδεέη δὲ ἐξ εογιε, δὲ... “πά Ὁ 9 (ἐκεῖ- 
»ο:) ἯΔΘΣ 8016 οοΐα0... ΤὮς ψνΒοΪς δοίΐου 

ς 
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9 ΟΥ 8[πη, δεσδιιβε {πεν δεϊϊενε 

οὗ δε δρίτι ἀυγίπρ ἴΠ6 Ὠἰσίοῦυ οὗ τῆς ΟΠυτγοῖῦ 
5 ξαϊῃογθὰ ὕρ ὑπάδγ ἴγοθ ποδάβ. Ὅῆα οδίο- 
ξοτίο5 οὗ «ἱπ, χὶδιεοι ηδις ἀπά ἡμάσγπεη, ἴπ-- 
αἰυάδ 411 {Πδῖ 15 ἜἘβϑθητ4] ἴῃ ἴῃς ἀσίογιϊηδιϊοη 
οἵ [86 τοὶ ρίοιιβ βῖδῖθ οὔ πηᾶπ, δηὰ ἴο ἴῃθβϑο (6 
νοσκ οὗ ἴ[ἢ6 Ῥαγαδοΐαῖο 15 τοΐεγγοά. Ηἰ5 οβῖῇςθ 
ἰδ ἴο σοπνίοῦ (ἐλέγχειν, Νυΐξ. ἀηφμεγε) 
Π6 ννου]ὰ ---- Πυτηδη Υ σοραγαῖοα ἔγοπη Οοά, 
που ἢ ἠοῖ ρᾶϑὲ ΠΟρΘ --- σοπ οθτ πε (περί, 
ἐἐη [6 πιδίίογ οὔ") “ἐπ απά γὶ διδοῖς ἀπά 
“ιάφριθηΐ. 

ὙΠΟ Ἰάθα οὗ ““ σοηνϊοτίοη ̓ 5 σοτρίοχ. [Ιξ 
ἴηνοῖνοα 16 σοπορρίίοηβ οἵ δυϊποτγΑιῖνο οχ- 
δηλ ηδίίοη, οὗ υπαπθϑι παῦε ρτοοῦ, οὗ ἀθ- 
αἰβῖνο ἡυπάρτηθπί, οὐ ρυπίέϊνο ρον Δ μαΐ- 
ΘΥΟΓ ἴῃς βΠΔ] 55116 ΠΥ Ὀ6, ἢ6 ννΠῸ ““σοην ςῖ5᾽" 
ΔΠοΟΐΠοΓ ρἷδοὸ ἴ6 {τὰ οὗ ἴΠ6 σᾷθθὸ ἴῃ 
ἀϊδρυΐο ἰῃ ἃ οἶοαγ ᾿ἰρηϊ Ὀδίοσγθ ἢϊπι, 50 (μαῖ 
ἴϊ πιυδῖ 6 56θὴ δηὰ δοκηον)οάρεοα ἃ5 {τι ἢ. 
Ης νῆο ἴποη γεϊθςῖβ (86 σοποϊυδίοη νι ςἢ 
[η15 Ἔχροςίοη ἰηνοῖνοβ, το]θοῖβ τ ἢ 5 
Θγθ5. Ορϑῃ δηὰ δῖ ἢ15 μετ]. Ὑτυΐῃ 5θῈη 85 
{ἢ οαττεβ ἢ 1 σοηάεπιηφίίοη ἴο Δ]]} 
ὙΠῸ τοίμδα ἴο νψνείσοις ἴἃὸ ὙΠε ἀἰβοεγοηὶῖ 
ϑρεοῖβ οὗ 1ἢ}5 “ἐ σοηνιοίίοη " ἅτε Ὀγουρῆῖ 
οὐἵ ἴῃ ἴη6 ϑᾶρὸ οὗ ἴῃ6 ψογάὰ ἴη {6 ΝΎ. 
ὝΠΟΙΟ 15 βγϑὶ ἴῃ6 τπογου δὴ ἰεδιϊης οὗ (6 
τοὶ παΐυγο οὗ {πὸ ἔμεῖβ (ςἢ.- 1". 20 ; ΕΡΆΏ. ν. 
14)}} δηὰ ἴπϑη ἴΠδ6 δρρ]οβδίίοη οὔ ἴπΠ6 {π ἢ 
[5 ἀϑοογίδίηθά ἔο {πὸ ραγίϊσυϊασ ρούβοη δἵ- 
οοϊρα (}4π|65 ἰϊ. ο; [υἀδ ες, (Ὁ; 1 (ον. 
χῖν, 24: 2 ΤΙη. ἵν. ; Ἴσορ. Μαᾳαῖϊ. χυῖ. 
τς; Το νἱῖϊ!. 9); δηὰ τμαῖ ἴπ ᾿ἢμαϑβιϊϑοπιεπὶ 
(. Τιπι. ν. 2ο; ΤΊ τὰ5 1. ο, 11. ας ; σοπΡ. Ερῆ. 
ν. 11); οὐ ΜΠ ἃ ἀϊβιϊηςῖ νίονν ἴο 1ῃ6 τὸ- 
Β[ΟΓΔΊΟΠ οὗὨἨ Πὶπὶ ΨΟ 15 'ἰη (ἢ6 ψτοης (Άεν. 
11. το ; Ηδθῦτγ. χί! ςς Τί ἰ. 1.3). 

ΤῊο οἤεςϊ οὗ ἴῃς σοηνὶςζίοη οὗ ἴπς νγου]ὰ ὈΥ͂ 
{πὸ δρ|Π| 5 ἰϑοξ υπάροϊἀδὰ 50 ἔδυ 85 ἴπ6 ννου]α 
15 σοποογπθᾶ; δυῖϊ ἔογ {πὸ Αροβίϊθβ {Ποιὴ- 
ϑοῖνοϑ ἴπ6 ρἰοδάϊησ οὗ ἴπΠ6ὸ Αἀνοςξδῖο ννᾷβ ἃ 
ΒΟΥΟΓΕΙΡΤ νἹηαϊςδίίοη οὗ 1Ποῖσ σᾶυϑθ. [π ἴῃ6 
δτοδὶ {{|4] [ΠΟΥ ννοσε βῆθννῃ ἴο ἤᾶνθ (86 τἱρῆζ, 
ΠΕ σ (Ποῖγ τ ΘΕ ΤΠΟΠΥ ννᾶ5 τοςοϊνοα οὐ τὸ- 
)οεϊοά. ὝΠΟ τΥρίςδὶ, Ὠἰδίογυ τοοοσγάθά ἴῃ ἴῃς 
Βοοκ οὗ ἴῃς Αςῖβ {ΠΠπ|πἰγαῖοϑ (Π6 ἀδοϊδῖνο ἴννος- 
[ο]ὰ δοϊίοη οὗ {δε ἀϊνίηο [ἐβ ΠΥ (2 Οον. ἰἱ. 
16); ἔογ {π6 ργοϑεηϊδίίοη οὗ ἴπ6 ὙΤ γα ἴῃ ἰἴ5 
ΡῬΟΨΘΥ πλιιϑὲ αἰνναγϑ ὈΣηρ ΠΠ οὐ ἀθαῖῃ, Ὀὰῖ ἰἰ 
ΤΏΔΥ Ὀτίης οἰ Πογ; δἀπὰ ἴῃ [ἢ5 γεβρεςῖ [Π6 Ἔχρθ- 
τίθηςο οὗ [Π6 Α ροβίϊεβ οὐ ἴῃ ὈΑΥῪ οὗ Ρεηϊεςοβὶ 
(Αςῖϑ 11. 13, 41) [45 Ὀδθη [Π6 ὀχρογφηςθ οὗ 
πε μυχοῦ ἴῃ 411 ἀρεβ. ὙΠε ἀϊνίης τορτγοοῦ 
5. ὨΟΐ 5᾽ΠΊΡΙΥ 4 ἤηδ] ϑϑηΐθηςε οἵ σοῃπάοιηπηδ- 
(ἴοη ; ἰἃ 15 αἷϑὸ δῖ [ἢ βαπὶὸ {ἰπ|Ὲ ἃ ο4]} ἴο 
Γεροηΐδῃοθ, ἡ ΒΙΟἢ ΠΛΑΥ Οὐ ΠΊΑΥ ποῖ Ὁς Ποαγά, 
Τῇ Οοθρε]ὶ οὗ δῖ Ϊοδη [56], 85 85 Ὀδθη νν9]] 
Ροϊηϊοὰ ουξ (Κ κι ϊη, “1 ΠΥ ρ τ 2ος) 15 ἃ 
τιοημπιοηΐ Οὗ ΤΠ 5 Ρ ΓΙ 5 οοην!ςΊοη οὔ Π6 ννοτ]ά 
σΟΠΟΡΓΠΙΠ 5'η (1. 19--τ-ῶλτι, ν. δ ἢ, 48--- 47, 
ΥΙ. δὲ ΠῚ, 14---.4.72, 'Χ. 41, Χίγν. 27, χν. 18--- 
44); ΠΕὨδοιι5η655 (ν. 20, νἱῖ. 18, 24, 1}. 8, 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΥῚ.. [ν. ο. 

ποῖ οἢ πιδ: 

46, ςο, ς4, ΧΙ!. 22, ΧΙΝν, 21, ΧΥ͂ΠῚ. 27}; δηά 
)υάρπιοεπί (ΧΙ! 31, χὶν, 20, ΧΥΙΪ. 1). 

σἰπιις τὶ σῥιεοισπόσς, μάφηιοη!)] ὙΠῸ ἴἶγοδ 
ςοηοθρίοηδ, 5ἰη, Πρ εουϑη655, δηὰ πάρτηοηῖ, 
ἅτ ρίνθη ἢγβθί ἴπ ἰποῖγσ τηοϑὶ δρϑῖγαοϊ δηά 
Βοπογαὶ ἔοση. Ὑῆθθο τὸ ἴΠηΠ6 σδγάϊη] οἱό- 
τηθηῖβ 'ῃ ἴῃς ἀοίογηιπαίίοη οὐἩ πλδη 5 βρίεἸτυ4] 
βίαῖο. [πὶ ἴπεϑο ἢἰ5 ραϑοῖ δηὰ ργοϑθοηΐ δηὰ 
δυΐυτο ΔΓῸ βϑυθγα! νυ συπηηθὰ τΡ. ὙΠδη ἤθη 
1Π6 πλὶπὰ ἢ45 5οϊ χϑὰ ἴπ6 Ὀγοδά ἀϊνιβίοης οὗὨἩ 86 
ΒΡ Γι 4] ΔηΔΙ γ515 [Π6 σοηῖγαὶ ἔδοξ ἴῃ τορατγὰ ἴο 
ΘΔΟἢ ἰ5 5ίᾳιθά, ἔτοῃ νος ἢ [ῃ6 ῥγοόοσεβθβ οὗ 
ἰοϑίϊηρ, οὗἩ τονοϊδιίοη, οὗ σοπαοιηπδίίοη, ὕτοὸς- 
οὐρᾶς. [Ι͂ῃ θοῇ ο4586 πΠ6 ννογ] α νγᾶβ ἴῃ ἀδηροῦ 
οὗ ἃ ἔδϊαὶ ὄἜῦγογ, δπὰ {Π|5 ὌΥΓΟΣ 15 ἰδι ἃ ορϑη ἴῃ 
νίονν οὗἩἨἍ 16 ἀδοϊϑίνθ σγιίϊο πο ἴο νι ἢ ἰΐ ἰ5 
Ὀτουρῆι. 
ΤΠ [χορ βυδ]οςῖ5 ἀγα ρἰδοθα ἴῃ ἃ παίυγαὶ 

πὰ Ξἰγηιϊιῆοδηΐς ογάοσ. ὍΠὸ ροϑιιίοη οὐ τλδῃ 
15 ἀεϊογπη πο γϑῖ ̓  ἢ6 15 ϑδῆθννῃ ἴο δυο ἔΔ]]θῃ. 
Απά ἴδοη ἴἢε ροϑβιτίοη οὗ [86 ἔνγο ϑρι Πῖιδὶ 
ῬοΟνΘΓ5 νης ἢ βέτῖνο ἔοσ [πε τηδϑίογυ οὐοὺ ΠΙπὶ 
15 πηδάς Κπονπ; ΟἾγΓϑῖ [ᾶ5 τίϑρη ἴο ἴῃ6 
[γοπὸ οὗ βίογγῃ : [6 ὑηηςο οὗ 16 ννου]ὰ δας 
Ὀδοη Πάρε, ὙΠῸ 500) 6ςῖ5 ΤΊΔΥ 450 Ὀ6 τὸ- 
ξαγάδα ἔγοπιὶ ἀποῖμπου ροϊηΐ οὗ οἷ'ῃῆῖι. ὑΒθη 
(Π6 σοπνϊοῖ!οη σΟΠΟΟΓΠΪΠΡ 5:.π ἰ5 σοηηρ]εῖςδ, 
{ΠΟ ΓΟ Δ] Π5 ἔῸΓ τηδπῃ ἴδε σΒοῖςα οὗ ἴννο 4]- 
τογηδίϊνοβ ̓  Οὐ [Π6 ομδ δἰάθ ποθ 15 ἃ τρῃϊ- 
δουϑηθθ5 ἴο ὃ6 οὈίαίποα ἔγοπι ψἱτπουΐ; δηὰ 
οη ἴῃδ οἴμοῦ, ἃ Ἰυάκπιηοπί ἴο Ὀ6 ὈΟΙΠΘ. 

80 ἔδγ 'ἴ πιᾶγ ὃ 5δἱὰ {παῖ ἴῃ {πὸ ἰβουρῇῃξ οὗ 
ἐἐ 51" πηᾶη ἰ5 ἴπ6 σδηΐγαὶ βιδ)]θςΐ, 45 Ὠἰ 56} 
βἰπῆ! ; ἴῃ ἴπ6 (πουρῆς οὗ "" ΠΡ δου 5η 655," 
ΟΠβῖ, 85 δίοπθ στ ρῃϊθουϑ: ἴῃ {πὸ που ρῃϊ οὗ, 
ες Ἰιάρπηηοης," [πὲ ἀδνὶ], 85 δἰγοδαῦ ῥπαάροά. 

Υεῖ οὔποθ ἀρδὶπ ἴπὸ ἴπγοθ νόογάβ, 5ίῃ, 
ΤΡ Ὠϊεοιιδηῆθϑβ, Ἰπάρτηθηΐ, γαὶῃ Ὧη δα! οηδὶ 
ἔα] π655 οὔ πιοδηΐϊηρ νῆθη ἰδκοη ἴῃ σοπηοχίοῃ 
ἢ τὴ δοῖυδὶ οἰγουπιδίδποοθ ὑπᾶοσ ϑν Ὡς ἢ 
{ΠΟΥ ψεγε βδροκθῆη. Ὑῆε ““νοτ]ά,7 δοίης 
{Πγουρῇ 118 γοργοϑοηϊδίνοα, ῃδα σπαγροαὰ Οἢγιϑῖ 
8ἃ5 “ἃ 5ηποῦ" (Ϊ]0Ππ ἰχ. 24). [5 Ἰοδάθιβ 
“ἐγιδῖοά [παῖ {ΠΕῚ ψψεγε τρῃϊεουβ᾽" (μυκε 
ΧΥΙ. 9). δπά ΠΟΥ νγογα 5 οὐ {πε ροιηΐ οὗ 
δἰνὶπρ δοπίθηςσθ ἀριπϑοῖ ""1ῆ6 ρῥγίηςθ οἵ {16 " 
(Αοῖἴϑ "1. ᾿ς) 85 ἃ πιαϊοίδεϊογ (μη χνη]. 20). 
Αἱ [Πϊ5 ροϊπῖ {π6 τὨγοείοἹ ἃ ουτοῦ (Αςἴϑ ἢ]. 17} 
ὙΠ ἢ ἴδὸ ϑριπξς ννᾶ5 ἴο τονθδὶ δηᾶ τθργουθ, 
δὰ Ὀτοιρῆί αἱ Ἰαϑὶ [15 ἔδῖδὶ ἔγι. 

οΥ...ο.. ὝΠε ϑρίπὲε ψν}}}] σοηνῖοξ τπῸ 
νυ] ὁ“ σΟΠΟΟΙΠΙ Ηρ, ἴῃ ἴδ πιδίίεσ οὗ (περί 
βίη, οὗ γξηϊεουιϑηθββ, οὗ Ἰυάρτηθηϊ." Ηὀ ν}]]} 
Ὡοΐ 5 ΠΊΡῚΥ ςοηνίοϊ ἴῃς νου] ὰ 45 ϑἰπέμ, 45 
νι πουϊ τἰρῃϊθουβηθθθ, 345 υπάεγ Ἰυάρτηςεηῖ, 
Ὀυϊ Ηδ ν}}}] οῆθονν Ὀογοπά σοηῃίγδάϊοίίοη ἰδδῖ 
ἰϊ 5 ννΔΠΈΠΡ ἰῃ ἴῃς Κηονϊοάρσο οὗὁἨ ννῆδῖ 5ἰη, 
ΤΡ ϊοοιιθηθϑϑ, ἀπά Ἰπάρπιθηΐ στρα Ὁ ἅγὸ ; δηά 
1πογοῖοτγο ἴῃ ποοὰ οὐ ἃ ᾿σοπηρ]εῖο σμδηρὲ ({μετά- 
ΜΟΙΩ)- 

Ὶ δεραιμδ.. δεεαισε,. ὀἐεεαι 6] ΤΉτοο ἀ15- 
ίηςὶ ἔΔςοῖβ8 ἀηδννεπης ἴο [86 Βρ᾿ ΠῖυΔὶ σμαγδςίοτ- 

. Α 



ν. το, 11. ; 

το Οἵ πρβίεουβηεβϑ, δεοᾶιβε 1 ρὸ 
ἴο τ Εδλιμεῖ, δηά γε 866 ΠΊ6 ΠΟ ΏΟΓΘ ; 

ἰϑίίος οὗ [ῃ6 ννοτγ]ά, οὗ (Ὁ γιϑί, δηά οὔ ἴπὸ ργίῃςθ 
οὗ [δ6 ννογ]ά, ἀγὸ ϑἰδίϑα, νυῃϊ ἢ βϑενογα}Υ ἕοττῃ 
ἴῃς ὈΔ5]5 οὐ 1δ6 δεῖίοη οὗ ἴῃ δρίπί. Τῆς 
σοη)υποίίοη 8 ποῖ ἴο 6 τἈἰκθῃ 5 ΤΊΡΙΥ 85 οΧ- 
Ρἰαπαΐουυ ("ἷπ 50 ἔδυ 45, Ὀυϊ 45 ἀἴγοςο Υ 
ολιι54] : “ὁ Ὀδοδιιϑὲ {Π15 δηά τἢ]5 δηὰ [ἢ 15 ἰ5 
Ὀεγοπά πηιυρϑίίοη, ἴἢ6 ἱπποπηοθί ϑεςγοῖβ οὗ 
ΤΩΔη 5 ϑρίγῖυδὶ πδίιγο σὴ Ὀ6 δηὰ δἵὸ ἀϊ5- 
ςονογοὰ." Οὐομρ. [{Κ6 1]. 24, 2ς. 

θ. Οὗ εἰηπ, δειαισε {δὲν δείδευε πο οπ »η] 
ΤΙ νηΐ οὗ Ὀοϊϊοῖ ἴῃ ΟἾγίϑὶ ἤθη Ηθ 15 
πιδάθ ηονγη, ἰΐθ5 δὲ {86 σοοῖ οἵ 411] ϑη, ἀπά 
ΤΟΥΘΔ]5 115 ΠδῖιΓ6. 581} 18 Θϑϑθητ 4} ἢ 6 56]}- 
ἴϑῆπεββ ννὩϊς} ϑοῖβ [1561 ρ ἀραγί ἔγοπι, δηὰ 
580 ρδίηδξὲ σοί. [{ 5 ποῖ ἀδρῆποὰ ὈΥ δΔῃΥ 
πιο τι ο5, θὰ ΟΧΡΓΟΘΘῈ5. ἃ ΦΌΠΕΓΑΙ ϑρ:τ. 
ΟὨ δὶ 5 5 ἰδὸ τουςῃδοίοηθ οὗἨ Ἴδαγδοίογ. 
Το ὑεῖιενο ἴῃ Ηἰπι, ἰ5 ἰυ ἁἀορῖ [μ6 ρυηςρ]θ 
οἵ 5ΞεἸ ϑυγγεπάογ το Οοά. Νοὶ ἴο Ὀείϊενο ἴῃ 
Ηϊπι, 15 ἴο εἴδανε ἴο ἰεραὶ νἱϑννβ οὗ ἀν δηά 
βεγνίοβ νυ ῃ ἢ ἰηνοῖνα ἃ σοπιρίείς τηϊβαπάετ- 
βίδηαιπρ οὗ [Π6 δβϑθῆςθ οἵ 5σἷη. ὙΠὸ ϑρισιῖ 
ἰῃογοίογο, νογκίηρ ἰπτουρῃ ἴῃ6 νυΣιτῖθη δηὰ 
ΘΡΟΚοη ννογά, 5ἰαγί ἔγομη ἴπῸ ἔδεϊ οὗ ὑπῦ6- 
Π)6Γ τη [Π6 δὸη οὗ Μδῃ, δηά ἰῃγοιιρῇ [δῖ ἰὰγ5 
ΟΡΘη ννῆδί δίῃ 15. [ἢ 1815 ψγἂὺ ἴπε σοπάιϊτοη 
οἵ πιᾶῃ βἰδπάϊηρ δἱοηὸ 15 τονθδὶϑά, αηὰ ἢθ ἰ5 
Ἰοῖ νι πουῖΐ ὀχουθθ. (Οτρ. ν]}}. 21, ΙΧ. 41. 

10. Οὗ γἰφϑίεοισημξις, δεεαιε 1 ρο.. ΤὮΘ 
᾿ Ῥρβοη οἵ Οἢηβί, οὔἴεγοα 85 1ῆ6 οδ]οςΐ οὗ 

ΤῊΔΠ᾿5 (Δ, 56γνεβ ἃ5 ἃ ἴδδξ οὗ ἴῃς ἴπ|6 ἃΡ- 
Ῥγροϊδιίίοη οὗ 5σ'πη. ὙῆΠὸ ἢἰδζογιοαὶ ψοσκ οὗ 
ΟΠ γιβῖ, σοπιρ]εϊοὰ αἱ ΗΙ5 ᾿Αβϑοδηβίοῇ, ϑδεῦνεϑ ἃ5 
ἃ ἴεϑὲ οὗ (ἢς γι ἀρρτγεοϊδίιοη οὗ τ θοι5Π655. 
ΤΠ6 1| δπὰ Ὠδαῖΐῃ δηὰ Ἐδϑυστθοίίοη οὗ 
[Π6 δὸη οὗ Οοὰ ρ]δορὰ τιρηϊθοιιϑηθθϑ ἴῃ ἃ πον 
᾿κεῖ. ΒΥ {πόθθ ἴῇρ πιδ]οσῖυ οὗ ἰανν δηά τῃ6 
Ῥοννοῦ οὗ οδϑάϊθῃοθ δπὰ ἴπε σα! ὐ οὗ ἃ 
αἀἰνίπο {]] νυ ΒἢΡ, ΒΙγΟΠΡΟΥ ἴῆαῃ ἀδαίῃ, ννογὸ 
τδὰθ Κηονν οὔςθ [ὉΓ 411. ΕῸΓ 4 {π|ὸ 1ῃ6 
1,οτὰ μδὰ ϑῆθοννῃ ἴῃ δὴ οιϊνναγά ἔοιτῃ ἴδε 

τέθοϊ []βΙπηθηΐ οὗ πὸ {ἃ,ὰνν, δηὰ {πὸ αὐϑο- 
ἴδ σοηίογπγΥ οὗ ἃ πιπιδη ᾿1|6 ἴο ἴῃ6 ἀϊνὶπε 

ἰάραϊὶ. ΗδἜἬ πιδά ϑἤδννῃ αἷϑὸ ἢονν δἰη Ἵδυσίθβ 
ἢ Ὁ σοπϑοαιθηςοβ ἩνΠΙΟἢ τηιϑὲ Ὅ6 Ὀοτηδ; 
πὰ πον ἴπου πδὰ Ὀδθῃ Ὀοσῇθ ἴῃ ϑιι ἢ ἃ ννΑῪ 
(Πα ΠΟΥ ννοῦς ροϊθπε!! Υ ΔὈο] ἰσηθ ἃ. [ἡ 1ηδὲ 
1πρ, εἰοσθὰ Ὀγ ἴθ τοίυγῃ ἴο ἴῃς Βδίμποσγ, ἱΠετὸ 
νν45 ἃ σοϊηρίεϊο Θχ Βιδιτίοῃ οὗ τὶ ρ θοῦ 5η655 ἴῃ 
τοϊδίίοη ἴο Ουά δηὰ πιᾶπ. 7ῃὸ δοὴ ἢαά 
Τερονοα ἃ ννοσκ ἴο ἀο, δηὰ δανίῃρ, δοσοτη- 
Ρ᾿ἰσηοὰ 1 Ηδ τεϊυγηθὰ ποῖ ΠΡ Υ ἴο ἤδάνεη 
Ὀυϊ ἴο {1ῃ6 ΕΔίΠΟΥ ννῆο δεῖ Ηϊπι, ἴῃ τοθη 
οὗ 115 αὐϑοϊιιῖϊς ἐ]ΒΙποπὶ. ὙΠῚ5 τενοίδι! θη 
οἤςε ρβίνθη ννᾶ5 πα]. βεεαιμό ποιῃίηρ σου ϊά 
Ὀὲ δι άδά ἰο [ἴ (1 σο 1Γο “δὲ αϊδεγ); Ὀδαδιιδ56 
δον ἴδε ΟΠ γῖϑέ ννᾶ5 νυ άγαννη ἔγοτη ὨυπηΔη 
ΟγΥ65 Ηδ δά ρϑϑθά ἰπῖο ἃ πον ϑρῇῆεγο (γέ “ἐξ 
1 "0 71076),) ἵἴμεγθ ννᾶ5 χὰ ἔοσ 8}} [ἰπ|6ὸ [ἢδι 

στ ΙΟΗΝ. ΧΧΥῚ!. 

11 ΟΥ̓ ]υἀρπιεηΐ, θεσδιιδε ἴΠς ρτγίπος 
οὗ τὴϊ15 νγογ]ὰ 15 ἡυάρεά. 

ΥῚ ννδῖοἢ πηρη 5 ἐβεπιᾶΐς οὗ τἱρηϊθουβηθϑβ 
ταῖρῆς 6 (πο. Οη ἴδθ οἵἴδοῦ πμδηά, 11}} 
Οἢγιδὶ μδαά Ὀδδη γαϊβοὰὰ ἰο βίογυ “τὶ ηϊθουβ- 
Π655" δὰ ποὶ Ὀδθὴ νἱπάϊςαϊεᾶ, πὸ ςοῃ- 
ἀεστηηδίίοη οὗ Ο γσῖ ὉγῪ [6 γεργεθεηϊδανοβ οὗ 
[5γδ6] ϑῃεννρά ἰη ἴῃ Ἔχίγοπιοσε ἕογπημ πον πλθη 
δὰ ἐλ]θὰ ἴο δρρυθμοπὰ ἴῃ παῖυτε οὗ τρῆϊ- 
Θοιι5πθβ5. Τὴ ϑριπῖ, {πογείογο, δίασηρ ἔγοπὶ 
16 ἕδλεϊ οἵ Ομ γιϑὲ 5 "ἴθ, Ηἰ5 βυβοῦης, ἀπά Ηἰ5 
Εἴοτγυ, τοραγάθαὰ ἃ5 ἃ ννῆοϊβ, ἴα ορθῃ ἴδ6 
αἀἰνίηθ δϑρεςῖϊβ οὔ δυπιδῃ δοίϊοῃ 848 Ἴοῃοθη- 
ἰγαϊοὰ ἰῃ 16 δοὴ οὗ Μη. ἴ[|π {Π|5 ννᾶὰῦ ἴδ 
ῬΟΘ51 1165 οὗ 16 τὸ σενθαϊεά ἴῃ ἔθ] ον 58} 
ν ἢ Ηἰπὶ ν ῆο ἢᾶ5 ταῖϑοα Πα ΔΗ ΕΥ̓ ἴο Ὠδάγνεῃ, 

γίσδιεοιαπε}] ὙὍὉΠὲ6ὲ Ψψοτγὰ σου ΟΗΪΥ ἴπ 
{Π|15 ραϑϑᾶρὸ ἰῃ 81 [ομη 5 Οοϑρεῖ. [ἢ ἢἰ5 ἢγϑξ 
Ἐρι5ῖ]6 11 15 ἐοιιπὰ ἴῃ ἴῃ6 ρῆγαϑθο “"" ἀο τιρῃϊς- 
ΘΟΙΙ5η655 (1. 29, 11. 7). το; σοιῃρ. εν. χχιΐ, 
ιτ, [χῖχ. 117}. ““ ἈἸΡΗΕΟΙΒΏ655 " 15 εν ΠΕ}Ὺ 
ςοῃϑδιάογοα τη 115 ννυϊάοϑῖ βϑθῆβθ. Βδςῇ [{᾿π|ιδἀ 
τπουρδῖ οὗ τὶ ρῃϊθοιιβηθδϑ, ἃ5 οὗ οὐ β σταῖς 
Θου5η655 ἴῃ ἴδ χε)εςοη οὗ {πΠ6 [Ὁνγ5, οὔ. οὗ 
ΤΩΔΠ 5 τὶ ϊθοῦϑηθ655 85 ἃ Ὀο]ϊονοῦ, ΟΥ̓ ονθη οὗ 
ΟΠ τ 5 τἱρῃϊθουβηρϑθα, οἴπογννῖθο ἴδῃ 85 [ἢ6 
ἔα] Β]πιθηΐ οἵ {πὸ δὈϑοϊιῖο ἰάθα ἴῃ τεϊδίίοη Ὀο ἢ 
ἴο Οοἀὰ δηά πίδη, 15 ἔογείξῃ ἴο [ῆ6 βοορε οὗ 
[86 ρᾶϑϑδαρε. ὍΤῇῆὸ ννογ]ὰ 15 Ὄχαπηηθά, οοῃ- 
νἱοϊοά, σοηνίπορά, 45 ἴο 115 2156 1ῃϑογίθα οὗ 
τὶ ἰθοιισηθθβ. [πὶ ΟΠ γδὲ νγὰβ {86 οπϑ δυϑοϊυΐθ 
{γ0Ὀ6 οὗ τη ϊθοιιβηθ685 ἢ ἔγομῃ ἢ πὶ ἃ 5ἰηΐ}] πλδῃ 
ταδὶ οδίδιη τρϊθοιβηθθθ. [ιυϑῖ 85 βἷῃ ἰ5 τὸ - 
νοαὶοὰ Ὀγ πὸ δριγτς ἴο Ὀ6 ϑοπποίπηρ ἕαγ ἀϊν- 
ἔογθηΐ ἔγοπι ἴπθ Ὀγθακίπρ οὔ σογίδιη βρθοϊῆς 
Ἰη]ιποίοη5, 50 ΓΡϊθοιιβηθθθ ἰ56 γονεαϊθὰ ἴο 
Ὅδ6 φοιηθίϊηρ ἔαγ αἀἰβοόγοηΐ ἔγοπι ἴἢ6 οιϊννατά 
ἐΠΠΙπιθηΐ οὗ σοΓοΠΊΟΠ 4] ΟΥ̓ τηογαὶ οὈϑογνδηςδϑ. 
Οοπιρ. δΝίαιϊι. ν. 2ο, υἱ. 21: οχη. "ἰ. 21 ἔν, 
Χ. 3. 

1 σο Ιο ᾽ΔᾺ9 ῬαῦδΟΣ (ποίΐ »»7 αΐδεγ), απά 
7εὲ “τε (9014) γε πὸ πιογ] ὙΠ6 ἰάϑρα οὗ 
[ηε ἢγϑῖ οἰδιιθθ ἰ5 [δῖ οὗ ἃ ςοπιρ οεϊθαὰ ἡνοσκ 
(ν1}}. χ4. ΧΙ. 4): [δὶ οὗ {86 ϑεουπά ἃ σῃδηροὰ 
το οὗ οχἰϑίθηςθ ΤἼθγο ἴα ἢῸ σοηΐγαβῖ ἴῃ [Π6 
βϑοςσοηά οἰδιι56 Ὀδΐννθθη {πὸ ἀἸ5οῖ ρ 65 δηὰ οἴ ΠοΓΒ ; 
ἴπ ἴῃ οτὔρίπαὶ [Π6 Ργοόποιῃ 5 ποῖ Ἔχργοϑϑθά, 
δηά 186 Θπρἢαϑβ 1165 ὑροὴ ἴδε νεγῦ, “Ὑ6 
ὈΘ8Ο]4 πιὸ" (θεωρεῖτε). ΟοπΊρ. τυ. τό ΗΠ, 
ἼΤΠ6 πεν πιοάδ οὗ οχίβίεηςς ἰ5 ἰηάϊςδίοα 45 
ΔὈΞοΟΙθ (γε δεῤοίά ), ἀπιὰ Ὡοΐ πιογεὶνγ τοϊδίϊνα 
ἴο ἴῃ ννογ]ὰ ((δ6γ 5841} Ὀθ οἱ). 

11. Οἱ ̓)ιάφηπιεηιί, δεεαιε ἐδε ῥγίπεο (ΚΤ 191) 
οὐ ἐδὶ: «υογἰά ἱὁὶ (ἈΔὺΒ Ὀ991) “μάφε)] ὙΠΟ 
νου] δι Πογῖο δὰ ραϑϑθὰ ϑβεπΐεησθε οἡ ϑιισοθϑθ 
ἃπά [Δ]Πγὸ δοσογάϊπρ ἴο 18 ον 5ἰδηάαιά. 
Αἱ ἰοησίῃ τη15 βἰδπάλσγά δὰ Ὀδθη ονογἤγοννῃ. 
Ηε ἴῃ νοι ἴδο βρὶ ἰ οὗ ἴΠ6 ννουγ]ὰ ννᾶ5 οοη- 
σεηγαϊοα παά Ὀέεη Ἰυάρεά δ {Π6 Ὑ ΎῪ πηοχπθηΐ 
δηά ἴῃ ἴδ νεῦὺ δοὲ Ὁγ νηοῦ ἢ ἀρρελγεὰ ἴο 
ΠΟΠΊΠΊΟΙ 6γ65 ἴο δᾶνὸ {Πυπηρμοά. ὍΠὸ [οτά 
(πεγείοτε ἰοὺκβ ξογννασγάὰ ἴο ἴῃ σοῃϑιυπηπ)αῖ!οῃ 
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12 [πᾶνε γεῖ ΠΊΔΩΥ ΤΠὶπρβ ἴο 8ΔΥ 
υηΐο᾽ γοῦν, Ὀυῖ γε σπηοῖ δόδγ τῇ πὶ 
ΠΟΥ͂. 

12 Ηονθεῖς ψῆεη ἢε, τῆς δρίγις οὗ 
τγυτῆ,, 15 σοτηδ, ἢς Ψ1}} ριἀ6 γοι πο 

οὗ Ηἰβ οὐ Ῥαββίοῃ 85 ἴθ βηδὶ βοηΐθηςε ἴῃ 
ὙΠ ἢ τηδη Του]ὰ τοδά ἴδε ἰβϑθ5 οὗ [6 δηά 
ἀοδῖῃ. Απά ἴδο ϑριπὶ βίδυτὶπρ ἔγοπι [15 [Δ γ5 
ΟΡΘΙ ἴῃς ἰαϑῖ τγϑϑ] 18 οὐ Ὠυπιδη δοϊίοῃ ἴῃ {π6 
βίβῃξ οὗ ἴδε δυργεπιε υάρε. [ἢ [Π15 ννᾶγ {8ε 
βηδὶ νἱοΐοσγ οὗ τρδξ 15 γονοαϊθά ἴῃ ἴδ σελ] ]58- 
(ἴοη οὗ ἴπδῖ νηοῦ 85 δε ἱπάθοα δἰτοδὰγ 
ἀοηθ. 

͵7μάσηπιεπ] Οοιρ. [ηἰγοά. 111. τ8 ἢ. 
Ἀδῖρ ὈθΘΘα ὑμάσε)] ΤὙὍΠῈ ΥἹΟΪΟΙΥ νγᾶϑ 

ΔἸΙΓΕΔΑΥ γοη : ΧΙ ..41. ΟομρΡ. Χὶϊ. 21. 
ἐδε ῥγίπος (Σ Ὁ191) οΥΓ᾽ τδὶ: «υογἰ ἢ ΟἾὮ. χὶ!, 

31, Χὶν, 20. . 

4. Ζ2ε Ῥαγαείρίε ἀπά ἐδὲ ἀμείρίε: (χνὶ. 
12---1 ς). 

ΤΒο οῇῆςο οὗ {πε Ῥαγδοϊείθ ἰ5 ποῖ σοηβηρὰ 
ἴο ἴδε σοηνϊοϊίοη οὗ ἴδδ ννο]ὰ. Ηδ σδγγίοβ 
ἔογννατά ἴπ6 νοῦς ψῆϊοἢ Οδγσὶ παὰ Ὀορυπ 
ἔοτγ ἴΠε ἀἰθοῖρ͵65, ἀπά σιυΐϊάσθς {Πδπὶ ἱἰπῖο 411 (πὸ 
ΤΥ (υν. 12, 132). ΒΥ ἰδϊ5. Ηδ ρ]ἱογὶβοβς 
Ομτβὶ (υ. 14), ἴο οπὶ 41] (ππρα Ὀοίοης 
(υ. 1). .Ν 

ΤἼ15 ϑοοζίοη ἀἰβ πΟΙΪΥ πλᾶτκα ἴπ6 ροβιοη 
οὗ [ῃ6 δροϑίίεβ ἢ τορασγά ἴο γόνοι! 845 
ὈΠΙ΄ΖυΘ; δηὰ 50 4150 ὉγΥ ἱπιρ]!ςδίίοη ἴῃς οΠΓΘ 
οὗ τῆς δροϑβίοϊϊς νυτιπηρθ 45 ἃ τεσοσζὰ οὗ {μεσ 
ἰρλοῃίηρ. Ὅδο 88πὶι6 ἰγυϑδὲ νυ ϊςἢ ᾿οδάσ υ.5 ἴο 
Ὀδ]ενο ἐμδὲ (ἢ ἀροβίϊεβ νοῦ συϊάρα ἰηῖο ἴΠῸ 
Ττυῃ, ἰοδάς ι1ι5 4ἴΞτο ἴο Ὀο]θν ἴπαὲ Ὁ {86 
Ῥτον! ἀοπί4] Ἰεδάϊηρς οὗ ἴπεῈ ϑριτῖ ἘΠΟΥ ἡ ΟΕ 50 
Ευϊάρά 85 ἴο ῥγεϑεηῖ ἰξ ἰπ βῃςς ἃ ννδὺ τδδί ἰΐ 
τα ἢ τοπλδίη ἴῃ ἃ ρειπηδησηΐ Ὁ ΠΏ. 

12. 1 δαυνε γεῖ.. ὍΤῆθ ρῥηποῖρ 65 μιδά 
Ὀδεη ΓΌἸγ Ἰδίὰ ἀοννγῃ (χν. 1.5); γεῖ ἴπεγὸ νγᾶ5 
51}}} πεεὰ οὗ ἃ ἀϊνίπο σοπηπλεπίδσυ ἴὸ ΔΡρΡΙΪΥ͂ 
{Πό56 ἴο ἱπάϊνιἀι4] 1πἴ6. Δηὰ ἴο ἔπ ἔοττηαίιοη 
οὗ υπΐνεγϑαὶ μυχοῦ. [ἢ Ἔβρεςῖδὶ ἴΠ6 πιδδη- 
ἴῃ οὗ ἴθ Ῥαβθίοη δδὰ ἴο Ὀδ6 υπέοϊἀρά, ἔογ 
τπουρῇ ἴΠ6 Ῥαβϑίοη νν85 ροϊδητ 4 }}Υ ἱηο]ἀδθὰ ἴῃ 
ἴΠπ6 [ποδγηδίϊοπ, ΠΟΙ ΠΟΥ [ἢ6 ὁπ ποὺ ἴπ6 οἴ ΠοΓ 
οουϊά Ὀδ6 ργαθροαὰ ΟΥ̓ ἴθ αϊδοιρίθα {1}} τ1ῃ6 δοη 
οἵ πίῃ νγᾶ5 Ουξνναγαϊν σἰοσι θά. 

ὀεαγ]ὴ ὍΘΒε ἑιίμαι, ννογά (βαστάζειν, δ υἱς. 
ογίαγε, 411. δαΐμαγε) ᾿πλρ] 165 τας σις ἢ ἴοδςἢ- 

ἸΠῈ ἃ5 {παῖ οὗ (Π6 (ὐτόββ ννοι ]Ἱὰ ἤᾶνο Ὀδθη ἃ 
στη Ὀυγάθη. Οὐομιρ. ςἢ. χίχ. 17; [ὺκ6 
ΧΙ, 46. χῖν. 27, Οδὶ. νὶ. 2, 51 ἀςίβ χνυ. το. 
ἽΠ 6 Ἀδβυττοσίίοη Ὀγουρἢϊ ἴΠ6 ϑίγοηρίῃ νυ Ὡς ἢ 
Θηδυϊεὰ ὈΘ]ονοῖβ ἴο δι ρροτί ἰἰ. 

ποαυ] αἵ 1ῃ15 ροϊηϊ ἴῃ γουγ ϑρί για] στον τῇ 
(ἄρτι). Τα ννογά βίδῃαϑβ Ἔπιρῃδιςδ!ν δὲ [ΠῸ 
ὁπὰ, (Οὐοπηρᾶζγο χϊ!. 33, ποῖθ. 

18. αυδέη δε... 
ΒΟ Ό65 8Δῃ Θ5ΘΘΏΓΙΔΪΥ ροσβόπαὶ δοίίοῃ. 

ΤΏ νψῆοΐϊο νοῦϑθὸ ἀθδ- 
ΤΠ 

51. ΙΟΗΝ. ΧΥΙ. [ν. 12---1 4. 

411 {πιῇ : ἔογ ἢς 5341] ποῖ βρεὰΐκ οὗ 
ΒΙΠ156 1 δι νυν δίβοενεγ ἢς 5ἢ4]] ἤθᾶσ, 
ἐῤαὶ 501} ἢς βρεὰΐκ : δῃὰ ἢς ν}}} 5εῆενν 
γου τἢϊηρβ ἴο ςφοπΊα. 

14 Ηε 58}2]} ρ]ουῦ πι6: ἴογ ἢξς 

ϑριΓς σοηίϊηι 85 ὑπάθσ ον σοηάιίίοη5 [ἰδὲ 
νιοὶ ΟΠγδὶ Ὀορδῃ. 

1δε ϑρίγὶ ἡ" Ἰγμΐδ.. ἱπίο αἱ ἐγμδ (0 9 
ὑχῸ}}}Ἱ ΗδἜ ψγῆοῸ βῖνεβ Ἵχργοϑϑίοπ ἴὸ (86 
ὙΠ (8566 χίν. 17) βυϊάεβ πιθη ἰηΐο ἰἴ5 (1}}- 
Π655. Ηδ ᾿ἰοδάς ἵει ποῖ (νδβιοὶγ) "" ἰπΐο 41] 
{π||ἢ,᾽ Ὀυΐϊ “᾿πῖο 411 {6 ΤΠ “ (εἰς τὴν 
ἀλήθειαν πᾶσαν), ἰῃΐο ἴῃς σοπιρ]εῖο ιηάοτ- 
βίδπαϊηρς οἵ δηά ϑυταρδῖθυ ἢ τἢδϊ δυϑοϊ ἴδ 
Ττυΐῃ, νυ] ἢ 5 (γιϑῖ ἐπίπιθεις. ΤΠ ογάοσγ 
οὗ ἴπθ οὔ χίηδὶ 15 γεπηδγίκαϊο ; (Π6 {γα ἴῃ 4}} 
115 ραγίβ (τὴν ἀλ. πᾶσαν, δοσογάϊηρ ἴο {86 {{π|6 
τεδάϊη). Οοιρ. ν᾿. 22; Μαῖί. ἰχ. 3ς ; Αςῖβ 
ΧΥ]. 26: Ἀοχῃ. ΧΙΪ. 4. 

Οοπρ. 5. χχν. (χχὶν.) ς; Κον. υἱῖ. 17; 
(Αςῖδ νι. 31). 

σ5:46] ΟΠ ἰ5 “16 νὰν " ΟΥ̓ ψΒΙΟΝ 
ΤΑΘΉ ἅτὸ ἰεὰ ἴο “ἴδε ἴγι." Βγυ Ηϊπὶ νὰ ξὸ 
ἴο Ηϊπι. Τὸ ϑρίπὶ “συ ϊάο5᾽) ἤθη ψγῦο 
ἔο!ονν Ηἰ5 ἰεδάϊηρ : Ηδ ἀοδβ ποῖ " (ε}]} " Η:5 
τησϑϑᾶρσο ]Πουΐ οἴοτί οἡ {Ππεὶγ ρατῖ. Ηδ 4190 
Ευϊάδ5 ἴΠθπὶ “"Ἰπῖο [86 ὙΤτυ ἢ," ννῃὶςἢ 15 ἴῃ 6 
ἀοπιδίη ρου νυ ἢ ΠΟῪ Θηΐοτ, δηὰ ἢοΐ 5οπηο- 
(Ὠϊηρς ἴο Ὀ6 ξαΖοά Ὡροη ἔτοπὶ δέδυ. 

ῬΗΠο, σοπηπηθηζίης ἀροὴ Εχ. χυΐ. 23, μᾶ5 ἃ 
σουτοϑροηάϊηρ ρῆγαβο: “ὙΠ ες τηϊηά [οὐ Μ|οϑ965] 
ψνουϊά οὶ πᾶν βοπὸ ἴῃι.5 ϑίγαιρῃϊ ἴο (δ 
ΤΏΔΙΚ 1655 ἰποτο δὰ Ὀόθη ἃ αἰνῖπο δριτὶϊ 
Μ ΒΙςἢ μυϊάρά ᾿ἴ (τὸ ποδηγετοῦν) ἴο {με {γΌ " 
(δὲ νι. Μοκβ. 11ἰ. 326, 11. Ρ. 176). 
“ον δὲ «ῥα ί ποι... ΤΎὍΠΟ τεβὲ οὗ Ηἰ5 ἵσιια 

Ευϊάδληςο [165 ἰὴ 1π6 ἕαςϊ ἴῃδϊ Ηἰ5 ἐϑδοῃίηρ 5 
ἴδε ρεπῖθοϊ ἐχργοϑβϑίοη οὔ ἴπθ οὴς νν}}} οὔ σοά: 
᾿ 15. ποῖ “οἵ Ηϊπιβε " (566 χν. 4, ποῖδ). 
ὙΠδῖ νης ἢ 5 αβῆττηθαὰ οὗ ἴἢ6 ὅϑοη 15 δϑητιοὰ 
αἶ5δο οὗ {πΠ6ὸ δρῖπέ:Ξ Οομπῃρ. οἷ. νἱῖϊ. χό, 40, χν. 
:ς. Βυῖ 1" ΠΠΔΥ ὃὉ6 ΟὈϑεγνοα ἴπαι πὸ πηεϑϑᾶρο 
οὗ {Π6 δοῃ 156 οὔ δᾶσῇ οἼοδϑίοη βροΐκθη οἵ 25 
ἀεβηίῖο (1 δεαγά, ἤκουσα), νγὮ116 ἴἢ6 πηεββᾶρε 
οὗ [6 ϑριΠ| 5 σοπίϊηιοι5 οΥ Ἔχίθη δά (φυδαΐ- 
σοευεγ δὲ “ῥα ΐ ῥεαγ, οὐ ῥβεαγείῥ, ὅσα ἀκούσει, 
ΟΥ ἀκούει, ΟΥ ὅσα ἂν ἀκούσῃ). ΤΠ τηοϑϑᾶρθ 
οὗ ΟΠηϑὶ ρίνθη ἰη Ηἰς5 Ὠιβίογςδὶ, δ πιά ΕΠ 0, 
ὙὙΔ5 1Π ἰἴ561 σοχηρίεῖε δὲ οὔσθ. Ὅἢὸ ἱπίογς 
Ῥτγείδτοη οὗ {πᾶὶ πιοϑϑᾶρε ΌΥ ἴθ ϑριγ βοθ5 
ἔογινατὰ ἴο {86 οπὰ οἵἉ {{π|6. 

«υδαίσοευεν...) ὙΠῸ πιοββαρε οὗ ἴῃς δρι τις 
5 σοπίπιοι5, πὰ ἰἰ 15 4Αἶϑο σοῃηρ]εῖς. Νοίδιης 
5 κορί θδοῖκ νη ϊςῃ ἰ5 πηδάθ κηοντῃ ἴο ΗἸπὶ ἴῃ 
[Π6 οτγάογ οὗ {86 ἀϊνί πο νυϊβϑάοσῃ. 
“ῥα δεαρῦῚ ὍὨ6 νογὺ |5 ἰϑῆς δυβοϊυῖϊθ. ΤΠ 

ἔλεϊ νη ἢ 15 ἀδοϊατοα ἰ5 (δῖ (ἢ6 ἰοδοηίηρ οὗ 
[ἢ6 δρίγιξ σοπλεβ ἤπΑ}} ἔγοπι ἴἢ6 οπμθ βοιτοθ οὗ 
Τγιῆ. ὙΠῸ ννογάς ὑπαὶ ἔοϊϊονν δῆονν [πδῖ πο 
ἀἰ!πεϊποίίοη ἰ5 πηδάς ἰπ {Π|5 τοβροςῖΐ Ὀεϊνθοη (Πδὲ 
ὙΠ ςἢ 5 οὗ πες Εδίμοῦ δὰ παῖ ΠΟ 15 οὗ 
6} ἶν ἃ 



Υ. το, τ.] ςτ, ΙΟΗΝ. ΧΡ. 
8ἢ|4}} γεσεῖνε οὗ πηΐπθ, δηά 5}4]1 βῆενν 5841] ἴδε οὗ πιῖπε, δηά 3},4]1] βῆενν 2 
ἐξ απο γου. 

τς ΑἹ] τϊηρβ τῆδιῖ τῆς Ελιθογ ἤδιῃ 
δῖα πηΐπηο : τπογείοτς βαϊὰ 1. τΠδλὲ Πα 

απά δὲε...} ΑΔ 58ρεςίδὶ οὗ δε το] 6 
τοδο ίηρ 15 πιασκοά ουὖῇῦ νυ τείογρησε ἴο [86 
ννοσκ οὗ (Πε ἀροϑίίοβ. ὍΠΟΥ Ἰινεὰ ἴῃ ἃ οΓ 515 
οἵἉ ἐγδηϑιτοη. 
τεβροπάϊηρ γῆ: Ηδ «υἱ] ἀεοίαγε μπῖο γοῶ ἐδ 
ἐδίπρι ἐδαὶ αγὸ εογπίης. 

“ῥδεαυ} Ἀδίποσ, ἄϑοϊαχσθ. (Οὐοιηρ. ἱν. ἃς: 
Ὶ Ιοδη ἱ. ς: 1 Ρεῖ. ᾿. 12. ὍΠδ Πρ] τορεῖὶ- 
ἴοπ οὗ (6 ρἤγαϑθο “ἢ νὴ] ἀδοίατε ἴο γου 
(ἀναγγελεῖ ὑμῖν) δῖ ἴῃ6 εηά οὗ ἴΠ6 ἴῆγοε νϑύβϑεβ 
Σ3, 14. 1ς, ξῖνο5 ἃ 50 πη ὀρ Δ5|5 ἴο ἴ, 

ἐδίη, 0 (0».6}] ᾺῺΘ ὈΒΊπκ8 Ὁπδὺ ΔΙΘ ἴ0 
6ΟΣ6, ποῖ 5Π|ΡῚΥ ϑοῆθ ἴπϊπρθ ἴο σοπΊΕα, 
Ὀυϊ τὴ6 ννΠοΪς ογϑίοθπη οὗ ἴμὸ ννου]ὰ ἴο δὸ: οὐ 
511}} ΠΊΟΓΘ ΘΧΑΟΙΥ “1πὸ (Ὠΐηρ5 (Πδὲ ἅτε σοπιην ᾽" 
τὸ ἐρχόμενα, Ν υἱξ. φμς τεπέμγα “μπῖ), “ τηδί 
αἴὰστο ὙΠ ἢ ἄνθη ΠΟ 5. Ὁ . 8ηἃ ἰη 

[ΠῸ υϑγὺ ὑσοςθβ5 οὗ δι} ]πιθηϊ." ὍΠὸ ΡὮγΓ456, 
ὙΠ Ιοἢ Τσσυγβ ΠΟΓΟ ΟὨΪΥ ἴῃ (Π6 Ν. Τ΄, ςοΓ- 
τοϑροη ας νυ “6 τπδῖ σοπηθίῃ "ἢ (ΠΚὸ νἱ!. 
Ιο ἴ., ὅχς.), ἀπά “πε ἀρὸ 1μδὲ σοπιθίῃ " ([κυκς 
ΧΥΠ]. 20). ὙῊΕΘ τοΐθγθηςε 5, Ποὺ ἀοιι δῖ, πΊΔΙΠΪΥ 
ἴο [6 σοηδιυϊΐοη οὗ ἴῃ6 ΟἩγϑίιδη ΟΠυτγοῇ, 
ἃ5 Γορσοϑεπίίης Πουοδῆσν [ἢ αἰνίης ογάδσ 1π 
ΡΙᾶοο οὗ [86 [νυν ]5} ΘΟΟΠΟΠΊΥ. 

14. Η.---ἰῃαλὶ ἀϊνίπηο Ῥοβοη ἴο ννῇοπὶ γ6 
ΔΓῸ ΠΟΥ ἰοοκίῃρ δίαγ οἱ (ἐκεῖνος)---αδαῖ 
εἰογν νι ὙὍὙΠὸῈ ψοῦκ οὗ ἴδε ϑριπ| ἴῃ τεϊδ- 
(ἴοη ἴο ἴδε ϑοὸπ 15 ργεβϑεηϊθα 85 ρδγβ }]εὶ νυν ἢ 
(Ππλῖ οὗ ἴῃ δοὴ ἴῃ τσοϊδίίοη ἴο ἴπε Εδίθοσ, 
Οοπιρ. χίν. 2ό, χνὶϊ. 4. Ηδ “" φὶογιβοβ " τΠ6 
ϑοῃ, ἴῃδῖ 8, πιᾶκος Ηἰτπὰ Κποννη ἴῃ Ηἰς (}} 
ΤῊΔ] ΘΥ ΟΥ̓ ρστδάυδὶ τονοϊλίοη, ἰδκίπρ πονν 
[15 ἔγαρτηθπὶ δηὰ πον ἰπαῖ ἔτοπὶ ἴπ6 ννῆοΐθ 
5:πὶ οὗ Τ γαῖ. Εοσ 86 πηδηϊοβίδτίοη οὗ {πὸ 
ΤΠ 5 ἱπάροά ἴῃ ρἱογιβοδίίοη οὔ (ἢ  τίϑί. 
ΤΗΘ ρῥγοποιῃ (ἐμέ) ῖ5 ρίδοορά δα ρῃδις δ! Υ 
Ὀεΐογο ἴπ6 νοσῦ. ἴτ ννᾶὰ5 ΟἾγσιδῖ, δῃά ποῆθ 
οἴδογσ, ψβο νὰ8 {86 ϑυδ)εςΐ οὗἩ ἁ ἴδ6 ϑριγιῖ 5 
Κεδοδιην. . 
ὃν (Ὁ8ο48896) δε “ῥαϊ!...1 Τὸ πιακρ ΟΠ γιϑὲ 

Ὀεϊίζες Κποννῃ ἰ5 δϑϑιπηθά [ὁ Ὅδ ἴπῸ 54Π|6Ὸ 85 
βρτεδάϊηρ Ηἰ5 φβίογυ. 

σῥαδὶ γεεείυε) τῥαϊ 8. Κοὸ (85 ἴῃ συ. 1ς). ΤΒε 
οὐ ίηδὶ νου ΠΊΔΥ Ὀ6 γοηάογοα οἴ οσ "" γοσοῖνο ̓" 
ΟΥ̓ “ἴλκο." [{ βυρροϑίβ (45 ἀϊβειηρι 5ηθα ἔτοπι 
δέχεσθαι) ἰζδ ποίίοη οὗ δείνιγ δηὰ οἴοτί οἡῃ 
{Π6 ρατί οὗ ἴΠ6 τος! ριθηΐ ; δηά ἴῃ 115 σοηποχίοη 
“ὁ τΑὶζθ  Ὀγίηρδ οὐὔἵ ννῈ]} {πῸὸ ρογβοπδὶ δοϊΐοη οὗ 
{πὸ ϑριγιῖ. Οὐομιρ. χΧχ. 22, ποῖδ. 

97 »ιἰ"2] ΑἹΙ τῇδλῖ 15 Ομ γβι 5 15 δἱ ἢἤγϑβῖ 
Ποηϊεπηρ ἱρὰ ἴῃ 18 ὉΠ (τὸ ἐμόν), δῃά ἴῃδθη 
ἴῃ 115 πηδηΠ0]4 ρατῖβ (αὐ ἐδίπ 4). 

16. 4} ἐδέησε, νπο] Οὐοτιρ. χυΐ!. το. 
ἐρεγεζογε “αἱά 1..71 ὙΕῸ πιοβθαρο οὗ [86 

ϑρίγιι ννὰ5 ἃ πιθϑϑᾶρο οὗἩ ΔΌϑΟ] ἴθ ἀϊνιπο Τ τῇ; 
[δαὶ ὙΠ νν μι ςἢ Ὀεϊοηροὰ ἴο [6 Εαΐμογ ὃ6- 

Ἐογ μαι {πε ϑριτϊ μδὰ ἃ Ἵογ- . ἢ 

ὉΠῖο γοιι. 
16 Α [{᾿|πι|ὲ νῆες, δηά γε 3841] ποῖ 

866 ΠΊΕ : ἃπά Δραίη, ἃ {{π||6 γγἢ!1]ε, ἀπά 

ἰοηξεά 4ἷ5ο ἴο (δ ϑοῃ ; ̓δεγοέογε Ο γϑὲ σου ]ά 
ΒΑΥ͂ (παῖ [Π6 ϑριγιὶ σου ]Ἱὰ ἴαϊκε οὗ [δῖ Ὡς ἢ 
ἵν85 Ηἰ5 ἴῃ ογάογ ἴο 16] Η!15 ννογῖϑβ. 

“ῥα! ἑα4ε7 Αςοογάϊην ἴο 186 {Ππ|6 τοδάϊηρ, 
ταχοῖ}. Τῇ ννοῦκ 8 οὐύεῆ ΠΟ Ὀδρυη 
(λαμβάνει), ἀπὰ ποῖ ἡ} } ἔιΐυτο («ὀαλ ταάε, 
λήμψεται, Ὁ. 14). 

6. δϑογγοαὺ ἐμγπεά ἰο 707 (ΧΥΪ. τ6---24). 

ΤὨο ρῥγοβροςὶ οὗ ἴδε ξ]Π]πηθηΐ οὗ 16 ννοσὶς 
οὗ ἴθ Ραγδεϊοίθ ἔογ ἴθ ννοῦὰ δηὰ ἔοσ (ἢ 
ἀἰβοῖρ]εβ 15 ἐο]]οννεὰ ὈΥ 4 γονοϊᾳοη οὗ ἴδ 
σοηάϊίοη ἴῃ ννηϊςἢ [πὸ αἰϑοὶρίοβ Ἐμδηηθοῖνεβ 
Ὑ}1}} θ6. ὙΠ ΠΟΥ ἅγὸ ἴο βίδπά ἴῃ ἃ πον τεἰδίοη 
ἰο (μησὶ (16---1 8). Α {πιὸ οὗ ὈΪξζοΣ ΘΟΙΓΟΥΣ 
5 ἴο 6 ξοϊϊοννεὰ ὈΥ ΟΥῪ (19, 20), ὈΥ͂ ΟΥ̓ 
ΒΌΓΙΠΡΙΠΡ (50 ἴο 5ρ6 4) παίῃυγα! ἢ ουΐ οὗ 16 
ΒΟΙΓΟΨ, (2:1, 22); δηά 1ἢ]5 ΠΟΥ 15 ἴο Ὀδ6 οσαττιδά 
ἴο 15 σοπιρίοίο 1] πιοηΐ (23, 24). 

Ι͂η 115 δηὰ {πὸ Ὁ] οννιης ϑοσίοη 86 ἀ15» 
αοἰρίεβ ἀρδίη, που σὴ ἴῃ ἃ ὈΟΩΥ δηά δὲ ἢχϑέ 
ἱπα γος υ, ἈΡΡΘΆΓ 85 ϑρεάκοιβ, . Τπὸ ἑοιπῇ οἔ 
186 ἢγβε ραγί οὗ ἴθ ἀἰβοοιιγθεβ 15 ΑΓΕ γὸ- 
δυπηρά δἱ (86 οἷοϑδθ, ποιῇ ὑπάοσ ον οοη- 
ἀϊοῃ5. 

16. γε «ῥα! ποῖ “6 »ιρ...γ6 «δαϊ τε »"δ] 
γ7'ὸὺὸ ὈΘΠΟ]ά 128 50 :Σ2ΟΧΘ...)γ6 “ῥα] “6:6 γι. 
ὝΠΟ ᾿αϑῖ οἰδιιδο, δες 1 σὸ μπίο δὲ Βαίδεν, 
πιυδὲ δε οπλιἰοὰ ἴῃ δοοογάδηςς νυ] ἢ ἃ ΥΟΥΥ͂ 
βίχοηρ σοπ) ηδίοη οὗ δι ποτγιῖ65. ΤΠ6 ννογά8 
ᾶνθ ον ἀθηι]Υ Ὀδθη πἰγοάιςεοά ἔτγοπι υ. 17; 
δηὰ [ΠΟΥ ὅο ηοῖ οὐοςσὺγ ἴῃ ἴδ 1, οτγα 5 τορει το 
οὗἨ [86 ϑβοπίεηςθ, νυ. τς. Τὴϊθ νοῦβε οὔειβ ἃ 
5 Ρογῆς 4] σοηϊγδαϊςοη ἴο Χιν. το, νυ ΠΙ ἢ ΠΊΑΥ 
ΡΟΥΒαΡ5 δᾶνα διγοβίθα ἴῃ6 αἰϊοπίίοη οὗ {πὸ 
αἰβοῖρ!θ5. (Οομῖρ. τ. 12, ν]}}. 14. [Ιῃ χῖίν. 19 
(Π6 τπουρῆϊ 15 οὐ ἴπ6 σοηϊγασί Ὀοίννθθῃ (ἢ 
ννοσ] ἃ δπὰ ἴΠ6 ἀἰβεῖρίοθ ; δόγὸ ἴπ6 Ἰβουρῃϊ ἰ5 
οὗ 186 σοηίτγασὶ δείννθθη ἔνγο ϑίαροθβ ἴῃ ἴΠ6 
Βρ' Πυ4] ἢσίοσυ οὐ ἴπθ αἰδοῖ ρ]ο5 {ποπλϑοῖνοϑ, 
Α5 σοηίτγαοίοα ψ ἢ τπ6 ννοτ]ὰ ἴπῸ ἀϊδυ!ρ ε5 
Πόνογ ἰοσὲ 86 νἱϑίοη οὗ (γισῖ. ὙΠΟ ᾿1ξδ ννᾶ5 
ὈΠΌτΤΟΚεΕη ὄνθὴ ἃ5 Ηἰ5 [10, δηά 950 4]50 {ΠοῚ: 
ἀϊγοςῖ τεϊδίίοη ἴο Ηϊπι. Βυΐ οἡ {πε οἴδοι 
Βαπά, ἴπ6 ἔοιπῃ οὗ {ποὶγ νἱβίοη ννᾶβ δἰϊογοά, 
ΤΠῊΟ νἹϑίοη οὗ τνοπάογιπρ σοηϊίοπιρίαἰίοη, ἰῃ 
νΏΙΓἢ πεν οὈδεγνοὰ {π||6 ὈγῪ {π||6 186 ουΐ- 
νναγὰ πιδη  οϑίιδίοη οἵ ἴῃς 1 ,ογά (θεωρία), νν83 
σδδηροά δηά ἰγδηβῆριγοά ἱπίο 5'ψῃξ (ὄψις), 
ἴῃ ννῃ]σἢ ΠΟΥ 5εοϊζοὰ δὲ οὔποθ ἱπίυ νοὶ 41] 
(ἢαιῖ ΟΠγϑῖ ννᾶ5. Α5 ἰοὴῆξ 45 Ηἰ5 Θδτ]Υ 
ΡΓόβοηςο νγᾶβ8 ἴῃη6 οὐ͵οςξ οἡ ννῃϊς ἢ {ΠΟΙΓ ογο5 
νγογα ἤχοαά, ΠῸΓ υἱὸν ννᾶ5 ὨΘΟΘΘΘΑΓΪΥ ἰπ|- 

τίοοῖ. Ηἰς ρου βϑαὰ ργόϑθῆσθ βουνοά Ηἰπὶ 
τη Ηἰ5 ἵσγιιο πδίιγο. 

7ε “δα! “46 ».0] ὙΠὸ (ἸΠΙπιεπὶ οὗἨ 1ἢϊς 
ΡΓΟΙΆΪ56 πγιϑὲ ποῖ Ὀδ ᾿ἰπλϊοὰ ἴο ΔΗΥ͂ ΟΠ6 βρεςϊδὶ 

2231 



232. 

᾿ 568}} 86ς ἴη6, Ὀεσδιβε 1 ρὸ ἴο τῃε 
ἀῖδετγ. 
17 ἼΤΤΏεη 8414 τοηῖς οὗἁὨ ἢ 5 ἀἰβο  ρ[65 

Δηοηρ; [Πα ΠΊβαϊνοβ, Ν ἢδζ [5 115 τῇδ 
ἢ βδἰτῇ ὑπο κ1ι58,9 Α {ππ||6 ννἢ}]6. δηά 
ἷ: 5.8}} ποῖ 866 τηξ : ἂπὰά δρδίῃ, ἃ 
1τπ|6 νυν 116, ἀπά γε 588] 8εε πῆς: ἀπά, 
Βερσδιιβε ἰ ρὸ ἴο τε Εδιδεγὺ 

18 ΤΥ 
[ἢ15 τῆλ ἢδ βαιτῇ, Α Πππ||6 ψνῃ!]α ὁ νγα 
σδηηοῖ [6]] ννῃδῖ ἢς 54:1. 

Ι9 Νον [|εβὺ5 Κπενν (δῖ πεν 

51. ΟΗΝ. ΧΥΙ. 

5414 τπεγείογε, ΝΠ δῖ 15 

[ν. 17.-.21. 

γοΓα ἀεβίγοιιβ ἴο δϑὶς ἢϊπΊ, δπά ϑαϊά ᾿ 
απο ἴπεπὶ, ἴδο γε ἰπαυίγα ἃπιοηρ 
γοιγβεῖνεβ οὐ τῇαῖ 1 54:14, Α [{π||Ἔ6 
νν ὮΠ]6, πὰ γε 512] ποῖ 866 τὩ6: 
ἃπΠὰ δραῖη, ἃ {ππ||ὲ ννῃ]]α, Ὧη4 γε 
8Π4]}] 58ες. πιθὺ 

20 σευ, νεγγ, 1 54Υ υἱπῖο γοιι, 
ἼΠδῖ γε 5}8]] νγεὲρ δπά ἰδπιεπῖ, δυῖ 
τῆς ἡγοῦ] 584} γε]οῖςε : δηά γε 58|8]]} 
δ6 βογγοννίῳ, δυῖ γοιγ ϑοόγγονν 5}]} 
δ6 τυγηδά [ηἴο ἸΟΥ͂. 

21 Α Ψψοπιδῃ ἤθη 806 8. ἴῃ ἴγα- 

ουθηΐ, 45 ἴπε ἘἈοϑυτγτγδοίίοη, οἵ Ῥορηϊοοοβῖ, οἵ 
1π6 Κεΐυτῃη. ὙΠε Ὀεριπηϊηρ οὗ [Π6 πὸνν νυἱβίοῃ 
ννᾶ5 ἂἱ ἴῃς Ἐδϑυγγθοίίοη : (Π6 ροϊθηίιαὶ ξ.1{]- 
τηθηΐ οὗ ἴ ννᾶ8 δ Ῥεηϊεσοβῖ, ννῆθη (Π6 βριϊα δ] 
Ῥγόθοηοο οὗ πε [,ογὰ ννᾶ5 σοτηροϊοὰ Ὁγ ἴῃ6 
εἰῆ οὗ (πὸ Ηοὶγ ϑρὶπι. ὙΠὶ5 Ῥγεβθηςθ 5 ον Ὺ 
ΤΟΔ ἰ5σοὰ νν}}} Ὀ6 οτοννπθὰ ΟΥ̓ τη Ἀοίμυτῃ. 
Αἴἔοῦ Ἔδο πιδηϊοϑίδιοη {Π6Γὸ 15 ἃ σογγοβροηά- 
ἴῃ τείαγη ἴο {π6 ΕΔΕΠΟΥ. 

17. Τρῤεη ταἱά σο»ιό ἡ ῥὶς ἀϊμερίες,.. ϑοιγιὸ 
97 δὶς ἀϊερίκ: Ὁλοτοΐοσζο σαἱά,.. ὙὍΠδ ρατ- 
ΕἰἸσυ ΑΓ οὗ ἴπῸ ὀχργοβδίοη, 45 σοπιραιθά ἢ 
“Ὁ. 29. ἸΝ. 33, 506Π1Ὶ5 ἴ0 πΊατγκ δ᾽ ἀϊδίιηςὶ ἱπ|- 
Ῥιγθβϑίοη οἡ {ἢ6 πιϊπὰ οὗ (Π6 Ενδηρο δὶ 45 ἴο 
16 δοῖι14] σοθπθ. Ηθ, ννὰὲ ΠΊΔΥ δι ΡΡοΟϑβθ, νγᾶϑ8 
ΒΙΠΊ56]} 5ι]1οηῖ. 

αηιον ἐροραοἰυε.] ἈΔΊΠΟΥ, ὁπ 9 ὕο δδοῦμοσχ 
(πρὸς ἀλλήλους), ἱν. 32. ἀπἀ 50 ΧΙχ. 24. ὙΤἢ6 
ΡὮΓΑΞ65 ἴῃ τ. το {μετ᾽ ἀλλήλων), δηὰ ἀραίη ἴῃ 
ΧΙ. 19 (πρὸς ἑαυτούς), ἅτε αἰ βετεηί, 
δαὶ [ 9} ΤΠ ἀἰ βησυ  γ οὗἩ ἴῃς ἀϊ5- 

οἰρΙε5 νγὰβ ἐννοίοϊά, (1) 85 ἴο ἴπ6 ἕαςϊ [156] 
ὙΠ ΙοΟἢ νγὰ5 δηποιυησοά, δηὰ (2) ἃ5 ἴο ἴδε 
γϑάϑοῃ ΜΠ] ἢ ΤΠΘΥ [εἰξ ἴο Ὀ6 «αἰϊορϑά ἴῃ ὀχρ]ᾶ- 
Ὠδίϊοη οὗἩ ἴἴ. [{ 15 δοβέ ἴο Κϑὲρ 186 τϑηάογίηρ 
δεραμσε, ἴογ 86 σοπ) υποϊΐοη (ὅτι) ννῃϊςἢ ἰη- 
ἰτοάιιοεβ. ἴδ δοσοηά οἰαιι5θ. [1 ΤΔΥ Πονγονοῦ 
5ΕΥΝΟ 5ΒΙΠΊΡῚΥ ἴο Ἰηϊγοάμισε [6 νυογάβ ηιοίοά: 
απά 1 50 ἰο ἐδὲ βαίδεγ. Βαῖ Ὁ. 1οὸ 566πὶ5 ἴο 
5ῃονν τῃδῖ 1 ννγᾶ5 ποῖ οἠἱγ ἴῃ ἀδρασίιγε νυν ἢ 
ν 5 ΡεΓΡΙοχίηρ, Ὀυξ 4150 ἴῃ6 σοπϑθηϊθῆσθβ 
ςσοηποοῖραά ν ἢ 1 ; δηὰ ἴἴ 15 ἔτοπη ἴἢ}15 νϑῦϑδα 
τ1ῃαι τπ6 ννογά5 ἂῦὸ φιοίθά, δίησθ ΠΟΥ ἅγὸ ποῖ 
ἔουηὰ ἴῃ {πὸ ἔγιο ἰοχὶ οὗ υ. τό. 

76 «ῥα)} ποί “τε »μπ6Ὶ 79 ὉΘ080]4 τη9 ποῦ. 

18Β.ἁὡ. ἢραϊ ἐμ τρὶς ἐῤδαὲ δὲ «αἱ, Α ἴδ 
αυῤι ἢ ὙἭὙπΔὺ 15 1ὍἈ}18 1100190. ΜἨῈῸῈ]119 
ΜΒΟΣΘΟΥ ἢ0 ΒρΡΟΔΙΚΟΙΣΙ, ΟΝ αΐ ἅγὸ ἴΠ656 
βδίγδηξε ἱπίογναϊβ, πηαγκοὰ ΌΥ ϑεοραγαίϊίΐοη δηὰ 
σἤδηρε, νν ΒΓ ἢ Ὀγοδὶς ἴη6 ἰοπουγ οὗὨ Οὐ ᾿ηΐογ- 
οουτῖϑε ἢ 

«υε εαπηοί ἰοεΠ 'ο ἘΠΟΝ ποῖ. 
δὲ “αἰ }}] ὙΠΟ οτἱχίμαὶ πιᾶγκ (6 ἀἸ βογθησθ 

δεΐννεθη ἴῆε ρυγροτῖ οὗἩἨ Ἀἴδε βαγίπῃ (ὃ λέγει 
μικρόν, Νυΐᾳ. φωοά ἀϊεὶ! »ιοάίεωρε), δὰ ἴῃ 
ἔοπῃ ἰῃ νυ ῃ] ἢ ἴῃς βαγίηρ ννᾶ8 σοηνοεγοά (ὃ 
λαλεῖ, ΙΕ. φμίά ἰοφμήμγ). Οὐοταρ. νἹῖῖ. 4.3, 
ΧἸΪ. 49. 

19. ΙΝνοεὺυ (οπτ) ὕει ἔπεαυ (Ῥ ϑγοοῖνθϑά, 
ἔγνω) ὙὍΤῇο ννογὰ υϑεὴ ργοῦϑΌΪΥ ᾿πάϊοαῖοβ 
ΔὮ Ουϊννατά οσοᾳϑίοη ἔογ ἴῃς [οὐ δ νογάϑ, 
δπουρὴ ἱπάροαά Ηδ γοδά ἴῃθ ἤρασγί. ὙΠῸ δηχίοιβ 
Ἰοοῖκβ δηὰ νυ ῃϑροπηρδ οὗ ἴπ6 ἀἸ5οῖ ρ68. ννου]Ἱά 
δίοπο Ὀ6 βιιβηοϊοηϊ ἴο γτενοαὶ {Π6Γ ννσῃ. Οὐοπι- 
ἌΓΕ Υ( 6, νἷ. τς (γνούς) ; πὰ οη ἴδε οἴδεοῦ 
Δηά, νὶ. 6 (ἤδει), ΧΙ. αὶ, 3.) ΧΙ. 4. (εἰδως). 

Οὐοτμρ. ἰ]. 24) ῃοΐδ. 
ΩΓ Ἰῤαὶ 1 «αἰ ΘΟΔΟΟΣΠΊΩΚ Ὁ818, δ᾽ 

(ὅτι) 1 8414. 
γε “ῥα! ποῖ “τε ν»6] γ9 ὉΘΒΟ]α 129 ποῦ. 

ΦΟΗ͂. ὙΠΟ Ἰογὰ ἴπ Ηἰβ δϑννοῦ ἰδ ῖκοβ [ῸΓ 
ετδηϊθα ἴηδῖ νοῦ Ηδ δδάὰ δἰγοδὰγ πιδὰθ 
Κκηοννη, δηὰ γόνϑαὶς [6 σῃαγδοῖίοσ οὗ ἴθ ἀου ]6 
ἰπῖογναὶ (2ο--- 2), Δπὰ [6 ποὺν τοϊδϊίοη ἴο Π6 
ἘΔΙΠΟΓ γα] θὰ ἔῸΓ ἴῃς ἀϊδοῖρ]ε5 Ὁγ Ηΐβ ἀ6- 
Ῥαγίυγο (23, 24). 

40. γε«ῥαϊ!,.. ΤῊΘ ογάοσσ ἰη 1ῃ15 τϑῖ οἴδιι56 15 
ΨΘΓΥ το  ΚΔΌΪθ (κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς). 
Αἰίθητίοη ἰ5 αἴ οὔποθ ἤχοὰ οἡ {πὸ βϑάάῃεθβϑβ οὗ 
[86 ᾿πηπιοάϊίθ δαιΐαγο ἔοσ ἴπ6 ἀϊϑεῖρ]ε5. [{ 15 
ἃ5 ἴΕ 1η6 Τιοτὰ δὰ 541 ἴο 1Πδπὶ: “" ϑογῦον 
Δπὰ Ἰαπιοπιδίοη ἴπογὸ 5}4}} θ6. Πο ποῖ πιᾶγνοὶ 
αἱ 1ῃη]5. Αηά [ΠΟῪ 5041} Ὀ6 γοιγ οί. δίεδη- 
νυ ἢ }]6 ἴῃς ννου]ἀ 584}} τοζυϊςθ. Υ85: [Π]5 5841] 
Ὀ6 πὸ ἰϑϑθ οὗ ἴπδὶ ἤγβὶ “ Π| [6 ννἢ}16.᾽ 7 
(οπλϊὶ 4π4) «ῥα} δὲ σογγοτυγμ; ὁμὲ γομγ “ογΤΌαυ, 
ἰπ τῃδῖ γοιι {π|ηκ [παῖ γοιι ἤᾶνθ Ἰοβῖ πιο, “δα 
δὲ ἱμγηεά ἱπίο 7ογ. ὙΤῊ15 5}4}} 6 (Π6 ἴϑδϑυς οὗ 
[δε βοσοῃὰ “}π|6 νυ ἢ 1]6.᾽ 

γε «δαἠ «ὐεορ απά ἰα»ιοη} ὙΠ νογάβ πλδτῖς 
[πε ὀρϑη ὀχργοβϑίοη οὐ ἱπίδηβο ϑοῖγονν. ϑδυςῇ 
Ἰατηθηίδίίοη ννᾶ5 ἴπ6 παΐυγαὶ δοσοιπιραηιηθηξ 
οὗ Ομηϑι᾽5 ἀοαίῃβ. Οοπιρ. [ὑκὸ χΧΙ, 27 ἴω) 
οἢ. ΧΧΟΥΙΣΙ. 

ἐῤδε «υογίά τρα] γοΐοιεε}] ἃ5 δανὶπρ Ὀθδη 
ἴπτοοὰ ἔγοπι ομῈ γῆ νὰ ἃ ἀδηρβογοι5 ἰηηο- 
νου 45 ννῈ]}} 85 ἃ σοπάργηποῦ οὗ [15 ννγ5. 
απ (οὐ) γε (ὑμεῖς) “0ὁα}} δὲ «τογγοαυϊμῆ 

ὙΠΟ ἱηνναγὰ ἔδο!ηρ 15 πον βυϊδοι(δὰ ἔογ {Π6 
ουϊνναγαά οχργοϑϑίοη οὗ στο. ὍΠὸ ἢγϑί βῆδγρ 
υἱΐογδηςὸ οὗ ἰαπιοηϊδίίομ ννὰ5 ἴο δ6 ἐο]οννοὰ 
ὈΥ ἃ πιο ρειτηᾶποηΐ βϑοῖτονν. Τὴὸ ννογάϑ, 
νν δι ἢ Παὰ δη ἱπυπηράϊαϊο ἔμ Π]πεπὶ ἰπ τῆς 
δχρογίθηοθ οὗ ἴπῸὸ Αροβίϊοβ Ὀοίοτε ἴῃ Ἀδϑυγ- 
τοὐξίοῃ, ἀπά δρδίῃ Ὀείογο Ῥοηϊοςοβῖ, αν 4150 
ἃ άοΓ Δρρὶἰσαιίοη. Ὅς δἰ(υμἀς οὗ 5ΟΙΤΟΥ 



γ. 22,23} 

γΔ1] Πδιἢ δογγονν, δαεῦδιϑεὲ ἢθγ ΠΟῸΓ 18 
σοπια : Ὀυῖΐ 25 Β0οῃ 88 8ἢ6 ἰ8 ἀ6]νογϑα 
οὗ τῆε ὉΠ], 5ῆς6 τοπηοπιθογεῖ ΠΟ 
τῆογε ἴῃς Δηρι 5ἢ, ἔῸΓ [ΟΥ̓ [Πδῖϊ ἃ πιδῃ 
18 ὈοΓπ ἴηἴο τῆς ννου]ά. 

22 Απὰ γε ΠΟΥ͂ τμεγείογε ἢδᾶνε᾿ 

ΤΑΔΙΚ5 ἴῃ οἠς ἃϑρεςΐ {δὲ ἰδία οὗ ἰδῆς σμυγοῖ 
ὉΠ τη6 Ἀοίυτη. Οοιῃρ. σ. τό, ποίο. 

ἐμγπεά ἐπί (ἐγένετο εἰς)}} Οοτρ. Μαζί. χχίὶ. 
42: [μὺκὸ ΧΙ. το; ΑοῖδβΊιν. Σας ν. 16: σ Ῥεῖ. 
1ϊ,..γ} Ἀοηι. χὶ. 9; 1 ΟοΥ. χν. 4ς; Κεν. 
ΥἹ 11, ΧΥΪ, 19. ὙΠ βοῖτον ᾿ἴ56]} 5 [γᾶπ5- 
ζογιηοά. 

21. 4 «υο»α"}]ῇ ὙΠὲ οχδοΐ ἔογπι οὗ οχ- 
ῬΓΕβδίοη (ἡ γυνή) πιᾶγκβθ ποί 5 ΠΡ ἃ ϑἰηρὶς 
ο856, Ὀυῖ (6 ὈΠίνοσβ8] ἰανν. ὙΠῸ ἘΠ υ5ἰγαῖίοη 
5 ποῖ ἴἀκθη ἔγοπι ΔΠΥ οὴθ ννοπίδῃ, Ὀυϊ ἔγοπὶ 
ὙΟΠΊΔη 85 5:ςἢ. 
ὃν 79}] 3ῶὸγν ᾿Ὰ9 107, ἴῃ 5ρΡ6ς 18] 0 γῪ νιοὶ 

δηϑβυνογοά ἴο ΒΕΓ ῥδῆβρϑ. 
Ω »ιαη} ἃ Ὀείηξ ὁπάοννεά ἢ 411] {Π6 σι ϑ 

οὗἩ ΒυιπιδηὙ (ἄνθρωπος, Νυΐρ. δο»!ο). ὍΤΠΘ 
Ροΐθητ4] ἔμ πὸ55 οὗ ἴῃ6 σοπιρίεϊοά [6 18. τὸ- 
ξαιάθα 45 ργθβεηΐ ἴο ἴπ6 τλοϊμογ᾽5 τηϊπά. 

δογη ἱπίο ἐῤο «υογἰ 4] ὙΠὸ σοπιρίεχ ρἤγαϑο 
ΤΉΔΙΚΚ ηοΐ ΟΥΪΥ πε΄ ἴδοϊ δυιῖ ἴΠ6 σρῆεσγο οὗ ἴῃπῸ 
πον 6. Ὑῆὸ ΠΔη 5 ἱπῖγοάιιορα ἴο 8 ρἷδοθ 
ἴῃ {πΠῸ σσγθδῖ ογάδγ ἰη ννῃοἢ ἢ Ὠά5 ἃ ραγί ἴο 
ΡίαΥ. Οομρρ. ΥἹῖϊ. χό. 

ἼΠΘ ἱπιᾶξο οὗ ἃ πονν ὈΙΓΓ 8 ΠΟ ΒΙΔΏΓΥ ΔΡ- 
Ρ]Ιοἀ ἴο ἴῃ ᾿ηϑε τ! οη οὗ Μεβϑίδἢ 5 κί ρχίοπι, 
αομρ. Μαῖϊ. χχῖν. 8; Ματγκ χίν!. 8 (ὠδῖνες) ; 
Άσοπι. νἱ}]. 22 (συνωδίνει). Απά [ἰἴ ἰ5 δρρ!]ἰοὰ 
ΤΊΟΓΕ βΕΈΠΟΓΑΙΥ ἴο ἴπ6 Ῥᾶββαρε ἴο ἸοΥ ἱβγοιρῇ 
ΒΟΙΤΟΥ : [54]. ἴχνὶ, 6 ΗἾ, Ηοβ. χὶϊ. 132. δῖ 
Ῥδιυϊ ι.965 ἴΠ6 5ΔΠ|6 ἱπιᾶρε ἴο ἀσϑογιῦθ (ἢ6 γὸ- 
ἰατίοῃ οὗ Δη δροϑίϊε ἴο 5 σοηνογίβ, (δὶ. ν. 19. 

ΔΩ. “4π4 γε (ὑμεῖς) ποαὺυ ἐδεγεΐογε...1Ὶ Οτ, 
7ε αἰο ἐῤεγεΐογε ποαυ.... ὝΤὮΘ Δρρ!!οδίοη οἵ 
πε ἱπιᾶρθ (ἐθεγείογε) ΟἸεατῚΥ ἱπαϊςαῖεβ τΠδῖ 
βοπηοιηρ ποτα ἰ5 ᾿ηϊοηάθαὰ ΌΥ ᾿ξ τΒΔη (6 
ΏΘΓΟ Ρᾶ5586Ὲ οὗ ἴῃς ἀἰδοϊρ]ο5 τπγουρ 5 Π γὴν 
ἴο ]οΥγ. ΤῊΘ ΡΓΌΡΕΓ ἰάρα οἵ ΙΓ ἢ -[ὮΓοοβ 15 ποῖ 
(ῃαὲ οὗ ἴῃς ἰγαπϑιοη ἔτοπι ϑυοσηρ ἴο ἸΟΥ, 
Ὀυΐ οἵ 80 απ 85 ἰΠ6 ΠοοΟββασῪ σοπάϊτίοη δηὰ 
Ῥτοραγδίίοη ἴῸγ ογ. ἴὕύπάοσ 1[ῃ1]5 ἀϑρεςΐ ἴδε 
αἰβοῖρ]εβ ἰῇ ϑοπια 56ῆ86 οσσυρίοα [Π6 ρΡοϑίτίοῃ 
οὗ {86 πιοῖμεγ. 1ἴ ννᾶ5. {δποὶγ οῇῆςε, 45 [86 

τοϑοηϊδίινοβ οὔ ἴ6 ΟΠυτγοῆ, ἴο Γοϑ 156 1Π6 
ΟἾγικὶ οὗ ἴθ Ἀδβυτγτοςοίίοη ἀπά ργόθοηὶ Ηἰπὶ 
ἴο ἴδε ννουγ]ά (ςοπιρ. ον. χὶϊ. 2 [1). ὙῊΘ ἰπιὸ 
οἵ τγδηϑιοη ἔγοπι ΤΠΟΙΣ ργόϑοηΐ σἰδία ἴο τῃδῖ 
ξαΐμυγο κἰδῖο νυᾶϑ ΠΘο ϑϑδΓΥ ἃ ρετὶοὰ οὗ δηζυ πῃ, 
δηὰ [ῃδῖ {Ππ|ὲ ννᾶ5 δούδῇ ΠΟΥ͂ σοῃλὸ (ποςὺ γε ῥαυε). 
Βυΐῖ {ἢ ἱπιᾶψε 5 ποῖ Ὄχῃδιυβίθα Ὀγ {Π|5 ἀρρ]:- 
οἀἴίοη. [ἰ ἀρροθᾶγβ 450 ἴο ᾶνε ἃ γοίεσθηςε ἴο 
σμηϑὲὶ Ηἰ πιθοῦ, Εοτ Ηἰπὶ ἀδδῖ ννᾶ5 85 ἴῃς 
ἰγλνδ] ρδίη ἰϑϑυ πρὶ ἴῃ ἃ ποὸνν [ΠΡ (Αςῖϑ 1ἴ1. 24). 
ΗΙ5 ρᾶβϑᾶρο τῃγουζῇ [6 στάνθ ννᾶβ ἃ8 [6 ποὺν 
ὈϊΠῚῚ οὗ Πυπιδηϊγ Ὀγουρῆϊ δϑοιι Γγουσὰ (ἢς 
οχῖτοι} Υ οὗ δοιτοῦν. 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΝ!. 

ΒΟΓΓΟΥ: δῖ 1 νν}]] 8ες γοιι ἀραίη, δπά 
γουγ Βεᾶγῖ 588]} γε]οῖςε, δηὰ γι ἰοῪ 
ΠΟ πΊδη ταἰςετἢ ἤῸπ γοιι. 

22 Απά ἴῃ (ἢλῖ ἀδλὺ γε 5}2]] δ8Κ 
πιὸ ποῖῃίηρ. “ γ εγ]γ, νογὶγ, 1 8ὰν 2 δίδιι. 7: 
ιηῖο γοι, ὉΝΒδίθοανευ γ6 53}|24}1 αβκ 

᾿ς ῥᾷῦυε τοῦ γο40}] ΤὮς ρῆγαϑε 15 ποῖ ἰἀθηςοδ] 
νὰ δε σογγοαυῆμ, Ὀμΐϊ ΕΧργεϑϑοβ ἴπῸ {1}}} 
τοδὶ  ϑδϊίοη οὗ βϑοζγονν. 866 111. 1 ς, ποῖο. 

1 «υἱὲ! σε γομ αφαὶπμ}] ὍῊε ἱπιρ]οὰ γεΐδγεηςε 
ἴο (τὶϑὶ 45 Ηπ1561} τιδίηρ ἰἢσγουρὴ ἴῃς Ῥαϑβίοη 
ἴο Η!5 ρίογυ ϑθεπιβ ἴο ἢδνθ ἰοά ἴο 1η6 86 οὗ 
πὸ ἢγϑὶ ρεύβοῃ ἤοῦρ, 85 σοπίγασι θα στῇ 106 
βϑεσοηά ρεύβϑοῃ ὑοῦ ννᾶ5 υϑοὰ θείοιο (νύ. 
1ό, το, γε ταὶ] σεε »2). ὙὕὙΠ6 Πρ ηεσῖ Ὀϊοβϑιην 
1168 ἠοῖ ἴῃ 186 τπουρῆϊ τὲ Οοὰ ἰ5 ἴῃς οὐ]εςξ 
οὗ οὖν τορατὰ, Ὀυΐ (δὶ ννὲ τὸ οὐ]εοςῖβ οὗ 
Οοὐ β᾽ τοραγστά. ἊΟοιρ. (δ]. ἴν. 9: 1: (ὐοσ. 
ΥἹ]. 2; ((ἢ. Χ. 14,1). 

απα γομγ 707.. ἑαξειὸ (ρογπδρϑ “δαλ ἐακε)... 
ΤΠ δοῖτον οὗ ἴπ6 ἀϊϑοῖρίθ5. (υ. 209) ὑπάογ- 
ψοηΐ ἃ 5ιάάεῃ ἰγδηβίογπηαιίοη. ὙΠ ΠΟΙΓ ἸΟΥ̓ 
νγὰ5 5ἴδῦ]6. ὍΠα ἴυτῃ οὗ [ΠΡ βεπίθηςθ ἱπ 0} 165 
(δῖ {πον ννουϊὰ ἢανθ οηθηγῖθϑ, Ὀυ1 (παῖ ἘΠοΙγ 
ΘῃΘπΊ165 νγου]ὰ ποῖ ρτονδι!. 

28. ἐπ δαὶ 4.7] Μμθη 1Π6 πθνν σεϊαιίοη 
8. γε  ἰβθά, πὰ γοὺ ΘΠΊΟΥ ἴΠ6 ἔυ]πθ55 οὗ ΤΥ 
Εἰοτιποὰ ρῥγόϑοηοα (χὶν. 290). “Ἴπαῖ ἀδγ" 
Ὀορχίη5 ψῈ Ῥεοηΐεςοβί δηά 15 σοπϑιυπηπιαίοά δὲ 
[π6 Ἀοίυστη. ὙΠε Ἰμογά πονν Ὀτηρδ Ὀεέογο ἴΠ 6 
αἰδοῖ ρῖοα [6 σοηῃθοηιθηςθ5 οὗὨ {Π15 “'ροίηρ ἴο 
ἴῃς Εφίπογ  (υ. 17}, Ρεγέοςϊ Κπονν θάξο, [ἢ6 
Ρετίεςι ΔΙ πχοηξ οὗ ργάγοσ, ρογίοςϊ 70 γ. 

7ε «ῥαἠ «σῇ "ιε (ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε) ποιῤίπᾳ} 
γ)ὺ 8181] Δὶς 1 πὸ αὐθδύϊου. ΑἹ] νἱἹ 
ἴπδη Ὀ6 οἶθασ. ὍΤδδ τηγϑίογιθϑ νυν ἢ πονν ροΓ- 
ΡΙοχ γοὺ νν}}} πᾶνε Ὀθεη ΕΠ πιϊηδίθα. ἴοι 
Ψ}}1 ποῖ ποοὰ ἴο 9δθῖκ ΓῊΥ συϊάδηος νν ἤθη γοιι 
Θη͵ΟΥ ἴῃδὶ οὗ ἴῃ ϑρι:Π. ΤΏ νογῦ (ἐρωτήσετε) 
ΔΌΡΘΑΓΒ ἴο ἅπϑννεῦ αἰγοοῖν ἴο {Ππ6 51π|6 τνογτὰ 
ι5ο δεΐοτγε ἰῇ συ. 19 (ἐρωτῶ δῃά 950 ἴο ὃ6 
υιϑοὰ 1η [ἢ6 54Π|6 ϑθη56. ΤῊ ρΏΓαβο ΠΥ Ὠον- 
ενοῦ Ὀ6 τοηάογοὰ (45 Α. Ν.) γε «δαὶ α:ἃ »ιδ 
ποίη, ἴῃ ἴῃε 56ῆϑε “γα 504}}] πηᾶκὸ πὸ τὸ- 
ηυσοὶ οἵ πε.) Βιιῖ ἴῃς σοπίοχὶ ἀρρθᾶσβ ἴο 
ἔδνουσγ ἴΠ6 οἴδβοσ ἱπίογργείϊδίίοη. Τῇ ἴΠ6 
σἤδηρο ἴῃ ἴθ ροβιίίοη οὗ {Π6 αἰἴδοιρ]ε5. 458 
διισρεσίθα τη 115 εἶλιϑο ννῆθη σοπηραγοὰ ἢ 
(η6 ποχί 15 ἱννοίοϊάἃ, ὙΠοΙΓ τοϊδιίοη ἴο (ἢ γῖϑὶ 
([ῃς ργοποιῃ "πὸ βἰδηάβ ἴῃ ἃ ροϑβι[ίοῃ οὐ δπ- 
Ρἢ 8515) 15 ἴο Ὀ6 δ] Π]1οἀ τη ἴΠ6 τοσορηϊοη οὗ 
ἃ τοϊαϊίοη ἴο ἐπ δῖμεσ. ὍΤὴθ πηιυοβιοηΐης οὗ 
Ἰσπογᾶποθ 15 ἴο Ὀ6 τορἰδοθάὰ ΌΥ ἴδε ἀοβηϊϊδ 
ῬΓΑΥΘΓ νυ ἢ ςἢ οἶδ! πὶ ΔΌβοϊυἷο δοςοτηρ ]5ῃπΊοπξ 
ἃ58 ὈΘΙΠΡ 'π σοηΐοιτηΥ ἢ ἴὴ6 νν}}} οὗ Οοά, 
Οοπιρ. χν. τό πη. 

Κεγιϊγ. υερῖν.. Απσςογάϊπς ἴο υπίξοττῃ 
5λ 96 [Π15 ἔοστη δ ̓Ἰηἰγοάϊιοθϑ ἃ πὸνν ἰπουρῆϊ. 
ΤΠο ρῥγεσθάϊης οἰδυθο τηυϑὶ ἰδεγείογο, ἃ5 ἴἴ 
ϑδοιη5, ὕ6 1κθη γαίποσ ἢ νμδὶ Πᾶ5 σΟῃ6 
Ὀοῖογο ἴμδη νἹ [Π658 ΜνΟΓά8, 
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"Ο τσ, 
2ανγαδζε. 

τῆς ΕΔΙΠΕΓ ἴῃ ΠῚῪ πᾶπΊ6, ἢς Ψν1}] ρῖνα 
ἐξ γου. 

24 ΗΠ εγῖο ἢανα γε δϑκεά ποῖδίπρ 
ἴῃ ΠΥ ΠΑΠῚ6: δϑίς, δηὰ γε 58}4]} γὸ- 
ςεἶνα, ἴῃλῖ γουγ ἸΟΥ̓ πιᾶγ ὃς {]]. 

ἃς ἼΠαδε τῆϊηρβ ἤᾶνα 1 βροόκεθη 
᾿Πῖο γοιῖι! ἴῃ ᾿ ργονογῦβ : διιῖ τῆς {{π|6 

ῬῬαίτοευεῦ γε “ῥα] α“ἃ (αἰτήσητε)...1 
πᾶνε, ῥε...}] ἘἈδῖμογ, δοσογαάϊηρ ἴο ἴ86 ἔπθ 
τοδάϊηρ : 17Ζ.γὃϑ 8.811 858} δι υμῖπε οὗ. .}9 
8ΒὯΔ11 εἰν ἐὺ νοῦ 11 ΣΡ 8126. 

ἐδε αϊδεγ)] ὝὍΠὸ τεΐυγη οὗ Οἢγιϑὶ ἴο [Π6 
Ῥαίθοῦ γοϑϊογοά ἰῃ [15 σοτῃρ οΐθηθϑα ἴἢ6 σοη- 
ποχίοη οὗ πᾶ ψ ἢ Οοά, νος πδὰ Ὀδδη 
Ὀγόκθη. 

εἰνο 1Ὁ γοῦ 1π ΣΥ πϑ1106] Νοῖ ΟΠΪΥ ἰ5 
(Π6 ὈΓΑΥΟΙ οἴἶεγοαὰ ἴῃ ΟἾΓϑ 5 παπὶῈ (Ὁ. 24, 
χν. 16), δυιΐ ἴΠ6 ἀηδννεῦ ἴβ ξίνθη ἴῃ Η!5 ὩᾶΠΊΘ. 
ἘνογγΥ ἀϊνίπο οἰ τεργεϑεπίβ ἴῃ ραγί ἴΠ6 ννοσκα 
ἴὴς οὗ παῖ ϑριγις ννῆο ἰ5 βεηῖ ἴῃ Ηΐβ πδπὴδ 
(χιῖν. 26). 

244. Ἡ!δεν9] Α5 γεῖ (ἢ γϑὶ Ηπ|56} ννᾶ5 
ποῖ ΠΥ τονθαὶοά. Ηἰ5 ἤᾶπὶὸ ἴῃ [5 σοτηρίεΐς 
βρη ἤσαπος νὰ ἢοΐ πιδάθ Κποννῃ; ποῦ δὰ 
(Π6 ϊδεῖρ!εβ δὲ ργθϑθηξ [6 ροννϑῦ ἴο δηῖεσ ἰηΐο 
1.15 πιοδηίϊηρ. 

α.ἀ]) ὙὝΠο επὰ 15 δϑϑιιπηθάὰ ἴο δ ΔΙγοδα 
ΤοΟΠο, Ὅἢο σοπηπηαπά ᾿Π1Ρ]165 ἃ σοπίϊπιιοι5 
ῬΓΔΥΕΓ (αἰτεῖτε, Μαῖζ. νἱῖ. 2), ἀῃὰ ποῖ ἃ 5'ηρὶθ 
Ρεϊοη (Μαγκ νὶ. 22, αἴτησον). 
Ωγ δὲ ο ΠΈΠ66)} ΤἼΘ ρῆγδϑθο 1π|- 
Γ ποῖ ΟΥ̓ ἴῃς ἔαςϊ (ἵνα... πληρωθῇ, χν. 11). 
αἱ (ῃ6 Δοϊαϊηρ ϑἴδῖθ ννῃ]ο ἢ [Ὁ]]ον 5. (ἕνα... 

ἦ πεπληρωμένη, Γοτρ. ΧΥΪ. 12; Ζ [οἢη]. 4; 
2 ]οὴπ 12). ΤῊΪΒ ἔξ π685 οὗ ἸΟΥ 15 (ἢ6 ἀϊνίῃς 
τ οἵ (55 νγουὶς δοσογάϊηρ ἴο ἴπὸ ΕΔΙΠΟΓ 5 
ν]. 

η. «“43,εν “αἰδμγε, οἱείονγ (ΧΥϊ. 1ς----33). 

ΤῊΪ8. ϑοσϊΐοη ἔογπιβ ἃ κὶπά οὗ ερορὰθ ἴο 
ἴηο ἀϊδοουγθοθ. ὙΤῈὸ [οτγὰ ραίθοιβ ῸΡ ἴῃ ἃ 
Ὀγίοθε ϑυπηπΊασΥ Ηἰβ5 ργεϑοηΐ δηά ἔμπζιιγο γε ]4- 
ἰἰοῆα ἴο ἴῃες ἀϊδοῖρίοα (2ς---72), ἀπά (δ6 
σμδγαςίοσ οὗ Η!5 πηιβϑίοη (28). ΤῊϊβ 5 ἔο]- 
Ἰοννθὰ Ὁγ ἃ σοηΐξεββϑίοῃ οὗ ἔδ ἢ οἡ ἴῃς ρατί οὗ 
186 ἀϊδεῖρίεβ (29, 30); ἴο ψνῃῖςμ ἴῃς Τογά 
ΓΕΡΙΙο5 νυ ἢ ἃ νναγηΐηρ, δηὰ ἢ 4 {Πυπηρμαπὶ 
ΔΒΒΌΓΔηςΘ (31---23). 

458--Δῇ. ΦΤο τοραοπίηρ οὗ νυν. 23 ἴ, 15 υη- 
ζοϊἀθά ποσὰ ΠΥ ἱπ ἘΠε56 νεῦϑοθ. ὙΠογῸ Μν}}] 
Ὀὲ ΒογοδοΥ ΠῸ πορά οὗ αιμεβίοηϊηβ, Ὀδσδιι56 
1Π6 τενϑϊδτίοη νν1}] Ὀ6 ρῥἷαῖῃ (23 α, 25): [Π6 
ΓΟΙΒΙπθπέ οὗ ργάγογ ἰῇ (ἢ γιδῖ 5 πᾶπὶὸ νν}}} Ὀ6 
ΔὈΞο]αϊο, Ὀροδυ5θ οὗ πο γοἰδίϊοη θϑῖδ Ὁ "σῃθὰ Ὀ6- 
ἔννεοῃ ὈΘΙΊΕν ΓΒ ἀπά ἴΠπ6 ΕαῖΠΟΓ (23 ὁ, ἔω, 26 ἢ). 

25. ΤΡειο ἐῤίπσι,. πη ῥγουεγὁ. ἢ ΑἸ (ἢδῖ 
μδὰ Ὀδδθη δαὶ δ'ποθ ἴΠῸὺῪ δὰ ἰδ ἴπ6ὸ Ὄρρογ 
Ἀοομ. ΟΥ̓ {ποθ γονυοίδεϊομς ραγί ἢδά ἐεξῃ 
νεῖ ϊθὰ ἱπ ἤριγοα (6 Νιπο, {πὸ ΔΝνοπίδη ἴῃ 
ἔγανδ:}), ἀπά ρατΐ Ὑγϑῇ ἔοτ 186 {{π|Ὲ6 ΟὨΪΥ Βα] ξ 

5: ΙΟΗΝ. ΧΥΙ. [ν. 24---27. 

ςοπιδῖῃ, ἤδη 1 5}411 πο τπογε βρεαῖς 
ὑπο γου ἱπ ἔργονεγθβ, δῖ 1 5}2]] "εν 
8Πενν γοῖι ρἰδίη]γ οὗ τε ΕλΙθεΓγ. 

26 Αἴ τῃαῖ ἀδγ γα 541] δϑκ ἴῃ ΠΊΥ 
Ὠᾶπιε: ἀπά 1 84Υ ποῖ υπἴο γοιι, τπδῖ 
1 ν}] ργὰγ τῆε Βδίδογ ίογ γου : 

27 ογ τῆε Ἐδίμεγ ἰπηβε]  ἰονεῖῃ 

Ἰπί6 } Π ῖ0]6. Α ἀθθροῦ τρθδηϊηρ ἸΔΥ Ὀοποδίἢ 
(Π6 ννογάς, ψῃϊςἢ σου]ὰ ποῖ γεῖ ὃ6 πιδάο ρ]δίῃ. 
1ἴ 9θθπι8 ἴο Ὀ6 ὑπηδίυγαὶ ἴο ᾿πλ [Π6 τείογοηςθ 
ἴο ἴΠ6 δῆϑννεσ ἴο (πὸ πιοϑίοῃ ἴῃ ν. 1). ὙΠῸ 
ἀεδορύοῃ ἄρῃ ]|165 ἴῃ ἕδςϊ ἴο 4] (6 φαγί ]Υ 
(οδοδίηρ οὗ (ἢ ],οσά. ὙΠῸ ὨροαβϑΥ νυν ῃϊς ἢ 
νοι ϊοὰ Ηἰ5 τοδοδῖπς ἴο ἴπ6 τυ ἀ65 (Μ α. 
ΧΙ, τα 51.) ᾿ηβιρησοά, ἴῃ οἴδοῦ νγᾶγβ, Ηἰβ 
ἰοδοβίης ἴο ἴπ6 ἀϊδειρίεθ. Ηδ βροῖὸ 45 ἴδ6 Ὺ 
ςουἱά Ὀοᾶγ, πὰ υὑπάογ ἤρυγεβ οὗ δυπιδη 
᾿πιϊαιίοη. 
»γουεγὁ ΟὐομΡ. Χ. 6, ποῖδ. 
ὁμί ἐδ ἐφ εορθὶ] Ὁ8 8 ὩΟῸΣ εο»ιείϑ. 

Οὐ δώ. Οὐοιαρ. ἱν. 21, ποῖθ. Εσομιῃ (δ6 
ἄδγ οὗ ῬΡεηΐεοοβι, Ομηϑβί, ϑρεακιίηρ τπγου βρῇ 
[86 Ηοῖγ ϑριΠί, μα5 ἀδοϊασθαὰ ῥ᾽διΏ]Υ ἴῃ6 τὸ- 
ἰαϊίοη οὗὐ ἴῃς λίπε ἴο πὶὲπ (υν. 13 ἢ, 
χῖν. 26). 

σῴξαυ γομ} Ὁ911 γομ, ΟΓΥὙ ἄθοϊδιθππῖο γοῦ, 
υτν. 1,3 να ]ομῃ ἱ. ς. ὙΠῸ οτίρίηαὶ ννογά 
δοσογάϊηρ ἴο ἴῃς ἔγυς ἰοχὶ (ἀπαγγελῶ) τᾶ κ5 
[πὸ οτρίη ταῖμευ ἴλη [μ6 ἀοβιϊηδίομ (ἀναγ- 
γελῶ) οἵ [86 πηο55ΔΡ6. 

2, αἰπἰ}} ψπουξ τόϑοσνθ, ΟΥὐἠἨ σοῃοραϊ πλεῖ. 
δετο ἴδὸ οὐ͵οθςξινο ϑθῆβθα οἵ ἴπε ογρίηδὶ ἴθτῃ 
(παρρησίᾳ, νυὶξ. ρῥαία»:) ρτενδ1]5. 866 υἱῖ. 13, 
ποία. 

26. 41 δαὶ 44γ..}] “τ΄. 13, ποῖθ. ὙΠῸ 
ἔξ] ηθ55 οὗ Κηον θοάρο Ἰοδάὰς ἴο ἴπ6 διϊπθϑθ οἵ 
ΓΑγεῖ. ὙΠῸ αἴεδαγεῦ γενοίδίοη οὗ ἰη6 ΕδίθοΓ 

1551:165 ἰὴ ἴῃ6 Ὀο]άθι ρδί 9 η5 “1 ἴῃ6 505 
ΠΑΠῚΟ ;᾽ πὰ 1ϊ5 γϑνοϊίδίίοη 15. ρίνθη ΟΥ̓ 186 
Ῥαγδοϊεία αἴογ Ῥεηϊεσοθί. 

1 .αγ ποῖ... ἐῤαὶ 1 (ἐγώ))] Υουγ σοηβάδηςς 
1] ἤθη τοδὶ ἀροὴ ἃ ἀϊγθοῖ σοπποχίοη νυἱτἢ 
Οοά. [Θρθακ ποῖ {πογοίοστο οὗ ΤΥ ον 1Π- 
ἰογοθβϑίοη ἴῃ ΒΘ ρΡΟΓ οὗ ΥΟᾺΓ τοηυθϑῖθ. Τ]15 
ἰπ ογοθβϑίοη ΒΟΥΨΘΥ͂ΘΣ ἰβ 5{1}] ὨΘΟΟΒΘΑΤΥ (1 [οδη 
ἢν. χα ὅ) 580 ἔδυ 48 ἴδε ἀἰϑεῖρίθϑ γϑα 56 ἱπιροῖ- 
ἔθ ΕΥ ἀΠοῖΓ ροβιζοη 85 50ῃ5. 
2 γαν (881) δε αιδογ )ῸΓ γομ] ποῖ ἀϊγεςΕ}Ὺ 

“ἴῃ ὈφἢΑ]ῇ οὗ γου,᾽" Ὀυξ ““δδοιξ γου " {περὶ 
ὑμῶν), ἃ5 ἱπυϊτίηρ ννθδῖ ννᾶβ ἴπ6 Βδιδογ᾽5 
Ψ}}1, δηὰ 50 ἰαγίης ἴῃ6 οᾶϑε Ὀεοίοτε Ηἰπι. 
Οοιρ. [0Κ6 ἱν. 48; ςἢ. χνὶ!. ο, 2ο. ΤΉΪ5 ι156 
οὗ “-4 (ἐρωτᾷν) ἰπ σοπποχίοπ νυν] ἢ ργάγοσ δά- 
ἀγοβθοά ἴο Οοά [5 ρεειϊίας ἴο 851 [οῆη. [ἢ 
ΟΧΌΓΟΒΘΟΒ ἃ τοηοϑὲ πιδάρ οὐ ἴΠ6 Ὀ4515 οἵ ξε]- 
Ἰοννϑῆϊρ δηὰ 15 υδϑοά ἴῃ ἴῃ (σοβροὶ οὐἱυ οὗ 86 
Ρδ(οη5 οὗἩ 1η6 1Ὀ,ογὰ (ςοπίγαϑι αἰτεῖν, ΧΙ. 22, 
ποῖθ). Ὅ]5 ρεου] ΑΓ Υ οὗὨ 86η86 ὄὌχρ δίηβ [6 
1156 οἵ ἴδ. νοσζὰ ἴῃ σ ]οὴἣπ ν. τό, σσῆογο 86 
αἰγουπιβίδηςσαβ θχοϊυάο (ἢ ἰάδα οὗἁἨ ὈΓΑΥΟΥ ἔογ ἃ 
Ὀγοίδοσ ἴῃ 6] ονυϑἢ!Ρ νυ ἔπ σοπηπιου δίμοσ, 



ν. 28---10. 

ζου; δεσδιβα γε πᾶνε ἰονβά πε. δπά 
ἂνς Ὀεϊϊενεά τῆλὲὶ 1 ολπὶε οι ἔγοηὶ 

Οσοά. 
28 1 ολπι6 ἔογιἢ ἔγοπι τῆς Ελίδοτ, 

ΔΠη4 πὶ οοπης ἰηῖο τῆς ννοι]ά : δραίη, 1 
]εᾶνε (ἢς τννουἹά. ἀπά ρὸ ἴο (ἢς ΕΔΙΠοΓ. 

29 Η!5 ἀβε!ρ[ε8 541: υπῖο ἢίπι, ἴ,ο, 

47. δὲ Ἑαΐδεν δι» εἶ, στ ουϊ ΔΩ τἱοδά- 
ἴῃς οἡ ΠΥ ρατγῖί, ἰοπει γομ νγἱτἢ τς ἰονὸ νὩ] ἢ 
ΒΡΠΏΡ5 ἔγοπιὶ ἃ πίῃγαὶ τγεϊδι Ἰοπϑῃΐρ (φιλεῖ), 
ἔοτ 186 ἀἰδεῖρ]65 ἃγὸ 490 ϑοὸπ5 ( οχἹ. νἱῖί!). 1 9). 
Οοιηρ. Υ. 2ο; Ἀεν. Πϊ. το. Τδ δβϑϑυγάποβ 
σδιτίο5 οἷ γεῖ ἔαγίμον [86 Ῥγοπηΐδα ἴῃ χίν. 21, 
23 (ἀγαπᾷν). 

7ε ανε ἰουεά »ε (πεφιλήκατε) Ἐ Τῇ ψογὰ 
δ ιϑοα Πεῦα ΟὨΪΥ ἴῃ ἴῃ6 Οοβρεῖβ οὗ {πὸ αἴες- 
ὕσῃ οὗ ἔμε ἀϊϑοϊρίοβ ἕογ [μοὶγ [ψογὰ (γεῖ 866 
ΧχΙ, τς ΗἾ, ηοΐο), δηὰ πὸ Ῥιυχίαροπιτίοη οἵ {πὸ 
Ῥτοποιηβ (ὑμεῖς ἐμὲ πεῴφ.) ξἶνο5 ἔογοθ ἴο [Π6 
Ῥογβοηδὶ τοι] οησῃὶρ. Οομρ. Μαῖϊ. χ. 17. 
ὝΠΟ ννογὰ 15 υϑϑοὰ α]90ὸ 1 ὅογ. χυϊ. 22. ὙΠῸ 
ἴονο οὗἩ πε ἀἰϑοιρ 65 15 ἰο Ὀ6 τεραγάθα πὸ 655 
ἃ5 ἴπο ϑίψηῃ ἵδη 845 {6 Ἴσδιιϑο οὗ {πῃ6 Εδίποῦ5 
ἴονα (χῖν. 21, 22). Ηἰδβ ἴονα πιλάθ {πεῖν ἶονα 
Ροβϑιῦϊε, δηὰ ἤθη δρδίῃ τεβροπάρά ἴο ιἴ 
(α [ΘΒ ἰν. το; “ἀοπιιπὶ [6] οϑί ἀϊέρογο θιπι,᾽" 
Αὐξ. αὐ ἰος.)ὴ. Τδεῖγ Ἰονθ 15 γεξαγάθα Ὀοίἢ ἴῃ 
115 οὔ βίῃ, δηὰ ἴῃ ἰϊ5 σοπίϊπιιᾶπος (ῥανε ἰσυεά, 
πεφιλήκατε) : Ηἰ8 ἰονς, ἰπ ἰἴ5 ργοϑοηΐ ορογα- 
ἴοη (συνε, φιλεῖ). 
αν ομἦ ὕγονι Οοαἢ] Αςοοτγάϊηξ ἴο {ῃ6 {π|6 

ΤΟΔΟΪηΣ, δ61:16 ζοσῦδ ἔσο 6 ἘΔΌΒΟΣ. 
ΤἼΘ ρῥγεροϑίτίου υϑοὰ ἤογὸ (παρά) ἀεποῖοβ ἴῃ 6 
Ἰεανίηρ ἃ ροϑβίξιοῃ (45 1ἴ ννθγθ) ὈΥ ἴῃ6 ΕδιθοΣ 5 
δίας (ςοπὶρ. χν. 26); πὲ υϑοὰ ἱπ ἴῃς ποχί 
νοΓΘ6, (ἐκ) Ὧῃ ᾿δϑδυΐϊηρ ἑοσῃ ἔγοπι ἴπὸ ΠΟΥ 
85 {πε ϑρπηρ οὗ ἀεῖῖγ. Ὅῆδ ἱννοίοϊ γϑαυῖγο- 
τηρθηΐ οὗ για ἀπο! ρ οϑῃἷρ 5 ἰαϊὰ ἄοννη ἴο ὃ6: 
(1) ροσβοῃδὶ ἀθνοίίοη, (2) ὑο]εῖ ἴῃ ἴπὸ ροῖ- 
508] (ἐγώ), τηϊδϑίοη οὗ Ομηβὶ ἔγοπι ἤδάνθη 
(νη. 8). ΤΠ τοσορηπίοη οὗ {πῈ ϑοὴ ἀδθρεπὰβ 
Οἡ ἃ τὶρῇῆϊ 56η56 οὗ Η!5 γοϊδίοῃ ἴο ἴῃς Ἐδίπογ. 
ΤΠ σομηπιοη τοδάϊηρς (3), γι Οοα) οὈδβουγεβ 
{15 του ἢ. 

28. 1 εανε γι ἥοηι... 1 εαπιὸ οὐϊ 
7 ονι.... Νὸ ρῆγαδϑο σουϊὰ ὄχ ρῦδϑϑ πιογὸ σοπι- 
ΡἰεἰεἰΥ ὑπ! οὗὨ δϑϑθῆςο ἴῃδη ἴπε ἴσιο οὐ ρίηδ] 
οὔ 1Πεϑὲ ννογάβ (ἐξῆλθον ἐκ)ὴ. Οοτῃρ. νἱῖ]. 42, 
ποῖθ, Τὺ τῆς ἰοτὰ, ψνἢΠ6ὸ Ηδ τεσορηΐθοβ 
(6 δ οὗ ἴμε ἀἰϊθοῖρ]65, [δγ5 Ὀδέογο {Π6πὶ ἃ 
τονθιοη οὗὁὨ ἀδθροσ τηγϑίεοβ. ΤὴΘ νοῦβθο ἰ5 
ἱπάρο 4 Ὀγιθῖ ϑιιΠΊΠΊΔΓΥ οὐὗὁἨ πὸ νυβοΐθ ἢϊἰβιογις 
γνογκ οὗ (ἢ γὶϑέ : οἴδιιϑδθ δῆϑννοῦβ ἴο οἴδιϑὸ: (Π6 
Μ᾿ ββίοῃ, ἴδε Ναϊνν ; (με Ῥαββίοπ, ἴῃ6 Α5- 
σδηϑβίοῃ. 

αψαϊη}] ὯΤΠ15 τονοίδοη 15 σοπιρ ἐπι θη Δ 
ἴο πὸ οἴῆοῦ. (Οομρ. σ [οδη 1ἰ. 8. 

ἐκαῦνε δε «υογἰ ἢ Οοπρρ. ἱν. 3, ποῖα. 
30 ἰο ἐδε α!δογ] Τῆδὶ νος ἢ ννᾶ5 Ὀοίογα 

νυ. το, 17) αοδογιθροά 85. ἃ νυ τπάγανναὶ 
(πάγων ἰ5 πον ζαίῃ ἀεβοθοὰ 85 ἃ ἸΟυ ΓΙΟΥ͂ 

51. ΙΟΗΝ. Χν". 
ἠονν ϑρεακεϑῖ δου ΡἰΔΙ ΠΥ. ἀηὰ βρεαῖς- 
εϑῖ πο ' ργονεγῦῇ. ΛΟρΩς 

20 Νον ἅῖεὲ Ψ͵Ὲ βγε τῆλ τῃοιι 
Κηποννεβὲ 41} {Ππρ8, ἀπά πεεάεβί ποῖ 
τΠδῖ ΔΠΥ͂ πηδη δ8ῃοι α δὶς τῆδα: ὃ 
{8185 ψγὙὲ {ηωνὲ (Πδῖ (ἢου οδηλαβῖ ἔοτῖ 
ἔγτοιῃ (σοά. 

ἴοῦ ἃ Ρυγροϑθ (πορεύομαι). ΟΟΠΊΡ. Χίν. 12, 
28. 

θ΄. Το [οτὰ δὰ ἱπίεγρσοίοα τ ἃϊ9- 
εἰρ οϑ᾽ τοὶ 5, ἀπά ΠΟΥ ΟΡΘΗΪΥ σοπίδβϑ {ποῦ 
δταϊυάἀς δπὰ {11}, 45 αι ἰ5ϑβοὰ νυν νυ μδὲ 
ΠΟΥ οδπ βΊσάϑρ δἰγεδάυ. 

20. -αἱά κῃ1ὸ δἷ',»,.) 88 Υ. 
Ζωο, ποαυ.. ΟΝ οαυ τὸ πον... ὙΠ τονοἶα- 

ΠΟ ϑρεπιθα ἴο 1ῃ6 ἀϊδοῖρ᾽ο5 ἴο ἤᾶνθ ουζγιη 
16 ρῥγοπιῖδθο. ὙΠΕΙΣ Μαϑίοσ μδὰ βροκδϑθη οἵ 
80ΠῚ6 ζΐυγε ἔπη ἵπ ννῃϊοἢ Ηδ νουϊ]ὰ ρῖνο ἃ 
Εἰθαγ ἀθοϊαγαϊίοη οὗ ἴῃς Βαΐμεσ. ΤΟΥ δηϑντγοσ, 
Ννοαυ ἐῤοιε “ρῥεαζεεὶ ῥίαϊπίγ; δῃὰ νγσὸ πεϑρὰ ποῖ 
ννΑ]ῖ ἴῃ ἀλιίζπεβ8 ἂηγ ἰοηρεῖ. δδίοτυ «υε ἔμποιυ 
[δῖ νυπιςἢ πηᾶῖκο5 5:16 πὶ ραίίθηοθ ΘαϑΥ. 

10] ὙΠ ϑῆδγρ ἱηϊο)δστοη 15 σμπαγαοϊοσιϑοῖς 
οὗ 81 μη β παστδῖϊνθ. [{ ὁσοιιγβ πιοσὸ οἔθη 
ἴῃ Ὠἰ5 Οοδϑροὶ ἴμδη ἴπ 411] (Π6 οἴμογ Ὀοοῖκϑ οὗ 
[6 Ν. ὙΤ. ἰορεοίμογσ Οοιῃρ. [1]. ,ό, ν. 14, χὶ. 
26, ΧΙ. 19, ΧΙΧ. 4, 5. 14, ἄζς. 

}ίαἱπ!}} “1 ρ]δίπποβθ" (ἐν παρρησίᾳ); 
ἔα ϑρ δῖ σμδηρε οὗ ἔοτῃ ἔγοπη υ. 2ς (παρ- 

σίᾳ) τλᾶτκ5 ἃ ἀϊβεγθησς Ὀεΐννθθη 1ῃ6 βρῇθγθ 
οἱ 1ὴ6 τονοϊδίοη ἀπά ἴἢ6 ϑιπιρὶθ πᾶ ΠΉΕΓ ; ςἢ. 
νἱ. 4; Ερῆ. Υἱ. σῷ; (οἱ. 11. ὧς. 

80. νοευ ἀγὸ «ὑε “γε Νόοευ ψὸ Κυον. 
ὙΤΠε αϊδοογηπιοηΐ οὐ ἵπεῖγ τδουρῆΐ (ν. 19) 
ϑεοπηθά ἴο πὸ ἀἰϑοὶρ]65 ἃ βιιγὸ ρ]θάρο (Παΐ 41} 
ν5 ορεῃῇ δοίοτε (πσ. Α δυπίδη ΒΕΙ͂ΡΟΓ 
Ὠροάς ἴο πᾶνο ἴπ6 τπουρῆΐ5 οὗ ἴῃοβο ψῃοπὶ 
δα [858 ἴο περ ἱπίεγργείεα ἴο δίπη. [π βυςῇ ἃ 
οᾶϑρ (86 αισϑίίοῃ 15 ἴπ6 πδίιιγαὶ ὑγοϊυάθ ἴο 
Αϑϑϑίδῃςθ. 80 ἴΠ6 ἀἴβοὶρ] 65 δά δι Ποτίο βιίοοά 
ἴονναγά58 ΟΠ γῖϑὲ  Ὀυὲ πον ΠΟΥ δά ρμαϊποὰ ἃ 
ἔγεϑῃ οοηβάρηςθ. 1 νᾶ Ἑἐποῦρ ἴοσ [Π6 
ὈΘΙ ον ἴο ἔδεὶ ἴπὸ ννδηῖ. Τῆς ]ογὰ νου Ἱὰ 
ΒΔΓ ΙΞῪ ἃ 845 ννᾶ8 Ὀδεβί, σι ουξ στοαυϊγίηρ ἴοὸ 
ΠΟΘᾺΣ ιἴ ἔγοπὶ ἢΙΠῚ. 

ὁγ 641 [1ιοΓΑ Υ 6ἴπ 115" (ἐν τούτῳ). 
ὙΠΕ ῥζοοῦ ἰ5 ταῖμετ Υἱῖδὶ (50 ἴο 5ρεδΚ) [Πδῇῃ 
ἰῃϑ Γι πηΊθη 21, (ΠΡ. Σ [ΟΒη 1}. 3, ς, 11. σό, 
10, 24, ἵν. 9, 10, 13, 17, Υ. 2. Οὐοῃηβεοίουβ οὗ 
(η6 1ογά 5 Κηον]εάρο οὗ {πεῖς πολγῖβ, ΠΟῪ 
ἰοιιπὰ ἰπ (ἢἰ5 ἴπ6 δϑϑιγδηςε οὗ Ηἰς ἀϊνίπο 
Τηϊβϑίοῃ (ἀπὸ θεοῦ). ὙΠῸ “1ηδῖ " (ὅτι) ἰ5 
ἴο Ὀ6 ςοηπεοῖϊοά νυ] ἢ “6 ὈοΙον ,᾽" αηὰ χινοβ τΠ6 
οὈ͵οοὶ οὗἩ ἐδ. δ. Πο᾽π᾽β ὑϑᾶρθ ζϑηΟγΑ ΠΥ ἰ5 
δφαϊηβί [Π6 σοπποχίοῃ οὐ ἴπ6 ραγίϊς]θ νυ ἢ “ὁ Ἰη 
[15 ἴπ ἴΠ6 ϑθῆϑὸ οὔ “' Ὀϑοδιιϑδ: ̓" οὗ. ΧΙ. 
341 1 ]οὁδη 11. 3. ς, 111. 19. 24, ἡ. 2. [πη τ [οδη 
ἷν. 14 ἴπ6 ἴννο σΟΠΒΙΓΙΠΏΟΠΒ5 ΟσΟῸΓ ἰοροίμεγ. 

εα»ηεΐ ὕογδ ὕγορι τόρ ΤῊϊ5. σοπηπΊοη 
ςοηξεκξϑδίοη οὗ ἔδιἢ δμονν5 δονν {{π||16 Ἔνθ γεῖ 
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236 στ. ΙΟΗΝ. ΧΥῚ.. [ν. 31--.33.. 

21 [ἐ508 ἀηβνγεγεὰ τῆεπι, Πο γε 
πον δεϊϊενε Ὶ 

δδῖξ, (6. 22 ὅ ΒεΠο]ά, τῆς ΠουΓ Πσοπιεῖῇ, γεᾶ, 
οὖ 18 ΠΟ σοπλα, τπαϊ γε 5}4}] Ὀς βοδῖ- 
ΙΟτ, λὲς [6 γε, ἘνογΥ πιᾶῃ ἴο ᾿ Πὶβ οσῃ, δπά 
σιυπ ἀο» εξ. 

5.21] ἰεᾶνε πηῈ δίοπε: δπά υεῖ 1 δπὶ 
ποῖ δίοηθ, δεοαθε τῆς ἔ ΔῖΠεΥ, 18 

ΚΜ ἢ πιε. 
22 ΤΓΏΠεβε τπὶπρβ 1 ἢᾶνς ἐβϑξη. 

106 ἀἰθοιρῖο5 δὰ ἀρργεμοπάθά ἴπθ πδίιγο οὗ 
μηδ. Α5.4 Ὀοαγ ἴπογ πδὰ ποί δἀναποβὰ ἃ5 
ἔαγ ἃ5 ἰῃῆε Βαρίϊβῖ. 

31 ΗΛ ὝΠΟ δῆϑινοσ οὗ ἴΠ6 Τ,ογὰ σϑσορη! 565 
ἴῃς ἔτ οὗ {π6 ἀϊδεὶρίοβ, δπὰ πα Ἰσαῖοθβ 1(5 'π- 
σοπηρ οΐοποθθ. ὙΠῸ ἰαϑὶ {τ|ἃ] ἤδὰ ποῖ γοεῖ 
σοπλὸ Ουϊνναγαϊγ ; Ὀυϊ ὄνθη [15 ννᾶβ5 δἰ "ΌΔαΥ 
βυγιηοιπίοά, [π {Ππ6 νἱοΐϊοστγ οὗ ἴῃ Μαϑβίογ 
π6 δβϑθηῖαὶ ροᾶσθ οὗ ἴμθ εἰβοὶρίθ νγᾶ5 ἰη- 
οἸυάρά. 

381. δ ο γε ποαὺ ὀείευς3)] ὍῊΘ ννογάϑ τὲ 
ὯΔ] αιιοδιίοη, 4] Ἔχοϊαπηδίίοῃ (Χχ. 29). ΤῊΣ 
Ροννοῦ δπὰ ἴῃς ρεσηδηθηςο οὗ {πρὶν [ἢ ἃΓΘ 
Ὀτουρῆῖ ᾿πίο ἀοιιῖ, ἀπά ποῖ 115 το! γ. ὙΠῸ 
ποαὺν (ἄρτι) τρᾶτκβ τοῦ ἴδῃ ἃ πίογε ροϊηΐ οὗ 
Ἐπ: (νῦν, στ. 29, 20). [ἴ δβυρροϑῖθ ἃ ρᾶγ- 
Ἐἰου ΑΓ βἰαῖθ, ἃ οσϑίβ ; Ὁ. 1.2, ΧΙ]. 7,33} Ἀδν. 
ΧΙ, 1Ο. 

382. γεα, ἱξ ποαὺ (οπηῖ ποαυ) εονιε] ΤῊΪ5 
αἰδιιθθ, 45 σοηϊγαοιθα νυν ἢ “ἀπ πονν 15" (ἰν. 
23}. ὈΓόβοηΐβ γαῖμεσ {86 ΓΔ] ΒΙπλθπΐ οὗ σοπάϊξοῃ 
1Ππ4η τῆς Ὀεριπηϊηρ οἵ ἃ ρεγοα, 

ἡῤαὲ γε σῥαὶ! δὲ “εα!εγεά,, απά ἐραμ! ἰεαυε...ἢ 
ἐῤαὶ γε ἸΛΔῪ ὍΘ Βοδύϊοτοάα ἀπά 108} 9... 
ΟοπΡ. υ. 2 ποῖδ, ἔνθη (Πϊ5 ννᾶ5 ρατί οὗ (6 
ἀϊνίπθ σου 56]. : 
ὲ τεαΐογο Οοιῃρ. ςοἢ. χ. 12; Ζεςοῆ. χί. 

16, χὶ!. γ): (αἴξ. χχνὶ. 241; 1 Μᾷδςς. νἱ. ς4). 
ἐο ῥὶ! ο«υπ] ἱ.ε. ""ἴο 5. ον ἢ δοπιθ ᾽" (ΧΙΧ. 

27: ἴλικο χν!. 28, ἴσια γτϑδα 5), οὐ (Πιοῦδ 
ΒόπογΆ} }γΥγ}) “ὁ ἴο 15 οὐγῇ Ῥυγδυ 5.) ὙΠὸ Ὀοπά 
νν ὨΙ ἢ ἢδά πο] {Π6πὶ τορο ΠΟΥ ἴῃ ἃ 5ος ΟΥ̓ ννᾶ5 
ἴο Ὀ6 Ὀτοκθη; Μαῖί. χχυϊ. ςό. 

απά γε] ΒῸΓ [ἴῃ6 δὲ οὗ [86 ςοπ)ιποίίοη 
566 1]. 2ο. [{ 5 παίιγαὶ ἴο ᾿ππᾶρίηθ ἃ ρδι156 
αἴτογ ψν σῇ (ἢ15 οἴδι56 15 δοϊθγλην δα θά. 

ἐς φυ δ μιο] ὈοΪἢ πον δηά αἷνναγβ. ὙΤῊΪ5 
(γα πιυϑῖ ϑοῖ 5ἰάθ ὈΥ͂ δἰάθ νὴ [86 
τηγϑίοιοι τοΐοιθησθ ἴο ἃ πιοσηθηΐῖ οὐ ᾿εάυϊηρ 
ἴῃ Μαῖϊζ. χχνῖ!. 46 (ἐγκατέλιπες). 866 ποίς 
οη {παῖ ραϑβᾶβε. 

388. Τῤειε ἐῤδίηχυ... ΑΙ τηδὲ μᾶ5. Ὀδθη 
Βροκεῆ δίποθ ἴδε ἀεραγίυσο οὗ [85 : [π6 
ννογάϑβ ἴο ἴΠπῸ {1} 6]. 

ἐπὶ νι γε γε ῥί (πλΔ Ὑ) δαύυε... πὲ «υονίά;.. 
ΤΟ Ὀο ον σ ᾿ΐνθος ἴνοὸ ᾿ἰνθα ἴὴ ἵνο αἰβογθηῖ 
Βρἤο 65, ἴῃ6 οἴθγηδὶ ᾿{{π6 2, ὥρῤγίσὲ, ἴῃ τοιηρογαὶ 
Ἰἴδ ἐμ ἐδοὸ «υογίά. ὙΠΟΙΘ 15 ἀϊδίγυδι, ἀϊνίϑίοη, 
ἰϑοϊαϊίοη ἔοσ 4 ἔἰπι6, θῖ ΟἾγίϑι Ὀεσοπιθ5 ἀρϑῖη 
186 σςεπίτα οὗ ἃ νἱἴ4] ὑῃ]οῃ. 

υπἴο γοὺ, τῆδξ ἴῃ πε γε πῖρῃϊ πᾶνε 
Ρεᾶςε. ἴη τῆε νψογὶά γε 5}4]} ἢδνε 
«τὶ δυ]δτίοπ : δυῖ δὲ οὗ σοοά σἤεογ; 1 
πᾶνε ονεγοοπα ἴῃς ΤΜΕ 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΥῚΙΪ. 
: Ολνίρέ ῥναγοίλ ἰο ἀίς Ξαίλοθίο χίογύν Αἶπι, 

6 ο φγερέγυε ἀξ αροσίες, τα ἐπε μεν, 17 αμαὶ 
ἐγίλ, 20 0 ρίογν ἑάφμ, απαᾶ αὐ οὐδεν δέ- 
ἐΐευενς τοί ἀνε ἐμ ἀεαῦρπ. 

γε “ῥα! δαυε] γ89 ᾶνθ. Ἐχγνθῃ ἴπεη δεῖς 
οοπῆϊοϊ πμδὰ Ὀδραη. 9 

δε 07 χοοά εὐεεγ]ὴ ὍὌΠ6 ννογάὰ (θαρσεῖτε) ᾿Ξ 
ἰουηά Παῖδ ΟΠΪΥ ἴῃ δὲ ]οῆη. (οπρ. Μαῖϊ. 
Χ. 2, 22. ΧΙν. 272; Ματῖκ χ. 49. 

1 (ἐγώ) ῥανε συεγοογπό δε «υογϊ ἢ ΤΟ 
Ργοπουη 5ἰδπάὰβ οὐἵϊ υνἱἢ ϑἴΓΟΠΡΕΓ Ομ ρἤἢδϑὶβ 
ἔτοπιὶ ἴ6 δὔϑβθηςθ οὗ ἴπ6 ριοπουη οὗ πὸ 
ϑοςοηᾶ ροίβοπ ἴῃ ἴῃ6 ρϑγ οὶ οἶδυϑθ. ὍὙῆι5 
ἴῃ Ηἰϑ Ἰαϑὶ σεσογάρα ννογὰς. οὗ [ϑδοδίηρ Ὀοίογο 
πὲ Ῥαββίοη, ἴπ6 1 ογὰ ςοἰδίτηβ ἴῃ6 βίοτυ οὗ ἃ 
σοηαιόγοσ. ΟΟμηΡρ. 1 [οἢη ν. 4 (ἡ νικήσασα). 
ΤΠῃ6 ΟἸ γβΕ 85 υἹοΐΟΥΥ ἰ5 'ἴπ νἱσίυθ οὗ τῃδὲ 
νΠ ἢ ΟΗγιδὲ Πᾶ9 δἰγεδαν ννοὴ ἔογ 4}} {{π|6. 
ΤΠ ᾿ἱπιᾶρὸ οὗ [6 ““ ν]σἴοΥΥ " οὗὨ Ὀεϊϊονοῦς το 
ΟυΓ5 ΘΟΠΒΙΔΠΕΥ ἰῇ τ [οῆη ἀπά ον, ΕἸ βονγῆοσο 
1 5 ἔουπά ΟὨΪΥ ἴῃ οπλ. Υἱ}}. 37, ΧΙ]. 21. 

ΧΎΠ. ΤῊΣ ΡΚΑΥΕΚ ΟΕ ΟΟΝΒΕΟΚΑΤΙΟΝ. 

1. Τ5 σμδρίοσγ βίδηαϑ Δομο 'η ἴΠ6 (σοβρεῖϑβ. 
[τ σοηΐδιηβ ννῆδῖ Δ ὈῈ πλοϑὲ ΡΓΟΡΟΥΙΥ οδἰϊοὰ 
ὁ Π6 1 οτὰ β Ῥγαγοῖ,," ἴῃς Ῥγαγοσ νης Ηδ 
Η! πι5ο]Ε ιιϑοὰ ἃ5 ἀ ἰδ ηρυϊϑηθά ἔγοπι (μαι  Γ ἢ 
ΗΘ ἰδυρῆϊ ἰο Ηἰ5 ἀϊβεοιρθβ. Οπἡ οἵποῦ οσσαβίοπβ 
ννὸ τοδὰ {παὶ {μ6 1 νοτὰ “" ργαγοά " (Μαῖϊϊ. χιν. 
21 ἈΠ ρΑΓΆ 16]5, Χιχ 13: Μαῖῖκ 1. 3ς: [ὐκὸ 
1}. ἀὰ, ν, τό, ἴἰχ. 18, δ ἔ,, χὶ. 1), Ὀῖ ΠΟΓΟ 
(6 σοπηρίεῖο οὐ] ης οὗ ννῆαῖ Ηδθ καϊά 5. ὑγο- 
βογνοὰ [ὶἢ 1Π]5 γόβροςΐ 1[ἴ 15 ποιςοδῦϊο {παῖ 
1ῆ6 οἴμοι Ενδηρο δία ἢᾶνὸ τεσογάθα ννυογὰϑ 
υϑοὰ 5ΠΟΥΠΥ δξιογνναγάβ δὶ οί θοηδηθ (Μαῖῖ. 
ΧΧΥῚ. 26 ΗἾ, Δηα ράᾶγα] ]ε15). ὙΤἼ6 πρϑᾶγοϑὶ ραγα]]οὶ 
(ο {6 Ῥγαγογ ἰ5 ἴῆε Τ βαηκϑρίνιηρ ἰη δίδει. χὶ. 
ἃς ἢ, δ1 [οὁδη, 1ἢ τηδῪ Ὀς Δὐἰάδά, πενοῦ βρθᾶκϑβ 
ἴη ἢ]5 παύγαῖνο οἵ ἴῃ6 ΤἉογὰ 85 “ΡΥΔΥηΡ.,᾽, 88 
{ἢ οἵἴμοῦ Ενδηρο σῖβ ἀο, Ὀιΐ Οἢ οπὸ οσζᾶϑίοη 
δε εἶνεβ ννογά5 οἵ {πδηκϑρίνιηρ νὨ ΙΓ ἢ ἹΠΊΡΙΥ ἃ 
ῬΓΟνΙΟυ5. ΡΥΔΥΘΓ, χὶ. 41 ἢ, πὰ οὐ δῃηοῖποῦ 
οςοδϑίοη ἢδ ξῖνοϑ ἃ Ὀγιθῖ ργύϑῦ: χὶϊ. 27, Ὡοῖδ, 

Δ. [5 ϑνϊάεπε ἔἤτοπὶ Ὁ. ᾿ ἴπαὶ (Πς6 ὈγΑγοΥ 
νγᾺ5 βρόκθη αἱοιιά (ςοπὶρ. Μαῖῖ. χὶ. ἃς 8... 
ἌΝ ΉΙ6 1 ννὰ5 ἃ σοιμημληίηρ οὗ ἴἢ6 ϑοη ν ἢ 
ἴπο Βαΐδοῦ, 1 ννᾶβ δὲ ἴΠπῸ βᾶπιὸ {ἰππὸ ἃ πιοϑὲ 
50]6ΠΊΠ ἰοβϑοη ὈΥ ἰῃε Μαβῖοσ ἔογ {πε ἀἰϑοὶρ]ο5 
(νυ. 12). ΔΊ βυργοπηα ογβίϑ οὗ ἴπὸ 1,ογὰ 8 
ννοσκ ΠΟῪ ἡνεγὸ δ᾽ οννθὰ ἴοὸ 1ἰϑίθπ ἴο (6 ἱῃίοσ- 
Ρτγοίδίίοη οὗ ἰΐ5 σουγϑο δῃηὰ 1556, δηα ἴο ἰθᾶσῃ 
{πε παίιυγο οὗ ἴῃς οβῖςε ννῃϊοἢ πον μαά δεοι- 
56 |νοβ ἰο 14]. ὙὍὴδ ννογάβ ἂγθὸ ἃ γονοϊδιίοη οὗ 
να Ηὀ ἀϊάὰ «πὰ νυν] ]οὰ ἔογ πιόπ, ἂπά ἃ ἴγ06 
οὗ ἐμαὶ ἔε]]οννβρΡ ἢ ἴῃς ΕΔίθοΣ Ἰη νυν οὶ 41} 



51 ΙΟΗΝ. ΧΡ. τ 2 “ὁ 
6 ΔΟσοΙρ 5 ῃοᾶ, Ὑδλοδίηρ 5 στουννηθὰ ὉΥ͂ 
ῬγΆγοΥ. ϑιιοὴ ννογάβ, ποννονοῦ {{|ὸ ἀπάογ- 
δἰοοά «αἱ {πὸ {Ππ|6Ὸ, ννεγὲ ᾿ἰκοῖγ το Ὀς ἰγοασυγοὰ 
ὉΡ, δηά ἴο στον Ἰυτΐποιι5 ὈΥ [6 ἀϊνίπο ἰθαςἢ- 
ἴηρ οὗ ἰδίου Ἔχ ρουϊθηςα. 

4. ὙΠΟ 5 Π0Ὸ ἀϊτοοῖ ονϊάδηςοο ἴο 506} 
ψΒογο ἴῃς Ῥγάγοῦ ννὰβ υἱζεγοα. [1 15 πχοϑδῖ 
Ὠδίαυγαὶ! ἰὼ βΌρροβθο ἴδαῖ ἵξ ἔυ]οννοά αἀϊγες 
αἴϊοσ [6 εἴοβο οὗ ἴπθ δά ἄγεβϑβ ἴο ἔπ ἀϊϑεῖ ρὶεβ 
(χυ!. 33): δηά ἴπ ἰδὲ ςᾶϑ {πδὶ 1ἴ ο]]οννοὰ 
νυ δουΐ σἤδηρο οἵ ρίαςθ, ΤῊ ἀϊθοουγβοβ δρδίη 
ἴῃ ο΄. ΧΥ.,) ΧΥΪ. 4|1ὉὉ7 πὸ Ὀγοακ, ἀπά, {που ρὰ 
ΠΟΥ ΠΊΔΥ πάνθ Ὀδθῆ ϑρόκθὴ οἡ ἴδε γᾶν, ἴἴ 
ΒΡΟΠῚΒ ΠΊΟΓΟ [ΠΚΕΙΥ πὶ Χὶν. 11 τηλτκϑ (6 ἀ6- 
Ρατίυγο ἴο βοπιθ ἔγεβἢ ϑροῖ πῃ Ὡς σΠδρίοιβ 
χνυ.---χυῖ. Ὑ Γ βροκεῆ. δὲ [οἢπ᾽8 υϑᾶρθ 
δάπι 5 συ ς ἢ ἃ σἤδηρο οὗ βοθὴθ που Θχρ]οῖ 
ποῖσε; δηά ἴδ βεσοπάὰ ρτοιρ οὗὨ ἀϊϑοοιυγϑοθ 
ἔοτπῃϑ5 ἃ ἀϊξίηςῖ ννῃοϊο, νυ] ἢ δἵ ἰϑαϑὶ βιιρρεσὶϑ 
ςοτγτεβροπάϊης οχίεγηδὶ σοπα 0 η8. 

[15 ΘΟΔΓΟΟΪΥ ΡοβϑΌ]6 [Ππδὶ σμδρίοιϑ χν., χυΐ. 
σουϊὰ πᾶν θθθῃ βροίκθῃ 1ῃ ἴῃο βἰγεοῖβ οὗ 186 
εἰϊγ. [15 ἱποοῃςεν0]6 παῖ οἷ. χνυὶϊ. 5ῃοιι]ὰ 
αν Ὀδεη βϑροκθὴῆ δηγθογε οχοθρὶ ὑπάεγ 
οἰγουπηδίδῃςοβ βιϊοὰ ἴο 159 ὈΠΑΡΡΓΟΔΟΠΔΌΪΘ 
βοϊθιηγ. ΤὍμε σπαγαςῖοσ οὗ ἴπε ἀσδβοθηΐ ἴο 
[π6 Κιάτοῃ, ἀπά οὗ ἴῆ6 στουπά οη ἴπ6 ννυϑϑΐογῃ 
5ἰή6, ἀοεβ ποῖ δῆογά ἃ βι! δῦϊο Ἰοςαὶγ. ΤῈ 
ὌΡΡΟΓ σμδιιθοῦ νγὰ5 ΠΟΥ ΔΙΪΥ ἰεξὶ δὔογ χὶν. 21. 
Οπς 8ροΐ φἰοῃθ, 85 11 βθθπΊβ, σοπι ίηοθβ 411 παῖ 
5. Γοηϊ το ἴο 545 (6 ἱπιροτί οὗὨ π656 1δϑξ 
τνογάς, ἰῆς Τεπιρὶε Οουτί5. [ἴ ΠΊΑΥ 6 {πι6 
(πδὲ ἰῃοτὸ ἰ5 ποϊδίηρ ἰῇ (6 παϊταῖϊνε ΜΨὩΙΟὮ 
Ροἰπΐ8 ἱτηπιοάϊαίοὶν ἰο ἃ γἱϑὶῖ ἴῃθτο ; Ὀυΐϊ της ἢ 
1 ϑνηδὶ ἰ5 γοοογάδα ρδϊηϑ ἔγεοϑῇ ϑἰσηϊβοδηςο 1 
τοχατάθα ἴῃ σοπποχίοη ἢ [ῃ6 5οδὲ οὗ 1ῃ6 
οἷά ννογβῆϊρ. ΤῊΣ σδηΐγαὶ οδ)εςΐὶ ννᾶ5 ἴΠ6 στοδξ 
Οοϊάεδη Νίπε (ςοπηρ. Εεγρυβϑοη, "ΤΠΏΘ ΤοΠΊΡΪ68 
οὗ {86 [ἐνν5, ρρ. τςὶ 1), ἴτοπῃ ψνῃϊςἢ ἴΠ6 
Ι,ογὰ ἀοτινεὰ ἴῃς ἔρυτο οἵ Ηἰ5 οὐ νἱίδὶ 
τοϊδίίοη ἴο Ηἰβ5 ρεορῖὶθβ. Ἐξ νεγγιίηρ Ὡς ἢ 
ΒΡοΟΚο οὗ ἃ ἀϊνῖπε Ῥγεβθῆςθ ξᾶνθ ἔογος ἴο ἴπῸ 
ΡΓοπηῖβο οὗ ἃ πεν Αἀνοςαῖθ. Ὅῆο νγαγηίηρ οὗ 
Ρεγβεουτίοη δηὰ τγεὐεσϊίοη ἔοι πα ἃ σΟπιπη ἘΠ ΙΔΤΥ͂ 
1η ἴθ βοθῆθϑ νν ἢ Μν ὨΙσἢ ἴΠ6 ἴορί αά Ὀδθη 
δϑϑοςίϊφιοα ἴῃ {Π6 δὶ ἕθνν ἀδγβ. Νονῆορῖο, 85 
ἰἴ ϑϑοβ, Ἴοουϊά {πὸ οὐ] πὸ5 οὗ ἴῃ δυΐυγο 
βρ' Ππῖυα] Ομυτοῆ Ὀ6 πῆοτα ΠΕΚ ἀτάννῃ ἴπδη ἴῃ 
ἴΠ6 βαποΐυδγυ οὗ {π6 οἷά Ομυγοῦ. Νονβοτο, 
1 8 εἶθασ, οουἹὰ ουὖὐ Ηἰρ ῬΡηεβὶ πιοῦο ΠΟΥ 
οὔεσ Ηἰβ νοσκ δπὰ Ηιπηϑεῖῖ δηὰ δο]ϊενοῦθ ἴο 
(Π6 Εδίμογ, ἴδῃ ἴῃ ἴῃ6 οπθ ρ]δοθ ἰῇ ψ Πῖς ἢ 
Οοά δά οσἤοβθῃ ἴο 5εῖ ΗΙ5 Νδιηδ. 

[1 πᾶν ἱπάθεὰ ἤν θθθη ἢοΐ ὑπυϑιι8] ἴον 
ῬΆβομαὶ ρΠ] τῖπιβ ἴο νἱϑι [Π6 ἴοπλρί ἀυτηνς 
[π6 ηἰρϊ. ΑἸ Ἰεαϑὲ ἱξ 15 τεοοσγάθά [δι αδἱ {Π6 
Ῥλβϑουογ “" ἰἴ ννᾶβ ἴη6 συδίοτῃ οὗἩἨ [ἢ6 ῥγϑϑίβ ἴο 
ορϑῃ ἴδ ραῖεβ οὗ ἴδε [οταρ]6 δἵ πιά πιρ τ᾽" (ἐκ 
μέσης νυκτύ:) (105. "Απεϊ.᾽ ΧΝΠΠ. 2.2). ϑύυςἢ 
ἃ Υἱβίϊ, 1ῃογείοσο, ἃ5 85 Ὀδθη ϑιιρροϑεά, 15 ἰῃ 
ὯΟ ὙΑΥ ἱργοῦ δ Ϊ6. 

4. ΤῊΪβ ργᾶγεῦ οὗ σοηϑεοοσζαϊΐοῃ 18 [6 σοπ- 
Ῥἰεπιεης ἴἰο {πὸ Αξοηγ. ὙΠογο 15 πο ἱποοη- 
δἰϑίεῃογ. δεΐνγεοη ἴδ ἧἴνγο ρᾶγίϑ οὗ ἴῆ6 οὔθ 
ἢ] οοηῆϊςί. Ὑ᾽οννοά ἔτοπι ἴῃς ἀϊνίπε 546, 

ἴῃ 15 Θββϑθητ]] οἱοπγθηΐβ, [6 υἱσίουυ νγᾶ5 στοη 
(χι]. 31). Μιεννοὰ ἔγοπι [6 Ὠπιδπ 5ἰάθ, ἰῃ 
115 δοῖι 8] γα] )βϑαϊίοη, ἴῃς νυἱσίΐοσυ νγῶβ γεῖ 
ξαΐυγο (χῖν. 30). ΑΙ ἢυπιδη ἐχρεσγίομος ὈΘΆΓΒ 
ὙϊΠ655 ἴῃ σοπηπλοη [ἰδ ἴο [6 πδίι γα! 6855 οὗ 
ΔΟΌΓυρε ἰγδηβιοη5 ἔγουη ᾽ογ ἴο 58ά 655 ἴῃ [86 
Πσοπίοπιρ]αἴίοη οὗ ἃ ϑυργεπιθ ἔτ]. ὍὙῊΘ 4050- 
Ἰυΐς ᾿πϑσῃς δηὰ ἔογοβιρῃζ οὗ Ο γβε πηαῖκοβ 
ϑςοἢ ἅἃπ δ] οσῃδίίοη ὄυόη πλοῦ ἱπί6}}} 1 0 16. 
Ης οου]ά 566, ἃ5 πδῃ σδηποῖ ἀο, Ὀοΐ ἴΠ6 
ςοτηρίεΐθπθ55 οὗ Ηἰς5 Πυπιρῇ δηὰ (δ6 συ εγης 
ΚὨγουρὴ ΒΙ ἢ ΙΕ ννᾶβ ἴο Ὀ6 ρσαϊηθά. ϑοπιθ- 
τηϊηρ οὗ ἴΠε ϑᾶπὶθ κίπὰ 15 σδθϑη ἴῃ ἴθ ςοῃῆθςοξ 
οὗ ἄδερ δπιοϊΐοη ᾿οϊπθὰ νντῃ ννογάβ οὗ ρεγίδεςξ 
ςοηβάδπος αἵ ἴῃς ργᾶνθ οὗ 1 ,αζδγιιβ (Χχὶ. 1, 
23) 33) 25) 38, 40 Π); δηὰ δραίη οἡ ἴπ6 
οσοδδίοη οἔὗἔὨἉ ἴῃς νἱβὶὲ οὗ [6 Οτδεῖκϑ (χιϊ. 22, 
27 ἔν, 30 Κ.). 

ς. Τδᾶδ φεποσαὶ 5οορο οὗ ἴπ6 ργδγεσ, νῃηϊςοῃ 
ἷδ Δἴ Οποθ ἃ ῬΓΑΥΘΓ δηὰ ἃ ργοίοβδθιοη δηά ἃ 
τενοϊδιοη, 15 [Π6 σοηϑυπ)πηδίίοη οὗὁὨ [ἴῃς ΊΟΥΥ͂ 
οὗ σοὰ τπτουξὴ ΟὨγςῖ, ἰὴ. νν ογὰ 1ηοαγηδίδ, 
ἴτοπι βἴδρο ἴο ϑἴδρο, ἰβδϑυϊηρ ἰπ ἃ ρογίδοϊ ὉΠ ῸῪ 
(υν. χἱ ). Το ϑοὴ οὔδεις Η!πΊβοὶε 45 ἃ 
Ρεγίοςς οὔδογίηρ, (ΠΔῖ 580 Ηἰ5 ἀἴβοῖρ!εβ πΊΑΥ ὉΘ6 
οἤεγοα δἴογιναγάς, δηὰ {πγουρῇ ἴδεπη, αἵ τη 6 
Ϊλϑῖ, [6 νγου]ὰ τῆν θὲ ννοῦ. [ἴῃ (δ6 ρογίθοιϊοα 
ννοσκ οὗ (ἢς ϑανίουγ [ἰε5 [Π6 σοπβοογδίΐοη οὗ 
Βυμπηδη!γ. ΤὍΠῈ ὅϑοη ἀδοΐαγος [Π6 Δοσοιρ 15ἢ- 
τηθηΐ οὗ ἴδ6 Εδίμογ5 ννοσκ, δηά τἢ}5 ἰϑης 
ΔΟσΟΙΏρ] Ἰ5ῃθα οχργοϑϑος Ηἰ5 ονγη νν}}} (τσ. 24). 

6. Το σΠδρῖοσ 4115 Ἰηἴο [ἤγοθ πλδίη ϑθοτοηβ: 

Ι, ΤῊΕ 50Ν ΑΝῸ ΤῊΕ ΒΑΤΠΕᾺΚ (1---)} 

1. ΤῊΕ ὅ0Ν ΑΝ ΗἹβ ἹΜΜΕΡΙΑΤῈ 018- 
ΟΙΡΚΕΒ (6---19) ; 

111. ΤῊΕ 8580Ν ΑΝῺῸ ΤῊΞ ΟἬΌΚΟΗ (20--- 
46). 

ΤὮΟ 5υδοτγάϊηαῖϊο εὐν]ϑοη5 Ὑ11} Ὅ6 5θθῃ [ἢ 
{δὲ ξο! ονυὶπρ δηλ] γϑι8 : 

Ι, ΤῊΕ 50Ν) ΑΝῸ ΤῊΗΞ ΒΑΤΗΕᾺΚ (1---).. 

(λε ρα: αν ἐῤέ δασὶε ἢν δὲ Μμίμνε.) 

ῬΓΆΥΘΥ ἴοτ ἔγοϑῇ βίοσυ 25 [ἢ6 σοπαάϊξοη οὗ 
106 ἘΔΙΒΟΣ᾽ 5 σἸοσυ (1). 

ϑυς ἢ ννᾶ58 ΟΠ τσ 5 νγοσὶς οὐ δασίἢ ἴῃ 15 
αἴτὰ (2), 
ταοϊμοά ( 3). 

ΤῊΗΐ5 ῃδὰ Ὀδδοη δοςοπιρ)] 5ῃδά (4). 
ΑἸ γιὲ ἰπογεέοτε οἷδίτηβ ἴο τόϑιιπὶὸ Η]8 

ΕἸἰΟΥΥ (5) 

11. ΤῊΕ ὅ0Ν ΑΝῸ ΗἸΒ ἹΜΜΕΘΙΑΤΕ 118. 
ΟἸΡΚΕΒ (6--- 9). 

(7δε Ἐευείαίίοη ο ἐδὲ Ἑαιδεν ὁγ ἐδὲ 8οπ.) 

οσ, ΤΕ σονοϊδίίοη ξίνοη δηὰ δοσορίϑα (6---8). 
28. ΤΠ ἀϊδεῖρ᾽εβ. νναϊομοὰ ονοσ ἐπουρῇ ἸοΙ 

9---11). 
4. 6 ραϑὶ ψοὺκ δηὰ ἴδ6 ἔμζυδ 81πὶ 

ᾳ:,: 3): 
4. ΤἼπε σοηΠίςϊ δηά (Πς 5ἰγθηξίν (14, 14). 
5. Τὸ ἰβδυε (χ6---19).. 
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δὲ ὑνογάβ βρᾶκε 7εβϑι8, δπά 
ππεὰά ἃρ 8 ἐγε8 ἴο Πεᾶνεη, 

πὰ κα, Ελίμογ, τὴς ΠουΓ ἰ9 ςοπΊδ ; 
δον τῆν ὅοη, τῆδξ ΤΏΥ ὅοη Ἃ]50 
ΤΊΔΥ ΡἱοΓν ἴδ δε: 

Π. ΤῊΕ 850Ν ΑΝῸ ΤῊΗΕ ΟΗΚΟΗ (2ο---16). 
(1Ρε Κευείαξίοη οὗ δε ϑοη ἰο ἐδε Οδεγοῦ 

απά ἰο ἐδε «αὐυογ 4.) 

:. ΤΠ υηϊγ οὗ ἴδ6 (μυγοὴ ἴῃς σοην!οςίοη 
οὗ [6 ννου]ά, 

ΒΥ {86 ἢ οὗ Ὀ6] ανοῦβ το σοπιθ (20, 21). 
Υ {86 βἴοτγ οὗ ἢ ἀἰ5ε!ρ[65 (22, 23). 

2. Ἴ 6 ῥγόρτεβϑ οὗ γονοϊδίοη. 
ΒΥ 1ῃε σοπίεπιρΙ|ξίοη οὗ {πε φίοσυ οὗ δε 

ϑο0η (24). 
ΒΥ {86 γονοϊδίίοη Ἐπγουρἢ [ἢ6 δοὴ οὗ ἴπ6 
ἘδΙΠοΓ 5 πᾶπὸ (2ς, 26). 

Ι. ΤῊΣ 50Ν. ΑΝῺῸ ΤῊΕΞ ΒΑΤΗΕᾺ (:--- 4). 

1-- δ. ΤΒο ςοπιρίοίίοη οὗ ἴη6 ννοσῖκ ρίνθη 
ΌΥ ἴπὸ ΕδΊΠοΥ ἴο τἴῆ6 ϑὸῃ ἰ5 ἴπ6 ρτοιπὰ ἔογ 
Η!5 ρου γίης Ὁγ με δΐμετ. ὙᾺῸ ψνοτκ οὗ 
(ες ϑοὴ νγᾶϑ ἴο ξῖνο οἴογῃδὶ [16 ἴο πιθη. Ὅ15 
16 15 τὴς. Κπον]οάρε οὗ Οοά. Τὸ ίογυ οὗ 
ἴδ ϑοη, ζεβῦπς ὕροη Ηἰ5 ρογίοςϊθα ννοσῖκ, 15ϑυ65 
τδογοΐογε ἴῃ ἴῃ6 φίογυ οὗ ἴθ Εδίμεγ; ἔογ ἴο 
Κηονν Οοὰ [ἰ5 ἴο γίνε Ηΐτὰ Βοηουκ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ, 1. Τρεῖς «υογ4] ἘΠ 989 
ὉΒ1πκ8 (ταῦτα). ὙΠῸ τεΐεσοηςς ἴα ἴο [Πδῖ 
ὙΒΙ ἢ ῥτγοσθάεθ. ὙΠὸ ],οτγά σοπιρίεϊοεὰ Ηἰ5 
ψοταβ οὗ ννγηιηρ δηὰ πορὸ δπὰ ἴονεὲ ἢ 
[Π6 Πηδ] δϑϑιγαηςο οὗ νἱοΐοῦυ, δπά ἴβθη Ηθ 
Κυγηο ἔτοπὶ δατίῃ ἴἰο ἤδανθη, ἔσγοπι ἴδ ἀ15- 
οἸΡΙ65 ἴο {πὸ Ἐδίποσγ, ἔγοπι ἰθάσῃίηρ ἴο ὈΓΑΥΘΥ. 

ἠβεά ὠρ... ἀπά «αἰά... 51 Ἰοδηῃ ἀοθβ ποῖ 
δοεραγαῖο ἴΠ6 ἴννο δοῖϊομβ: ΕἸΣΌΒΚ πρ... Ἀ 9 
Βαοιὰ... Ὑπὸ (γαῖ πιᾶγῖβ δὲ οὔςθ ἴπ6 ποὺ 
τορίοη ἴο Ὡς ἢ (Π6 τπουρἢϊ5 οἵ ἴδε [,ογὰ ἃτὸ 
ἰυτηθά, ἀπὰ [πε ϑεῆβε οἵ ρογίεςϊ ἔθ] νυ βἢ 
νἢ 1ΠῸ ϑρίπυ4] νου ά. ΟοιρΡ. ςἢ. Χὶ. 4; 
Γυκο χνῇ!. σ.2:; Αἥςϑ Υἱ!. ςς. 
ΤΠ δἴτπὰρ ἔοστῃβ ἃ πδίυγαὶ σοηίγασξ ἴοὸ 

ΓῸΚο χχῆϊ. 41, δά ρᾶγα]]6]5. 
Ῥαϊδογ) υὖ΄. ς. ΤΊ, 24, (ἢ, χὶ, 41, ΧΙ. 27 ἔ 

Μαῖϊ. χὶ. δε; (κὸ χ. 21); [Κὸ χχΙ. 42, 
ΧΧΙΝ. 34, 46. ΟομρΡ. [υὑκὸ χὶ. 2. ΤΉ (ὈΓΠὰ 
οὗ {π6 ρϑιτίοπ ἱποϊυάδ5 ἴπ6 ρτουπά οἡ ννῃϊοῇ 
1 τοϑῖβ, (ἢ αρϑοϊιῖο γοϊδιίζοη οὐ ἴπ6 Εδίθοῦ ἴο 
[δε δοη. ΤῊ ὈΓΑΥΟΓ ἰ5 ποῖ Γοραγάδα 45 ἀἸγοςῖΥ 

ΤΥΒΟΠΑῚ (σίογν γνιο; σοπίγαϑι χὶ. 41); ΠΟΥ 
15 1ἴἴ ἴῃ ἃ πηΐνογϑαὶ ἴγρο (Ο Οοά, σίογ ; 5368 
ΠΚ6 ΧΥΪΙ, 11, 13, δπὰ Αἰδὸ Μαγκ χν. 34). 
ΙΕ τὴὸ ῥγάγοῦ νγᾶβ (85 5 {|κ6]7} ϑροϊκθῃ ἴῃ 
Ατδπλξϑη, νὰ σδπποῖ Ὀυϊ τος 8}} Ματγὶς χῖν. 46; 
Άσοχη. νἱϊϊ. τς; ΟΔ]. ἱν. 6 ( ̓Αββά). 

ἐδ ῥοωγ (Οοπῃρ. νἱϊ. 30, νἱῖ!. 2ο, χὶϊ. 23, 
ΧΙ. 1, ποίθ, ΑἹ] {ΠπῸ εἰγου πιδίδηςοβ οὗ γοάθπιρ- 
Ὅοη ρῥτοςθοεθα (}: εονιδ, σουῃρ. 11. ων ΔΟοοσά πη 
ἴο ἃ ἀϊνίπο ἰᾶνν. [ἢ ἴπὸ δοςοιηρ ἰϑηπηθηΐ οὗ 
[18 ἴΠποτο 18 πο ἀοἰαΥ δηά πο ἢιδϑβῖδ. 
εἰογ 187) 8οη, ἐδαέ 167 (ὈἈ.Φ) 80η...»Ω7 

ὡς 666. 

51. ΙΟΗΝ. ΧΥΊΙΙ. [ν. σ, 2. 

2 “ΑΚ ἴδου δαβϑὲ ρίνεπ Ἀΐπὶ ροννεγ 1, δέαξι. "δ. 
ονεῦ 4}} ἤδβῇ, τῆλ ἢς βῃουϊά ρίνε 
εἴογηδὶ ᾿ς ἴο 48 ΠΊΔΠΥ 438 ἴῃοιι ᾿δϑβῖ 
δίνεη ἢίπι. 

(οπιῖξ α.0)...1] ὙΠΕ “Ἢ φογγίηρ " οἵ ἴῃς ϑοη 
ἰ5 {π6 δ] Ποῦ πιδηϊοϑίατίοη οὗ Ηἰβ5 ἴσιο πδίυγο. 
ἼΤΠΙ5 πιδηϊοϑίδιίοπ, σίνοπ ἴῃ ἀπὸ ἕδεοῖ οἵ Ηἰς 
νἱοΙΟΥΥ ονοῦ ἀθδίῃ, Θϑι Ὁ] Ι5μθὰ Ὀγ ἴηὴ6 Ἀδβυτγ- 
τοοϊΐοη δπά Αϑοθηβίοῃ, 15 ϑεῖ ἔογίῃ 85 μανίην 
ἴογ 115 οπὰ {δ6 ἤλ Ποὺ πηδηϊεϑίδίίοη οὐ {86 
Ἐδῖμογ, [{ 15 Ἰγουρσῇ ἴΠ6 ϑοη ἴδαϊ πηρὴ κπονν 
δηά 566 ἴη6 ΕΔίΠοΟΥ, οἢ. χὶν. γ ΗἾ : δπὰ 1ῃ6 οπὸ 
πὰ οἵ 4}1 ννογκ δηὰ οὗ 41] ραγί!4] οπάς 15 ἴῃ 6 
Εἰογυ οὗ ἴδ δίμοσ, ΤῊ “ βἱογιἔγιπρ " οὗ {π6 
50ῃ πγιϑὲ ποΐ δ6 ᾿ἰπιϊῖοά ἴο Η!5 βιιρρογῖ ἴῃ τῃ6 
Ῥαββθίοῃ, ΠΟ ἴο Ηἰβ νυ] άθγ δοκπον]θάρτηςηϊ, 
τπουρὴ (πὸ τονοϊδιίοη οὗ Ηἰς Βοίηρ ἱποϊυ 5 
1η6 {που ρῖ5 ΒΓ ἢ ννογὸ συρροσίοά Ὀγ {π 686 
ΡΑΓΙΙ4] ἰηϊογργοίδιίοθβ. (ΟΟπῃρ. χἰϊ. 22, ποῖδ. 
ὙΠΟ ἴγιθ σΟΠΊΠΙΘΠΔΙῪ Οἡ ἴδ6 νγογάϑς ἰ5. ΡΗ]]. 
ἰ. ο Τ᾿ ᾿ 

[τ πηυδῖ 6 οὐϑογνοά (παῖ [6 ῥγΑγοΊ ἰ5 6χ- 
ῬΓΟβϑοα ἵἱπ δὴ ἱπιροίϑοηδὶ ἕοστη. [ἰ ἰ5 θαϑοα 
ὉΡΟΠ Θβ5θη[14] γοϊαι!οηβ (267 8οη, "δε ϑοη, ποῖ 
»ῃσ, 1). Ιπ τιῖ5 τοϑροςῖ τἴ σογγοϑροπάϑ ἴο ἴδε 
Ῥτοπη56 ἴῃ 5. 11. 8. (Οομρ. Υἱ}}. ςο. 

ΩΦ. 41: ἐϑομ ῥα} φίνεπ δὲ» ῥοτυον...Ἷ Ἐν θὰ 
828 που καγνοδὺ Ἀ1π| δυνοΟΥΥ... Τρ 
ςοπηρίοίο οἰοναίίοη οὗ ἰς [ποαγηαῖθ δοὴ ἴο 
Η!5 ἀϊνίπε σίου νγὰ5 ΠΟΟΘΘΘΑΓΥ ργοσ ρροβθοά 
ἴῃ Ηἰς πιϊδϑίοη. Ηθ γχεςεϊνοα ἃ ἰδριεπιαῖο 
ΔΟΪΠΟΙΠΥ (ἐξουσία) ΟΥΘΓ ΠυπΊαΠΙΥ 85 115 Γι 
Ηϑρδά, δηὰ ἴῃ 15 σοι ΟὨΪΥ Ὁς οχεγοϊϑοὰ ἴῃ 115 
Πιΐποϑ5 δέογ [ἢ6 Αϑοθηθίοη. Αἵ ἴπὸ 5λπ|ὸ {1π|6 
16 οχαϊξφίίοη οὗ [6 ϑοὴ 85 ϑανίοιγ Ἵαγγιοὰ 
νι ἢ τὸ [6 βἱοτγ βοδίοη οὗ ἰπς Βαΐδοσ, 85 [86 
βρη οὗ ἴΠ6 οἴεγηδὶ [6 νης Οἢπϑί ϑοηΐ 
1Ὠγουρὴ {πὸ ϑρί τ ἔγοπι ἤθάνθῃ. 

ὕλου εανοβῖ... ΤῊ οτγὶρίπδὶ σμαγχο οὔσθ 
Εἴνεη (ἔδωκας) 5 ἰγεδίοα 845 1π6ὸ σγοιιπά δπὰ 
τλεάϑο οὗ [6 ὈΓΑΥΟΓ ἴογ [15 δι] Εἰ πηρηῖ. 
Νοιίηρ 15 5δ! ἃ οὐ ἱπλρ 16 845 ἴο ἴῃ Ξονεγει ΠΥ 
οὗ [Π6 δοὴ ονεγ οἴδεγ ογελῖθα Ὀείηρβ (ἐκ. 
Δη5 653). Ηἰ5 οῇῖος ἰ5 γοραγάδαά ὈΓΠΛΔΓΙΪΥ 1η 
Γοϊδίίοη ἴο πηδῃ [Δ] ]θη. 
ΔΌΒΟΣΙΥ] ΟοΡ. οἣ. ν. 27); Μαζί. νἱ]. 

29, ΙΧ. ὅ, ΧΧΥΪ. 18. ΕῸΓ ἴΠε φοηϊῖνο (π. σαρ- 
κός) 5εὲὲ Μᾳαῖί. χ. α; Μαζγκ νἱ. 7. 

αἰ! 340] ὝΎὝΠΕ ρἤγαϑο, ἰ5 ἴη6 γεηάθτηρ οὗ ἃ 
Ηεῦτονν ρῆγᾶθε ΟἽἹΦΨ 992) νηοῦ ἀεβοτίθεβ 
τηδη κί ηά ἴῃ {ΠΟΤ ννεακῆθϑα δης ἰγδηϑιουΠ655, 
ἃ5 ςοηϊγαϑίοά τῆ [Π6 πιδ)]οβίγ οὗ σοά, Οσεη. 
νἱ. 12; Ῥβ. χν. 52, οχῖν. 21; [54]. χὶ. ς ἢ, 
ΧΙΧ. )ό, Ιχν]. τό, 23 ἢ ; οοὶ 11. λβ: Εζοκ. χχ. 
48, χχὶ. ς, |[6γ. χὶ. 12, χχν, 31: [οὗ χὶϊ. το, 
Χχχῖὶν ἴς: ἂπὰ ἔτοπι [ἢδὶ οσἰάθ οὐ {Πεὶγ πδίυσο 
ἴῃ ΨΏΙΘΒ [ΠΟΥ ἀγὰ ακίη ἴο, δηά γοργεβοηῖ, 186 
ἰοννοῦ ννουἹὰ, σσεη. νἱ. 10, υΥἱῖ. τς ἢ, 21, νὴ}. 
17) ἰΙΧΟΊΣ, τς ΕΗ, 5. οχχχνῖ. ἃς; [εγ. χχχίϊ, 
27, Χῖν. ς. 

οαιρ. Μαῖς. χχίν. 22; [υυὐκὸ ἱ1. 6 ; ΑςὶΣ 



ΩΣ 51. ΙΟΗΝ. ΧΥΊΙΙ. 
.2 Απά τἢ 15 8 ΠΠξπ εἴεγηδὶ, τηδλὲ {ΠΕ πά [6515 Ο γίβε, τνβοπὶ του ἢιδβῖ 

ταῖρἢς Κκηονν ἴῃς [ἢ6 ΟΗ]Υ ἴγιε (ὐοά, 5εηΐ, 

ἰ. 1γ; 1 Ῥεῖ. ἱ. 24; οπι. 11. λο: σ Οογ. Ϊ. 
49: ὍὋἉ!. ᾿ἰ. στό. 

Ἐτοηὶ [5 ροϊπὲ οὗ εοἰσῃξς ἴΠῸ ννῇοΐα οἰδιυι96 
Ὀγη55 ουἱ ἐογοῖο!]Υ ἴπθ βοορε οὗ ἴδε [πολγηᾶ- 
τίοῃ, 45 ἀεϑίρηθά ἴο Ὀγίπρ ἃ ίρθογ [τὸ ἴο τμδὲ 
ὙΙοἢ ἴῃ 156} ννᾶ5 ἱπσοδρδῦϊε οὗ τοραϊπίης ἔε]- 
ἰοννδῃΐρ ἢ Οοά. Οοιῃρ. ἱτεη. " Αἀν. ἢφτ, 
ν. τό. 2. 

Αἴ [86 5πὶ6ὸ {πιὸ ἴῃ υηϊνογβα Ὑ οὗ [86 
Οσοβρεὶ ἰ5 ἰδ! ορεῆ. Νοὶ 8]]} [5γδοὶ οηἷγ (υκὸ 
1. το, αἱἱ ἐδὲ ἐκ, Μαῖϊ. χν. 24), δυϊ 41] 
ΒΙΠΊΔΗΠΥ ἀγα τῆς 5ι)εςῖ5 οὗ Μεββίδῃ (Μαῖί. 
ΧΧΥΠΠΪ. 19). 

ἰθξ...19 ΑΓ »ΙΩΗΥ σα. ἰδομ ῥα’... ὍΤΠὸ 
οὔκίπαὶ ἕο οὗ ὄχργεβδίοπ 8 σεπλγκδθὶο : 
Ῥδδὺ 8411 τὉιδ᾽ (πᾶν ὅ) ἴποιι πδσὺ εκἰνϑα 
Ἀ1π 0 ΘΙ 0 ΒΒΟΙ]ά κἰγο. Τὸ ΟΠ γ5- 
(1Δ0ὴ ὈΟΩΥ 15 γβὶ ργεθεπῖθα ἴῃ ἰΐ5 ὉΠ 85 ἃ 
ὙΠΟΪΘ, ἂἀπάὰ τποη ἴῃ 15 ἰηάἀϊνίἀυδ] τηθτ θεῖ. 
(ὐοπΊρΡ. ν. 24, Υἱ. 37. 

ΤὨΘ ςοηῃίγαϑε ἱπιρ]οὰ ἴῃ αὐ ,ρ ἀπὰ αἱ] 
ἐδαὶ ῥα: δέεη φίυεη, τλΑγκθ ἃ τηγϑίογυ οὗ τῃ6 
ἀϊνπο ννοσκίηρ ν᾿ Ὠ ἢ ννὸ σάπηοΐ υπάἀογϑίαπά. 
ΤῊδ βονυθγοι ΠΥ ἰ8 υηϊνεγβαὶ, [6 ργοβοηΐ Ὁ]655- 
ἴὴν 5 ρασγίίδὶ, (Οοχῃρ. ἰϊϊ. τό. 

8. “πώ δὶς ἡ ἔξ. εἰογπαὶ (6 1179 
ΘΥθΣ281)}] Τῆς ἀοβηϊίοη 15 ποῖ οὗ ἴΠ6 ϑρῆετο 
ἐπ 1614), Ὀυϊ οὗὨ ἴΠ6 δϑϑρῆςθ οὗ οἴθγῃδὶ 116 
ἰὠξιω ΧΙ. το). ὍΠῸ 8ιδ]εςῖ ἰ5 ἴδίκθη ἔτοπὶ 
ἴπ6 ΟΓΠΊΟΓ οἰδιι56: Τε ἐξ εἰογπα ---ἰὴο 16 
οἴειτιαὶ, οὗἨ νι Οἢγισὶ δὰ )ι5ῖ πον (45 
Ἔνθ) ϑροόκθη (ἡ αἰώνιος ζωή)---ἶν ἐῤίσ, τραΐ....Ψ 
Εἴογηδὶ 1ΠῸ 1165 ποῖ 50 πιο ἴῃ ἴπ6 ροβϑθβϑβϑίοῃ 
οὗ ἃ ςοτηρίεϊοὰ Κηονν]οαρο 45 ἴπ 16 ϑίγινίπρ 
Αθοῦ ἃ στονίηρ Κπον θάρο. ὙΠῸ ραξ (ἵνα) 
ΟΧΡΓ65565 Δη Δϊπὶ, 8Δηὴ δπὰ, δηὰ ποῖ οἠἱῃ ἃ ἕδεῖ. 
ΟομρΡ. ἰν. 34, Υἱ, 29. 80 ἴοο ἴδε ἴδηϑο οὗ {Π6 
νοΓὉ (γινώσκωσι) τηᾶγκ8 σοπίϊπυδηςς, ῥτο- 
ἔτοβϑ, Ἀπά ποΐ ἃ ρογίεςϊ δη ραϑὶ ἀρργεῃοηβίοη 
ξλϊηθά οὔποθ ἴογ 4|1.. (Οοίῃρ. υ. 232. χ. 48: 
1 ]οΐπ ν. 2ο; ἌἽἢ. χίν. 31 (ἵνα γνῷ), χὶχ. 4; 
1 Ϊοδη ἰν. γ, 8 (γινώσκει, ἔγνω). 
ὙἼε σοηϑίγαςίοη ννῃὶσἢ ΟσςιΓ5 Ποῦ (αὔτη 

ἐστὶν ἡ αἱ. ζ ἵνα...) 18 σπαγαοϊεπδιὶς οὗ δῖ 
]Ἰοῆη, εἢ. χν. 12: Σ Ϊοδη 11. ΣἹ, 23, Υ΄ὐ 3: 
4 [οῇπ 6. Το ἔοτος οὗ ἴδε δγί! εἰς (ἡ αἱ, 2) 
ΔΡΡΟΘΑΓΒ ἴῃ ἴΠ6 ΟὨΪΥ ΟΠΟΙ ράβϑᾶροβ οὗ ἴπ6ὸ Νὸνν 
Τοβίδιηεηϊς ννῆοτο ἰὰ 5 ἐουπὰ : Αςῖβ ΧΙ. 46 : 
1 Τίηι. νἱ. 12 (. [οὁδη Υ. 20 15 ἃ ἔἾϑε γοδάϊηρ). 
(οπρ. 1: [οδῃ ἱ. 2, ἰΐ. 2ς (ἡ ψ᾿ ΠΣ 
ΤΗο Κπον]οάρε νης ἢ ἰ5 ᾿ἴπ, τπ6 Κπον]οάξε 

Ὑ Ὡς ἔγοπι [86 ἔδςϊς τῃδϊ ἰΐ 15. ν"δἱ 15 αἰνναγϑ 
δάνδποίης (γινώσκωσι, 8566 ἃρονθ), 5 ἴννο- 
[ο]ὰ ; ἃ Κπονράρο αὐ Οοά ἴῃ Ηἰ5 5οΐδθ, 5: ρυθπδ 
Μα)εβίγ, δηά ἃ ἱκπον)ορξο οὗἩ ἴῃθ γενοίαιοῃ 
νυ διςἢ δ διδ5 πιδάθ ἴῃ ἰΐ5 Ηπ4] σοπϑιυχηπΊδίϊοη 
ἴῃ {Π6 πγιϑϑίοη οἵ (τσὶ. ΤῸ τεραγὰ ἴθ ρῆγαβε 
δε ομἷν ἐγμὲ Οοά ἃ5 Ἔταῦτγαςσιπς πότε ὈΟΐἢ 
ἐδέό αῃὰ ῥίριε «υδονε δος αάσ! “οπ4, ἃ ΄σοΠ- 
διγυςίοη δλάορίεα ΌΥ (αβασίυ (Οσασηοσ, " δὶ." 

αὐ ἴος.) πὰ ΟΥ̓ ΠΥ [1,αἴΐϊη ἔπῖμοῖβ ΠΤ Ότ, 
Αὐυφξυξῖπε ἀοννηνίατάς, ΟΥ̓ ἴο τοχζαγὰ ἴῃ Ἰυχῖδ- 
Ροβιϊίίοῃ οὗ ἐῤεε, ἐθε ομἷγ ἱγμ Οοά, διὰ ῥὶρε 
«υδο»»" ἐδοιι ἀϊά:: “οπά͵ ἃ5 ἸΏ ΔΠΥ͂ ΨΥΑΥ͂ ἱπιραὶ της 
πο ἔγὰδ αἀϊνίΠγ οὗ ΟΝ γϑῖ, ὈῪ ςοπῖγαϑε 
(ῃ6 Εδίμογ, 15 ΤΟΙ ἴο πηϊϑιπάογβίδπα [ἢ6 
Ρᾶϑϑᾶβε. [{ 5 γϑδ ΠΥ 50 ἔπαπιεα 85 ἴο πηεεὶ [Π6 
ἴνο σδγάϊηδὶ οὐτοῦβ ἃ5 ἴο γοϊχίουβ ἴγἢ 
νν Ὠ]οἢ 4Γ|56 ἴῃ 4}} {{π|658, [26 οὐτοῦ νος πη 9 
ὀχργεβϑίοη ἰῃ νγΟι 5 ἕογτηβ οὗ ροϊ γί είϑπι, δηὰ 
[ἢ6 οὐτοσ νυ οἢ ἰγοδῖβ (δὶ ΠΟ ἢ 5 ργοραγα- 
ἴΟΤΥ ἴῃ τενοϊδίίοη 8ἃ5 ἤπαὶ. Οἡ ἴδε οὔδ 5ἰὰς 
ΤΏΘη τλκὸ ἴον [Πποπηϑεῖνεβ οὐὔ]οςῖβ οὗ ννογϑῃὶρ, 
ΤΏΔΩΥ πὰ ἱπηρεγίοοῖ. Οἡ ἴδε οἴει 5ἰάδ ὑΠοΥ 
Δι] ἴο τοσορηῖδο Οἢσιϑὲ ἤθη Ηδ σοπιθϑ. ΤῊΘ 
ΡΓΙΠΊΔΓΥ τοίεγθηςθ 15, ΠῸ ἀοιιδὲ, ἴο (Π6 τεβρθο ς;» 
ἔἶνο τ2]5 οὐ Οδηῖ]ο δηά [ἐνν, Ὀυϊ πόδε ἰη- 
αἰπάθ ἴῃ ἘΠοπ θεῖν 5 ἴῃ 6 ΓΥΡΙ᾿Δὶ {Γ14]5 οὗἉ 41} ἀρεβ. 

Ογπὶ οὗ ΑἸεχδηάγια (κά ἰος.) 0.51} τοπιασκ5 
1πῖ ἴῃς κπον θάξε οἵ Οοά 85 ἴδε Ἐδίμοῦ σρδ 
ἰηνοῖνοβ ἃ κηποννοάρο οὗ ἴῃη6 ϑοὴ ἃ5 σοάὰ. Τὸ 
ἔγιιο (ἀληθινός) Οοὰ ἰ5 ἴδε ΕΔΙΠογ γῆ ἰ5 πιδὰδ 
Κποννῃ ἴῃ δηά Ὁγ ἴῃ δοὴ (1: Ϊ]οδῃ ν. 20). 
Απὰ (ἢς τονοεϊδύοηῃ οὗ σοά 85 Εδίμοσ, νυῃιςἢ 15 
[Π6 Ῥεγβοῃδὶ γονεϊδίίοη οἵ Οοά 85 ἰονὲ ἰῃ Ηἰπι- 
861, ἰηνοῖνοβ δἱ ἴῃς 84π|6 {ἰπ|ὸ ἴῃς Κπουϊοάρο 
οὗ πὸ Ηοὶγ ϑδριπὶ.0 ΤὍΤδδ ορίστγαπι ἢ ἢ ὁχ- 
ΡΙθβϑοθ ἴδε τοδοἢπρ οὗ δῖ Αιρυπίίηθ, “6 Ὁδὶ 
ΔΙΏΟΓ ἰὉϊ Ὑτιηϊ45,᾽"" Πᾶ5 [5 ΓΙ] ΒΙτηθηΐζ ἴῃ ἰἢ 5 
ςοποορίίοη. (οπιρ. Αὐξ. “6 Τηη.᾽ ν1ἱ. 
14. ΙΧ. ὃ. 
ΤΠ νεῦϑα πᾶ δὴ ᾿πϑίπιςξνο σοχησηθηΐ ἴῃ 

[(Π6 ἀουδὶο σοπηπηδηά, ςἢ. χὶν. 1. 
ἐδ ἡ... [Δἴὸ --- οἴογηδὶ {Π|8Ὸ---- 15 σδᾶγας- 

[ογΙϑι  4}Ὺ δροόκοῦ οὗ Ὀγ δῖ ἰοδῃ 845 {ΓὈΪ 
Ργεβοηῖ: εἰ. 26, ν. 24, νἱ. 47, 5411 ὙΠ 
12; ἃπὰ ἴῃς ροκϑοϑϑίοη οὗ {Π]5 1{ ὃ ΤΊΔῪ ΠΊ6 
ἃ τηδίτογ οἵ ἀὐϑοϊυῖο Κκπον]οάρο: σ [οδη ν. 12. 
Αἴ (86 5Ξ4πη6 {ἰπ|6 ἴἢ15 16 15 σοζδσγαδα 85 ἔπ γ6 
ἴῃ ἰἴ8 γϑδὶ βϑδϊίΐοη : ἵν. 14, 16, νἱ. 27, χὶϊ. ἃς. 
ΤΟ ἴνο που ἢ 8 ἀγὸ υπιοὰ ἴῃ Υνἱ. 40, 566 
ποῖΐε. 

»ηὶσδέ ἐποαυ) τὺ ἔποαυ. ἴῃ 5ιοῖ ἃ σοῆ- 
ποχίοῃ “ Κηον]θοάρο "ἢ ἜΧργοβϑεβ ἴΠ6 Δρργθῆθη- 
βίοη οὗ ἴδε τγυτἢ Ὀγ ἴῃ σσΠοθ πδίιγο οὗ τωδη. 
[{ ἰ5 ποῖ 8η δοφιυδιηΐδπος ΨΊ ἔδοῖβ 85 οχίογηδὶ, 
ΠΟΥ 8ῃ ἱπίεϊεςῖι] σοηνϊςσξίοη οἵ τἢεὶγ γϑϑ] ἴγ, 
Ὀυῖ δη ἀρρτγοργδίίοη οὗ ἔμεπὶ (50 ἴο βρθᾶκ) 85 
δῃ ἱπῆμοηςίηρ ρόνγοῦ ἰηΐο (6 γ ΥῪ Ὀεϊηρ οὗ 
Ὠἰπὶ ὯΟ “ὁ Κηονν5᾽ ἴπεπι. ““ ΚηοννΡοαάρο᾽" ἰ5 
15 Δ ροτγέοοϊοά ; δηὰ ἰπ ἴυγῃ ἰΐ ρ45565 δ 
δὶ ἱπίο δῆ (1 ]οἤῆη 11ϊ. 2; σοιὴρ. σ ὕὐογ. 
ΧΙ. ἡ 8.). [5 τεπιδυκδῦϊε παῖ {Π6 πουῃ 
(γνῶσις, ἐπίγνωσις) 5 ποῖ ἔουπά ἰῃ ἴπ6 
ὙΠ ηρ5 οὗ δὲ [οἤη ; ἴΠ6 νοῦ οἡ ἴδε σοηΐγαγγ 
{γινώσκο) 15 γο  δί νοῪ πλοσὸ ἔγοσυσηῖ ἴῃ {ἢ 656 
ἴμδη ἰῃ ΔΠΥ͂ ΟἴΠΕῚ βεσίϊΐοη οὗ ἴπε Νονν Τεβῖδ- 
πιοηϊ. Α.5 ἴῃ ἴΠ6 σοττοβροηαάϊης οΆ96 οὗ “" δ} 5 
(ϑεε ἰϊ. 23, ποῖελ δῖ [οδη ἀννε}]5 οὐ ἴμε δεῖν 
ὀχογοῖβο οὗ ἴῃς ροννεσ, δηά ποῖ οὐ ἴθ δὐυϑίγαςὶ 
ἰάεδ. 
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51:. ]ΪΟΗΝ. ΧΥΙΠ. [ν. 4---6. 
4 1 δαᾶνε ρἱογιῆδά τ[ἢεςὸ οὐ τῆε τῆου τὲ τυ τῆϊης οὐνη 56] Γ νπῇ 

δλτῖῃ : 1 ἢᾶνε ἐπεθιεά τνο ννοσκΚ ψῃ σῇ ἀπε ρου νης ἢ 1 Πδά νυ τῃθα δ6- 
ἕπου ρανεδῖ πΊεὲ ἴο ἀο. ἔογε τῆς νγογὶ ἃ ννδ8. 

5 Απά πον, Ὁ Βδίμεγ, βίοπν 
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6 1 ἢᾶνα πιδηϊξεβῖθά τῆν πᾶπλδ υη- 

ἀῤδὲ οπγ ἱγμὸ σο4] Οα [6 νογὰ “τὰς " 
(ἀληθινός) 56εῈ ἵν. 23, πΠοῖΡ. ὙΠΟΓΟ 416 ΠΊΔΠΥ 
ἴ0 νβοπὶ ἴῃ6 πᾶπιὲ οὔ Οοά δα85 Ὀξθη δρρὶἰεά 
(: (ον. νἱϊ!. 4 65), Ὀυϊ πὲ οηὶγν ἔμ 185 τῆ 
ΟΠ ΡΈΟΙ ὙνΠ] ἢ τηδῃ σδη αἰ ]Υ ἔοστη οὗ [Π6 
ὐβοϊαῖθ τηδ)οϑίυ οὔ Οοά. ὕοπιρ. Βοπι. χνὶ. 
271 1 Τίπι. νἱ. τς ἔ, 
ψες Ορλμὲ, «υδὸνε ἔοι ῥα! “πῷ Ἠξπὶ 

ς ἭὝἜΈΟΙΩ δου ἀϊάδβ᾽ῇ᾽ δθ0}6, Θνθὴ 98:18 ΟΣ ΙΒ. 

ὙΠῸ εἰηρ 515 5 ἰδ οἡ ἴΠ6 5! πρὶθ Ὠϊδίοτίς ἕδοΐ 
οἵ γι 5. τηϊδϑίοη (4 «επά, ἀπέστειλας), 
πὰ ποῖ οη ἴῃε σοπεπυ νυ οὗὨ [15 οἤες(5 (δας 
“επί, ἀπέσταλκας, Ν. 16, ΧΧ. 21, ΠπΟΙΕ). 

θΥθα ὕες Οργμῇ Ὑῃθ οσουγτεποθ οὗ 
{Πε56 ννογάβ σγθαΐοβ σγοαῖ ἐσ γ. Τὸ ἀϊβ- 
οὐΠτν 15 τδίο ΠΑ} }γ Ἰεβϑοποά ΓΟ δγι 15 τοραι ἀθά ἃς 
ἃ Ῥγοάισαῖο : "δαί δὲν ἔποαυ.. ὕεηι ἃ5 Οῤγὶα 1." 
ΤΠ6 βΟΠΟΓΑΙ πἰσγυςίαγο οὗ ἴῃς ϑϑοηΐθηςθ ἤονγονοσ 
ἰ5. υηΐανουγα ]6 ἴο [5 νίονν. ὙΠῸ σοιηρὶοχ 
ΠΔΙὴΘ “ [|ε580ὺ5 ΟΠΓΘΕ" ἈΡρΡΟΑΥΒ ἴο δηϑννοῦ 
ΘΧΑΟΙΪΥ ἴο {π6 σοιτεβροπάϊηρ αἰδιι5θ, “" 1ῃ6 ΟΠΪΥ 
ἔγιις Οοα." ὌΠ οδβε ἵν οἰλιιθ65 ἃγε ἴπι15 πιοϑῖ 
Ὠδίι ΓΑ ἴάκοη ἴο ἀδῆπο [Π6 ρεγβοπβ ἰηαϊοδιοα 
Ὀεΐοτο, “ἼΤΠΘε" δηὰ “Ηἰπὶ ννῆοπὶ ΤΊ οι ἀϊά κι 
βοηδ." [ἔνα δεςορῖ (15 σοπϑίγι οί οη ννῈ ἢανὸ 
ἴπθη ἴο σοπϑιἄθσ νυ βεῖμοσ [Π6 ἀσβηϊ(ίοηΒ ἅγὸ ἴο 
δὲ ἱγεδίθα 85 "ΠῚ ΈγΑ ΠΥ ρᾶγβ οὗ ἴΠ6 ργᾶγθν, οὕ ἃ5 
ὑνογας 5οὸ ΌΥ (ἢ6 Ενδηροι θὲ ἴῃ ἢϊ5 τοοογὰ 
οὗ [ῃ6 ργαγεῦ, 8ἃ8 Ὀδεβὶ ἢΠιϊοὰ ἴῃ τἢϊ5 σοη- 
ΠΟΧΙΟΏ ἴο ΠΟΠΥΘΥ {πὸ [Ὁ}} τηθδηΐηρ οὗ [δ 
ΟΥΕΊΠΑΙ ἰδλησυᾶρο. [ἢ ἕδνουγ οὗ ἴδ ἰαίίοσ νίονν 
ἴϊ πᾶ Ὀ6 υτροὰ (1) ἴῃδξ ἴῃ6 δὲ οὗ {πὸ παπιο 
“6 [ἐ5ὺ5 ΟΠ τί " ὈΥ ἴῃ6 [οτὰ Ηἰπλβοὶε δὲ 115 
ἔἰπιθ 5 ἴῃ [6 Πιρῆθδί ἀθζτοθ ὑπ|} κγ΄, νυ ἢ}]6 
ἴΠ6 σοπιρουπὰ {ἰ{|6, οΧργεδϑίηρ 5 ἴἴ ἀϊὰ αἵ ἃ 
Ἰδῖοσ {πιὸ ἴη6 σοπιθὶπδίιοη οὗ ἴῃ ἰάθ85 οὗἉ [γι 
Πυπλ ΠΥ δηά οὗἉ αἀϊνίπε ΟΠΊσΘ, ΠΊΔΥ ΓοΑϑοηΔΌΪΥ 
Ὅε ϑιιρροβοὰ ἴο ρίνθ {ῃ6 ὀχδσῖ 5όπβϑὲ οὗ [6 
[οτά 5 1πουρῆϊ; (2) {παῖ ἴθ ρῆγαθθ “1Πὸ 
ΟὨΪΥ ἴπις Οὐά " το 8}}5 (ἢ6 ρῆγδϑβο οὗ δῖ [οἤη 
(ῃ6 ἴτι6 Οοά ἡ" (1 οδηῃ ν. 20), ἀπὰ ἰ5. ποῖ 
Πκὸ ΔΗΥ͂ ΟἴΠΟΓ ρῆγαθθ υϑϑοὰ Ὀγ 6 ογάὰ ; (2) 
[Πδὶ [Π6 οἰδιιϑοβ, νυν ἢ 16 ρου ΕΥ πδίυγαὶ ἃ5 οχ- 
ΡΙΑηδῖίοῃϑ, ἃγὸ πιοϑὲ βίγδηρο 1 ΤΠΘΥ ἀγα ἴακθη 
ἃ5 5:1 0ϑϊδη 114] ραγῖβ οὗ [ῃ6 δοίι}8] ργάγεγ. [{ 15 
ΠΟ ἀετγορδίίοη ἔγοτῃ ἴθ {πὰ ΠξΪηθ85 οὗ [Π6 
τοοσογάὰ ἴπαῖ δὲ [οὴπ πᾶβ ἴδιι85 ρίνεη ράγόη- 
{ΠΕ Δ} ἀπά ἴῃ σοηνεπίίοηδὶ ἰδηραδσε (50 ἴο 
ΒΡΘΔΚ) (86 βιυιυθϑίδποθ οὐ ψνβαΐ 186 [οτὰ βαϊὰ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ δὲ βυθαῖοσ ἰοηρίῃ. 

4.5. Τρανε σίογβεά (1 εἰοτῖζιοά)... 4πά 
ποαυ...«κίογιγ...7 ὙΠῈ ῥγᾶγεγ οἵ σ. 1 15 τε- 
Ροδίοα ἔτοπι ἴπ6 ὀρροϑβιῖθ ροιηΐ οὗ νίενν. Ηθγθ 
τῆ κἰοτιγιπρ οὗ ΟΠ γί 15 ἰγραϊοα 845 ἃ σοηϑβο- 
πδηςο οὗ ννοσκ ἀοπο, δηά ἔποτα ἃ5 ἃ ργορᾶγδ- 

[Ἰοη ἔοι ψνοῦῖκ 511} τοτηδίηηρ ἴο Ὅ6 ἀοηθ. 
ὙοΓο ἰ5 4150 (ἢϊ5 γέ μοΓ αἰ ἔδγθηςε ἴῃ Οχργα5- 

ϑίοῃ, ἴπαξ ἴῃ ν. ἱ {πε ἔοιπτι [5 ἱπάϊγεςϊ (ἐ6 7 
805), Ψ8116. πεῖς ἴ ἰ5 ἀϊγοςξ (1, »πε)ὴ. ὙΠ6 
Τοάβοῃ οὗ 1ῃϊ5 Ἀρρϑᾶσβ ἴο ὃὲ παῖ ἰῃ συ. σ᾿ ἴδ 
ςοηῖγαὶ ἰάρα ἰ5 {πδὲ οὗ 16 ψϑπεγαὶ σοϊδίίοη οὗ 
ϑοη ἃηὰά Ἐδίμοσγ, 16 ἤοτὲ ἴη6 αἰζοπίοη ἰ5 
ἢχοά 82ὴ ννῆβδῖὶ (Ὁ γῖϑὶ ῃδὰ ἀοπὸ ἃ5 πηᾶπ. Τῆς 
οἴου] φίοῦυ οὗ [πὸ ϑοῃ 8 ἴο 6 τεϑυπιοὰ ὈΥ͂ 
1η6 [ποδγηδίθ ϑ0ῃ, 
Το ρδγα] δ αι Ὀοίννθθη Ὁ. 4 δηά συ. ς ἰ5 

ΥΟΥΥῪ εαἷοβο: 7} χίογί βμεά ἐδες μοπ εαγίρ ; 220 
Τρομ σίογί δ᾽ νι «οἱ Τρίπε οτὐπ «εἰ (ἰ.ἐ. ἴῃ 
ἢεάνθη). Απά ἴῃ θοῇ σᾶϑ6 ἴθ Ῥθγϑοῃδὶ τὉ]Δ- 
[ἰοπ ἰ5 πηδεῖθ διηρηδῖς Ὀγ {πὸ }υχίδροϑβιὕύοῃ οὗ 
[δο ῥσγοποιιῃ5 (1, Τρεε, Ὁ. 4; Με, Ἴδοω, «. ς). 

4. Τεῖον!7194...] ΤῊΣ ὨϊδιοτςΑ] πηϑϑοη 
οὗ ΟἸγϑε 15 πον τοραγάθά ἃ5 οπάρὰ ; ἴῃ 
ΘΑΓΙΠΪΥ ννοῦῖκ 15 Δοςοπ)ρ] 5ηρά, Βγ ἃ [1 οὗ 
ΔΌβοϊυϊο οὐὈράϊθησθ ἀπά ἰονὸ (ἢ γισῖ ἢδὰ τὸ- 
νοδὶθὰ---ηά ἐπογείογο ρ]ονβοά---τῃ ΕΔίΠογ, 

1 ῥαυε Μηδ] Ἀσοσογάϊηρ ἴο ἴΠ6 ἔπι6 
τολάϊηζ, Βδνυῖηε δἰ δηθά (Ρογζθοῦθά, τε- 
λειώσας). Τῆὸ ραγτ σὶρ] ἀθβηθα (Π6 πιοάθ ἴῃ 
ὙΠ Ιςἢ τὴ6 ρσίογγ οὗ (σοά ννᾶ5 ϑεσυγοά : [Π61Ὸ 15 
θυϊ οπα δςοϊίϊοηθ. ΕῸΓ ἴἢδ ιιδὲ οὗ ἴπε ψνοτγὰ 
“ρογξος "ἢ (Ννυΐξ. εοπσιωνιρευ!) ΠΟΠΊρΡ. ἱν. 24. 
ποῖθρ, 

«υογᾷ.. χανε. (ἈδΔεῦ κἰν91)}} Οοιῃρ. ν. 26. 
Ηετγε τ ννοσῖ ἰ5 σοηϊοπηρ]αἰθα ἴῃ 15 ὉΠ, ἃς 
Δοσοιηρ] 15ῃ6α, δΔηάὰ {Πότ 1ῃ 115 πηδηϊοϊ ἀ ρατῖϑ, 
85 51}}} ἴο Ὀ6 ἄοπθ.0 ΕΟ τβι 8 ὑσοσκ 15 ηοΐ 96} - 
σδόϑοη, Ὀυϊ ψτουρῆϊ ουὐϊ ἴῃ ρογίοςξ οὐὈδάϊθηςο. 

δ. ποαυ] ΜΏΘη πὸ ΠΟῸΣ ἢᾶ5 οοπΊο, δηὰ 
{ΠῸ6 αϑὶ βδσγιῆςθ οὗ Πυιπλ Πα τΊοη 15 ον υ. 

«οὐδ ἐδίπο οαυη “οἰ, «υἱἱῥ δε ὙΠῸ ϑοπϑδ 
οὗ ἴΠ6 ργοροβιίοη ἴῃ [ἢ}}5 σοπϑίσγιςτίοη (παρὰ 
σεαυτῷ, παρὰ σοί) ἴῃ δῖ [οἢη ἰ5 αἰνναγϑ ἰοςδὶ 
(ἀπά ποῖ οἰ]. 41]}, οἰἴἤοΓ ᾿ ΠΟ ΓΑ ΠΥ ([. 40, ἵν. 
40, Χῖν. 2ς, ΧΙΧ. Σς; Κον. 1᾿. 132) οὐ ἤξυτα- 
ἘνοΙγ, ἃ5 δχργθβϑίηρ ἃ αἀἶγοςῖ ϑριγιί2] σοη- 
ποχίοῃ (Υ1}}. 8, χὶν. 17, 22). ὙΤΠ6 56Π56 ἴδογε- 
ἔογο ἤθσγθ, ἴῃ Ὀοίἢ οᾶϑοϑ, 15. "" ἰῃ ἔθ] ον 5 ἢ 
{Π66.} ΤὍΠὸ τγοηάογίπρ “ἷπ ΤΥ 5 ρῃϊ,᾽" νυ ΜΙ ἢ 
5 Ξξυρρογίθα ΌΥ ἴπ6 υϑᾶρὸ οὗ οἴδοὺ υνττογϑ οὗ 
ἴῃς Νεονν Ταεκίδπιοηῖ (10Κ6 ἴ1. ς2; 2 ὙΠ 655. ἱ. 
6: 1 Ῥεῖ. 1ἴ. 4, ἅζς.). 15 Θχοϊυάοα ἰκὸ ὈΥ͂ 
δῖ [οἢη 5 υυϑαρὸ δῃηὰ ὈΥ 16 σοηϊοχί. 

ΤΠυ5 [Π6 γϑῦϑο ργοϑθηῖβ ἃ σοηίγαςί δοίννοθη 
[Π6 σἰδίθ οὗ ἴῃ ἱποδταῖε δοὴ δηά οὗ ἴῃ6 
Εἴογπαὶ ϑογά, Ὑὴε Ῥεύϑοη 5 οπα (ψίογ 
δ. «υδίορ 1 ῥμαά...). Ὀὰξ ΌΥ ἴΠ6 δϑϑυπιρίίοη 
οὗ τηδπῃοοά ἴῃς ϑοὴ ἔογ ἃ {{π|6Ὲ επηρίϊοὰ Ηἰπι- 
561}{ οὗ ἰμαῖ νης Ηδς αἴϊογιγαγάς τοσεϊνοά 
δραΐϊῃ. 

«υδίερ 1 ῥδααΠ ἴῃ δεῖυ δὶ] ροβϑοβϑβίοη ἀπά ποῖ 
8ἃ5 ἴδε οδ᾽οςξ οὗ {πὸ ἀϊνίπο τπουρῆς. Οομρ. 
1.1. ὙΠ " ΖΙοτυ ἢ ἤεγε βροίεπ οὐ ἷ5 ποῖ ἴδ6 
Ῥγοάοβιιηθὰ ΚἸΟσΥ οὗ (Ἰγϑῖ᾽5 δυπιδηϊγ, Ὀὰϊ 



ν. 7, 8.] 

ἴο {π6 πιεη Ψηϊοἢ τῆοι ρανεδῖ πὲς 
ουζ οὐ (6 ννου]Ἱά : τῆϊπε το ννεγα, 
Δπά τβοιῖι ρανεβῖ (ῃδπὶ πιὲ; ἀπά {πεῪ 
ἰᾶνα Κερῖ (ἢ ψογά. 

7 Νον πεν πᾶνε ἵκζηόνγη τῆδί 1] 

5: ΙΟΗΝ. ΧΥΊΙ]. 
τῆϊηρβ νυῃδίβοανοεγ του ἢαδὲ ρίνεη τὴς 
ΔΓΕ οὗ [Πεα. 

8 Εογ 1 πᾶνε ρίνεπ ιἱπῖο τἢεπὶ 
πε τγογάβ ψνῃο ἢ του ράνεβῖ πιε; 
Ἀπὰ {ΠῈ} δᾶνε γεςείνε ἐῤεμα, ὁ δπὰ ᾿κβαρ. τό. 

(Π6 βίογγ οἵ Η!5 αἰνιπΥ νος ἢ ννᾶς {1 6 ]}|οὰ 
ἰπ ΗἰκΞ αδϑοεπάδά τπιδηδοοά. 

δεΐογε ἐδε «υογἰάἀ «υα.ἢ Οὐοπῃρ. σ. 24 ποῖο. 
ΤῊΣ ΣΙΟΥΥ οὗ ἔπε Εἴογηδὶ ΝΝ ογὰ βροόκθη οὗ ἤοῦὸ 
ἰ5 5: ρα σηεα ἔτοπὶ ἴδ6 ρ]ογγ οἵ (μέ, 1μὸ 
[ποᾶγηδίο ννογά, βροκδεη οὗ ἰῇ υ. 22) (δουφὴ 
(ῆ6 ἵἴνγο σοιτεβροηᾶδ ἴο οὔθ δηοῖΐδοσυ. ΤὅΤὴὸ 
Οπε ἰ5 βυργα-ἰεπηρογαὶ (ἔδωκας. ν. 24) ἴδε 
Οἴδοῦ ἰβ ἃ ργδϑθηΐ βοβϑθβϑίοῃ (δέδωκας, Ὁ. 22). 

Βογ δι Ρδιυ}]᾽5 βἰδίδπιθηϊ οὗ ἴδθ }] Ἰπιοπξ οὗ 
(Π69ὲ ννογάβ 866 ΡΠ]. 11. ο 

11, ΤῊΕ 850Ν ΑΝῸ ΤῊΞ ὨΙ5ΟΙΡΚΕΒ (6--- 19). 

θΗ. ὌὝΠο ἐ ΠΙπιθηῖ ὉγῪ ΟΠ Γιϑὶ οὗ Ηἰ5 ννοῦκ 
ἃΙηΟηΒ πΊθη σοηίδίηεαά ἴῃ ρῥγοπΊῖϑο οὔ [ἢ6 
νυνἱάθσ νοῦ ἢ] ἢ 5θου]ά Ὀδ6 Δοσοιιρ] 5ηδὰ ἔοσ 
δηὰ (πτοιυρῇ ἤθη οἡ Ηἰ5 οχαϊϊδίίοη. ΤὮι5 
πε εὐττεηΐ οὗ ΗἸ5 ΡΥΔΥΟΥ ρᾶ5565 ὨδίΌΓΑΙΥ ἱπίο 
ἃ πὸνν σβδηπο. Α5 Ηδ δδά ρῥγαγϑὰ ἔογ Ηἰπ|- 
56], Ηδ ργδγϑ ἔοσ Ηΐ5 ἀϊϑείρὶεβ. Τῆδ ρεϊτοη 
αἰογν νῖὸ 15 τοργεϑοηϊοα ἴῃ πὸνν τοδί !οη5 ὉΥ͂ 
ἀδορ ἐδενι (υ. τι), δὰ “απο ἐδέηι (υ. 17). 
ΤῆΡ ρίοτυ οἵ Ομηϑῖ, πὰ οὗ ἴπθ Βδίπεσ ἴῃ 
ΟΠ γιβῖ, ννὰ5 ἴο ὃ6 ΓΟδ  ϑοὰ ΌΥ {με σοπίηιδηςθ 
δΔηῃᾷ οσοπιρίείίοη οὗἁὨ ἰμδὶ νος Ης δὰ Ὀεξυη 
πῃ πΊθη. 

θΘ. Το ργγοῦ ἴοσγ ἴῃς ἀϊϑοιρ]65. 15 δαϑοὰ 
ὈρΡῸΠ ἃ τπγοοίοϊά ἀδοϊαγαίΐοπ οὗ ννμβδὶ ἴποῪ 
ΜΈΓ ἰῃ τοϊαϊίοη ἴο (ἢτγιϑὲ (1 »"απὶαϊοά ἐδ 
παηπθ ἰο {δὲ νριόπ...}). ἴῃ τοϊδιίοη ἴο ἴῃς ΕΔΙΠΟΥ 
(ἐῥίπε δεν «ὐόγε...), πιὰ ἴῃ [Πεπιβεῖνεβ (ἐδεν 
ῥαυε ἐεβὶ ἐδν «υογᾶ)ὴ. Ἑοΐ 5ἰδίοπιθηΐ 15 ἃ 
Ρίοα ἴῃ ἔδνοιγ οὗ {πὸ ρει ἰοπ5. νυ δι ἢ ΓΟ]]ονν. 
Τορεῖμοῦ ἘΠΕῪ ἔοι ἃ ροτγίγαϊϊυγε οἵ ἴγδ 
ἀ 8ς! 65} 10. 

1 ῥᾳυε »ιαηϊ εη:944] 1 ταδυϊζθοβοᾶ. ὙΠῸ 
ΡΆγΑβδ 15 ἜΧΆ ΙΥ ΡάγΑ Ϊεὶ νγ 1} “1 ρ]οτ βεὰ " 
ἴῺ τ. 4. Ομ γϑβῖ πιδάθ Κηόνῃ ρογίοςἢγ (86 
πλπὶὸ οἵ Οοά 85 Ἐδίμογ ἴῃ Ηἰβ 16. Ενθη ἴο 
{πὸ [ὁνν (ἢϊ5 σοποοριίοη οὗἉ ἴδε τοϊαϊτίοη οὗ σοά 
ἴο τη ννᾶ8 πενν. Ἴῆα γόνοι οἢ ἢοννενοῦ ννᾶ5 
ποῖ τηδάδ ἴο δἱϊ, Ὀυῖ ἴο ἴΠσϑα ννἤο ὈΥ 5υτηραίῃν 
ννογὸ δι(οά ἴο τοςεῖνο ἴ. 

μπῖο {δὲ »ιεη (τοῖς ἀνθρώποις.) ΤὍΠὸ Π]] 
ἴογηι οὗ ἴδ ρῆγαβε (45 Ἴοηϊγδϑι δ νυν ἢ “Ὁ ἴο 
ἴῃοϑο ννἤΟΓΏ...᾽,.}) 566Π1|8 ἴο πηᾶγκ ἃ σοῦ! ῃ οοΥ- 
τεβροπάεηςε Ὀδεΐννεεη ἴῃς τονε δίίοη πὰ ἴδε 
Τοςρίεηί8 οὗ ἴ, Α58 πιεη ἴΠε ἀϊβοῖρ᾽ε5. νγογα 
οηδυϊοὰ ἴο γεοεῖνο ἴῃς ἰϑδοῆιηρ οὗ [6 ϑοη οὗ 
Γδη (ςοπΊΡ. ἱ. 4). 
ϑανε.} Οὐοπιρ. υν. 2, 24, Υἱ. 37) Χ. 29, 

ΧΥΡΪ. 9. [ἴ [5 ΟΠΪΥ Ὀγ ἴδε ἰηβυξηςς οὗ πο 
ἘΔΊΠοΣ παῖ πηθη οδη Τοπια ἴο (ἢτγιβῖ, νἱ. 44, 
ός. Υεῖ {πὸ οπΠτὶςδ] δοῖ δά πη5 οἵ θείης ἀ6- 
δογι θά ΓΤῸΠῚ ΠΊΔΠΥ 5465. ΤΠὸ ΕΔΙΒΟΥ 15 ϑδιὰ 
ἴο ““ἀγΑνγ " πιο (νὶ. 44), διὰ ΟἸγβὶ 4190 

ἄγαννβ ἴπεπὶ (χὶϊ. 32). ΟὨ γε “Κ σβοοϑδβ ̓̓  τηδῃ 
( 705) Χν. 16); δηῃά τῇδη ἔγθεϊυ οὔεὺ Ηἰ8 
οΔ]}. 

ἐῤδίπε)] ποῖ ΠΥ 85 σγεδίυγοβ οὔ Οοά, οἵ 
ἃ5 ΓΕργεβοηΐδίνοβ ΟΥ̓ Ὀἰγίἢ οὗ. [5γδοὶ, [Π6 σβοθϑθῃ 
Ῥεορίθ, θυ 45 δηϑυγοσίηρ ἴο {πΠῸ Γὰδ σμαγαςίοσ 
οὗ ἰϑγδεὶ (1. 47). 

ἐδγ «υογ ΠΟ γονοϊλίϊοη οὗ Ὁ γισὲ 85 ἃ 
ψῃοἿ6 (ὁ λόγος, ΝΪΡ. “ἐγ 10) 15 ϑροΐθη οὗ ἃ 
ἴῃς Εαϊδεγ᾽β ννογά (ςοπῃρ. ν]]. τό, ΧΙί. 48, 49). 
ΑἸΙ ννᾶ8. ἱποϊιιάθά 1πρ] Ὁ ἴῃ ἴῃς τννογά Ἷ 
ΒΓ ἢ 186 ἀἰδεῖρ]65 νσοσα Ὀϊάάδη ἴο 566 κ Ὁ γίϑὲ 
(υἱ. 443). Α5. πον “Βοασά " τη ῖ5 δὲ ἢγϑῖ, 50 
ΠΟΥ σοπεϊπιρά ἴο μεσ ἢ. Οἡ ἀερ (τηρεῖν) 
566 νὴ}. ςα. ποΐθ. 

7. 8. Ὑοθο νόσϑοὸ5 υηΐοϊάὰ τὸ στον οὗ 
ἀἰϑο ρΙεσῃϊρ νυ ἢ ςοἢ 8 βιυμηπηδσγιϑοὰ ἴῃ [86 ργθ- 
σεαϊηρ οἰλυϑε (ἐόν δανε ἐερὶ 167 «υογά). ΤῺς 
ἀϊϑοῖρ 5 ννῆο ἐοἰ]οννοὰ ΟΠ γισῖ ᾿π οὐδάϊθηςο ἴο 
(Π6 Εδῖμεσ μδὰ σοπὶὸ ἴο πον ὉΥ δεῖυδὶ 6χ- 
Ῥεγθηςο ἴῃ6 ἠδίιτο δπὰ ἴΠπ βουγοο οὗ ΗΙ5 πγῖ5- 
βίοῃ. ΤΟΥ {πιβῖοὰ ΗἸπὶ, δηὰ ἴδοη {ΠΟῪ ἔουπά 
ουΐ {1{{}|6 ὈΥ 1{π|6 ἴῃ ννβοπὶ {ΠΕ Ὺ δά ἰγυῖοα, 

7. Νοευ ἐδὲγ δαῦυε ζποιυη} Νοαυ δὲν ἈΠΟῪ 
(ἔγνωκαν), πονν ἴΠεΥ πᾶν ἰθαγηΐ τἰΠγου ἢ [Π6 
ἰοδοδίηρ οὗ ἀϊϑεϊρίεϑῃ!ρ. ὙΠῸ ΕΠΡ 5 ἢ ργοϑοηξ 
ΒΕΘΠῚ5 ἴο ΘΧΡΌΓΟΒΒ ὑεῖ, ὈΟΪῈ ΠΟΓΟ ἂπὰ ἴῃ υ-. 8, 
ἴΠε δεΐυδὶ τϑβι] οὗὨἨ ραϑὶ ὀχ ροῦθησθ Οομ. 
ν. 42, νὶ. ὅρ, Υἱϊϊ. 52, ς 5) ΧΙΥ. ΟἹ Σ [οδη ἰ!. 4. 

αἰἱ ἐδίπρ! «αὐῤαίϊφοευοῦ ἐδομ ῥα ἼκηηΙ Ι 
τς ᾶνο ϑθοπγθὰ ϑἰΠΊρ εῦ ἴο 5ΑΥ “"4]1} ἴῃδί 1 
ἢάνο," Ὀυϊ ΟΥ̓ Θ0Γ ἢ ἃ πιοὰς οὗ οχργθϑϑίοη ἴδ 
1πουρῆϊ οὗἩ ἴΠ6 5ροςῖαὶ σδαῦγὸ σοχημ το ἴο 
6 δοὴ νου ϊά ἤᾶνθ Ὀδθθη Ἰοβ. Απά γεῖ 
ξυγίδοσ, [6 τοέργοηςθ 15 ἴο 411 ἴπ6 οἰοτηθηῖβ οὗ 
ἴῃς Τιοτὰϊξβ Π||ς ἀπά ΥΝ οτῖ---Ηἰς νσογὰβ δηὰ 
ἃςῖ9---ῃ ἢ ἃγὸ ΘΈν ΓΑ αἰγιθυϊοά ἴο {πὸ 
ΒΑΊΠοτ 5 ἴον (ν. 19, 30. Υἱῖϊ. 28, ΧΙ. 49 ἴω 
Χίν. 10), δηά πὸν τεραγάδα ἴῃ {πεὶγ δοιαϊην 
σοηΒΘα Θης6 (αγέ, ηοΐ «υεγε). 

8. Τῆς ΠΙΠΟΥ ἰηοῖρ μὲ νι ἢ ἴδὸ ἀ σοὶ ρ 65 
ξλϊποὰ ᾿πῖο {π6 θεῖς οὗ Ομ σᾶπιὸ [πγουρἢ 
[Π6 στδάιυιὶ πηδηϊ Ἕοϑίδιϊοηβ νος Ηδ “ὁ ρανὸ " 
δηὰ ΠΟῪ “ τοοεϊνοά.᾽" 

ἐδὲ «υογά:..}] ὍΤἈαῖ ἰοδοδίηρ νὨΙΟἢ γᾶ 
Ὀεΐίογε (νυ. 6) τερξαγάεά ἴῃ 115 υπὶῖγ, 18. ΠΟΥ͂ 
τορατάδα ἴῃ 115 σοπιροπεηΐ οἰοπιθηῖ5 (τὰ ῥή- 
ματα). Ὑμαῖ νςο ἢ ννᾶ5 ΟΡ ΔΠΙΟΔΙῪ ΟὨΘ, ννᾶ8 
τηδὰθ Κποννη ἰῃ ΓΏΔΩΥ ρδγί5 οὶ της ἴο ἴπ6 
ἘΔΙΒοΥ 5. νν}}} (ἐδε «υογά! «υέεῦ᾽ ἐδομ φανεῖ 
6). 
ὅμ σοηΐγαϑι Ὀεΐνγθεη “πε νοσά " (λόγος), 

[(ῃ6 σοπιρίεῖθ πηρϑϑᾶχο, ἃπὰ “ἴπ6ὸ ϑβαγιὴρ " 
(ῥῆμα), ἴδ ἀείδοποά υἱΐογδηςο, 5 ἔγθα ΠΕῪ 
ἱπιρογίδης ἰῃ δὲ Ϊ[οδῆῃ, δηά γεῖ ἀϊβῆουϊς ἴο 
ΕΧρτεβ5 τ βουϊ ἃ Ραγάρηγαθθ. (ΟμΊρ. Υ. 38 
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ἢανε Κηονγη βυγεὶν ἴπαῖ 1 σλπις οὐ 
ἔτοπι ἴδε, δῃηά {πε πᾶνε θεϊενεά 
τπδῖ του ἀϊάβι βεπ4 πιε. 

9. ἷ ΡΓΔΥ ἔογ ἴμεπὶ: [1 ΡΓΔΥ ποῖ ἴογ 
τς νγοτὶά, δυὲ ἔογ τπεπὶ ψνῃϊς ἢ ἴδοι 
᾿ιλβῖ ρίνεη πηε ; ἔογ {ΠῸῪ γα {Π]|Π6. 

(εὐογά), 47 (σαγίπᾳ5). νἷ. ὅο («υογα), 63 (.47- 
ἐπα), 68 (“αγίηφ4), ν|}}. 43. («υογ 41), 47 (“α)- 
1} 1 («υογ4), χὶϊ. 47 (σαγιπα:), 48 (συογά), 
χνυ. 3 («υογ 1), )η (“αγὶπᾳ.). ὙΠῸ6 ρῥὶυγαὶ οὗ 
“ἰ γγογὰ " ΟσσιΓ5 Χ. 10, ΧΙΝ. 241 “ΒΑΥΠΡ " ἀοδ5 
ποῖ οοςσυγη δὲ [οὔη ἴῃ {86 5ἰηρυϊαγ, ᾿που ἢ 
11 15 ἔγεαυεηΐ ἴῃ οἴπος ρᾶτῖ5 οὗ (ῃ6 Νεὲνν Τοβίδ- 
τηθηῖ,͵ 

ἐδεγ ῥαυε γεζείυεά,.. «από ῥαυε ἐποευη.. ἀπά 
ἦδεγ ῥαῦυε δεϊευεά ... ΒΔΘΥ τοοοῖνοά... δά 
ΧΩΟΥ.. διά Ὀο]Ἰονοά... Το ἰβϑιι65 οὗ (ἢ 6 
τεσορίίοη οὗ ἴδ βυισοοδϑίνα γοϊδίίοηβ οὐ (ἢ γιϑὶ 
τὸ ραϊποιοά υὑπάοῦ (ἢ ἴννο δοδάϑβ οἵ κῆον- 
Ἰοάρε δηά ἔδιἢ (ςοτιρ. νἱ. 69, ποίς), δπὰ Ὀοῖῃ 
ΑἸ1Κὸ ἀγὸ αἀϊγτοςϊεὰ ἴο ἴῆδ τοοορηϊτίοη οὗ Ο τισὶ 
δηὰ Ηἰ5 πιιϑϑίοη. ὙΤῆὴθ αἰ5ορ ο5 ἴῃ [Πεῖγ σοη- 
νοῦθθ ΨΠ (Ποῖγ Μαβίοσ ρογοεϊνοά, δηὰ ρεῖ- 
οδἰνοὰ {ΓΌΪγ, οὐ 5 ἢ ονϊάθησς 85 ἴο οχοϊι δ 
4}} ἀουδὲ, ὑπαὶ (1ὴ6 ϑοουτοὸ οὗ Ηἰ5 ᾿ἶ6 ννᾶ5 
ἀϊνίπθ. ὙΠ5 ννᾶ5 ἃ πιδῖζεσ οὐ νος ἢ ΤΟΥ 
οου]ά τΠοπλβοῖνοβ ᾿ᾶἀξο. δ0 ἔα ἴἢς νοῖςθ οὗ 
Ποηβείθηςθ νν85 δυ ϊ ποτ δέϊνο 85 ἴο ἴδ6 σπδγαςσῖογ 
οἵ Ομ τῖϑῖ. Βιυῖ Ὀογοηά []5 {ΠΟΥ Ὀε]ενοὰ τμδὲ 
Ομ γϑὶ ννὰ8 αἰϊγεςῖγ βδοπὶ Ὁγ Οοά ίο ΔΙ]Π] ἃ 
5ροοῖα] οἶσθ. ὙΠ15 ννὰβ ΠΟ ἰοῃρβοῦ νη [6 
ΡῬτγονίηςε οὗ κπονϊθάρε : ἴἃ νγὰ5. ἃ ςοποϊυιβίοῃ 
οὗ ἔδιίἢ. Υἱοὶ ἢθτο ἀραῖῃ ἴῃ ἀνθ σουγϑα "' ἔ118᾽} 
15 ἰγδληϑέοιτηθά ἱπῖο κπον]οάρο, υ. 2ς. 

9Η͂. Τῇο ἴοτὰ ἢδ5 σεῖ ἔοσίἢ ἴῃς σμαγαςίογ 
δηὰ τῃς ροδιίίοη οὐ [6 αἰδοῖ ρ θβ, ννῇδί [ΠΟῪ 
᾿μιδὰ τοοοινοα δπά τάδ πεῖς ον ; Ηδς πονν 
Ἰοοκα ἰοτυνατά ἴο {πεῖς ἔιΐυτο. ὙΠΟΥ ἅτὸ 
νναϊοδοα ονογ που ρὴ είς (9----1 1). 

9. 1 2γαὰν ῶὸν ἐῤερι ὌΠ ῥγοποιηβ δῖ 
Θμρἤδίίς : “1 ΟἹ ΤῊΥ ρᾶγί, ἰῇ δῆϑννοσ ἴο τΠεῖγ 
ἀονοίίοη ; 1, [ἢγ δοη, ἔογ ἴῆοβϑε ννῇο ἢανα Ὀδθη 
ξαϊι ίω] το Τ 66.) ὍΠο δ ρμδῖῖς “1. οςσυΓ5 
τπγουρδουῖ [ἢ6 ᾿ΓΑΥΟΓ; 566 ΒρΘΟΙ ΠΥ νύ. 4, 12, 
14, 19ςΩ. Οη [πε ννοτά [ῸΓ ““ΡῥΓΑῪ " (ἐρωτῶ, 
ἐε 5 ,,) 566 ΧΥΪ. 26, ποῖδ. 
ΤΠ δχοϊυβίοη οὗ “πὸ ννοτ] ἃ " ἔτοπι (Ὁ σίϑι 5 

ῬΓΑΥΟΓ ἰ5. πο ἰἰπλιδἰίοη οἵ ἴῃς εχίθηϊ οἵ Ηἰς 
Ἰονὸ (ςοπιρ. συ. 21, ποΐ6), Ὀυϊ ἃ ΠΟΟΟΞΒΑΓΥ ταϑοϊὲ 
οὗ (Πη6 ᾿πιπιεάϊαῖο οἰγουπιδίδηςοβ οὗ ἴΠῸ ῥγδγοζ. 
ΗἸ5 ννοῦκ ἰ5. ἐμ 6}|δὰ ἰπ ὀνογ- πογοδϑίηρ οἰγοΪο8 
οὗ ἱπῆποποθ. Αἱ ργοβοηΐ Ηδ 15 ἱπίογσθαϊηρ ἔοσ 
ἴποϑο ῆο πᾶν Ὀδθη ργοραγοὰ Ὀοίογοῃδηά ἴο 
σοπίϊπιυο Ηἰ5 ψοῖκ; δπὰ ἴῃ {ποῖγ Ὀθηδ! Ηδ 
ΡΙελὰβ ἃ τοηιεδῖ οἵ νηοῦ {π6 ἐἸΒΙπιεπὶ 15 
ξυλγαηίοοὰ (50 ἴο 5Ρ6 4) Ὀγ ἃ [Ὠγθοίοϊὰ οἰδί πη. 
ΤΠ αἰδεῖρ εβ. ἔοσ ννβοπὶ ἱπίθγοθδϑίοη 15 τηδ6 
ψοσὸ ἰπἀεεά (ἢς ΕΔΙΠΟΓ᾽ 5 (627 ἄγε ἐῤίπε: σοΙηρ. 
τ. 6), ἀῃά τδεγείοσε Ης σου] ποῖ θυὶ τεξαγὰ 
Η!ϊ5 ονη οδιϊάτοη. Απά ζυγοῦ, ἴῃ τεϑροςῖ 
οἵ τϑεὶγ σεϊδιίίοη ἴο Ὁ γϑὶ, 80 Δ 85 ἴμεν πδὰ 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΥΊΤΙ. [ν. 9---Ἶτ. 

10 Απά 41] πιὶπθ ἂγὲ τδίηο, δηά 
τππα ἃγα πιὶπε; δηά 1 πὶ ρίογι θά 
πη τΠ6π|. 

11 Απά πον 1 πὶ πο πιοῦὰ ἴῃ ἴῃς 
νοῦ, δυῖ τΠε86 γε ἴῃ ἴπε τνοτ]ά, 
Δηά 1 ςοπιες ἴο ἴπεεὲ. Ηοΐγ Ἐδιίπετ, 

Ὀδεη δἰίδοποά ἴο Η!πὶ {{|5 αἶϑο νγᾶ8 ἃ τεϊδί!οη 
ἴο ἴῃς Εδίδογ δϑηυδιὶν (αἠ ἐδίπρ’ ἐδαὶ αγὸ πείπθ 
ἄγε ἐῤίπε). Απὰ “(Ὠίγά]γ, (815 τοϊδίίοη δδά 
Ι5ϑο η΄ ΟἾγ51 5 βίουυ. δηά τμογοΐοτο ἰῃ 16 
Εἰογυ οὗ ἴδς Εαΐμπογ, 50 τῃμδΐῖ Ὀγ {86 ἐμ] Ιπιοπξ 
οὗἩ ἴπεῖγ ραγί δπογίο ΠΟΥ οδ]]οὰ οὐἱ ἔπεϑῃ 
εἰ[15 οὗ ἀϊνίπο ἰονὸ (1 δαῦε δὲεεη σίογ με ἐπ 
ῥέεν»). 

10. αἱ »εῤιο αγὸ ἐδίπε... 811 ἘΒ1η κ8 Ἰμδὲ 
ΣΟ 016 ΔΧΣΘ ὉΠ1η6... Τϊ5 βΟΠΘΓΑΙ κἰδίθ- 
τιθηΐ, νι ἢ 15 οχρτγεβϑοά ἴῃ ἴπ6 τηοϑὶ σοπηργο- 
δοηβῖνθ ἔοιτη, δηὰ ἀοδβϑ ποῖ ἱποϊυἰθ ΟἹ] Ροτ- 
ΘΟΠ5, ὈΓΟΡΑΓΟΒ ἴΠ6 ΨΨΑΥ ἴοσγ ἴπ6 ποχί. ϑογυϊοθ 
τοηθογοά ἴἰο (ἢ τϑὶ ἰ5 τεπάογοὰ ἴο ἴῃ Ἐδίθογ 
ΧΙ, 20), 50 (πὶ ἴποϑο γῆ. ννόγε ἔγτοπὶ [ἢ 6 
τοὶ Οοὐὴβ οὨ]άγοη Ππδὰ Ὀδοοπὶθ Πρᾶγοῦ ἴὸ 

Ηἰ5 ἴον ΌΥῪ {πεῖς δ ἴῃ ἴπῸ ὅθοη οἵ Οοά. 
ΎΠ6 ϑϑθοοηά οἴδιιϑὸ (σπά 88 Ὁ81:85 τ8δὲ 
ΔΙΘ ὉΠ1ΏΘ αγὸ 6) 5. ποῖ γοηιϊιίγοὰ ὉῪ [ἢ 
Δγξυπιοηΐ, Ὀυΐ 56γνοθ ἴο δ ρἤδϑιζε [ἢ 4596 - 
ὕοη οὗ ἴΠ6 ρετγέεςξ σοπιηχιηΐοη οὗὨ ἴῃ ϑοη δηὰ 
ἴῃς Βαΐῃογ. ὙΠῸ νγοσγάϑ ἀγὸ ποῖ ἴο Ὀ6 τοραγάθὰ 
ἃ5 Ρδγοη Ποῖ δ], Ὀυϊ ἃ ρᾶγί οἵ ἴδε ὀχροβί(οη 
οὗ ἴῃς δγρυπιεηΐ, ννδϊοἢ 5 ταδὰς Ὀγ ραγδὶ]οὶ 
δδηΐθης65. 

1 αν» (1 Ἀν 695) σ]ογίβε4 Τὸ ““δ]οσιν "ἢ 
Οοά (οΓ ΟὨγτϑῖ) 5 ἴο τπβᾶκθο Ηϊπὶ Κποννῃ οὐ 
ἴο δοκηοννίθάρε Ηἰπὶ 25 Ὀοίηρ ψῃδὲ Ηε ἰ5 (χ!. 
18, ΝΣ Ηρστγο (ἤθη ΟἾτιδ Ὀθᾶγθ Ἰη685 
ἴο ἴῃο (Δ οὗ [6 ἀἰϑοῖρίεβ ννῆο πδλά Ὀεδθη 
ἐπδυ]οὰ ἴο τοοορηΐϑο ἀηἀ ἴο σοπῆθββ Ηἰπὶ ὄνθη 
ἴῃ Η!5 κἴδῖθ οὗ 561- υ πη] διϊοη (νὶ. 69). ΤῊΪ8 
Εἰοτγ μαϊηθὰ ἴῃ ἴπ6 ρογβοηβ οὗ πὸ ἀϊϑςῖ ρ]ς5 5 
ποῖ Ἰοοκοὰ Ὡροη 85 ραϑὶ (ἐδοξάσθην, χιὶ!. 21), 
δυῖ 45 δϊάϊης (δεδόξασμαι, τ Ῥεῖ. ἱ, 8; 2 (ὐΟΥ, 
111. 1ο). 

ἐπ ἐῤο}] Ῥδιθ δ] ἀϊδοὶρ θα ἀγὸ (ἢ ᾿ἰνίης 
ΤοΠυπθηῖβ ἰἢ ΠΟ ἢ ΟἾ ΓΙ 5 βίοσυ 15 ϑέθῆ. 
80 4͵]50 ἃ σῇ ΓΟ ἢ 15 {86 “' ΣΙΟΣΥ ᾽ οἵ 115 ἔουπάοτ, 
1 ἼΠο55. 11, 2ο. 

11. Το ἀροϊαγαϊίοη οὐ (6 στοιπᾶς οἡ 
ΨΠΙΟΒ [Π6 ὈΓΔΥΟΣ 15 Ὀγροα ἰ5 ἐο]]οννοά Όγ {Π6 
βίἰδιοπηθηΐ οὗ [ἢ σἰγουπιϑίδησοβ νυ ἢϊςἢ τηᾶκο (ἢ ς 
ΡΓΔΥΟΥ ΠΟΟαββᾶΥ. Τἤοθβο ΤῸ 51ΠΊ|0Ϊ]Ὶ σοογά!- 
πίοἀ (απά...απά..«ἀπάᾶ}} πὰ [Π6 Ὀᾶτθ δηιπΊδ- 
ταῖϊίοη οὗ ἴδε ἔδοϊβ 8 ἰθϊ νυ πουΐῖ ςοχηπιοηΐ, 
ΟΠ ῖϑὲ ἰοανοβ ἴπὸ νου], (6 ἐϊ5ς!}ρ]65 τοπιδίῃ 
ἰῃ (ἢ6 νου]. Μαβῖογ διιὰ βοβοϊδαγβ πιυϑὲ ἴἤθη 
Ὅε Ξϑοραγαϊθά, 50 {παῖ {πὸ οἱά σοπποχίοη νυν] }] 
6 Ὀγοκεη. ΟΝ γίδὶ ροῦβ ἴο ἴῃς Εδῖῃοσ: Ης 
ὀηίοῦβ ἰπογοίογο Ἰροὴ ἃ ΠΟ σρῆόογε οἵ Ηἰς 
τοδάϊδίογιδὶ ννοτῖκ, 'ῃ νος Ηἰ5 πηοὰδ οὗ δεοϊϊοη 
ψν}}} Ὀ6 σῃδηροά. 

“πά4 ποαυ 1...διᾷά 1δε:ε.. ΑΔᾶ Ι...Δπ5ὰ 
ΒΟΥ... δεε αὔονο. 



Υ. 12,13. 

Κεερ τῆγουρῇ ΓΠπ6 ονγη πᾶπις ἴἰο8ς6 
νγἤοπὶ που ἢδϑῖ ρίνεη πιο, τὲ {Π6Ὺ 
ΤΏΔΥ Ὀς6 ΟΠΘ, 85 »ὲ 4. 

12 ΝΕ [1 ννᾶς νγῖ τΠεηὶ ἴῃ τῆς 
ννογὶά, 1 Κερὲ τπεπὶ ἴῃ (ὨΥ πᾶπιο: 

5τ. ΙΟῊΗΝ. ΧΥΙΠΙ. 
ἴποβα (δῖ του ρανοςῖ πιὸ ἴ ἤδνο 
Κερῖ, ἀπά ποπὲ οἵ [ἢεπὶ 8 ἰοβῖ, διῖ 
ἴῃς 8οη οὗ ρεγάϊεοη ; “τῆς τῆς βοτὶρ- ς ὅπ. 1.9 
ἴαχε πηῖρῃῖ δὲ (1 6|]6ἀ. 

12 Απά πον οοπιε ἰ ἴο ἴπεε ; δηά 

1 εονπφ ἴο ἐδεε] ὍΠὲ τοΐϊυγη οὔ Οηηϑὶ ἴο 
ἴηο ἘΔΊΠΟΓ ᾿ηνοῖνοθ πηογὸ ἴμδῃ ἃ Ἰοςδὶ βόραγάα- 
(ἰσοη ἔγοπι Ηἰ5 ρεορὶθ. [{ 845 ἃ ςριτϊιιδὶ σοῦ- 
τεβροηάθηοο ἢ Ηἰ5 “ ςοπιηρ " ἰηΐο [86 
ννοτ]ὰ (νι. τ4, χιῖῖ. 2), ὉῪ ἢ ἢ (6 Ιά64 οὗ 
βοραγδίίοη (1 αρε πὸ »ιοῦὸ ἐπ 1δὲ αὐογίά,..) 
Ρᾶ5565 ἰηῖο (Παϊ οὗ 4 πον υηίοη. [ἰ ἰγρὶἤοά 
ἃ ποὸνν γοϊδίίοη ἰονγαγάϑ (πὸ ἀϊδεῖρῖε5. ογ ἃ 
ἔπι {πΠοΥ ψουἹά Ὅς υπδῦϊε ἴο "566" Ηἱπὶ 
(χν!. το, τό ΗΠ), οὐ ἴο "" ἔοϊϊον " Ηἰπι (ΧΙ. 
43, 26 ἔ.: σοιῃρ. νἱῖ. 12 Ὁ γὴν 2ὲ 8). ΥὙοῖ 
[Π15 σἴδηρο ννᾶ5 ἀεί γηοά ἴο σοπίτθυῖο ἴο 
{Πεῖγ φοοά (χν!. 72), δπηὰ νγᾶβ ἴο δὲ ἐοϊ]ϊοννοὰ 
ὈΥ ἃ ἔτεβῇ “"ςοπληρ " ἴο ἐδεπὶ (χίν. 2 ΕἾ, τ, 
43, 18, Χχὶ. 22 1). 

Ηοἱν αΐδεν... ὙΠ βυθδεΐδηςο οὗ [Π6 Ργδυεγ 
Ὦοτο δῖ ἰδίῃ Πηάς Θχ ργεβϑίοη ννῆδη [ἢ ρὶδᾶς 
ἴῃ Ξυρροτί οὗ ἴἴ, δηὰ ἴδ οςοδϑίοη νυ ἢ 6 8}}5 
τ ουἷ, ἢανε Ὀθθη 5εῖ ἔογίῃ, Το υπΐαιιδ ρῆγαϑο οὗ 
δάάγοβ5 (οἷν Εαέῥεγ, σοτιρ. δν. νἱ. τος σ [μη 
1. 20; υ.2ς, γίσδίεομς Βαίδεγ) Βα σρεϑὶβ ἴῃς πγδίῃ 
τπουςῆι. Τῆς ἀἰϑοϊρ᾽ο5 μ Πογίο μὰ Ὀθθη Κορὲ 
ἂρατγὶ ἔγοπι {πὸ σοτταυρίίοη οὗ ἴῃε ννοτ]ὰ ΌὉγ ἴἢ6 
τοβοηῖ ᾿ηβυθηςο οὗ (ἢ γιϑι. Το τενεϊδίίοη οὗ 
οΟἸἸπο85 νοῦ Ηδ πδὰ πηλάθ πδά ἃ ροννεῦ οἱ 

οπςδ ἴο βεραγαῖ δηά ἴο υπἰϊθ.Ὀ0. Ηδ 855 (δὶ 
Οοά, τορατάθρά υὑπάογ ἴῃς ϑεραγαίθ δϑρθοῖβ 
οὗ ρυγν ἀπά ἰθπάθγμθϑθ, ΤΥ ΟΑΓΓῪ ἔογνγαγὰ 
ἴο 115 ἤπδὶ ἰϑϑθ (ἐῤραὶ ἐδὲν για} δε ομὲ ούδη ἂ: 
«ὐΖῊ γε) ἴπαΐῖ ἰγαϊπίηρ νος ἢ Ηδ Πδά Ηἰπιβοὶῖ 
ςοπηπηοησοά, δηὰ {παὶ ἴοο ἰῃ ἴθ 54ΠΊῈ ννΑΥ 
(ἀἐερ ἱπ δγ πωῆπε, ΠΟΙ Ρ. Ὁ. 12). Τῆς “ πΑ4ΠῚ6 
οὗ ἴῃς Βαΐμογ, {6 Κηον]οάχο οἵὗ Οσοὰ ἃ5 
ἘδΙΠοῦ, 15 τοζαγάοά δ5 δὴ ἰ(62] τορίοη οἵ 
ΒΟΟΌΓΙΥ ἴη νὨΙςὮ (ἢ ἀἰδοῖρ]65 ννογα ργοϑογνυοά. 
[5 1π6Ὸ στουπά οἵ {πεῖν βαξεί᾽Υ δπά ποῖ οὗ 
ΟΠ τσ ᾽5 ροννοῦ. 

ἄεῶρ ἐῤγομσ ἐῤίπο οαὐη πᾶριό ἐδοε «υδρνη 
ἐδομ ῥα: σίυεη »6] Δοοσοτγάϊηξ ἴο ἴπ6 ἴοχῖ 
Ὑν δι ἢ 5 συ ρρογίοα Ὀγ ονογιν ΠΟΙ πλίηρ δυι ογγ, 
Π6 τοηάθ πη Ππιιδὲ 6: ἄεῶ ποτα 18 ΒΥ 
ΠΔΙῺΘ ΒΊΟΣ ᾿θ0ὰ πδδῖ Κἰ τὰ 06. ΤΠΟ 
ΡὮγαϑθο 5 ὙΘγΥῪ γοιηδγκδῦϊθ, δηὰ ἢ458 πο οχδςῖ 
ῬΑΓΑΪεΙ ὀχοορὲ ἴῃ σ᾿. 12. Ῥογῃαᾶρϑ. ἴΠ6 5841π|6 
Τπουκξῆς 5 ἕοιιπὰ ἴῃ ΡῺ]]. ἱ. 9 ἢ ; δηὰ ἰξ 15 
ΠΠυσίγαϊοὰ Ὁγ ἴῃ ἱπιάρεγγ οὗ [π6 Αροσδίγρϑε. 
ΤὨυ5 ἴῃ τον. 11. 17), ἃ ργοπηῖϑο 15 πλδάθ ἴο [Π6 
νἱςϊογίοιι5 (Ὁ γιϑίίδη : 1 «υἱὐ σίυε δὲν ὦ «υδιΐε 
ΖΙοΜδ, απά οὐ ἐδεὲ “«“ἱομό ὦ πεαὺ παμδ «υγί ἐπ, 
«υδιεῦ πο νιαπ ἐποαυείῥ “αυἱησ ῥὲ δαὶ γεχείυεί 
“; δηῃά δξαῖη ἰἴ ἰ5 βδἱὰ οἵ “ἴῃ Μνοσγά οὗ 
Οοά:" δὲ δαά ἃ παριό «υγί τη ἐῤδαΐ πὸ »ΙΩπ 
ἄπεαυ μέ ἐὲ ῥί»με (χῖχ. 12)} δπά δραὶη οὗ 
16 5Ξαἱηΐβ ἰῇ ρίογγ, ἐδεν “ῥαϊ! “τε δί5 γάεε, απά 
δὲ! παρε “ῥα δ οπα ἐδεὶγ Τογεδεαδς (Χχὶϊ. 4). 
Τίνεθε δυρεοβὶ ἴῃς ἰάοᾶ {πα 6 "" κῖν- 
πᾳ οἵ ἴπο ΔΙ ΠΟΥ 5. ἠλπγο " ἴο Ογ πὸ ὀχργοβϑοδ 

νυ 7::1.----Τ οἱ.. 11. 

(Π6 1π655 οὗἨ Η!5 σοπηηϊϑϑίοη 85 ἴδ ᾿ποδγηδῖο 
Δνογτά ἴἰο τγτενοαὰὶ Οοά. Ηδς οᾶπιο ἰπ Ηἰϊἰς 
ἘΔΙΠοΥΓ 5 πάπα (ν. 4.1), δΔηά ἴο πιᾶῖκε δι ὩΔΠῚ6 
Κηοννη (ςορ. νν. 4 8). Ηος βδροκὸ νδδῖ 
Ης Βιαά πεδγὰ (ν}}}. 2ό, 40, χυ. 15). Απά Δ]] 
δρίϊυδὶ ἔγυϊῃ 195 γαῖ πεσοὰ ὑρ ἴῃ “ὁ 1Π6 ΠΔΠῚΘ ᾽" 
οὗ Οοά, ἴδε ρεγξδεϊ ὄὀχργοβϑίοη (οσ πηθη) 
οὗ ναὶ Οοὰ [5, ννἢιο ἢ “' πλπὴς " (6 ἘΙΠοΣ 
ἔϑνο ἴο (ἢ ϑοη ἴο ἀδοΐδγο νγθη Ηδ΄ἴοοῖϊκ πιδη 5 
Ὠδῖυτο ὑροη Ηἰπι. Οοπιρ. Ἐχοά, χχὶϊ!. 21. 
᾿ΟἥΦ, ΟΥ͂ΘΕ 4’ «ὑὁἍ αγὸὶ ΤΠὸ ΠΥ 15 ποῖ 
ΟἽΪΥ οὗ ν}}}} δπά ἴονὲ Ὀυϊ οὗ πδίυγο, ρεγίος ἶγ 
τεαίοα ἰῃ δὺυϑοϊυϊε ΠΑΙΤΠΟΩΥ ἐπ ὥδγμ. Α5 
1ῃ6 ἀϊνίπο {}π|1Ὑγ σοηϑϑίβ ἢ ἃ νδγιείυ οὗ 
Ῥογβοῃβ, 350 ἴοο ἴδ ἤηδὶ υπηϊγ οὗἩ τηϑῃ ἀοεδβ ποῖ 
ὀχοϊυάσ Ὀυὲ ρογεσιγ Βαιτηοη!Ζοθ ἴΠ6 βοραγαΐδ 
Ὀείημ οὗ οδςὴ ἴῃ ἴῃ ννβοΐδθ. 

ὦ: «ὐε αγε}] Ὅῆδ υ8ὲ οὗ {π0 ρΙυταὶ Ργοπουῇ 
ἴῃ δυο ἢ 4 σοηῃποοίίοῃ 5 ἃ αἰϊδίϊποὶ δϑϑογίίοῃ 
οὗ βϑλπιθηθβα οἵ δβϑϑεῆςθ. Ὑπὸ “ἡ νυ ς ἢ 
Ὀηϊἴε5 (μ6 δίδου ἀπά ΟΠ γιϑὶ δἱῆγμβ {πδὶ {ΠΕ ῖγ 
Ὡδίυγο 5 ὁ56. (ΟΟΠΊΡ. χ. 28, 29. 

14 ἢ. Ὑπὸ Ἰογὰ Ἰοοῖο Ὀδοῖκ ὕροη πὸ ννοσὶς 
νςἢ Ηδ μδὰ ντουρῃϊ ἴογ {πὸ ἀϊδοιρ[εβ (υ. 
12). πονν ἴῃδλὶ Ηδ 15 ρϑϑϑίηρ ἱπίο ἴῃ πενν 
ΟΥ̓οΓ (υ. 123). ΤΠο ρῥίδος νος Ης Πδά οὐ- 
ςυριεά (1 [ἐγώ] ἀερ1) τασδὶ πογεδῆοσ Ὀς Π]]οά 
οἴδογιν!δο. 

15. διε... «υἱὲ δένι (οταῖὶ ἐπ ἐδε «υονἱδ) 
1 δεῤε... ἀρ Ἡρῥίίε.. «υἱῷ ἐθενι 1 ἀερί--- 
ξυατάοά. ἼΠο ἴθηβεβ οὗ {ῃ6 οτγρίηδὶ νϑῦῦ 
(ἐτήρουν, ἐφύλαξα, Ν υἱξ. “εγυαδανι, εἰσέοάμυϊ) 
2 Ὲ Γεϑροςς νοεῖν (Π6 σοητπυουβ δείΐοη οὗ 
ννδίσῃιηρ δηά 15 σοπιρΙοϊοὰ ἰσϑιθ. Τῆς ἀϊβετ- 
δηςε Ὀεΐννεεη (Π6 νογὺβ 1Πποπιϑηῖνοβ ἄρρϑᾶγβ ἴο 
Ὀς (δῖ “" Κορὶ " (τηρεῖν) ΟΧΡΓΕ5565 ἴπ6 ᾿αγοδῆι! 
τοχαγὰ δηά οὔβογσνδηςθ οὗ [δὶ νυν ςἢ 15 Ἰοοκοά 
δὶ ἃ5 ψουΐ (ες... Μαῖῖ. χχνῖ!. 36), νν ἢ 1} 6 
“ υλτάοα "ἢ (φυλάσσειν) ἀεδογῖῦεβ ἴῃς ργο- 
ἰοςοη οὗὨ ϑοπιοίμίηρ ΠοΙά Ὧ5 ἢ ννεῖα νη ἃ 
Ἰπθ οὗ ἀεέδησο ἔγοπι οχίογηδὶ 45541}5. 

ἐπ {δγ πᾶγιο ἰβοῖφ ἐδαὶ ἐῤομ φανεῖ »ιὸ ὦ 
δαυε ἐεῤὶ... ἱπ ἐδγ πω ᾿ϑδῖ Ἰῃοῦ δεῖ 
Εἰνυθὴ ὃ; δῃᾳᾷά 1 κΚυδχάσά ἰπεῖη... 8458 ἰῃ 
σ. τι. 

ὀμί..ἢ ὙΠῸ οχοερίης ρῆγαϑθε (εἰ μή) ἀοε5 
Ποῖ ΠΟΟΟΒΘΑΓΙΥ ἱπιρὶγ πᾶ [45 15 τοσκοπεὰ 
διθοηρ ποθ ψῆοπὶ ἴἢ6 ἰογὰ ““ρυαγάςα.Ἶ 
Τῆδ Ἐχοθρίοη ΠΠΔΥ τοίου 5 ΠΠΡῚΥῪ ἴο [ἢ 5:δῖθ- 
ταθηΐ “ποῖ οὔθ ροτϑπεὰ." (ἑἰοπιρ. Μαῖϊ. χίὶϊ. 
4: [ὐκὸ ἱν. 26, 27); Οδ]. ἱ. το, ἰϊ. τό; εν. 
Χχὶ. 2). (Οοηίγαβὶ χυὶ. 9. 

ἐδὲ “οπ οΓ" ρῥεγάοη}] δ ν᾽ἶῇῆοβε ομαγαςσῖοῦ 
νγ)ὰ5 ἀοπηοά Ὁγ 1.5 τεστῖ]ς πλᾶτκ, 2 Ὑ Π655. ἰϊ. 
41 (48. χίϊ. 5). Οὐοιιρ. χὶ!. 26, ποῖ. δα 
ϑοϊεσιη τορειἰου οὗἩ οοχηδῖο ννογὰβ ἰῃ ἴδ οεΐ» 
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ἴδεβε τπίπρβ 1 βρεὰκ ἱπ τε ννου]ά, 
τῆδῖ (ΠΕ πιρῆς ἤᾶνε τὰῪ ᾿ΟΥ̓ ἔα] ]]εὰ 
ἴῃ 1 ΘΠ βαῖνε. 

14 1 ᾶνε ρίνεη ἴπεπὶ ΤΥ ψνογά ; 
δηά ἴῃς νοῦ] παῖ παῖεά τῇδπ, δ6- 
οάι8ε ΠΕΥ γε ποῖ οὗ τῆς νψγογὶά, ὄνεη 
85 1 δὴ ποῖ οὗ {πε ννου]ά. 

Ις 1 ργδὺ ποῖ τῆλι τποιῖι 5ῃου]άεϑι 

Εἰηδὶ σάπποῖ Ὀ6 ρῥγοβϑεγνοὰ ("ποῖ οὔθ ρεγιϑῃο 
Ὀυϊ {Π6 θοὴ οἵ ρογίϑῃϊηρ ᾽)). 

ἐραὶ ἐξ “ογίρίμγε.. ἢ Τα δ5 νγᾶ5 Ἰοϑί, Ὀυΐ 
Ἔνθ (δε (4}} οὔ [υἀδ5 ἐοιπηὰ ἃ ρἷδοθ ἴῃ πὸ 
νὨοἿε ϑοδοπηθ οὗ ἀϊνίπο Ῥγονίάθηςθ, σοπρ. ΧΙ. 
48, ποῖΐο. ΤΟ Γείθγθησε 5 ἴο Ρ5. χἱ!. ο (ςἢ.. ΧΙ, 
18), τλίμογ [ἤδη ἴο 5, εἰχ. 8 (Αςδβ 1. 20). 

18. “1π4 ποαὺ εονιὸ 1... Βπὶ ποὺ 1 εονιξ... 
ἼΤΠς οἷά τοϊαϊίοη ννᾶ5 οἡ ἴπ6 ροϊηΐ οὗ Ὀείηρ 
Ὀτοίεη. 

ΟΠτσὶ νψγ5, 50 ἴο βρϑᾶκ, δἰγολάγ οἡ Ηϊ5 
ὙΑΥ ἴο [6 Βαΐδου, Ὀυϊ δὲ ἴθ ϑαπὶὸ {ἰπ|ὸ Η 6 
Πιδά ποῖ γεῖ Ἰεῖ (ἢ6 ννοτϊἁά. ΗἸἰ5 ργαυοσ ἴῃογα- 
ἔογθ ννγᾶ5 οἴεγοὰ ννῆ!ὸ Ηφ ννᾶβ 5{}}} οὐ [Π6 
βοθῃηθ οὗ πυχήδη σοηῇϊοῖς, ἴπδὶ (ἢ ἀ15ς]ρ 165, 
οοηϑβοίοιι5 οἵ Ηἰδ5 ᾿πίθγοθβδίοη, πῆς Ὀδ6 40]6 
ἤδη δ᾽οηθ ἴο σγϑδιϊϑθ ἰῃ {ΠοπΊϑοϊνεα (στρ. 
Χχὶν, 21} [δαῖ ]ογ, σῃπαγαςσίογίβες οὗ Ηἰπὶ (ςοπΊρ. 
ΧΥ, Ι1, Ποῖθ), νὨιςἢ {πον δά δἰ Πεγίο ἐουπά 
ἴῃ Ηἰ5 ργόβθησδ. 

ἐδέε ἐῤδίησι 1 «ῥεαξ... ἐδαέ 1δὲγ ν»ιισῥὲ 
ΤΔ 8.7)... Τα ΡγΑΥΕΓ νγὰ5 υἱἱϊογοά δἱουὰ 

ἴηι πὸ ἀϊδεῖρίοα τῆ ἄγανν σι γοηρῖῃ ἔγοπλ 
[Π6 ννοτὰ5 νης ἢ {ΠΕΥ Ποαγά. 

14, 15. ΤΠ ἸοΟΥ οὗ Ομ γῖσὶ πιυδὶ Ὀε οη 
[Ὠγουρἢ σοπῆϊοςί. Τα ἀϊθοῖρ᾽65 ἅγα βίγσοῃξ ὈῪ 
(Π6 νογὰ οἵ Οοά δηὰ Ὁγ ἴδε 1 τὰ 5 ̓πίου- 
ςαβϑίοη, Ὀυϊ ἴῃς ννοσ] ἀ παϊ γα! γ μδίθ5 τῇ θη. 

14, 1 (ἐγώ) ῥᾷανε σίνεη...)} ὙὍΠὲε τενεῖδ- 
του νυ Ὡς ἢ [πὸ 1] οτὰ δα τηδάο 15 πονν τοραγάθά 
ἴπ ᾿ἰἴ5 σοπιρ θίθποββ (τὸν λόγον 85 σοπιραγεοὰ 
ἢ τὰ ῥήματα, Ὑ. 8), ἀηὰ 1ῃ σοπποχίοη ΜῈ 
Η!πιϑο] (ἐγὼ δ.): 1 ἐπ 16 δι ηθβ5. ΟὗὨἨ ΠΥ 
Ῥύόβρησθ ῥσυς σίυεη... Τῆς ἀϊδοιρε5. ννογα 
ξυ βῆ ἢ {πος ροννοῦ, δηὰ [6 οτὶβὶβ 
νυ ἢ ἢ ἀοοιϊάρα (Ποῖγ δΐαγε νν85 ονοσ. ὕνΏθη 
ΠΟΥ ςᾶπιθ Ὀείοτο ἴῃ6 ννουτ]ὰ ἐδε «υογἰά δαϊδ 
βαϊεί (ΒαΔι94) ἐῤενι, 5ῃενγθὰ δὲ οπῦθ ἃπά 
ἀθοϊϑίνοὶυ 115 ροϑδιίίοη οὗ δηϊδροπιϑπὶ ἴο ἴδδ 
ΟοΚβρεὶ. ἼΠπε 5ιηρίο δεῖ (μδῇϑϑά, ἐμίσησεν) 
5 ςοηίγαϑσῖοα ἢ ἴῃ6 Ῥετιηδποηῖ οηάδονντηθηῖ 
(δέδωκα). Οη ἴδπε ΟἾοΥ Παηά, 566 χνυ. 18, 24 
(μεμίσηκεν). ΤὮεθο ἵνο δεῖς, 1 δάνε σίυεη... 
σαηπά δὲ «υογίά ῥαϊεά..., ἴοτπι (6 σοπά! ΠΟ 5 
νὨΙ ἢ ἀοίοττηῖϊπο ἴδ6 ἡδίυγε οὗ ἴῃ6 δροϑβίοϊϊς 
ὙΌΓΚ, 

ἐδγ «υογ] Οὐοπιρ. συν. ό, ποῖο, 17, ν. 38, 
ὙΠ. 421. ἢ 

ἐδὲγ γε ποῖ οὕ... Οὐοηιρ. συ. 1ό, ΥἹἱῖϊ. 22, 
ποῖδ. 

16. [ἴτ τπαῖρῆς πᾶν βοεπιθὰ Ὀδεϑὶ παῖ ἴῃς 
1 οτὰ 5πουϊά τεπιους Η!5 ἀϊ5ς 1 Ρ}65 ἔγοπι ἃ βεθῃε 

5τ. ΙΟΉΝ. ΧΥΊΤΙ. [ν. τ4---τ8, 

[2Κ6 τπδπὶ οὐδ οὗ τἢς6 νοῦ, δυϊΐ 
τπδὲ ἴῆου 8ῃουϊάεβε Κεερ τπεπὶ ἔγοπι 
(ἢς εν!]. 

16 ΤΠ ΕΥ δῖε ποῖ οἵ τς νοτγὶά, 
ὄνεη 85 1 δὴ ποῖ οὗ [πε ννου]ά. 

17 ϑαποῖν τῆδπὶ τὨγουρῃ τῆγ 
γα : ΤΥ ψψογά ἰ5 {γι τ. 

18 Α5 ἴδοι δαβῖ βεηῖ πιὲ ἱπῖο τῆς 

οὗ ἱπονίδ]6 ςοπῆιϊιοςξ. Βιυῖ ἴοσ ἴπσπι, 45 ἴοσ 
ΗΙπιβοὶῇ (χῆ. 27), ἴδε σοηῆϊσξ ννᾶ5 ἴῃ6 σοῃαϊ- 
ἰίοη οὗ νἱεῖΐογγ. Ηἰδ ργαυογ {πογοίοσγο ννᾶ5 ἴὺ σ' 
{Π6ῚῚ Ῥγοϊθεϊίοη, ἀπά ποῖ ἔοσγ {πεὶγ νυ τῆάγανναϊὶ 
εἰἴμογ Ὀγ ἰϑοϊδίϊοῃ οὐ ὉΥ σειηονυδὶ. 
2 ῦονι ἐῤδὲ ουϊῆ ουῖ οΥἩὨ 186 οΥἱ] ομθ. Τὴ 

ῬΑΓΑΪΕῚ ννογάβ 'ἴῇ σ [Ὁἢῃ νυ. 1:8, 19, 56θπὶ ἴο 
ΒΕ" ΠΟΠΟΪ] 5 νον (παΐ (ΠῸ οὔρίμδ] ρῆγαϑο 
(ἐκ τοῦ πονηροῦ, Νυἷξ. εχ »ιαΐο), νν Ὡς ἢ 15 οὗ 
ἀουδίι} ρβοπάθγ, 15 ἤθγο πιδϑουϊπε (ἐῤὲ οὐ 
ογ6). [υ5ῖ 45 (ἢ γίδι 15 Η  πΊ5ο 1 [Π6 πιθάπι 
ΟΓ ϑρῆογο ἰῃ νυν ιςἢ ἐἢ6 δε] ονοτ ᾿ἴνεβ δηὰ πιονοβ 
(ἐν χριστῷ), 50 ἴδε ρτίποε οἵ ἴπ6 νγνογὶ, {π6 
ΟΥ ΟΠΘ, 15 ἴπ6 πιράϊυ πὶ ΟΥ 5ρῇεγε ἴθ νυ Ὡς ἢ 
(Πογ ᾿νε δηά πον ννῆο ἃτὸ βρίνεη ὉΡ ἴο ἢϊπὶ 
(ἐν τῷ πονηρῷ). ΤῊδ τεϊδίίοη οὗ τηδη ἴο ξοοά 
Δη4 ΟΥ] 15 ἃ Ῥευβοηδὶ γοϊδίίοῃ : δπά (ἢθ 1 ογά 
ΡΓΔΥ5 [παῖ Ηἰ5 ἀϊδβοῖρ᾽εβ πᾶν Ὀὲ Κερί ουΐ οὗ 
ἴΠ6 τδηβε οὗ ἴπ6 ρογνδάϊηρ ᾿πῆμπεπςς οὐ Ηἰ5 
ΘΠΘΙΥ. Ηδε ἄοεβ ποῖ ὈΓΑΥ͂ ΟὨΪΥ {παῖ ΓΠΘΥ ΠΊΔΥ 
Ὀδ6 ἀο!νογοά ἔγοπη ἴη6 ουἱννδταὰ ἀ5βϑδυ]ῖ οὐ ἴῃ6 
ΟΥ}] οπς (2 ΤΏς55. "}]. 3, φυλάσσειν ἀπὸ τοῦ 
πονηροῦ), ὉὈυϊΐ τῆδλῖ [ΠΟΥ ΠΊΔΥ ὕδ ρῥγεϑεγνοὰ 
ἔγοπι σϑβϑίηρ νυν] 5 ἀοπιδῖη. δῖ [οδῃ 
ΘβρθΟ ΑΙ ἀννοῖ]5 οἡ 115 ῬΕΓΘΟΏΔΙ σδδγαςίεγ οὗ 
1Π6 Εν ἢ ννΠϊοῆ πῆᾶὴ ἢᾶ45 ἴο οσοπίεῃά, 
1 ]οδη 1]. 13, 14 (νενικήκατε τὸν πονηρόν); 
1}.. 12 (ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν); Υ. 18 (ὁ πονηρός)" 
Υ. το (ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται). (ΔΟΠΊΡ. ΧΙ]. 31, 
χὶν. 30, ΧΥΪ, 11. Γδρτηρ. ἐκ ἴοτ ἐκ χειρός ἴῃ 
1ΧΧ.: ]οῦ νὶ. 23 ; Κ5. οχὶ. ΡΒ ιν 1.} 

16---19θ. ΤΠ ἰβϑιθ οὗ ἴπθ ἀϊϑοὶρ᾽65᾽ σοῃ- 
Βίεῖ 15 ποῖ οπ]γ νἱοΐοσυ ὕὑυδ σοπιρίεῖς σοηϑ6- 
σγαῖΐίοη. ΤΠὸ ἰγυ ἢ ἔοσ ὑνἢϊςῃ ἴΠῸΥ ἀγὸ μαϊεὰ 
δηά ὈΥ ψνΒιςἢ ΠΟΥ ἅγὲ δίτοηρς (υ. 14) 5 186 
Ροννογ ὈΥ ννϊσἢ (ΠΟΥ δῖὸ ἰγαηϑίογπιθα. 

186. Τὸ Ἰδϑὶ εἴδιιϑδο οὗ νν. 14. 15 τεροαϊθά 858 
τῆς σγουπά οὗ ἃ πὸὺν ρεϊιοη, Ρτοϊεοϊίοη ἰ8 
ἴο ὃδ οἸ]οννοὰ ὈΥ Βα]]οννίης. Ὅῆδ ροβϑι ΠΥ 
οὗἍ 1Π15 σοτηρ]εῖε σοηθθογαίίοη. Π0 ἰδ655 ἴπδη ἴῃ6 
σογίδίη ργοθροςῖ οὗ μοϑί γ, 1165 ᾿η ἴΠ6 ΔΗ ΠΥ 
οὗ ἴδιο ἀϊβοιρῖθ5 ἕο {πεῖς Γογὰ (ἐρε7 ἄγε ἤοΐ... 
ἐυοη ἂ: 1 α»ι ποί...). Αἥἵ ἸΟπ ξῖνοϑ 
οι ρ ἢ δϑὶβ ἴο ἴῆθ ἰἄθα οὗ “" τῆς ννογ]ά,") ν Ὡς ἢ 
ςοιηο5 δῖ ἰῆς Ὀερίπηηρς δηὰ οπὰ οὗ [ἢδ6 νεῦϑὸ 
(97 1δὲ «υογἰά ἐδεῦ γε ποί...1 ἂν» ποῖ οὗ εἐῤὲ 
«υογἰά). 

17. ϑαπο}} 1.6. σοπδϑοσδῖο, δαδίὭοςυ. 
σοι». χ. 6, ποίδ. 

ὙὟΒε ῥγᾶυοσ ἰ5 {παὶ ἰῆς σοηπϑδεογαίίοη τῆς ἢ 
8 γεργεδεηϊοα Ὀγ δαπιιϑϑίοη ἱπίο ἴη6 (ἢ Γϑ ὕλῃ 
ΘΌΟΙΕΙΥ ΠΥ Ὁς σοπιρίεἰεὶγ τεα] θεὰ ἴῃ ἕαεῖ; 



ν. 19--21.] 

νγοῦά, ἀνθ 80 ἤᾶνα 1 δἷβο β6πὶ [ἢ επὶ 
ἱπῖο τῆς ψοτ]ά. 

19 Απά ἰίογ {δεῖν 8 ῖκεβ 1 βδποῖν 
ἸΟτ, ἐσμὲν τι γβεὶξ, τῃδὲ ΤΟΥ 4150 πιίρῃς ΒῈ 'βαπο- 

᾿πδεά τῆγουρῃ {πε τγυτῃ. 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΥΊΙ. 
20 Νείπογ ΡΓΑΥ 1 ἔοσ τῆεδε δίοης, 

δυὲ ογ {πῃ επὶ αἷδοὸ ψνῃιςῇ 541} 6 ιονα 
οη πῖθ τῃτουρῇ (πεῖν ννογά ; 

21 Ἴπαῖ {ΠΕῈῪ 411] πᾶν δε οπα; 48 
ἴδοι, Εδιθοῦ, αγέ ἴῃ τη6, ἂδπά 1 ἰῃ 

πδῖ ἐΥΕΤῪ Ροννεῦ δηά δουΥ, οβεγεθά οπος ἴοσ 
41, ΠΊΔΥ τῇ ἄτι οουγϑο Ὀς οἰἴεςίι } γ γεπάσγοά 
ἴο Οοά (Βοπι. χιϊ. χ). [ἰ 5. ποῖ δσπουρὰ ἔογ 
ἴῃς Ομηϑίδη ἴο Ὀὲ “ Κορὶ ᾽ (υν. τα, 15); Β6 
πχυϑὶ 4150 δάνδῃοϑ. 

ἐῤγομσ ἐδγ ἐγμὶ δ] ἴῈ ὅ8ὸ ὕσυϊῃ. ΤῸ 
ἐγ ἢ,᾽) (Π6 συ πὶ οὗ ἴπ6 ΟἾγίϑιίδη γονοἰαξοπῃ, 
“6 νοτὰ οἵ Οοά;,᾽" δὲ οὔποθ οππδοάϊθα ἱπ 
Οπηϑι δηὰ ϑροκθ Ὀγ Ηἰπι, 15 (45 'ἰξ νγεγθ) (86 
οἰοσηθηὶ ᾿πἴο ν ἢ] οἢ (ἢ ὈδΙΙΘνο ἰς εὐ το Ὡτ 
ἃπὰ ὈὉγ ΒΟ Πα ἰ5 σμδηρθοά. ὙΠῸὸ “ {τυ} " 
5 ἢοΐῖ ΟἿΪΥ ἃ ροννογ νι ΐη ἢϊπὶ ὈΥ νυ ΒΙςἢ δ ἰ5 
τηονθά : [ἴ 15 8η δἰ ΠΊΟσρῆοτο ἴῃ ν᾿ ἢΙσοἢ ἢδ [1ν68. 
ΤὨΘ επὰ οἵ ἴπ6 ΤΤΌ ἰ5 ποῖ ν"ἰϑάοτῃ, νυἢϊο ἢ 
18 ραγδὶ, Ὀυϊ ΠΟ] Π655, νυ ΒΙ ἢ 15 αηΐνογϑαίὶ. 

ἐῤγ «υογἢῇ Τα οχαςΐ ἔογπι οὗ ἴδ ογρίπδὶ 
(ὁ λόγος ὁ ἀρ. Ὁ (ἢ6 ψογὰ τΠδὲ ἰ5 {Π1π6,᾽} 
ΘΠΊΡἢ451265 ἴῃ ἔδοῖ [παῖ ΟΠ γσῖ 5 ἰοδοῃὶηρ νγᾶ5 
“« ηοί Η!Ξ5 οννη, Ὀυῖϊ Ηἰς5 ἴῃδϊ 5ρηἰ Ηἰπὶ ᾽" (νἱ], 
16). Απὰ {Π|5 ᾿εασπίπρ πιιιϑέ ποῖ δ ᾿ϊπιοὰ 
ἴο Ηἰξ ϑροκθη ὃν ογὰ ογ ἴο {δ ννυττίθη ἮΝ οτά, 
Ὀυΐ οχιθηάοα ἴο ὄΥΟΥΥ υἱΐογαποο οὗ Οσοά ἴῃ 
παίυγε δηὰ Πἰδίοσγυ ᾿γουρῇ τἴπ6 ΝΌΚΡ. 

ΤΗς ψοτγὰ οὗ Οοὰ [5 ποῖ οΟΪΥ “ἴγιι6,᾽) Ὀυΐ 
“ἐγ, δηά [πᾶ95 ἃ ἰγαπϑίοσιηϊπρ νυἱγίιθ. 
Οοπιρ. Υἱϊΐ. 21:1. ὙδῈ ρῇγαβθθ ὁσσυγθ ἴῃ ΟἿδ 
οὗ (δὲ [νυν ϑἢ ργαγεῖβ ἔογ ἴΠ6 πονν ΥΟΔΓ ἴῃ ἃ 
ἀϊδεγεηΐ ςοπησχίοη: “ΡΟΣ ΟἿΣ ἢραγίβ ἴο 
ϑόῖνε ἼΠ66 'ἰπ τὰ. Τῇοι, Ὁ Ουοά, «τί 
Τα ([|6Θγαπι. χ. το), ἀηὰ ΤῊ νογὰ 5 
ἼτΤΟΙΝ δηὰ ϑίιδπασίῃ ἔογ θνοσ." 

18,19. ΤΕ Ξδποι νης οἵ ἴΠ6 ἀροϑβίϊοϑ ἰ5 
σοπηεο(οά νυἢ ἴννο (που ἢ 5, βγϑον νὴ τηδῖ 
οὗ τἢοῖγ οννη ννογῖ, δηὰ ϑθσοπαϊν νυ} ἴῃδί οὗ 
ΑἸ γιϑὲ 8 ννοσκ ἔογ ἴθι. ὙΠΟΥ πρεάοα ἴῃς 
“ὁ. ΘΔΠΓΕΥΙΩΡ " ννΠϊςἢ Ηδ Η!ΠΊβε] τεςεἰνεὰ (Χχ. 
26) ἱπ ογάογ (δῖ ΠΟῪ πλὶρἢς 16] {Ποῦ οβῆος: 
δηά Ηδ πιδάθ ἴδδὶ ϑδης γι ροβϑίθὶθ ἔου 
ἘΒοπη. 

18. “ (Βνθῃ .ω4) ἐδοις δα: “πὶ (ἀϊιᾶπῖ 
ΒΟ 4) »πε...0 ῥαυε 1 αἰ!ο “επί (141 4180 
8614) ἐῤε»"... ΟΟΙΡ. ΧΧχ. 21 (πέμπω). Τἢε 
Ιογὰ ἄρρθδᾶγβ ἴο ἰοοὶς ὕροὴ ἴθ ἢγϑί πιἰϑϑίοῃ 
οὗ (ἢς δροϑβίίοβ (Μαῖί. χ. ς; Μαζκ νὶ. γ; [ὺκ6 
ἶχ. 2) 85 ἱποϊυάϊης ἰδοῦ ννῃοΐθ μέγα ννοσκ. 
ΟοιῃΡ. ἱν. 38. Αἴὔδοσ Ηἰβ ἀδραγίυγε [ΠΥ σοη- 
ἔἴηυς ΗΙ5 νοῦ. Οὐομρ. τ [οδη ἰΪ. 20. 

19. 1 «απο (οΘοπμβϑοσδῦο) »ηγιεἰ...»εὶρ δὲ 
(αι 80) ὁ “απεβεά (οομπΒϑοσδθ4)}) Ὑπὸ 
νοσγκ οἵ ἴδο [οτάὰ ἰ5 πογὲ ργοδοηϊοά υηάογ (ἢ 6 
ϑροοῖ οὗ δ᾽ϑοϊϊο 56] -Ξδογίῆςθ. Ἧς 5δοννεά 
Κῆγουχῃ Ηἰ5 [ἔξ ἤονν 411 {πᾶϊ 15 διιπιη ΠΊΑΥ 
Ὀὲ Ὀγουρῶξς ΠΟΙ ἱπίο ἴῃς βϑεσνίςς οἵ Οοά; 
δηὰ τΠϊ5 Ης ἀϊά Ὀγ γι ροΎϑοηλὶ ἀοἰογπληδ- 
(ἴοη. 85 ρογίδοιυΥ πιᾶπ. ὅδ 5δογῆςθ οὗἉ Ἰ"6 
(Ηεῦν. χ. 6 {.) ννᾶβ πονν ἴο ὕες σοηῃϑυκηπιαίοά 

ἴῃ ἀοδίι, νυ ΕΓ ΌΥ ἴῃ Ἰαπὲ οΟεγίηρ οὗ 56] ννᾶϑ 
τιδάθ. Τῆς ἔσυ5 οὗ ΗΙ5 νἹσΐογυ ἀγὸ σοπηπλι- 
πἰοδίοά ἴο Ηἰ5 ἀϊδοίρίεβ1 ΒΥ υπίοη νυν Ηἱπὶ 
ΠΟΥ 4ἰ5ο τὸ “" (μοπηϑοῖνεβ 5βδηςβοά ἴῃ ἔγυῖῃ,᾽" 
ΚὨγουζῇ {πὸ δριτῖς ννμοϑο πηϊσϑίοη ἔοϊ]ονγοὰ οἡ 
ΗΙ5 ςοιπρ εῖοα ννοσῖκ, πὰ ννῆο Θη 4065 ϑαςἢ 
Ὀοϊϊενοσγ ἴο ἀρργοργίαΐθ ννδὲ Ο τσὶ ἢᾶ5 ραϊηοά 
(χνὶ. 14). (κί ἀοο65 ἔοσ Η πιϑο] (ἐγὼ ἁγιά- 
ζω ἐμαυτόν) ἰδὲ ννῃϊςἢ 15 ἀοῃο ἔογ 16 ἀἰ5ς1ρ]65 
(ζα ὦσιν ἡγιασμένοι). 

ἐδγομφ ἐδε ἐγι 6] ἴὰ ἔχαθ} (ἐν ἀληθείᾳ), 
ἘΠΕ, ΓΟΔΙΪγ, δηὰ ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ ἴῃ ΠΑΠῚΘ ΟΥ 6Χ- 
ΤΟΓΏΔΙΪΥ (ςοπιρΡ. ἱν. 22, ποῖθ). ὍὨο δῦβεποθ οὗ 
1Π6 ἅτίΙο]6 ἀϊδηριυ 5 ηθ5. [ἢ158 ρῇγαθε ἔγοιτι πδί 
ἰῃ ν. 17) (ἐπ ἐῤὲ ἐγμὁ). Οομῖρ. ς [οδῃ σ; 
3 ]οΒη χα; (ΟἹ. 1. 6; Μαῖῖ. χχὶν. τό. 

Π|. ΤῊΕ 50Ν ΑΝῸ ΤΗΕ ΟἬΚΟΗ (2ο--6). 

ΤΠ ῥγάγοσ οὗ ἴδε Ἰογὰ 15 πον οχίοπάδὰ 
ἔγοτῃ ἴδε ΕἸονθη ἴο {πὸ Οπυτγοῖ, δὰ ΤὨγουρἢ 
ἴδοπὶ ἴο {π6 ννου]ϊά. ὝΠετζε 15 ἴο Ὀδ ἃ ργοργεοββ 
Ὀοΐδ ἴῃ ἴδ6 Ὀγεδάτἢ οὗὨ ὑηϊγ, ἀπά ἴῃ ἴῃς ἃΡ- 
Ῥγεῃθηβίοῃ οὐ γενοϊδίίοῃ. ὙῆῸ ὑπ οὗὨ Ὀ6- 
Ἰΐονθῦβ 15 {Π6 σοηνϊσίοη οὗ ἴῆ6 ννογὶ (2ο-- 
432); δηὰ Ὀε]ίονοῖθ δάνδποθ ἴη Κηον]θάρε οὗ 
ἴΠ6 ϑοη δηὰά οἵ ἴῃς δίδοσ (24---:6). Ομηβί 
Η!πλϑε] ρΓαΥ5 ἔοσ 8}} ἴῃ 4}} {{π|6. 

40--28. Το υπὶῖγ οὗ (6 βτβί ἐϊϑςὶ ρ]68 
(υ. 11) ἰ5 τερἰαςεά ὈΥ ἃ Ἰᾶγρεσ ὉΠΙῪ (τ. 21, 
13), ΨΏΙΓΝ 5 τεραγάρά 845 ἱπβυθποηρς ἴΠ6 
νου] ἰο (41ἢ (νυ. 21) ἀπὰ Κπονϊεάξε (νυ. 223). 

20. ,ογ» ἐδορι αἰο «υδίορ «ῥα! δείδευε 
(το Ὅ911976)] ὙΠΟ ἤηΔ] 5516 15 ραϊπεγοὰ 
Ρ ἴῃ ἃ ργεϑοηῖ. ἼἼἢς Ομυγοῇ οὗ {86 ἑαΐαγο 15 
τεραγάδα 45 δείι δ! ν᾽ ἴῃ Ἔχ ϑίθησο (ευῤίο δείίουε 
τῶν πιστευόντων] Δπὰ ποῖ «ὐδίορ «ῥα]! δείϊευε 
[πῶ πιστενσόντων, δ υἱξ. φμὶ ἐγεάδίμγί 4“μπῈ]7). 

Π6 ἱπηπηοαϊδΐο σιισοθϑα οὐ ἴη6 δροϑβίϊεβ σδιτιοὰ 
νὴ 1 [δαὶ ϑυσσοθ5 ἢ ἢ μου ὰ 6. ὙΠοῖγ 
ἐν οΓα ἢ 5 ἴ[ἢ6 Δρροϊηϊοα πιοδῃβ ἔογ ἴμ6 ςα]]Ππρς 
οιΐ οὗ ἢ (Άοπι. χ. 14 ἢ). Τῆ5. ““ψνογὰ 
15 (ῆ6 ““ννοτὰ " νν Ὡς ΠΟΥ δὰ τοςεϊνοα ἔτοπὶ 
Πμπϑὲ (υ. 14), ἴδ Ἰπίεγργείδιίίοη 8ἃ5 νγὲ}} 845 
[86 ϑϑογίίοη οὐ ἴδε ἔδοῖβ οἵ (γι 5 16. [Ιὴ 
[6 ἀγγδηροπιθηΐ οὗ ἴἢε οὐ ρίηλὶ, ὁγ ἐῤδεὶγ «υογά 
15 οἰοβοὶνυ σοηποςίοα νυἹτἢ δεδέσυε, 50 85 ἴο ἔοπτῷ 
ἃ ςοπιροιιπά ἰάδα, ννηϊοῖι 15 ἕο οννοὰ ὈΥ̓͂ ἐπ γε. 

41. Τραὲ ἐῤεν αἱϊ]...«ἐδαὲ ἐδον αἰσο.. ἐδαὶ ἐδὲ 
«υογἰά...1 ὙΠῸ ριοαῖ οπὰ ἰ5 γεραγάθα ἴπ 115 
ἔτονίηξ οχίοηβίου. ὍΤῃδ 5ἰπιρὶς δηὰ δῦ09ο- 
Ἰυῖο ἰάδα οὗ ὑπ]γ σοπλὸβ ἤγϑι (ἐδας αἰ... «το 
ΠΟΥ δηά πογραῆῖοσ Ὀοῖϊονθ) : (Π|8 15 (ἤδη ἀ6- 
βΒηϊοῖγ οχιοηάδά ἴο ἴδ ἰδίογ βεπογδίίοπβ οὗ 
Ὀ6᾽ ον ΓΒ (ἐῤας ἐῤεν αἰςο0), ἃ Πηδ}γ {πὸ οἴἶεςς 
οὐ ἔπε ννοσγὶ ἀ σοπλεϑ νυν ίη {πὸ ϑοορε οὗ [δ6 
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(ἢεε, τηδλὲ (ΠΟΥ 4ἰ8ϑο πῆ Ὅς οἠς ἴῃ 
ι8: τῆλι τῆε νγογ]ἁ πιᾶὺ Ῥείίενα τῃδῖ 
ἴοι Παϑῖ βεηΐ π16. 

Ργᾶγεσ. Απὰ ἴἢδ ὑπ οὗ Ὀδϊονοσβ 15 ἰἰϑοὶ 
Ῥγοβοηϊοα ἴῃ 4 1Πγθεο]ὰ ἔογπι, 85 ἃ ὑπ} οὗ 8]}, 
ἃ ὈὉΠΙΪΥ 5: ΔΓ ἴο (δαὶ οὗ ἔπδ6 ΒΔΙΠΟΙ δηά {Π6 
ϑοῃ, δηά ἃ 0Π1Πγ τοδὶ ϑοὰ ἴῃ ἴδ Εδίμοσ δπὰ 
[Π0 δοηῃ. 

δε ομε] Οομηρ. χ. 30, νυ. 11, 22; (1 Οογ. 
111. 8). 

α: (ογθ δ8)...] Τῇε ἰάθα οὗ ἴῃς ἀϊνὶποὸ 
ὈΠΙγ, ννϊο ἢ πᾶς Ὀδθη δίνῃ ΚΘΏΘΓΔΙΥ Ὀεέοτο 
(υ. τι, πὰ ν. 22), 5 8εὲῖ οἷἱκ ἴῃ ἀεῖδὶὶ ἴῃ 115 
ςοττοϊδίινε τηδηϊοβίδιοη, (ἰοπιρ. χ. 48, χίν. 
1Ο, 11, 2.οβ. ὙΠοΓΕ ἴ5, 580 ἴο ϑρϑδὶς, δῃ ἱπίογ.- 
σἤδηρο οὗ {πε ΘπογΡῪ οὗ (Π6 ἀϊνίηο 1,16 (Ἰοα 
ἐμ »ριο, απά 1] ἰη ΤΡεδ), ννὨϊςἢ Πηάς ἃ σοιηῖοῦ- 
Ρασί ἴη ἴῃ Βαγπγοηίοιιϑ γοϊδίϊοηϑβ οὗ [Π6 πγλθ ΠῚ θῸΓ5 
οὔτε Ομυγοῆ. ὙΠὸ ἔπιε υὑπιῖγ οὗἩὨ Ὀδ]Ιονοσβ, 
᾿ἰκὸ (6 ιν οὗ Ῥογβοῃβ ἴῃ ἴῃ. ΗοΪγ Ὑ σιπιῪ 
ν ἢ ν ὨΙς ἢ τῈ 15 σοπηραγοά, 185 οἴεγεὰ 85 βοπηοὸ- 
ΤΠης ἔδν πλοῦ (ἤλπ ἃ πΠΊοδ πλογὰ] ὑπ] γ οὗ 
Ῥύγροθο, ἔδείηςρ, δβεςοίίοη ; ἰξ 5, ἰῇ ϑοπὶθ Πηγ5- 
ἴογίοιιβ τηοάς ννῃϊο ἢ νγῸ οδηποῖ ἀπ ΠΟ] ἃρ- 
Ρτθῆοηά, ἃ υἱῖδὶ ὑπηγ (Ά οπι. χὶ!. ς ; Ερῆ. ἵν. 4). 
ἴῃ Ἐ15 5εῆϑε ᾿ΐ ἰ5 {πε 5γτῃθο] οὔ ἃ δίρ με ἵγρ6 
οὗ ἴδ, ἴῃ ννϊοἢ οάςοἢ σοηϑίξζιθηες Ὀδίηρ 15 ἃ 
σοηβοῖουβ εἰοσηθηΐ ἴῃ ἴΠ6 θείης οὗ ἃ γαϑί ὑνδοΐο. 
ἴΪπ “86 Ἰ1ξρ,᾽) δηά ἴῃ “πὸ 118. ΟὨΪγ, Θδαςἢ 
Ἰηάιν!άν4] 1 15 Δ0]6 ἴο δίϊδιη ἴο [158 ρεγἔδο- 
ἔοπ. ϑυςῇ ἃ σοηςορίϊομ, ἤόνγονεῦ ἱπιρογίδςγ 
ἴξ τᾶ Ὁε ρταϑθροα, πιοεΐβ ΤΠΔΩΥ οὗ [πὸ α1Ἐ{Π- 
ουϊδος νος ἢ Ὀοβοῖ ἴΠ6 σοποερίοπ οὗ δη δϑϊά- 
ἴῃ σοπίπυδηοα οὗὁἨ ἁ ΟἿΓ ρῥγεϑοηΐ ἱἰηάιϊν!άιιαὶ 
ΒΕρΡΑΓΔΈΟΗ. 

»ΩῪ δε...π 1 ΟΥ̓ πο. ὙΠ6 Ομ ϑϑίοη 
οὗἨ ““ὁ0η6᾽ ΕΠΡἢ451265 (π6 ἱβουρῃϊ οὗ {δεὶσ 
αηἴγ. ὙΠΕΟΥ ννῆο ἃγὸ “ἴπ Οοὰ «δηὰ Οἢ σις " 
ΠΟΟΟΒΘΑΓΙΥ πη ὑπ} ἰπ (Πδι ἔθ] οννϑῆρ. Οοά 
15 ἴῃ δϑϑθηίδὶ σθηΐγε οὗ υπϊγ. 

ἐπ 4] Νοῖ 5[ΠΊρΡῚῪ ἐπ Με οὐ “π Τόεε. ἘΠ5ε- 
ὙΠΟ ἴδ τοϊδι!οη 15 ἀθβηϊοὶγ σοηηοοϊοὰ νυ ἢ 
[Π6 ϑοη, νἱ. ςό, χΧΥ. 4. α; (α [ὁδη ἰ᾿!. 24). [1 
15 [χουν ἴπ6 ϑοηὴ τπαΐῖ πηθη ἃτὸ υπὶϊοὰ συζῇ 
ἀδ6 ΕΔΙπο (υ. 23, 1 ἐπὶ ἐδορη); δηὰ 50 {ΠΟῪ 
ἅτὸ βδιὰ ““ἴο ὃ6 ἰη Οοὰ «δηὰ Οοὰ ἴπ ἴΠποπὶ 
1 Ιοἢῃ ἵν. 11, 16, ὁ θεός). 
[τ Μ} Ὀ6 οὐὈὐδοτνοὰ (πδὶ ἴἢ6 ρυδυῦ ἔοσ ὉΠ Ὺ 

15 οἴεγορά Ὁρ ννῆθη τῃ6 1Ἁ,ογὰ 15 ἰοοκίηρ τονναγά5 
[Π6 νυ οσὶ οχίοηβίοη οὗ πὸ δίῃ ; δηὰ {Π6 ΑἹ] 
ϑισπιβοδηςς οὐὗἩ ἴπδ ὈΥΑΥΘΥ 15 τηδάθ ρ]δίηοσ τ 
ννὸ ὈΘΑΣ ἴῃ τη ἴἢδ τοὶ ρίουι5. αἰ βόγθηςθβ (ἐ. Ζ. 
ον δἀπὰ Οϑημ]6) οὗ ἴΠ6 ἀροβίοϊίς ρὲ, δηά 
6 βἰγτυρείοβ τῆγουρ ἢ νης τῆς (δίδο]ις 
ΟΒυγοὴ βἴτονο ἰονναγάϑ ἰϊ5 αἱ ἰ πλαῖο ν]ςΟΥΥ. 

ἐδαὶ δὲ «υογἰά..ἢ ὙὕὙννο γϑϑυβ ἴῃ τεραγὰ 
ἴο ἴΠ6 ννου]ὰ ἂἵὸ δοῖ ἔογίῃ ὉγῪ Οἤγτιϑσ. ὙΠῸ 
ἢγϑῖ, ἐῤδαί ἐδ ριαν ὀείίευε {δαὶ ἐδοι δαυὲ “επὲ 
(ἀ1:Δ δεῖ 56:4) »"ε, ἀπά (Π6 σοσοηά, ἐῤαι! ἐξ »αν 
ἄποαυ ἐῤαὲ ἐδοι ῥα. “επὶ (ἀιᾶδὲ᾽ Βομα) »ε, 
από δα.! ἰουεά (ἀιἀ δ᾽ 1006) ἐῤενγι α ἐδοι δαςὲ 
ἰουεά (Ἰονοαε᾽) "πε (νυ. 23). Τῆε βτϑῖ Βᾶβ 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΥΊΙ. [ν. 22. 

22 Απά τῇς ρἷογγ ψῃῖςἢ τπου ρᾶν- 
68 πῆς 1 ἢᾶνε ρίνεη ἴΠεηὶ; τΠλῖ {ΠΕΥ 
ΠΙΑΥ͂ Ὁ6 ΟΠΘ, ανΘἢ Ὧ5 ὙΠ ΔΓΕ ΟΠΘ: 

Ὀδδη ἀἰγοδάυν ρίνθῃ 85 [ἢ τηδτῖ οὗ ἴδε ἀϊϑς!ρ᾽65 
(νυ. 8, 3κἰ|0), ἀπὰ (1π ρατῦ) ἴδ βεοοπά (νυ. 2ς, 
ἀποκυίξαισε) Ὠᾶ5 ἴη6 βᾶπιδὸ νδῖ!θ, 80 4]50 ἴῃ Χχὶ. 
45, ἴδ ννογάβ υϑοὰ Ὀγ ἴῃς 1 οτὰ δἵ πο γαϊϑης 
οὗ 1,4χΆτυβ ἃγὸ ϑδὶὰ ἴο πᾶν δε βροΐθη Ὁ" 
ἐδο “αἀε οΥΓ ἐδεὲ »ιωϊεάε, ἐδαὶ ἐδεγ πᾶν δείϊευε 
ἐδαὶ ἐξομ Ἅ414.1: σ«παά γιο. ϑυςἢ Δ} τΠϑὴ 845 15 
ΠαΓα σοηϊοπιρ δίοα ἰ5 δὲ ἰθδϑὶ {μ6 Ὀορίπηϊηρ οὗ 
ἃ ἴσυς Δι τἢ, ἀπά ποῖ ἃ πλετὸ νην ἀοκηονν- 
Ἰράρτηοηξς οὗ ἴῃ6 ἔλεῖ. [|π ἴἢ5 σοπποχίοη [ξ 
τηυϑδὲ [ΓΙ Ποσ ὈῈ ποϊςεα [μδὲ {Π6 νογθβ ἰῃ συν. 
21) 23 ἅγὸ ὈοΙὰ ῥγεβϑοηΐ (πιστεύῃ, γινώσκη) 83 
σοηζαςιοα ψ ἢ ἴῃ δοσγὶϑῖβ 'ῃ συν. 8, 2ς. ἢ 
ἴξ Ἄρρεᾶγϑβ παι [86 δηὰ νυδιςἢ 15 ργοροξεά 45 88 
ἰαδὶ γενναγά οὗἉ δραγίῃγ σσοσκ 15 ἴῃαϊ ἀδβογ θοὰ ἰπ 
ΕΘΏΘΓΔΙ ἴουτβ ἴῃ Σ ΟΟΥ. χν. γ,8 ; ΡὨ!]. 11. ΟῚ, 11. 
ΤΠ15 οπά, 85 δεῖὸ σοραγάδα, 15 ἴο Ὀ6 Ὀγοιρδὶ 
δῦοιιξ ὈΥ ἴδ ϑβροςΐδοϊς οὗ ἴἢ6 υὑπι|γ οὗ ἴπὸ 
ἀϊϑςοῖρ]65 (ςοιρ. χιϊὶ. 35); δηά 86 ϑαπὸ που ρἢϊ 
5 Οχργοϑβοὰ πλοθ (Ὁ]Ὺ ἴῃ ν. 22. ὙΤΠΘ ὑπ|γ 
οὗ ἀϊδςοίρ 65, ἰμογοέοσγο, συ 16 1ἴ βρυηρβ οὐἱ οὗ 
ἃ αἰἴτεοῖ γεϊδίοη ἴο Οἢσχιϑῖ, πιυϑὶ ἤδνθ ϑοπὶδ 
οχίοσῃδὶ Ὄχργεβϑίοη {παῖ 1 ΤΏΔῪ δῇοοϊ ἴμοβ86 
νι ουϊ ἴπ6 ΟΠυτοδ. 

δε «υογί4] Α οὐπηραγίδοη οὗ Ἀοπι. χί. 
5ς ΕἾ στὰ [ἢϊ15 ράϑϑαρο 56 Ὲπὶ5 ἴο ἰηάϊοδῖο δὲ 
{πΠ6 [,ογὰ Ἰοοῖθ ἐογνναγὰ ἴο 16 {Ππ|δὸ νη 
(ὁ [5Γ86] ᾽ 5141} μάν Ὀεσοπλα ᾿πο]υάοα ἴῃ “ 186 
νου], δηά δἵ ἰδϑὶ ργονε ἴδ Ἰῃβίγυγηθηϊ οὗἉ 15 
ςοηνογβίοῃ. . 

ἐδαὶ ἐδοι συ δ (αὶ Του, (πε Οοά οὗ 
ἴϑγδοι, ἴ86 Οοά οἵ δες (ονεηδηΐ, δΔπὰ ἤοπθ 
οἴβοσ,.. Οοιρ. υν. 8, 18, 23) 25, Χὶ. 42. 

Δ. Το πιεπίίοη οὗ {πὸ οἤῆος οἵ ξυΐυγε 
Ὀο ουοσβ, ἴο ὄνοῖὸ (Δ ἴῃ ἴῃς ννοτ]ά, Ἰϑδά 5 ἴω 
τὴς πηοηπίίοη οὗ {πεῖς οπάοννυπηθηΐ. [ἢ ἴδα 
[ΟΥΤΉΟΓ νοῦθα (π6 [ογὰ ρῥγαγεά ἔογ ἴΠ6 ἀϊ5- 
ΟἸΡΙ65 ; Ηδ πονν ἀθοϊαγεβ ναὶ Ηδ ἢδ5 Η;π|- 
561 ἀοπὲ ζ0ὼγ ἴμεπὶ (ἐγὼ δέδωκα). Ηδξηςε ἴδς 
οι ρη δίς. ρεγβοηδὶ ργοπουῃ 5ἰδηάϑ ἴῃ ἴῃς ἕγοηΐ 
οὗ [86 ϑβεηΐθηςθ (κἀγώ...). Ηδ οοπηππμηϊοαίοα 
ἴο ἴποπὶ ἴῃ6 βίογυ νῃϊοῆ Ηδ μδὰ Η!ϊπιϑοὶέ 
τεςεῖνεά. Τῃὲ γῇ οὐ ἴἢ15 βίοσυ (κὸ 186 
ΡΓΑΥΟΥ ἰῇ Ὁ. 21) [45 Τορασγάὰ ἴο ἃ τῃγχθοίο! ἃ 
σΟηΘΘηΏΘηςΘ: ἐῤαί ἐδεγ νρἸΩῪ δὲ οπδ.. δαὶ ἐῤεῦ 
»ΩΥ δὲ ῥεγζεσίεά ἠὲ οπδ.. δαὶ δε «υογίἀ παν 
ἔποαυ... 

ἐῤε σἰονγ «υδίοδ ἐδοω σαυσ (Ἀδεῖ ΕἸΥ5) 6} 
Οοπρ. συν. ς, 24. ΤΠβ ΡΊΟΓΥ Τςοπηθθ ἔγοπὶ 
ἴῃς ρετίοοϊ δρργθῃπεηβίοη οἵ ἴῃ6 Εδῖμοῦ 85, ἢι]- 
ΒΠηρς Η!5 ννοτκ οὗ Ἰονὸ (ςοταρ. «. 3). Υἱοννοὰ 
ἔτοπι Ἀποῖδοῦ ροϊπί οὗ 5ἰρῆς ᾿ἴ ἰ5 πὸ γενοϊδιίοη 
οὗ {π6 ἀϊνὶπο π᾿ τηδῃ γα] δὰ ἴῃ αηά [τοι 
Ομ γιϑί. 80 ἴο Κηονν Οοἱ 45 Ηδ δοςοιηρ 15Π65 
Η!Ϊ5 ν"}} 15 ἴο Πηά 4}} {πϊπρ5 ἱγαπϑῆξιτγοὰ  δπὰ 
85 ἴδε δοὴ οὗ Μδῃ ἴῃ Ηἰβ οὐνῆ Ῥεβοῃ ὃχ-- 
Ῥεοηοθὰ δηά ϑῃεοννοὰ {πὸ ΕΔΊΠοΓ 5. ριυγροβο, 
80 ἢε οηδυ]εά Ηἰ5 ἀϊδςοὶρ]εβ ἴο ἀρργοργίδϊε [86 



ν. 23, 24. 

22 1 ἴῃ ἴπεπι, δηά (ποὺ ἰπ πιε, 
τἢδι τῆεγ πιᾶὺ δε πιδάε ρετίεςϊς ἰῃ οπα; 
ἀπά τπᾶῖ τῆς ννογίά πῶ Κηον τἢδῖ 
ἴπου Πλϑῖ β86ηΐ πι|δ, δηά ἢδϑὲ ἰονθά 
τ εη, 45 του Παϑῖ Ἰονεά π16. 

ἔπιῖἢ ννἢϊς ἢ Ηδ πιδάὰς οἶεασ. (ΟΡ. Χἰϊ!. 21, 
ποῖθ. δυο ἀϊνίηθ βίογυ ἰοδλάβ ἴο ἴπ6Ὸ ὑπ! οὗ 
411 Ὀείησ. Ὁ ἤι]η655 οὗ 1815 ΒΊΟΥΥ ἰ5 ἴο Ὀ6 
ταδὰς πον Βογοδῆογ ἴῃ ἴδε {ἃοτά᾽ 5 ργέβθηοο : 
Ὀυὲ πιοδηνν δ 1ἴ 15 ΡΑΣ Δ] ρτγοϑεοηϊοα ἴῃ ἢ ς 
αἰ δδτγοηϊ πιδηϊ εβίδίϊοηβ οὗ ΟἸγϑῖ ̓5 δοϊίοῃ ἴῃ 
Ὀεϊενοτα ἱπγουξῖι (ἢ6 ρονεσ ἀπὰ Ὀθεδυῖγ δηὰ 
τυῖϊὰ οὗ ἴῃς ΟΠ γιβϑιϊδη ᾿ἴθ, Βυΐϊ ἴδ ἰάθα οὗ 
“( [ἢ ΟΣ " Ἄσδηποῖ δὲ ᾿ϊπιἰοὰ ἴο ΔὴΥ οπο οὗ 
[8656 

ἐδενα] ἴδ πιεπιρεῖβ οὗ (πε υπίνογϑαὶ ΟΠυγς ἢ, 

88. ] ἐπ ἐῤένι... ὙὍὨῖβ. οἴδυπθ, βἰδηάίπς 
ἴῃ ἀρροϑβιίίοη ἴο 1ἴῃδῖ νυν ΒΙ ἢ ργεσθάθϑ, Ἔχ ῥ᾽ διη5 
ἴδ πδίυγε οὗ ἴπ6 ἀομδὶο αηϊγ οὗὨ δε ΐονοῦβ ἰπ 
(δοηλβεῖνοβ δηὰ τ Οοά. Ογῖϑί 'π (6 ὈΟάΥ 
οὗ ὈδΙΙΟν ΟΣ 5 15 ἴδ σγουπά οὗ {Π6ῚΓ ΠΕ ; δηά 
(δ ΒΔΙΠΕΥ 15 ἰη Ηϊπι. ὉΠ ὑπιγ οὗἁὨ Ὀδ]Ιενοῦς 
ἷἰ5 τποτοΐίοσγε κὸ τπὰῖϊ οὗ {πῸ ἀϊνίπε Ῥεογβοηϑβ 
δηὰ ἢ ΤΠε. Ὑπὸ ἵννο πιοπηθεῖβ οὗ ἴῃῸ 
αἰδιιθὸ βυξροϑδὲ (6 (}} ργαδὶ οὶ : 7 2)π δεηι πὰ 
ἴδεν ἴῃ πιὸ: 1 ἰπ Τδοο χηά Το ἐπ σις. 

ἐῤαὶ 1670}1 ὍΠα μοκϑεβϑίοη οὗ ἴῃς αἰϊνίης 
ω φοῖγ "---ἰῃθ Δὐϑοϊυῖς Παιτῆοην οὗ [1ἴ6---- 
ἔαγηΐθῃε ἴῃ6 διὸ ἔουπάδίίοῃ ἔογ ϑριπζυδὶ 
υηϊγ. 

»αδε ῥεγζεεί (ροτίοοϊοάα) ἐπ οπ6] Ὁγουρπὶ 
(εἰς) ἴο ἃ ἤπι4] ΠΥ ᾿π ν ΠΙςοἢ ἴῆογ διίδίη (Ποῖγ 
ΓΠοπιρ]εἴθηθ55 (τετελειωμένοι εἰς ἐν, ἢ. ἐοη- 
“μπιμαίὶ ἐπὶ ἐμὴ). ἘῸΥῪ ῥεγεοϊεά 566 ῬὮ]]. 11]. 
12; Ηεοῦτ. 1]. το, ν. 9, ΥἹ]}. 28, Χ. 9, ΧΕΙ, 14) 
ΧΙ. 40, ΧΙ. 22: Σ ]οδῃ 1]. ς, ἵν. 12, 17, 18. 
Τπμαΐ ννΒιςἢ 15 σοτηρ]εϊοά δὲ οὔποθ οπ {πὸ 
αἴν!πο ϑἰάθ ἢδ5 ἴο δ6 ργδάυ ιν γϑα  ἰϑοὰ ΌΥ πηδη. 
50. ἴΠ6 ἐββθηζ[4] ὉΠΙῪ 5 ῬΟΓΞΟΠΔΙΥ ἄρρτο- 
Βεπάρα, δηὰ ἰβϑϑι65 ἰῃ 186 ρογξεοσζίοη οΟΥὨ φᾶς ἢ 
ὈΕ] ον σ 45 6 ἤ}]5 ἢ5 ργοροσ ραγί. 

από (οτμλ) ἐδαὶ ἐδε «υογίά »παγ ἔποαυ ... δα": 
“επ| (ἀιδ δῖ Βομά)...} ποῖ δἵ οηςὸ (γνῷ), δυῖ 
ΌΥ 5ἰονν ἀδζτεθβ (γινώσκῃ). 866 Ὁ. 21, ποῖδ. 
ΤΠη5 Κηον]εάσο (ΠἸΚῸ ἴϊε εἰ ΒΟ ΙΘΕ" ἀθονο) 
σδηποῖ δ6 ἴδθη ἴῃ ΔηΥ οἴου ξϑησγαὶ 5σθη56 (ἤδη 
[δδῖ ννῃ]οἢ 15 ἔοιιπά ἴῃ ἴδε Οἴοσ νεῦϑοβ οὗ [6 
σδαρίεσ (υ. 8, ζς.). [τ ἰ5Β τὴς Κπον]εοάροε οὗ 
δταῖοία] τοοορηϊ!ου δηὰ ποῖ οὗ ἑοτοθά Ἴοοη- 
νἱςοη, 

ῥα“: ἰσυεά (1οΥθ9 5) ἔδενε, α΄... (1ον9 ἃ 50) 
»9)] ΤὍΠὸ βριγίἴυαἱὶ οἴθοϊ ψγουρῆς ἴῃ ΓΟ γί5- 
κἰλπ5, {86 νἱβί δε πιδηϊξεβίδίίοη οὗ ἃ ρονοῦ οὗ 
Ἰονὸ ἀπηοηξ ἴΠ6πὶ ἰδυύνα ΧΙ, 1.4), 15 ἀφο]αγοή 
ἴο Ὀδ ἃ 58υῇῆ)εϊεηΐ ῥγοοΐ οὗ ἴδε ἀϊνίηθ πλϊϑϑίοη 
οὗ Ηἰπιὶ ἔγοπι ννῃοπι ἰἰ σοπιοα, δηά οὗ (δ6 ςοῃ- 
εἰηυδηςς ἴῃ ἴμοπὶ οὗ {π6 ἀϊνίπα ννογκίηρ. ὙΠ 8 
ὙΟΥΚΙΏΡ 15 ποῖ ἤοννενεῦ ϑυοῦ 45 πλὶρῃξ πᾶν 
θδοη δηϊεραϊοα, Τα [16 οὗἁἩ Ὀε]ΐονοῦβ βἤθνν8 
[πὸ 8ῖπ|6 σοηϊΓαϑίβ οὗ [Ου δπὰ δρραγεηΐ ἔδιϊιγο 
ἂς {6 11 οὗ Ομγίϑί. Βιυῖ ἴῃοϑε σοηῃΓαϑῖβ ἃτδ 

5τ. [ΙΟΉΗΝ. ΧΥΝΊΙΙ. 

24 4Ἐλιμει, 1 Ψ"} τηλὲ ἘΠΕῪ 4651». τς 
αἶδο, Ψῆοπι τποι ἢαϑῖ ρίνεῃ π|6, 
δε νι πὶ γβογε 1 δπὶ; ἴῆδλί ΠΕΥ 
ΤΏΑΥ ὈδΠοΪά πιγ ρίοτγγ, ἢ ϊςἢ τποι 
λϑὲ ρίνεῃ πιὸ: ἔογ δου ἰονεάϑι 

ΠΟ ἀἰθραγαρεπιοηΐ οὐ ἴδε ρεσγίοσϊζηδβθα οὐ [πὸ 
Ἰονθ οὗ σσοά ἰονναγάς {ἢδιη. 

24--Δ86. ΨΜΝΉΪΕ Ὀεϊίενετβ ονογοοτὴθ ἴδ 6 
ποσὰ ὈΥ 1πεῖγ ὈπΠΙῪ, ΠΟΥ ἀγὸ {πεηηϑοῖνοβ 4150 
ἴο δάινδηςθ ἴῃ ἴῃς ἔ]η655 οὗ Κηοννοάρο. ΤῊ 8 
ἀδε λνρὶ δείοπρβ ἴῃ ραγὶ ἴο ἃ ΙΕ ΟΓ ογάογ οὗ 

ἰηξ (νυ. 24); Ὀυϊ Ιἴ τεβϑῖβ δβϑοητ } }} } οἡ {πὸ 
Κηον]οάρο οἵ ΟΠ γίϑῖ 85 ἴΠῸ ἱπίογργείογ οὐ {86 
Ἐδίθοῦ (νυ. 2.4); πὰ ἰδεγείογε 15 γεα] ϑοὰ ου 
ΘΑΓ 49 (ἢ γϑὶ πιο Η  πι5 61} θοίίοσ Κποννη 
(υ. 26). 

24. ὙΠα ριοβρεςὶ οὐ ἴδε ςοπιρϊεϊίοη οὗ 
[Π6 ψογκ οὗ ον] ενεγβ ἰοδάβ αἰγός ἰο 186 
(πουρῆϊ οὗ ἴΠεἰγ Ό]155. [ἢ ρογίγαγιηρ [ἢ 15 186 
Ι,οτὰ ρἰδοεβ 5'ἀθ Όγ δἰάθ Ηἰπὶ ἴο ψσποπι, δηὰ 
{π6 υπηϊἱοὰ Ροάγ ἔοτ ννῆοπι, Ηδ βρεᾶκβ (πατήρ, 
ὃ δέδωκάς μοι). Ηδ πο Ἰοηξοῦ “" ῥγᾶγϑ,᾽" διι 
ξῖνεβ Ἔχργεβϑίοη ἴο Ηἰβ5 “νν}}." 1 «υἱἱ! ἐδαὶ... 
ον ἐδε υδ6 οὗ ἴε ψοτγὰ (θέλω) ὈΥ Ομπηοῖ, 
866 (οἷ). ΧΧΙ. 22, 22; Μαῖζ. νυ}. 4, ΧΧΙΪ, 37, 
χχνΐ. 39 ἀῃὰ ρδγδ!]εὶβ, χν. 32, (Χχχ. 14); 0κΚ6 
ΧΙ. 49. 

[15 ΒΟΥ ἱπιογοβίίηρ ἴο σοηίγαϑοὶ [Π]5 ὁχ- 
Ῥγοϑϑίοῃ οὗ Ὁ γίϑι 5 ουνῃ νν}} ἴῃ ὈΘΠ 4} οἵ Ηἰ5 
ἀἰϑειρίοβ νυ ἢ Η15 ϑυδπιϊβϑίοη ἴο Ηἰβ5 Εδίδοσ᾽8 
ν»}}} ἴῃ ΗΙ5 ργάγοῖ ἔοσ Ηἰπιϑοὶ, Ματγῖκ χὶν. 26. 

ἐῤέγ.. .«υδο;ῃ...} ᾿μ.8ῖ ὙΔ10Ὲ... ΑἹ] δε- 
Ἰονοῖβ γοναγάθαὰ 5 οπα ὑγῇοΪΐθ. 866 ν᾿. 2, ποῖθ. 
Τῆο οτἱρίηδὶ τιιπ5 ᾿ἰζογα]γ: ἔσέρεγ, ας ὃν ἐδαὶ 
αἰ ἐδῃ Το δαν σίνεη γε, 1 «υἱἱ ἐραϊ... δεν 
Ω90... 

ΤΠ ν}1}} οὗ Ο γίσε ἔοσ Ε715. ρϑορῖο ἱποϊιι 65 
ἔνο τπϊηρϑ, ἤτϑε (Παΐ ΤΟΥ ΤΥ Ὀ6 ννῆετε Ηδ 
᾽5. (ΧΙ;. λό, χὶν. 2), Δηἀ 50 δἴϊδιη ἴὴ [86 οπὰ τυ 
1Π6 βρθβογο ἔογ 186 {ἰπ|6ὸ υπδιϊδι Δ Ὁ]6 ὈΥ {Π6πὶ 
(ΙΝ 246. Οὐοιῃρ. Υἱῖ. 34); διὰ βοσοῃάϊγ, 45 
δροηάδηξ οἡ [ἢ158, ἴῃαϊ ΠΟΥ ΤΥ Ὀεποϊὰ Η!5 

Εἴοῦυ. Βδςῖ οὗ ἴπδ96 ἔννο ἰϑδϑθ5 σοηΐδίπς δῇ 
᾿ΘἸοπηοηΐ ποῖ σοηίδιηοα ἰπ (ἢ6 σοττεβροηάϊηρ 
Εἰἢ5 δἰγοδάν ἀδϑοσι θὰ. Ῥγοόθοηςα ἢ Ογϑῖ, 
85 ἰηνοϊνίηρ, ρογβοηδὶ [Ὁ] ]οννβῃὶρ νὰ Η πὶ ἴῃ 
ἴθ ϑρῆογο οὗ Ηἰ5 φὶογιβεὰ Ὀείηρ, 15 τλοσο (ἤδη 
ἃ υπίοη οἤξ]ξοϊοα ὈὉΥῪ ΗΙ5 ργόϑοηςς ἢ (ἢ 
ΟΒυτγοῖ. Απά {Π6 σοηϊοπιρ]δίίοη οὗ Η!5 βίογγ, 
ἴῃ 115. ννῇοΐο ὀχίεηϊ, Ὀ. ἴῃοβο ᾿εὰ θεγοηὰ ἴῃς 
᾿Ππ|]15 οὗ ἴἰπ|6. 15 πλοῦ ἴῃδὴ ἴῃ ροβϑοϑϑίοῃ οὗ 
[δ βΊΟΓΥ δοςοζάϊηρ ἴο ἴδ πιϑᾶϑιιγο οὗ ργοϑοηξ 
Βυπδη Ρονγεῖ5. 

αὐεγε 1 4»ι...ῬΩῪ ὀεῥοί 845 ϑθβδυηρ ἴῃ 
16 [,οτά δ Κιηράομῃ, 2 Τίμη. ᾿ἰ. 12. ΤῆΘ 
50θηδ οὗἉ [15 νἱϑδίοῃ 18 ποῖ ἀθῆποά. ἵὕπαάογ ομὰ 
ἀϑροςΐ ἰἃ πᾶν Ὀδ ρίαςοὰ δἱ ἴπὸ [ἃ οτ 5 “ Ῥγο- 
86ης6." Βυΐϊ πο οἤθ βροςίδὶ δρρ]οδίίοη ὃχ- 
Βδυβῖ5 ἴη6 πησδηΐης οὔ ἰδ νγουτὰὼ5. Οομρ. 
: [οδη 111. 2;  Οὐον. 1}. 18. 

»Ὦ} 5΄ογγ, «υδίερ ἐδοι δα φίνεη...} ὙὍὙΠδ 
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6 δείοτε τῇς ἰουπάλίοη οὗ [ἢῸ 
ψνοῦ]ά. 

51. ΙΟΗΝ. ΧΥΙΙ. [ν. 25, 26. 

26 Απὰ ἵ πᾶνε ἀδοϊατεά ὑπο 
ἴθ πὶ (ὨΥ πάππε, ἂπά νν}}}] ἀεοΐαγε 

25 Ο πρδίεοιυβ Εδίμπεγ, τῃε νου ά ἐξ: τῆλ τῆς ἰονεα ψβεγενν τ ἴπου 
ΠΑῖῃ ποῖ Κηοννη ἴδε : δυὰς 1 ᾶνα ἢιαβϑὲ ἰονβεά πιῈ πιᾶὺ δὲ ἰπ τμαπι, δηά 
Κηονη ἴπδε, δηά τπεβ6 πᾶνε Κηονγῃ [ἰπ τε. 
τῆλ ἴοι ᾿λϑῖ 8δ6ηῖ π16. ᾿ 

ΠῚ] οχργεβϑίοῃ (ΠἸογα γ, φε σίονῪ ἐδαὶ ἐς 
»ηπε, αυὐδίορ... 866 χν. 9, ποῖδ) ἃ5 σοπιρατεά 
ΣῈ ἐκ χίονν «υδίερ.. (Ὁ. 21} 15 ἴο Ὀ6 ποίϊςεά. 
ἜὙΠΕ βονγ " 15 Βεγε τεραγάθά ἃ5 δεϊοηρίπρ 
ἃπα Δηϑννοτηρ ἴο ἴΠ6 νΕΓῪ πᾶίιγο οὗ ἴῃς ϑοη. 
Ὑεῖ 1 Ι5 ποῖ 5 ΡΥ [86 σίοῦυ οὗ 16 νγοτγά 
ν. .), Ὀυϊ [6 ρίοτυγ οὗ ἴῆς [ποαγπαῖθ ϑοη 
ΡὨΠ. 11. 9). ὙΠῸ “ βἴογυ ἡ οὗ ἴῃ ΨΜογά, 

ἀραγί ἔγοιῃ ἴῃς ᾿ποᾶγηδίϊοῃ, 15 ποῖ διὰ ἴῃ (Π6 
ἰδηριιασε οὗ ἴῆ6 Νὸνν Τ δεϊδπιθηΐ ἴο ὃὉ6 "" ξίνϑη ᾿" 
ἴο Ηἰπι, ἰπουρὴ ἴῃς ΕδίθοΥ 15 [Π6 “" οηθ ἔουπίδίπ 
οὗ Οοὐβειά." Το “" ρἴογγ " πεῖ βϑροκθη οὗ 
5 ἴΠ6 ΡΊΟΥΥ οὗ ἃ τεβίογοὰ δηά Ἴσοπβιιπημηδῖοα 
Βαιτηοηγ οὗ Οοά δπά πίη, ννῃϊοἢ 15 πιδάδ τῆς 
ἢπᾶ] οὐ)εςΐ οὗἩ ἴΠ6 σοηϊεπιρίδἴίοη οὗ Ὀεϊενουβ, 
δνθῇ 845 ἴΐ 15 δἰγεδυ ροίδῃτ δ! ρίνθη ἴο {Π6Πὶ 
(νυ. 22). 
,νγ... υδοδῦδβο... ὅδ ἴονε οὗ [86 ΕδΙΠοΥ 

ἔογ ἴπ6 δοη Ὀοϊοηρς ἴο {Π6 οἴογηδὶ ογάοσ, ΤῊ15 
Ἰονε ἤθη οὐννάγα Υ τοϑ ἰϑοὰ 5 βθθῇ 85 φ]ΟΥΥ 
ἴπ τη6 οὈ]οςῖϊ οὗ ἴ, Απά 5'ηςθ τὴς Εδιδοτ5 
Ἰονὸ σοητππδα ὑποπαηροὰ ἰοννατάβ (Π6 [ἡςᾶγ- 
παῖς δοῇ, (5 ἴον ΠΟΟθβϑΑΥ ἱηνοϊνοὰ (Π6 
ΓΙ ΠΙπμοπὶ οὗ ΗΙ5 βίογυ 85 ἴῃς Ἀθάδθοπιδγ δηά 
Ῥεγίδοίεσ οὗ διπιαηγ. Τὸ 6 αἰϊοννοὰ ἴο 
“Ἔ ῬϑΒοΪα "ἢ βιςοἢ ΡΊΟΥΥ ἰ5 ἴο Ὀὲ δἀπιρίεὰ ἰο {Π6 
σοηίοπΊρ δῖ οη οὗ Δη ἱποχῃδυβι! 0] 6 οὈ]θςῖ, 

δεΐογε 1δὲ )οεπάαέίοη... Οὐομρ. ἤρε. ..4ὶ 
1 Ῥεῖ. ἴ. 2ο. Τἢδ ςοττεβροπάϊηρ ρἤΓαβδ “ὁ βίποδ 
ἴῃς ἐουπάλδίοη οὗ (ἢδ ννουγ]ὰ " (ἀπὸ κ. κ'} ἰ8 
ποῖ υπΐτοαιοηῖ: Κδν. (πρὸ καταβολῆς κόσμον; 
νυϊξ. απίς εομαεἐμἰτοποηε γιμηα}) ΧΙ, 8, ΧΥ]], 
8: Ηθοδτ. ἱν. 2, ἄζε. 

ΤΠ6 ννοτὰς αἰ 5Ε ΠΟ ΕΪῪ ἸΠΊΡΙῪ [ἢ 6 Ρογβοηδὶ ρτο- 
οχίϑίοηςο οὗ σῃγϑῖ. Ὑο [Πουρῆϊ οὗὨ λη εἴθσηδὶ 
Ἰονο δεΐξίνε ἴῃ {πὸ ἀθρῖ5 οἵ ἀϊνῖπο Βοίηρ ργεβθηί5, 
ῬΟΓΏΑΡΒ5, ἃ5 πλιςἢ 845 νν σδη ΓΔΙΠΕΙΥ ἀρριοπεηά 
ΟΥ̓ Τῃς ἀοςεϊτηο οὗἉ [6 Θβϑθηξ4] Τ τη γ. 

45, 26. ἴη ἰπέθα σοποϊυάϊηρ νόῦϑοβ (ἢ6 
7υϑαβοδίοη ([ἔ ννὸ πιᾶὺ 580 5ρθ8Κ) οὗ {86 ννῇοϊε 
ΡΓΔΥΘΓ 19 ψαῖμογοά ὉΡ ἴῃ ἃ ϑιγηρὶθ δημππιογδίοη 
οὗ ἴῃο ἔδεῖδ οὗ (ἢ ννοτ] 8 Ἰσποσδῆςθ, (Ὁ γιϑι 5 
Κηον]εάξο, δηὰ ἴπὸ ἀἰθοῖρ εδ᾽ δ ; δηὰ ἴῃ 
διυθδίδηςο οὗ ἴὸ ἴῃ [6 ἱνοΐο!ά εοηά, τῆδί {Π6 
ον οὗ ἴῃς Ελίποῦ ἴογ ἴδ ϑδοῃ, δηά ἴδ ϑοῃ 
Η!πιϑοὶ, πιὰ ὃδ ἴῃ {πὸ ἀἰδορ᾽ο5, ννῆο δοποῦ- 
ζογινΑγὰ σοργοϑοηΐ Η]π. 

45. γί σδίεοις ἀρ ΤΊ ὀριΠεῖ (ςοΠΊΡ. 
“τι, Ηοίν ἔκιρεγ) ΘταρἢΔ51265 (ἢ6 πδίΐῃγο οὗ 
ἴῃς ρ]εαβ. [ἴ ἰ5 ἴο ἴπ6 τἱξῃίθοιιβμεβθ οὗ (ἢ 
Ἐδίποῦ {πὲ {πΠ6 ϑοὴ ἄρρϑδὶς, αηὰ Ησ μδὰ διὰ 
{Πδπὶ ἴῃ ρατί ἀπά ννοιι]Ἱά 511} πλογὸ σοιιρ  οἴον 
δι {ποπὶ ἴο Ὀεδγ ἴπὸ νἱβίοη οὗἉ {π6 ἀϊνίπε Ὀδδιῖγ. 
Το ον νοπι Ηδ 5ρθᾶῖκ5 δὰ ἴῃ ραγὶ ργονεά 
[πεῖν ἔδἢ. 

ἐδε «υογἰά ῥα ποί ἔπφαυη ἐῤεε (ΚΘ ΤῈ 69 
ποῦ): μέ 1 ῥαυε ἀποαυη (ΚΘ) ἐδεε, ἀπά 
ἐδειε δανε ἔποαυη (ἸΞ6}})...1] [ἡ ἴπ6 οΥΚΊΠ4] 
ἃ σοπ]ιησίοη (καί 5Ξίαπα5 δεΐογο “δὲ νου! ἢ 
ὙΠ ]ς ἢ σδηποῖ ΘΑϑἷΥ 6 ἰγαηϑίαίος, [1 8όγνεβ 
ἴο ςο-ογάϊηδίο ἴὴ6 ἴννο πιδίῃ οἶδυ565, νυ ἢ] ἢ 
Ὁπηρ οὐἱ ἴπ6 σοηίγαδι Ὀδίννοθη ἴθ ννοτ]ὰ δπὰ 
πε αἰδεῖρίο5. ὙΠε ἕογος οἱ 1 15 5 1 ννὸ νυθῦθ 
ἴο 58. γ͵: “ὙἼὟνο ἔδεί5 ἅτ ΘαΌΔΙΙΥ {πιὸ ; ἰξ 5 
ἔσο {Παἴ ἴῃ6 ννοτὰ κποὸνν Τ δ ποῖ ; 1ἴ 15 ἴΠ|6 
[Πα ἴΠο56 κηὸνν ἴπαὶ ἼΤΠοι ἀϊάσι ϑεπὰ πιθ.᾽" 
ΎΤὨο ἢγβὶ βῃοννοὰ (Πδῖ ἴῃ ἴΠ6 νγᾶν οὗ “" πδίυγε 
θη δαὰ ἐιοὰ ; ἴῃ βεοοπὰ {πὲ τῆ6 ϑοη μδὰ 
ἔουπα ρῥΑγίῖαὶ ννοϊσοπιο ἰῃ ἴπ6 ννᾶὺ οὗ “"ξγδοο ᾽ 
(σοπιρ. σ᾿ Οου. 1. 21). 

μὲ 1 ῥαυε ἔποαυπ (Ὁ Ὑ} ἰδεε] ΤῊ!5 οἶδιι96 
σΟΠΊ65 Αγ ΠΘΕΟΔΙΪΥ ἴο Ὀγθραᾶσγο ἔογ ἴδ ποχί. 
Εγνθη 18 τἢς ννοτ] ἃ ἐλιὰ ἴο τοδὰ ἴῃ ἰεθθοῦ 
γος ἢ νγὰ5 οἴεγοὰ ἴο ᾿ξ, ἘΠΟΓΟ ννὰ5 γοῖ δῃοίποΓ 
σμδηπῸὶ] ὈΥ ψὨῖοῦ ἴμ6 Κηονϊθάρξε οοι]ὰ ὃὈ6 
σοηνογοά. Το δοη, 45 ἴπε εἴογιδὶ ὟΝ ογά, δά 
(6 Κπον]εοάρο, ἀπά Ηδ σᾶπλὸ ἴο πιϑη, δηὰ 85 
τῇ 81) ΓΟΔ]Π5οὰ (ἢ6 Κηον]εάρο ἴῃ ΠυπΊδη [1ἴθ, δηὰ 
ἔοιιπὰ δοηηε δἷ ἰοαδὶ σγπο δάπηοὰ ΗΠ5 πηϊβϑίοῃ. 
ΤὮι5 ἴῃ νιγίιθ οὗ ἴδ ᾿ποαγηδίϊοι; [Παὶ νγᾶ5 δἵ 
λϑί ραϊποὰ Ὀγ Ηἰ5 ἀϊβείρίεβ, νυ ισ ἢ τπῸ νοῦ] ά 
δὰ ποῖ ραϊηθά, ὄνδθῃ ἐμο ἔτος Κπον]εάρο οὗ 
[86 Κῖδοσ, 

ῥᾳαυε ἐποαυ"} καον. ὙΠδῖ ψπῖσἢ Ὀεΐογα 
(νυ. 8) μαὰ Ὀδθη ἀδβογι θβὰ 45 ἃ πιδῖζεσ οὗ δι, 
15 ΠΟῚΡ ριοδοηϊοα ἰῃ 5 πὶ] δοςορίδῃοθ ἃ5 ἃ 
πιδίϊεσ οὗ Κπονν]δάξο. 

26. Το τενοϊδιίοη οὗ ἴδε λίθου 5 πδπὶὸ 
Ὀγ ΟἸἾ γιϑὲ Το] οννοὰ οἡ [6 ρογβοῃδὶ δοῖκπονν- 
ἰοάσπιοης οὗ Ηἰξβ πηϊβϑϑίοη. Ὁἢ15 χονοϊδιίοη, 
ΠοπΊρ οἴ ἴῃ οἠς 580ηϑ8ὸ (1 »ιαάς ἤποαυπ; σου Ρ. 
ΧΥ. 15), 15 ποῆπθ πὸ [655 σοῃίηυοι5 (1 ευὲ 
»ιαῖε ἀποαυη). [ἴἴ σἀπποῖ Ὀ6 βηϊβῃρὰ νν ἢ 116 [ἢ 6 
νου] Ἰαςϑί5. ὙΠ οηά οὗ 1ἴ ἰ5 ἴῃδί ἴθ ἘδΙΒΟΣ 
ΤΏΔΥ τοραγὰ {Π6 ἀἰβορὶθβ ἴῃ τόβροηϑο ἴο {πε ῚΓ 
δτονίηρ δι ὄνθὴ ἃ5 Ηδ σγοραγάοά ἴδ ϑοῃ, 
δηά (Πδΐ ΠΟΥ ΠΊΑΥ ἤθε] Ηἰ5 ἰονὲ (ἐδαὲ δὲ ἰουε 
«αυδεγεαυ ἰῥομ Ἰονθάβι... ἐπ ἐδερι; ΟΟΙΏΡ. 
Ἀσπι. ν. 5). ὙΠΕ ροβϑι 1} γ οὗἉὨ βιιοῃ ἃ σοη- 
διιπιπηαϊίοη 1165 ἰπ ἴπὸ ἕαςϊ οὗ {με Ῥγεϑεηςθ οὗ 
{πὸ δοη Η:πΊβο] ἢ ἴῃ τἤθπὶ (1 ἐπ ἐθε»). 

1 ῥαυε ἀεείανεά, «υἱἱ! ἀεείαγο ] 1 ταδᾶὰρ 
ΚΙΗΟΝΏ.. δηά Μ111 ΩΔΚΟ 1᾽ ΚΠΟΉΎΔΙ, ΠοΠςΘ- 
ἔογννατὰ ὈΥῚ ἴδε ΗοΪγ ϑριγιί, βοπὶ ΟΠ γϑῖ 
ϑρηΐ, χν. 26. 

1 π|δενρ ΤὍΠὲ ἰαϑὲ ννογὰ οὗ 186 [μογὰ 8 
ΡΓΑΥΟΥ σοττεϑροηάϑ ννἹἢ (ἢ ς ἰδὲ ννογὰ οὗ Ηἱ]8 
ἀϊδοουγθεβ: 1 ῥαυς ουεγεονις ἐδ «νογἰά (χνὶ. 
ἢ3) Ηε 5 Ηἰπιϑοὶξ [6 ϑδουγος οὗ νἱοΐοσγ δηὰ 



5τ. Ι[ΟΗΝ. ΧΜΝΠΠΙ. 
ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΥΠΙ. 

τ: )ιία: ὀείγαγείλ ες. 6 71ε οδῆεεγ: 71] 
ἕο {δε φγομνμαά, τὸ είερ τριζίλ ο7 31αὐἱελι ς᾽ 
ἐγ. 15 ει ἐς Ἰαζέρ, αμα ἑκα τπίσ ἄημας 

σηαὶ ἀρβίλφο 15 ΤῬρίεγ᾽: ἀδρεΐα. τὸ σε 
ἐχανιΐ»εα δεΐογε (αἰαρῤλας. 48 “7ὶ: αγγαΐργε- 
»ιεμΐ ὀείογε δι αίξ. χ6 “Πὲς: ξἰμρυέογε. 4ὁ 7πὲ 
εις στ δαγαόῤῥας 29 δέ ἰεζ ἔροδε, 

ΧΨΥΠ.---ΧΧ. ΤῊΕΞ ΝΙΟΤΟΚΥῪ ΤΗΚΟΟΘΗ 
ΠΕΑΤΗ. 

ὙΠἰ5 Ιασὲ πιδίη αϊν βίο οὗ ἴπ6 Οοβροῖ []]5 
Ὡδίυ ΓΑΙ ἱπίο ἔουγ ῥΓηςραὶ ϑεςξοῃϑ: 

Ι, Με ὈῬείγαγαὶ (ΧΥ]]. 1--- 1), 
1. ἌὝΠε ἀοιυδ]ο πα] (χν]}}. χ.2--τῖχ. 16). 
Π. Τῇ οπὰ (χίχ. 17-- 42). 
ΙΝ. Τῆε πον 6 (χχ.). 

ΤΠ ἰαϑὲ (Ὦγοο ϑεςι!οη8, 85 νν}}} ἄρρϑᾶσ δέϊογ- 
νγᾶγά5, τοαῦῖγο δι γῖ Ποῦ συ δάϊν5ίοη. 

1. [ἢ σοπηρᾶτγίηρ ἴΠ6 πατταῖϊϊνο οὗ δὲ ἰοῇῃ 
ψῖἢ {86 ρᾶγα]]οὶ παγγδίῖνοβ οὗ {πΠ6 δγῃορι5ῖ5, 
ἢ πλιϑδὲ Ὀ6 ΟὈϑεγνθὰ ξΟΠΟΥΑΪΥ (Πδὶ ἤοΓθ, 85 
δνεσυνῆογο, δῖ [οδη ἤχοϑ {πὸ δι[δηϊοη οὗ (δες 
τοδάογ ὕροη ἴδο Ἰάθαϑ νυ ῃϊοἢ [Π6 ϑϑνυθγδὶ δνθηΐβ 
Ὀγίης οὐὖἱξ ἀπά {Π᾿ιισῖγαῖθ. ὙΤῆθ Ῥαβθίοη δηὰ 
ἘἈδδυγγοοίίοη ἅγὸ ἔοσ ἢϊπὶ τονοϊδίίοηβ οὗ ἴῃς 
Ῥείβοη οἵ Ομ γϑί. Ὅῶο οδ]οοῖϊνο ἕδοϊ 15 8 
εἰ ςἴρῃ ᾽" οὗἁὨ Ξοπγοϊδίης νυν ἢ 1165 ἄθοροσ. [ἰ ἰ5 
ἃ 5ιιρογῆς 4] δηὰ ἱπδάθηυδιο ἰγοαϊπιοηὶ οὗ ἢί5 
πδιτδῖῖνο ἴο τοραγάὰ [ἴ 85 ἃ ἢἰϑίογ αὶ ϑρΡ]6- 
τηοηΐ οἵ ἴΠ6 ΟἾΠΟΥ παγγαίίνοβ, οὐγ οὗ ἴπ6 συγγοηΐ 
ΟΓᾺΪ παγγδίϊνο οὔ νυν] ἢ ΠΟΥ ννογο Ὀαϑοά, [{ 
ἀοεβ (ἰϊ 5 ἴγιμ6) Ὀεσοπὶθ ἱπ ραγξ βοὴ ἃ Ξυρρἶο- 
τηρηΐ, Ὀδοδιιϑθ ᾿ξ ἰ5 ἃ ροσίγαγαὶ οὗ ἴδ6 πηδίῃ 
ϑρ γι] ἀϑροοῖβ οὗ πε ἐδοῖβ "]]υ5γαῖθα ἔτοπι 
(Π6 ΔιΪποθ5 οὗ ἱπιπχοάϊδίο πον ]θάρο, Ὀυϊ (Π6 
τοςοιὰ 5 ἱπάοροηάοης δηὰ Ἴσοπηρίοῖα ἴῃ 1561. 
[τ ἰ5σ ἃ Βοῖθ, δηά, {κὸ {πῸ γοϑὲ οὗ [ηὸ Οὐοβρεὶ, 
Δη ἱπίογργεϊβίίοη οὗ ἴἢ6 'πποσ πιοδηίης οὗ ἴδ6 
διβίοσυ νυδῖςἢ 1ἴ σοῃίδίη8. 

ΤὨιβ ἰῃ {πὸ ΠΒίΟΥΥ οὗ ἴπ6 Ῥαβϑίοῃ ἴῆγοο 
(πουρ ἴθ διηοηρ οἰοῦβ σῖϑα ἰηΐο οἰθᾶσ ὑγοῃῖ- 
Πεηςο: 

(1) 2 ε συνοἰἱμπίαγίπει. ὁ Ορνε σἰεγίηρι. 
ΧΥΙ. 4. ΧΡ. 16. 

.-.- 4. χΧίχ. 28. 
ἰσσεστὶ ΣΙ. -“ 20. 

(1) Τὸ μέβέρμεηξ 9.7 α ἀμυίπο ῥίαη ἐπ 
Οὐνμε “ἐ7εγίπρε: 

ΧΥΙ ΣΙ. 4. ΧΙΧ. ΙΣ. 
--- 9. - 24. 

-- 28. -- σι. 
ζοσιρ. ἴμὑκὲ χχὶ!. ς 2. 

(3) Τδε »ιαϊοι) «υδιοθ «ὐὶμεε ἐῤγοισ 
Οῤγ 9. σἰὔεγίηρε: 

ΧΙ. 6. ΧΙ͂ΧΟΙΙ. 
-- λοῇ. -- χοἔ 
- 37. -- 268 

ὙΠ παγγδῖνο ἰῃ [Π]5 9696 ὈΘΟΟΠΊ68 ἃ ΠΟΙῚ- 
ΤΩΘΠΙΔΓΥ ΟἹ ΘΑΓΙΟΓ νογὰθ ὙΠ] ἢ Ροϊηϊοὰ ἴο 
{πὸ ἐπέ, 
(1) Χ. 17, 18. (1) χιϊ. σ. (2) χη, 4:. 

Δ. ἴῃ ϑονεγδῖὶ ρίδοθ ἴπ6 Χ1] πιθαπίηρς οὗ 
δι [οΠη8 ἡδιταῖϊνε ἰ5 ἢγβξ οδίδιπεά ὈΥ {π6 
μοῖρ οὗ νογὰβ οὐ ἱῃοίἀοηΐβ ργεϑεσνυοὰ Ὁ ἴῃς 

ϑυπορίϊΞῖβ. ΗΪ5 Ὠδιτγαῖϊνε δ5511:π|68 ἔδεί5 ἑουπὰ 
ἴῃ {Ποπὶ: 

3. ΧΥΠ. 11. 
σ- 22. 

4. Ἴδε πιδίη ἱποϊάἀδθηΐϊ5 γεσογάθα ΌΥ πλοῖο 
[δὴ οπο οὗ ἴπῸ οἴδπον ϑυδηρο  ϑῖ5. νυ δῖος ἢ ἃγῸ 
οπλοὰ Όγ δὲ [οδλη ἅγο: 

Τδε ἀφοῦ» (Μαῖξ,, Ματγκ, 1ωὑκε). 
Τ9ε ἐΓαΐογς ἀπ: (Μαῖϊ., Ματγκ, [υΚε). 
42ε ἀξιεγίοη ὧγ αἰ (Μαῖϊ., Μαγκ). Οοπιρ. 

Τ]οδη χνὶ. 22. 
Τὸε ἐχανπίπαίίοη ὀφίογε ἐδὸ δαπῥεάγίη αὐ πὲ; 

ἐδὲ γαΐε «υἱέπεια; ἐδὲ αὐϊμγαίίοπ; ἐδε σγεαΐ 
Οοηη ον (Μαεῖῖ., Ματγκ). 

ΤΡ »ιοχζογγ ἂ: ῬΡΟΡΟΣ (Μδεῖὶ., Μασκ, [ὐυκο). 
ΤΡε εομποὶ αἱ ἀαγόγεαέ (Μαῖϊ,, Μαικ, 1ὺΚο). 
Το "ποσξεγ φῆεγ εοπάεριπαίίοη (Μαῖῖ., Μαγκ). 
Τὸε Ῥηργεσενιθηὶ ἡ δύνιοι (Μαῖῖ., Ματκ, ΠυΚο). 
Ἴδε γοῤγοαερες ΚΓ «βεείαίογς (Μαῖϊ., Μαζγκ, 

[ἀ0κΚ6ὴ) ἀπά Γ᾽ ἐδε γοῤδεγ (Μαῖϊ., Μαϊκ, 
[10κο6}}. 

ΤΡε ἀαγνάπε. (Μεαῖῖ., Ματῖ, 1υκὸ). 
Τόε οὐ τονε :. χχῆ, (Μᾳῖϊ,, Μαγκ). 
ΤΡε γεμάϊης 97 1δὲ "εὐ! (Μαῖϊ., Μετ). 
ΤΡε εοη σέο οΓ δε ἐεπέμγίοη (Μαῖῖ., Μασκ, 

[Κ6). 

ΟΥδοσ ἱποϊάεηϊβ οὔ ἰοὰ Ὁγ δὲ Ϊομῃ ἅγὲ 
τεοογάθα Ὀγ 5ἰπφὶθ Ενδηροιϑίο : 

ΧΥΙΙ, 40. 
ΧΙΧ, 41. 

51 ΜΑΤΥΤΤΗΕΨΥ͂. 

Ῥοαυεν ουεν ἐδο ῥουί: 9 δεασυεη. 
Ριαιε᾽: «αυἱ: νισσασε. 
Ριαϊε᾿. ῥαπά-«υαὐδίης. 
Τόε «εἰ εοπάεγιπαίίοπ οὗ δὲ “ὕεαυ:. 
Τρε ἐαγίδᾳμαᾷξε. 

51 ΜΑκκ. 
Τό  ὲγῥι οΥ 1δὲ γος γιά». 
Ῥιαίδ᾿: φμεηοη ἂς ἰο δε ἀεα!ῥ ὁ Οδγ!. 

51 [{90ὦΡκε. 

ΤΡε ἐχανπίπαίίοη δοΐογε Ἡσγοά. 
ΤΡ ἰαριοη αίίοη 977 δὲ «ὐο»ρφη. 
Τόγεε "" αυογς " ὕγονι δὲ ἐγοῦ. (ΧΧΙ. 24, 43, 

46). 
Τε γεβεπέαπεες 977 οπὲ ο δὲ γοῤδεγ:. 

4. Τδὲ πιδίη ἱποιἀθηΐβ ρεου αν ἴο 81 [οδη 
216: 
ΤΡε «υογά: ΟΥ̓ βοαυεν αἱ δὲ αγγε (ΧΥΪΊ]. 4---9). 
ΤΡε ἐχαρηπα ον ὀφίογο “ἥππα: (Χυλὶ. 1.3---24}.Ψ 
ΤΟὸε γεῖ εοηΐξγεπος ὁ ἐδεὲ “εκ: «υἱ Ῥιαίε, 

απά Ῥιαϊε'; ῥγέυαίε ἐχαριίπαίίοη (ΧΥ ]. 28--ὸ 
47, Χίχ. 9--11)ὴ. Οομρ. Μαῖξ. χχνῇ!. αὶ ; 
Μαγκ χν. : [μκὸ ΧΧΙΝ, 2. . 

Τὸε γι} μιοεζεγγ, απ ἐδε ἔσος Ἡοπιο (Χιχ. 
2-- 2). 

Ῥια!εὶ: νιαϊπέσπαμοε 9 δὲ: «υογά: (ΧΙΧ. 21, 22). 



«ἴΜλιϊ. 6. 
46. 
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ΝΥΝ Ϊεβθυς δά βροκβη τπεβὲ 
ννοτγάς, “ἢς ψεηῖ ἴο ΜΗ ἢ 

5. αἰδθεῖρίεβ ονεγ τῆς Ὀγοοῖς (ὑεάτοη, 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΝΊΙΠΙ. [ν᾿ αν ἃ. 

ΜΒΕΓα νγὰ8 ἃ ραγάθῃ, ἰηῖο τῇς ΒΊΟΝ 
ἢε εηἴετγαά, ἀπά ἢ]5 ἀ5ς!ρ]68. 

2 Απά [μυἀλ5 «150, νγιϊςἢ δεϊγαγεά 

ΤΡε ἰασ1 ἐραγρε (Χῖχ. 2.ς--27). 
Τρε ἐῤίγεί. “11 5 Βηϊπῃοὰ " (χίχ. 28---30). 
Τό ῥίεγείπς δὲ σἰάρ (χῖχ. 41--37). 
{2ε »πἰηὶτῖ 7 οΥ Νίεοάεν (χὶχ. 29). 

[πὶ 86 πατταῖϊϊνς οὗ ἱπεϊἀεηΐβ τεσογάεὰ ς. 
οἰβουνῆογο δὲ ]οῆπ σοηβίδπην δά ἀ5 ἀείδι 5, 
οἴδξη πιπυῖς δηὰ γεῖ τηοβὶ ϑβηϊβοδηῖ ; ἐ. 3. 

ΧΥΟΣ, ΧΥΙ ΟΣ ς. ΧΙΧ. 17. 
--- 2. --- τ6. -- 19. 
-- το. --- 426. -- 12. 
--- τ.’ -- ,χ8. -- 41. 

-- 12 ΧΙΧ. 14. 
δορ {Π6 ηοΐδ8. 

6. ἴπίδο πιϊάβε οὗ στοαὶ ἀϊβεγοηςεβ οὗ ἀδ- 
1811} 1ῃ6 δγηορί5ιῖ5 δηὰ δῖ [οϑη οὔεσγ τλδηΥ 
ἰπηργεϑϑίνο γοϑο πῃ ίδῃοες ἃ5 ἴο ἴδμ6 βρίγι: ἀπά 
σδαγαςοῖοσ οὗ [6 ργοσθθ ηρ8; 6... 

(4) Τὸ δεϊινγ οὗ ἴῃς “" ΗΙρῃ Ῥηεβίβ "ἢ 
ἰ.ε. 16 ϑαδάισαδμῃ Ἠϊεγαγογ}) 8485 ἀϊβι!η- 

ξυϊομοά τοῦ ἴμε Ῥδγίβθοβ. 
(1) Ὑὸ οουγϑε οὗἉ {πε δοςσιιβαῖίοη : οἷν! 

σμᾶγρε : τοὶ ρ!ου5 σπᾶΓρο: ΡΟΓΘΟΠΔΙ ᾿ηβπιεηςα. 
(4) Το 5ἴϊδηςε οὗ {δε 1νογὰ ἴῃ Ἡ 5 ρυ δὶς 

δοσιβαϊίϊοπβ, νι [86 δἰρηϊβοδηῖς δχοθρίοηῃ, 
Μαδῖϊ. χχνὶ. 64. 

4) ΤῊ ἴοης οὗ πηοοκΚΕτΎ. 
ν᾽ ΎΤΠς οδαγαοίοσγ οὗ Ῥιϊδΐδ ; δδι ΠΥ, 

οοηϊοιηρίμοιβ, νδο}}] δέ ηρ;, 5615}. 

, Το ϑυοςοοββίοη οὗ ἴπθ6 τηδίη ενεηΐβ Γὰ- 
ςσογδεά ὉγῚ ἴμε ἔουγ Ενδηρε ϑῖβ Ἀρρεδγβ ἴο 
μάν Ὀθθη 85 Ὁ ον : 
ἈΑρρτγοχίπιδῖς 

ἴη6. 

1α.»|. {8ε ἀφοη. 
»  ἀἧᾳ9ε δειγαγαί. 

Τρε εοπυξγαηεε 10 ἐδ ῥδὶψρ-ῤγίε: 
ῥοιε, ῥγοδαδίγ αἀ)οϊπίπρ " ἐῤε Βοοίδε 
97 Ηαπαρ." 

᾽ν 

2 α.»ι. {ρὲ ῥγείϊπιίπαγν ἐκαηρηπαϊοι δφίογε 
“π"παν ἐπ {ρὲ ῥγέσεπες οὗ Οαίαῤῥας. 

4ἀ.η, Τρε ἐχαριϊίπαϊοη ὀφίογε Οαίαῤῥας ἀπά 
ἐδε 5 ηῤεάγιη αἱ αἡ ἐγγέσιίαγ γπεεῖ- 
ἐπ αἱ “δὲ Βοοίδ:." 

ςαν.ν»ι. {ρὲ ογηιαὶ σεπίεπος οὔ δε ϑαμβεάγὶπ 
ἐπ ἐῤεῖγ οαυη ῥγοβεγ ρίασοφ ὁ γιϑείπ, 
Οα ον» Βεῖῃ Μιάταϑῃ (υΚε 
χχὶϊ, 66); Μαῖίϊ. χχνὶ. 1 (πρωΐας 
ἐνομένης : ΟορΡ. Μαῖκ χν. 1ἰ; 
ακὸ χχὶὶ. 66, ὡς ἐγένετο ἡμέρα). 

Τρε ἡγε ἐχανπίπιαεον ὀφΐογε Ῥιίαίε, 
αὐ ἐδε ῥαίΐαεο. 

5.30 ἀ.»ι. ΤΡρε ἐχανιίπαϊοη ὀείογε Ἡδγού. 
Τρε σεομγρίης ἀπά ἤγεῖ »ποζεν ὅν 
ἐδε τοἰάίεγ: αἱ ἐδὲ ῥαίαεε. 
ΤΡε “επίεπεε ἡ Ρίαἰε (] ὁ δη χίχ. 14, 
ὥρα ἣν ὡς ἔκτη). 
Τρε “εεοραὶ »ποσξεγγ γ {δὲ “οὐάϊεγε Γ᾽ 
δὲ εοπάενιπεά “ Και." 

Αρργοχίπιαι 8 
Ὥπιε. 

94.»:. {7δε ἐγιείβαϊοη, ἀπά γεϊεείίοπ ο ἐδε 
“μῤοθίης ἄγαισϑὶ (Ματκ χνυ. 2ς, ἦν 
τρα τρίτη). 

12 ποοῦ. Τῤὲε ἰα.) ἐραγρε. 
11-- }.»ι Τὸο ἀαγάπο: (Μαῖϊ. χχυῖ, 45; 

Ματγῖκ χν. 33: 1ὑΚὸ χχίδ!. 44, ἦν 
ὡσεὶ ὥρα ἔκτη.. ἕως ὧρας ἐννάτης). 

33.κ5ι. {ρὲ ἐπά. 

Ι. ΤῊΕ ΒΕΤΚΑΥΑΙ,. 6505 δηὰ ἴδε αἰ! ]65 ; 
]υάλ5 ἀπὰ [δὲ δἀάνογβασίθβ (1----ἰ 1). 

ΤὮὸ βυδδίδηςο οὗ [Π͵5 βοσξίοῃ 5 ρας αγ ἴο 
δῖ [οδη, τβουρὴ ἢ ρτοϑοηΐϊβ ΠΊΔΗΥ ροϊη5 οὗ 
ςοηΐαςξ ΜΠ 1ῃ6 ϑγπορίίς παγγαῖῖνοβ. ὙΠῸ 
σοηβιςοϊ νος ἢ [86 οἴδεῦ Ενδηρο ἰϑῖ5 γοσοτγὰ 15 
ἤσγο ρῥγεβιρροβοὰ δηὰ τοραγάθα ἰῃ 1[5 |551165. 
ἼΔΟ νἱοΐοσυ ἔο!]ονγ5 ἴθ Ὀαῖ]6. Ὑῆὸ 1 οτὰ 
δοῖς ἔγοεὶγ δηὰ νυν ϑονογοῖση ἀπά ργοϊθοϊτίης 
Ροννοσ ἰονναγάβ Η:8 ἐπεηγθ5 δηὰ Η!5 ἀϊϑοῖρ 68 
᾿ "Ἕ τιοπιθηῖΐ ἤθη Ηθ 15 βίνθῃ οὐδ ἴὺΓ 
οαίῃ, ν 

σμαρ. ΧΥΝΠῚ. 1. ἢόγη ὕω δαά “20- 
ἄεη... «ἢ. χνίϊ σ. 

δὲ αυεπὶ 7ογ 18] ἕτγοτι πὸ 11π}}15 οὐ 186 «ΕΥ̓ 
(ςοπιρ. 1: Κ. ᾿ἷ. 37)» ΡΓΟΘΔΟΪΥ ἴῃ {πὸ ἀϊγεςτίοη 
οὗ τἴῃ6 ρῥγοϑθηΐ δι δίερῃθη᾽ 5 δῖ, ὈΥ͂ ἴδ ϑδπιὸ 
τουΐο 48 οἡ οἴποσ ἀδγ5 ἤθη Ηδ νυεηΐ ἴο ἴδ6 
Μουηΐῖ οὗ ΟἸῖνο5 ([υκὲ χχὶ. 37, ΧΧΊΙ. 29: Ματγὶς 
χὶ. το; Μαῖϊ. χχὶ. 172); Ὀυῖϊ πὸνν [θγιβαϊεπ 
νν85 ἰοᾶ. Ὑπὸ [,ογὰ γεϊυγηθά οὔΪγ ἴο ἀἰο ἴΠογα. 
[π ἴΠ6 ρᾶγα! οὶ ραββϑαροβ ἴμ6 βαπὴθ ννογὰ (ἐξῆλ- 
θεν) 15 υϑεὰ, δοςογαΐηρ ἴο {πὸ ςοηϊεχί, οἵ [ῃ6 
ἀοραγίαυγο ἔγοση [86 ἀρρογ γσοοπὶ (1ψαἶκο χχὶϊ, 
2491: Μαῖϊ. χχνὶ. 30; Ματσκ χίν. 26). 

ἐῤεὲ ὁγοοὰ (ξάγοη (Κιᾶτ οᾺ)}) ὅ85ε6Ὲ Αἀαϊοπδὶ 
Νοῖθ. Τδὶ5 ἀεῖδι! ἰ5 ρϑοι αγ ἰο δῖ [οδη. 
ΎΒο ραγδ]]δὶ παγταίνοβ μᾶνδ 5: ΠῚΡῚῪ “ὁ νγοπῖ ἴο 
[ῃ6 Μουπηὶ οὗ ΟἸ]"νε5.}) Ὅῆαε εχαςῖ ἀδϑοτίριίοη 
15 ῬΓΟΌΔΟΙΥ Ἰηϊγοάυςσεά ν ἢ ἃ 5ἰβηιβοδηΐ τὸ- 
ἔεγθηςθ ἴο ἴῃ ὨἰδίογΥ οἵ ἴδε βιρῃϊ οὗ αν 
ἔτοπη Αὐϑαΐοπὶ δηάὰ ἈΠ Πορἢοὶ (2 5. χν. 21: 
σοΙΡ. οἢ. χι. 18). ὙΠ “ Ὀτοοῖς᾽" (χείμαρ- 
ρος, σοπιρᾶγε Νεῖ. 11. τς; σ Μᾷδος. χιϊ. 37), 
ἦ.ε. νΥἱηΐεγ τοστεηΐ οὐ τανὶπε (22), ΚΙάτΌη, 
βεραγαίϊϊης ἴ6 Μουπῖ οὗ ΟἾἸϊνεβ. ΠὌπι ἴδε 
Τοειιρ]ο-πποιηξ, 15 ποίςεὰ βενεγαὶ {ἰπ|ὲ5 ἰῃ ἴῃς 
ΟΙά Τεβίαπιοηϊ: σ Κ, ἴἰ. 37) χν. 12;.2 Καὶ 
χχὶϊ. 4 ΕἾ; 2 Οἤτο. χχίχ. χό; |[6γ. χχχί. 40, 
δὰ ἔπεϑθα ρδββᾶρεβ τὰκ ἴῃ δεθοοίδιϊοπβ 
νυ Πὶςἢ ννου]ὰ Ὀς ς4]]οὰ αρ Ὁγ ἴδε πιοπέίοη οὗτδδ 
πᾶπιθ. ΕῸγ ἃ ἀσϑογρίϊοη οἵ ἴπὸ τανίπε ἀπά 86 
ες ΝΥ Δαγ ᾽ 566 " ὨἰςοΠΔΥΥ οὗ ἴμ6 ΒΊΌ]ε," “. Ὁ. 

4 αγάφη] οὐ ἴς Μουπί οὗ ΟἸϊνεβ ἐξαςς 
χχίϊ. 29). ὙἼὕε πᾶπιὸ οὗ ἴτῇ6 “" 5π|4}} ἕδστῃ ̓" 
(χωρίον) ἴο ννϊςἢ τὲ Ὀεϊοηροά, Οεἰμϑεπιᾶμῃε, 
ἰ5 ξίνθῃ ΕΥ 8:1 Μαιίίπεν δπὰ δὲ Ματκ (Μαίϊ. 
χχνὶ. 46, ποίΐο ; Μαχίκ χὶν. 32). Ϊ΄ϑέρῃυδ 



ν. 3} 51. ΙΟΗΝ. ΧΜΝΙΠΠΙ. 
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οἰ ρ 68. 

ταθηϊίοηβ ἰηδῖ “ὁ ζαγάδῃβ " (παράδεισοι) νγεῖε 
ὨϊΠΊΟΤΟΙ ἴῃ Π6 50 ιιΓῸ5 οὗἉ ἐβμροέ εΒ:.1. 
νΙ. 1. 1. Οορ. ςοἢ. χίχ. 41). Ἴδετε 15 
ποίβίπρ ἰῃ ἴμ6 σοπίεχξ ἴο ἱπάϊοδῖε {πε “Ἔχδοῖ 
ροϑιτίοη οὗ ἴδε φαγάεη. Ὅῇε {γδαϊοηδὶ βἰΐε, 

ὙΠΟ ἢ τὰΔῪ Ὀὲ ἴπε ἴτας οπε, ἀδίεβ ἔγοπι 86 
ἔπι οὗ (οηοίδηξζιπηο, ννδθη "" ἴῃς ἐλ] νυ γα 

ἴο οὔδει {δμεῖὶσγ ὑγαυοσβθ ἱμεγο " (Ευϑεῦ. 
Ἅ Οποπι.᾽ “. τ). 

(οπιπιοηίαῖϊοτβ ἔγοπι ΟΥ τὶ] ἀονγηνναγάβ ἢᾶγὸ 
ἄγαννῃ ἃ ραγδὶ οὶ ἀπά Ἴοηΐγαδὶ ὑεΐννεεῃ ἴἢ6 
ΗἰΞιογίες οἵ ἴη6 ΕΔῚ] δπὰ ἴῃς Ψιοΐογυ σοη- 
ποςοῖϊοὰ νὰ ἴθ6 ἵνο “ ραγάθηβ," Βάξη ἀπά 
Οοἴμθοπιαπο. Βυΐ ἴποτὸ ἰ5 πὸ ἱπάϊοδίϊοῃ ἴῃ 
16 Οοβρεὶ ὑμδῖ δυο ἃ ἱπουρῆς ννᾶ5 ἴῃ ἴδε 
τηϊπὰ οἵ ἴμο Ενδηροῖ σι, Ὑεΐ 566 Μδζᾷκ ἰ. 12. 
ἐπ] ΤὮς ξαγάθη νου ]ά πδίυγα!γ Ὀς 

εποϊοσοὰ ὉΥ ἃ ἔθπος ννῃῖςἢ βοσυγοά [πε ργῖνᾶς 
οἵ ἴῃ τοίτοδῖ, ϑοπὶθ {ἰπ|6 ραβϑϑεὰ (Μαῖζ. χχν:. 
490) δεΐννεθη ἴδα ΘΠΙΓΥ ἱπίο {με ξαγάθδη ἀπά 
(ὴ6 αττίναὶ οὔ [υάλ5. [πη [5 ἰηΐετναὶ! {86 
ΑφΟΠΥ ἴοοκ ρΐδςς, οὗ ψϑίοῖ 51 [ομη ϑλγ5 
ποίδίης, [που Πα ἱπιρῖϊεβ ἃ Κηον]εάχε οὗ 
ἴθ ονθηῖ 'ἰπ σ. 11. [115 ἐνὶ ἀδηΐϊ ἔγοπὶ ΧΙ! 27 
{Παῖ παῖ ἰηςίάοηξ 5 ποῖ 4]16 ἔγοπι ἢ15 Πδῖτᾶ-᾿ 

{νθ. 
«πὰ ῥὶς ἀϊεὶῥ.5] ἈΛΤΑΒ617 απά δίς ἀμείρίε:. 

]υάα5 ννᾶ5 βΏΔΙΥ οχοϊυάοά ἔγοτῃ ἴμε ἀἰνὶπθ 
ΘΟΙΏΡΔΗΥ : ΧΙ, 20. 

ῶ. ὑμάα: αἰ:ο.....««ἀπεαυ ἐῤε ῥίας] ΤΕ 
αἰ Πάγανναὶ οἵ ἴπς 1,οτά ἔτοπι ἴΠ6 ΟΙἿΥ ννᾶ5 ποῖ 
πονν (Χ. 40) ἔοτ ἴΠ6 ρυγροϑε οὗ ἐβοδρίπρ ἔγοπι 

ἴ(Π6 45ϑλι}15 οὔ Ηἰβ5 ἐπεπηῖεβ. ὙΠὸ ρίδος ἴο 
ψηϊοῦ Ηδ τοϊγοά νγᾶ5. νν6]] Κποννη. [ι685, 
ΠΟ ἰε55 ἴῃαη ἴθ οἴμογ δροϑβίϊθβϑ, νν85 δοηυδιηίθα 
ψ ἢ ἴπ6 ϑροῖ. ὙΒυ5 ἴδε νγογὰβ ποεῖ ὉΥ 
δητϊἰοϊ ρδίίοη {Π6 5ςΟΥ̓͂ οὗἨ (εἶβιιβ (παΐ {δε [ἃ ογά 
ἐἐγγᾷ5 ἴδκοη ἢ 116 ἰγγίηρ ἴο πι46 Η Ππη56}Ὲ δηὰ 
ἴο ἐβοᾶρο ἰῃ ἴπ6 τηοβῖ αἀἰϑξτάσείι! ννᾶγ (ΟΥ̓. 
ἐς, (εἰ5.᾽ 11. 9), 88 Οὐρεη 15} ἀγξιε5 (ἐ4. 
ς. 10). 
ἩΥοΥ ὀείγαγε ὙΠῸ οἱ ίῃδὶ (85 ἴῃ συ. ς, 

ὁ παραδιδούς) τιλῖκϑ ἴῃ6 ῥγοσεβϑ οὐ Ὀεῖγαγαὶ ἃ5 
ξοίηξ οη, ἀπὰ ποῖ {ῃ6 5'πρ]6 ραβδί δοῖ (ὁ παρα- 
δούς, Μαῖϊ. χχνὶϊ. 2). ΟΡ. ΧΙ. τ1. [ιἀδ5 
γν85 δἰγεδαγ επραροὰ ἴῃ ἴῃ6 δχϑσυτίοη οὗ ἢϊ5 
ὈΪδη. ᾿ : 
οὔ εμ.7 Οοιῖρ. [υκὸ χχίϊ. 29, (ΧΧΙ. 37). 

ὙΠῸ ψοτά οἂῃ ϑοδγοοὶυ ὃδ πιο ἴο ἴδε 
ῥγεβοηΐ νἱϑὶϊ ἴο [Ἔγιβαϊεπι. [{ 5 γεαβδοπδθὶς ἴο 
ΒΌΡΡοβο [Πδὶ [Π6 Οὐ ΠΟ ννᾶ5 δὴ Ὄρεῃ ΟΥ̓5εσγεῖ 
ἀἰδεῖρία οἵ Ομ γϑι. Οοπιρ. Μαίξ, χχυὶϊ. 18. 
γεγο] Το εχδοῖ ἕογοθ οὗ ἴδε οτὶρίηδὶ 

ἰθ τίμετ, " [ἐδ5 δπὰ (8) Ηἰ5 αἰβςοίρ ε5 
Δϑϑοι]οά (συνήχθη) ἵμετε." ὙὍΠὲε ἰάεδ ρ- 

τ5 ἴο ὃς ἴῃαϊ οἵ ἃ ρἷδες οὗ καί ῃοῦηρ, Πεγδ 
(Πο [οτὰΐξ ἐο]οννοῖβ πιεῖ Ηἰηπι ἔον ἱποίγυς(ίοη, 
πὰ ποῖ 5 ΠΊΡῚῪ οὗ ἃ τεβείηξρίδος ἀυγίηρ 16 
εἰχαϊ. Βιυῖ ἰξ 15 Ροβϑίθ]Ἔ τβαῖ ἴ8ε ϑροῖ νυᾶβ 

οὨοΓ ῥγίεβϑῖ ἀπά Ῥμδγίβεεβ, Ἴοπιθῖῃ 

υϑοά ον [ἢ]5 ἰαϊῖοτ ρυγροδο 4ἷ5ο ἀστὴρ ἴῃ6 
Ῥγοδεπὶ νἱβὶ: ([υκ6 χχὶ. 37, ηὐλίζετο), ἂπά 
[μὲ [πἀ45 οχρεςϊεὰ ἴο πὰ 4}] 5ϊδερίπρ δὲ (ῃς 
{πὸ οὗ Πὶ5 αγγῖνα. Βυῖ ἴδῃς 1,ογά 5 πιρῃῖβ 
ὑΝΟΓΟ πονν, ἃ5 δὲ ἴδε οἴμοσ οὔϑθβ οὔ Π|5 Πδ, 
{ἰπ|68 οὗ ργάγεγ (υκὲ νἷ, 12, ἰχ. 28 ; σοῃρ. 
1Κὸ ν. τό). 

8--8. Α αἰ σου ΠΥ ἅγῖ5ε5 ἃ5 ἴο ἴΠ6 τεσοῃ- 
οἰϊϊαϊίοη οὗ πὰ ἱποιάθηϊβ ἀθϑουτ θεὰ ἴῃ 1ἢ}158 
Ῥᾶβϑᾶρο νἱτῃ (ἢ6 παγτγαῖνε οἵ ἴῃς δεῖγαγαδὶ ἴῃ 
ἴηε ϑγπορί[5ῖ58. [πη ἴπῸ ϑυπορί 515 ἴῃ6 γτγεβῖ 
ἔο]]ονν5 εἰἴοϑα ὑροῦ ἴδε Κὶβ5 οὔ [ἀ45, ᾿ς ἢ 
δὲ [Ἑοδὴ ἀσεβ ποῖ τπεηίοη (Μαῖῖ, χχνὶ. εο; 
Μαῖκ χίν. Ἂς ἤω, γοῖ 5ε6 [ὐκὸ χχὶ. 48 8). 
11 ἰ5 νου ἀϊῆςυ ἴο Ὀοίίανο {μδῖ ἴῃς ΚΙ55 οἰ ΠΣ 
Ργοοθάθα υ. 4, οὐ ἿδπὶῈ δε νυ. 8.ι ῬευΔρ8 
1ἴ 15 βἰπιρίεϑε ἴο βυρροβε πὶ [86 ὑποχροοϊοά 
ΔΡρδάσδῃςθ οὗ ἴμε [ογὰ ουϊδιάς [Π6 Θποϊοβυγα 
ἀιδοοιηροϑοὰ ἴδε ρίδη οὗ [υἀ45, 80 δαὰ 6ἐχ- 
Ῥεοςιοα ἴο Πηά ἴδ ννῇο ο ραυῪ γεσιϊηρ ψν ΠῚ π 
ἴπ6 ψαγάξῃ, δηά ἰῃδὲ ἔογ ἴῃ πποσηθηΐ ἢθ ἐδιηοὰ 
ἴο σιν ἴῃς δρροϊηϊθά εἰξῃ, δηὰ σοτιδιηθὰ ἄννα- 
δι ΓΙ Κοὴ ἴῃ ἴδ6 στον (νυ. ς). ὙῊΪ5 Ὀεϊῃρ 50, 
ἴΠ6 δυθρηῖ οἵ ν. 6 ξοϊοννοά, δπὰ δῆοσγννασγαάβ 
]υάλ5, ἰακίηρ σουγάζο, οαπὶὸ ὕρ ἴο ΟΠ τγίβῖ 
(Μαῖι. χχνὶ. 49 ἔ; Μαζκ χῖν. 45), πο ἴῃδῃ 
τορο! δὰ δῖα ([μὰκε ΧΧΙϊ, 45) δπὰ δραίῃ δά- 
ἀτεβοθὰ [ἢ6 μοϑιἑδτίηρ πηι ἰτιά 6. 

ΟἸΒοΥ5 βιιρροβθ, ἢ ϑοπλοννῃαῖ 655 Ρσὸ- 
ὈΔΌΠΠΥ, 45 ἰξ ϑθεπὶβ (θυΐϊ 5.ὲ Μαίϊ. χχν!. 49, 
ποΐε), {παῖ {Π6 Κὶβ5 οὗ [π|άλ5 ἱπιπιθάϊδίοὶΥ ῥτε- 
ςράρὰ ἴπ6 βτβὶ ᾳυσβιίοη, ἤζϑονε “εεξ γε3 δηά 
ταί, ἰουσῃοὰ ὈΥ δὶ5 Μαβίογ᾽ 5 γέργοοῦ ([υκ6 
χχίϊ, 48}, 6 611 Ὀδςκ ἱπῖο ἴμ6 οσγοννὰ. ΕἸΠΕ. 
νον ρΓεβθηῖβ δη ἱηίο Πρ ]ς ννῃοὶθ; Ὀὰΐ τΠ6 
ΡὮΓΑΒθΟ ἰπ ν. ς (ευαν “ἐαπάκ:) 15 τῶοῦε ἄρρῖο- 
Ρῥτίδίο ἴο ἴπὸ αἴθ οὗ οὴς ὑνῆο ἢιεϑιϊδῖθβ ἴὸ 
ἀο ἴηδὲ ννδίο ἢ 6 μᾶ5 ριτγροϑβεά ἴο ἀο, ἴδῃ οὗ 
ΟΠΘ ννῆο Ὧδ5 Ὀδθη δίγοδαυ γορυ]ϑθα, 

11 τλλ  ὃὲ δά ἀδὰ τπαὶϊ, ἰπουρῇ δῖ [οδη ἀοεβ 
ποῖ πιοπϊΐοῃ {μα “' 5ίξη᾽"" οὗ [υἀα5, γεῖ ἢδ ᾿πι- 
Ρ᾿᾽65 τ[μαΐ δὲ δὰ υπάσγίδκθη ἴο ἀο πιογὲ ἴμδη 
Ευϊάθ ἴμ6 Ὀαπὰ ἴο ἴδε ρίδος ννῆσεγε (ἢ τιϑὶ 
ταῖκμς Ὀδὲ ἔοιιηά, ΌΥ ποιϊοίης παῖ ἢ6 ννᾶ5 ἢ 
{πεπὶ δῆϊοσ ἴμογ πδὰ γεδοῃποὰ ἴΠ6 βροῖ (υ. ς). 

38. υιωάα: ἐδεπ ρον ἢ υ5ηρ ἢἰ5 
Κηον]οάχε ἔοσ ἴμὸ ἐυτίογδησε οὗ ἢ15 ἀδϑίρῃη. 

ὦ ῥαηά οὗ τλθη αμά οἴδεεγ ἤγονι...} 089 
ὀαᾳπά οὶ βοϊάϊοτα αμά οἴβεογ ἤοσι... ὮΣΕ 
ἔοτγοθ 15 οἰθαυ αἰνιἀδὰ τπ ἴῃ6 Οτξίπαὶ ἱπίο 
ἴννο πιδίη ραγίϑ:- {1) ἴδ ὈΔπά οὗ Ξοϊάϊθγβ, δῃά 
(2) ἴῃς “" οἤδοοῦβ  (ρο]ς6) ἀεβραῖομοα 
“ἢ ΠΟΥ ρῥγιοϑῖβ δηὰ Ῥηδγίϑθοβ " ([86 ϑδηῆθ- 
ἀγῖη). ὙΠ βο]ἀΐϊοτβ όσα ραγὶ οὗ (μ6 ννε]]- 
Κηονῃ Ὀοὰγ οὗ Ἀοπιδη 5ο] ἀϊεγβ βιδι!οηθαὰ 89 
ἃ βατγίβοῃ ἰη Απίοηϊδ (ςορ. Μαίϊ. χχνυ]ὶ. 27; 
Ματκ χν. τό; Ασςῖβ χχὶ. 21 ἢ ; ἀπά Α͵50 ἦν. 
.Αηἴ.᾿ ΧΧ. 4.2; Β. . ν. ς. 8). ἢ6 
οτξίηδὶ νγογτά (σπεῖρα) 18 υϑεὰ Ὁγ ῬοΪγὈὶιδ 
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{Ποῦ ἢ ἸΑπίεγηβ ἀπα τόσο 8 δπά 
γνεδΔροηβ. 

4 |[6808 τΒετγείογα, Κπονγίηρ ]] 
τηρ5 τῃλῖ βδῆου 4 σοι ὕροη ΠΙΠῚ, 

ἃ5 106 γχοργοβοηίδιίνα οὐ (6 [1,δΔ[]Π πᾶπε 
}υία (ποῖ εορογε: 5866 Ῥοϊγῦ. ΧΙ. 23, ψ "ἢ 
Ομ ννο δ θοῦ 5 ποΐθ), σοηϑδιϑηρ οὗ δδοιι 
2οο τηεη, {πὸ (ῃϊγὰ ρᾶΓῖ οὗ ἃ εοῃογῖ, Ὁ Πεῖδεσ 
(Π6 ννογὰ ἰ5 ἵδη ἤεῖθ ἴῃ (Π|5 [ΘΠ ΙΟ 8] 56Π56 
(υ. 12, ποῖθ), οὐ (85 ἰ5 πιοῦα {{κε]γ} ἴῃ {86 
Ἰάτβοῦ 56η586 οὔ “" σοπογί,"" ψνῃιο ἢ 1 ρρθᾶγς ἴο 
Ὀδᾶγ ἰπ {Πη6 Νὸνν Τοβιίδηγοηΐ, τ νν}}} παίυΓα ν 
Ὀδ υπάριοϊοοά ἴπᾶΐ ΟἿΪΥ 4 ἀείδοῆπιοηι οὗ ἴΠ6 
ὙΠΟ]6 ὈΟΑΥῪ ννᾶ5 ργεϑοηΐ νυ} τΠοῖγ σοτηπηαηάοῦ 
ν΄. 12). 
ἶ τῆν “ ΟΠΊΓοΓ5 " (ὑπηρέται) ννῆο σᾶπι νυν ἢ 
εἰ Ὧρς Ὀαπὰ" ννογε ΠΊΘΠΊΌΕΓ5 οὐ ἴμε [θη ρ]6- 
ΡΟΪίσο, ννῆο νοῦ ὑπάοσγ (ἢ ογάθγβ οὗ {πὸ 
δαῃῃοάμη. (ὐοἸηρ. Υἱϊ. 32, 4ς Η.. Αςῖίϑ ν. 
22, 26. 

ἴῃ (6 δγηορίϊισίβ {86 νυν βοΐ σΟΙΠΊΡΔΩΥ ἰ8 
ἀεϑογι θεά 'ἴῃ ΚΟΠΕΓΔΙ ἰοτπὴ5 (Μαίί. χχνὶ. 47: 
Μαγκ χῖν. 42; [ὑὑκὲ χχὶϊ. 47; σοιρ. ΧΧΙϊ. 
52), Δηά {Π6 δοϊθῖβ ἃἂγὸ ποῖ αἰ ϑῇ!ης 1} πηθη- 
(ἰοπθρά. Βυιῖ 11 [5 ἀϊβίςσι!ς ἴο βιρροβθ ἴπαὶ {Π6 
Ρτίεϑῖβ υνουἹὰ ἤᾶνε νοπίυγοα οἱ ϑδυςσῇ π᾿ ἀγγοϑὶ 
85 {παι οὗ (ΟΠ γιδῖ ννιπουξ σοπιηλιπἰςδίϊηρ νυ ἢ 
1πῃ6ὸ Κοιηδὴ δβουθγηοσ, οὔ ἴπαὶ Ρι]αῖο ψουϊὰ 
αν ἔουπά δὴγ αἰ Π συ Υ ἴῃ σταπίηρ [ἢθπὶ ἃ 
ἀειδοππηεηϊ οὗ τῆθῃ ἔογ ἴδε ρυγροβς, ὄβρόςί!}} Ὁ 
αἱ [6 ἐραδϑί- πιὸ, Μοχγθονεσ, Ρι]δίο 5. θαυ Ὺ 
Δρροδγδῃοθ (υ. 28) δῖ {π6 σοιγῖ, πο [ἐ55 ἴπδῃ 
τῆς ἀγεᾶπὶ οὗ δὶ5 ννς (Μαῖξ. χχυ!. 19, ἐῤαὶ 
7. νιᾶαη), ᾿τὰρ]}165 ϑοηῖθ Κπονϊθάρε οὗ (ἢ 
σοπληρ σμᾶγρο, Ῥεγῆδρϑ ἴοο [ἴ 5 ποῖ ἔδης! ἔμ} 
ἴο 566 ἃ γοίογρηςθ ἴο {πὸ 50] ἀθγβ ἴῃ ἴΠ6 τιγη οὗ 
Δὴ6 ρῆγαβθθ “"ἵννεῖνο ἰσχίομς οὗ δηροὶϑ᾽" (Μαίῖ. 
ΧΧΥῚΊ. ς 3). 
Το οροςίδὶ τηθηϊΐςοη οὗ ἴπ6 βοϊάϊοτβ δηὰ οὗ 

{πὸ νναῖςἢ ἤχεβ δἰἰεπίίοη οὐ 186 ςοπιθὶηδιίοη 
οὗ Οδπάίϊο δηὰ [δνν ἴῃ [ἢϊ5 ἢγϑὶ βίδρε οὗ ἴδε 
Ῥαβϑίοη 85 δίϊζογνναγάϑ, ' 

δὲ εὐἰο ῥγίσ. ἀπά βῥαγο ἀπά ᾽Ὰ 6 
Ῥραγεσ. (Οομιρ. Χὶ. 47, ποῖα. 

«αυἱὸ ἰαπίεγη ἀπά ἰογεόσ] ΑἸΙΒουΡ ἢ [ἢ 
Ρατῖγ δὰ πὸ ᾿ἰρηϊ οὗ ἴῃς Ῥδβομδὶ ἔμ} πηοοῃ, 
ΠΟΥ ργεραγθά {Ποπιβεῖνεβ 4150 δραίηϑε (ἢ6 ροβδ- 
510} }7 οὗ σοποραὶπιοηῖς οὐ ἴῃ φαγὶ οἵ Ηἰπὶ 
ΜΠ οι [ΠΟῪ σου ρπῖ. ΤΌ οἴμεσ Ενδηρο σῖβ ἀὸ 
ποῖ ποῖϊος πὸ ᾿ ἢϊ5. ὙΠῸ ἀοῖδ!! Ὀεϊοηρ5 ἴο 
ἃ νιν] ᾿πηργεβϑίοῃ οὗ ἴΠῸ δόθηθ γοςοινθα Ὀγ δῇ 
ογθ-νν ηεθ5. ΤΠ ἰδιηρ]ο- νναῖςῃ, ἴο ννδοτῃ ἴῃ6 
“. ΘΟ γα "ἢ Ὀο]οηροά, πιδάθ τδοῖγ τοιπάβ νυν ἢ 
ἰούσμο5 (' Μιάαοίμ᾿ 1. 2, φυοίϊοά Ὀγ {ιἰχμιοοῖ 
Οἡ δον. χνὶ. τς; δηὰ ἴῃ ἃ πηοβῖ ᾿πίθγοβίηῦ 
ποῖθ οη 1υΚὸ χχὶϊ. 4), πὰ ννεγθ, ἕοσ (ἢ πιοϑδὶ 
Ραγῖ, ποῖ σευ αγιγ διτηεὰ (05. “Β. ].) 1ν. 
4. 6). 

4. σε ἐδεγείογε...} 
δΡΕΑΚ, ἃ ἀϊνπθ ὨδοθβϑῪ ὙΠισὰ τυ ]οὰ (Π6 
Ἰ, οτ 5 πηονεπιοηΐ8. Βγ Ηἰπὶ 811] ννᾶ8 ἔογεβεζῃ : 
δηὰ Ηὀς νδο δὰ Ὀεοίοσε νι πάγανγῃ Η Ἰπλ56} ἢ 

ΤΠ ννᾶ8, 50 ἴο 

51. ΙΟΗΝ. ΧΥΝΠΠΙ. [ν. 4, 5. 

ψεης ἰογῖῃ, δηά αἱά ὑπο τμεπη, 
ὝΝΒοπι 86εεΚ γεὶ 

ς ὙΠ ΕΥ δηβννεγεὰ ἢϊπι, 6βθι5 οὗ 
Ναζαγεῖῆ. 76β1ι8 βαϊτῃ ὑπο τπε, 1 

(1. ςο, χὶί, 426, ν. 13, Υἱ. 15), πονν ἴδδΐῖ 
“ ΗΙ5 δουΣ νγᾶ5 σοπδ ᾿" ΔπΕςΙραϊοα ἰἢ6 ϑραγοῇ 
ἴον ννηϊοἢ Ηἰ5 ὀποπλῖεβ δὰ πιδάθ ργον]βίοῃ, 
δηά ννοπὶ ἕογῖ ἢ ἔτοπι ἴῃ δποϊοβιγο οὗ ἴδ6 
ξαγάεῃ (ορροβεά ἴο επμέεγεά, Ὁ. 1) ἴο πηϑεξ 
ἴπεπὶ (ηοΐ 5ἰπΊρΡῚῪ ἔγοπι ἴδ ἱππογηιοσὶ ραγὶ οὗ 
[πὲ ραγάθη οἵ ἔτοπλ ἴῃ6 οἰγοὶθ οὗ [6 ἀἰϑοιρί65 : 
ν΄. 26 ργονοβ ποῖδιηρ ἀραϊηϑὶ [ἢϊ5 νιον). ὙΠῸ 
οἴδυϑο σογγεβροπάβ ν ἴἢ6 ννογάβ8 ἴῃ δῖ 
Μεαῖεμον (χχνὶ. 46) «πὰ 51 Μαζκ (χῖν. 42) 
ἐς ἈΠ56, ἰοῖ 5. Ὀ6 φοίηρ,᾽) ννῃϊς ἢ ἀχὸ Ό}]ὸ 
Ὀγ, ““Βεμβοϊά ἢδ 15 δὲ μβαπηὰ {πὶ Ὀεϊγδυθῖῃ π|θ.᾽" 

ἐραὶ “ῥοιιά εογιο...}ὺ Μόογα ΘΧδοῖγ, 811 "89 
ἘΒΊΩκ5 ὑπαὶ ὙΟΤΘ ΘΟΙΩΙΩΚ (πάντα τὰ ἐρ- 
όμενα). ὙΠε αββϑίοῃ ἢ85 δίἰγθδαῦν Ὀερυη. 
ΟΠΊΡ. ΧΙ. τ, ποίθ. [τ πιυσὶ ἔασγῖμοῦ θ6 πο- 

τἰσοαά ([Πδὶ ἴῃς Ῥαξβϑίοη ἰ5 βδροῖθη οὗ ἴῃ γοϊδίίοη 
ἴο ἴδ ἀϊνίπο ογάεγ (ἐδε ἐδίηψε δαὶ αὐέγε εον- 
ἐπ), δῃηἃ ποῖ 85 βυῇκεγιηρβ ἴο Ὀ6 θογηθ, ΟΥ̓ 6ν]] 
ΡΓεραγοὰ ΌΥ δηθηιθ5. (ΟΡ. Ὁ. ΣΙ. 

«υεηΐ (οΟΥΓ εαρ|ϑ)ὺ ὕογιδ, απά “αἱ ... απά 
Β810}. Αοοογάϊηρ ἴο ἴδ (τὰ γοδάϊηρ [ἢ 6 
ἴννο δεῖβ ἃῖὸ πιαγκοὰ ϑοραγδίοϊυ. ΟἾγίβι ἰοξ 
{86 ρίδος ἰῇ ψῆϊς Ηδ πιρϊ ἢάνὸ βοιρηῖ 
Ποποραϊπιθηῖ : δηὰ θη Ηδς δεαγεσθοά [ἢ δ6 
ν ΠΟ 5ουρδῖ ἴο ἴλῖκο Ηἰπι. 

ἤῥονι “τε γε ἢ ὙΠῸ φυοβίίοη (85 ἴῃ υ. 8) 5 
ἀεβίξηθα ἴο 5ῃιοϊὰ {πε ἀἸϑοιρ]οβ, δηὰ δ τ86 
5816 {Ππ|6 ἴο Ὀγίηρ οἰθα γ Ὀεέογε {πὸ τηϊηὰ οὗ 
(Π6 4554) πη (26 ρυγροβὲ ἔογ νος ἢ ἰἤΘΥ πδὰ 
σοπΊθ, αηὰ πο Ηδ ννᾶ5 ννδοπι ἴδεν βου δδῖ. 
ΤῊδ ννογάϑ [4}} ἰῃ σοπιρ εΐοὶγ νυ ἢ ἴῃς οἰγουπι- 
βίδησοθ. ὙΠὸ ] ογὰ νὰ ποῖ τεοοξηϊϑοα ἴῃ 
ἴῃς πποεγίδίη ᾿ἰρῃῖϊ. Τῆς σοπηρᾶηγ Ψῃο ᾿μδὰ 
σοτῆς ἴο δρργεμβεηὰ Ηϊπὶ παΐυ γα! υ συρροϑοὰ 
{πα Ηδὀ νου]ὰ ποῖ Η!πιϑεῖ δάνδηςθ ἴο πιεῖ 
{ποτὰ, Ὀυϊ πᾶὶ (6 αι δ! ΠΟΥ πηιδὲ Ὀ6 5ΟΠῚΘ 
ἔτιοπά, ΤὍῆε Ἰάθα οὗ ϑαγίυΥ σοπιπιοηϊδίογϑα, ἴμδὲ 
{ΠΥ ννότο ταὶ γασ ]οΌ 5 ὉΠ πάρα, Ππἀ5 πο 8300- 
Ροτῖ 1π ἴδε παγγδίϊνθ. 

5. ὕει 9 Νακανγειὴ ὙὍδὲ ἔηρο οὗ οοη- 
τοπηρί (ςοπιρ. Μαῖῖ. 11. 22), ΠΟ ἢ ἀρροᾶγβ ἴο 
116 ἴῃ 186 εἰεἶδ μογε, 45 Ὀοιτοννοά ᾿τῸπιὶ ροριυϊαγ 
ἰιϑᾶφο, 5 ζίνϑρη δείϊογ ὈγῪ (6 |ογαὶ τοπάοθχης, 
σις ᾿Ὰ9 ΝΔΈΔΙΘΩΘ (Ἰ. τὸν Ναζωραῖον, 85 
ἀϊξεϊηρυϊϑῃοὰ ἔγοπι Ἰ. τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ, ἷ. 45). 
ΟουρΡ. χῖχ. το; Μαῖίϊ. χχυ!. γ1; Μᾳζκ χίν. 67. 
ΤὨε {π|6 15 σμαγαοϊογϑες οὗ ἴπ6 ἢσϑὶ βίαψο οὗ 
[86 Ργθδοθίης οὗ ἴῃ. Οοβροὶ, ἤθη (Π6 τὸ- 
Ρτοδοἢ ννᾶβ Τυγηδα Ἰηἴο ρίοσγυ : Α οἶδ 11. 22, ἰἰ. 
6, ἰν. το, Υἱ. 14, (ΧΧΙΙ. 8, χχνὶ. 9). [ἴ ννᾶ8 
αἰϑοὸ υδοὰ ὉΥ ἀϊδοῖρίο αἱ δὴ θδγϊ οῦ ἀδίδ: 
Μαῖκ χ. 47, χνὶ. 6, [|Κ6 χνη!. 27, χχὶν. 19. 
Οοιηρ. Μαγκ 1. 24: [ὐὑκ6 ἴν. 34. 
ει (Β.6) «αἱΐϊδ΄... 7 α»ι ῥε] Τδθ βΆ1η6 

ψνοΓάϑ (ἐγώ εἰμι) νγοΓε ᾿ἰϑ6 οη δενογαὶ Π]ΘΠΊΟΣ- 
ΔΌΪε οσοδϑβίοῃβ, (ῖν. 26), νἱ. 20, Υἱ}}. 24, 28, ς8, 
δηὰ οὐ [815 ὀνθῃηϊηνρ, χὶϊ. τος. Εογ [υἀλ5 δὲ 



ν. 6---το.] 

πὶ δέ. Απά Τ7ιυ(25 4150, ψψῃϊς ἢ δ6- 
τταγεά ἢϊπ), βιοοά νυ ἢ τῆ 6π,. 

6 ΑΚ 8οοη ἴδεπ 88 ἢς ᾿δά 81:4 υπ- 
ἴο τῆεπι, 1 4πὶ ῥὲέ, ἴπῪ ψεπὲ θ4ςΚ- 
ννατά, δηὰ {[6]] το {πε ργοιπά. 

η Τδεη δκεὰ ἢς τῆδηι δρδίη, 
ἌΝ οτη 5εεκ γεὴ Απά τπογ 54ϊά, 6- 
815 οὗ Ν)δζαγεῖῃ. 

ἰραϑὲ {ποῪ πυυϑσὶ ἢᾶνὸ Ὀδθη ϑἰρηϊ βοδηΐ, ἐπουρῆ, 
ἃ5 που 5ἰδηά ἴῃ (ἢθ σοηϊεχῖ, [ΠΟΥ 5. ΡΪῪ τὸ- 
γολ] Π6 Ῥεύβοῃ βου ρδῖ, δηὰ ποῖ Ηΐβ πδίιγο. 
Βιιϊ τῃ6 561 γενοϊδίίοη οὗ Ογϑὶ {τ|65 ἴο τδς 
υἱἱοττηοϑὶ δηὰ δηδννεῖβ ἴπ6 τπουρἢ 5 ἡ ΒΙ ἢ 
τηθη δᾶνὸ οὗ Ηἰπι. 

“μά ωάα:... "Ποοά...} ... 88 κἰδηάϊπε. 
ΤἼο οπς ἤξιγο 15 ϑἰπριθὰ ουἵ, 45 ἰΐ ννοσο, δῃπὰ 
τορατθα 8285 ἢθ ϑίδπήάβ. (Οουρ. ἱ. 4ς, ποῖϑθ. 
Ἴδετε 19 ποϊπίης ἰη {πὸ τεχῖ ἴο ϑιρροτγὶ (86 
υἱὸν ἰδὲ [ἀλ58 ννᾶ5 ρασγαγϑεὰ δηὰ μηδῦ]ε ἴο 
Τοοορ 56 655. 

Θ. «4: “οοπ ἐῤδεη ας δὲ βαά «αἱά,. (οτ,͵ ἤζῥεη 
ἐδεγοίογε.... ὡς οὖν) Οπιξ ἴδ6ὸ δαά. Ὅῆδ 
Ἰποιάθηξ νν σῇ ἔοϊϊοννα 15 ᾿πδάθ ἴο ἀδθρεπὰ 
ὑροη ἴΠπ6 1 ογὰ 5 ννοτάβ. [{ |5 ναίη ἴο ᾿παυῖγα 
ὙΒοῖ μοῦ ἴπ6 τ όγανναὶ ἀπά ργοβίγαϊίοη οὗ 
[6 Ὀαπὰ οὗ τὴ νγὰβ ἀνθ ἴο "" ἡδῖυγα]" ΟΥ̓, 
6 ΒΙΡΟΓΠΔΙΙΓΑΙ ἡ οΔ1}565. ΟἿ ΔΠΥ͂ Υἱονν [ἰ ννᾶ8 
ἀνε ἰο {πε εἴξος ψῃϊοἢ [Π6 ργόβδοησὸ οὗ ἴῃς 
Ι,οτὰ, ἴῃ Ηἰ5 βοΐεπο τηδ͵οϑῖγ, ῃδὰ ὑροη ἴποϑα 
ΠΟ Πλά οοπὶς ἴο ἰδκε Ηϊπθ. ψγίουβ οἰγαιπ,-» 
δίδῃοθβ ΤΊΔΥ ἤάνο σοηϊτγθυϊοὰ ἴο [86 χϑϑα]ῖ, 
[τ πᾶν μάνα Ὀδθη [δαὶ [υἀδλ5 ἢδά ᾿οὰ δἷ5 σοπλ- 
ΡΆΠΥ ἴο ὀχροςεῖ 9οπὴ6 ἀἸϑρίαυ οὗ ροννοσ. [ἴ ΠΥ 

νΘ Ὀδοη τῃδί 6 ὨΙπιϑοὶ ποροὰ ἔογ ἃ ἀδθεῖϑινο 
τηδη οϑἰδίίοη οὐ Μοβϑίδῇ ἰπ ϑονογοι ηΥ πον 
ἴῃαῖ {6 οτϑίὶβ δὰ οοπιθ, Βιυΐ {Π6 ργοϑίσγαϊίοη 
ΘΕΟΠῚ5 ἴο 5ῆσνν, δὶ ΔΥ τγαῖθ, ἴῃλῖ ἴπε 1] ογά 
Ρυγροδεὰ ἴο ἀδοίαγε ορϑηΐϊγ ἴο ἴπ6 ἀϊϑε!ρ]65 
(ςοτρ. Μαῖξ. χχνὶ. ς3)., ἴπδΐ [ἃ ννᾶ58 οἵ Ηἰ5 
ον ἤθε οδοῖςο παῖ Ηδ ραν Η!ϊπιβοῖ ὑρ. 
Απά 1815 15 ἴπ6 οβοοϊ ννῃιοδβ τῃ6 παγτδίϊνο 18 
οδὶουϊλίεά ἴο ρῥγοάϊος ὕροὴ ἃ τοδάεσ. ὍΤπὰ 
Ιοτά 5 45541|Δη15 ννογὸ ονεγαννοὰ Όγ ΗἸἰπὶ ἴῃ 
50Πὴ6 νυ, δηά (πον {1 Π]}16ἀ [ΠΟΙΓ σοΟπιπϑϑίοη 
ΟΠΪΥ Ὁγ Ηἰ5 σοπβοηῖ. Οὐοιῃρ. Υἱ]. 46. 

«υεηΐ ὀᾳεξαυαγά, απά κ|]..ἢ ὙΠὸ νδοὶο 
δοίίοη τοριεϑεηΐβ ἴπῸ οἴἶεςῖθ οὔ ἔθασ, ἅννο, 
νοηογδίίοη, 561ξ- Πυ τ] διίοη (Ὁ 1. 20), ποῖ 
οὗ εχίοετιαὶ ἔοσοθ. Οομρ. σον. 1. τ). Τὴδ 
ὀχλξβογαϊίΐοη ννῃϊο ἢ ἀσβοιῦεβ ἴῃς Πηθη 85 
“Δ}}Πὴν Ὀδοκνγαγάβ ᾽ 15. ὉΓΓΟΤΙΥ 4] θη ἔγοσῃ τ 6 
8Ο]ΘΠΊΏ τη] ΕΘ Υ οὗ ἴΠ6 5ςεῆα. 

7. Τη αὐδεάΐ δὲ ἐδογε ἀφαϊη) Αξδῖὰ 
ΦΒΟΙΟΙΖΟΥΘ δὲ σὐξεά ἐδενι. "ῊΪ5 ΠΠ|6Γ4] γεηάε- 
ἷῃρ οὗ ἰδς οτφίπαὶ Ὀσίηρβ οὔὐἱ ἴῃ6 σοπποχίοηῃ 
ΤΏΟΓΕ ΟἰρΑΥΪΥ ἴ4η Α. ΚΝ. ὙὝμοβο πο δὰ 
ςΟΠδ ἴο ἀστοὶ [6 1 ογὰ δυηρ Ὀδοκ, δηὰ ἴπετὸ- 
ἔογο Ης Ηἰπιϑοῖ ἀραΐη σοιϑοὰ ἰπθπὶ ἴο {πο ΙΓ 
ψοῖκ. Τῇο βρἰ οὗ ἴπ6 1 ογάΐς νογάϑ, ἴΠι.5 
δι ἀγοββοὰ ἴο ἴα ννυῇοΐδ σοπΊρδηυ, οογγεβροηάς 

51. ΙΟΗΝ. ΧΥΠΙΙ. 
8 [|εβι18 δηβυγεγεά, 1 ἢδνε τοἱά γοιι 

ἴπας 1 δπὶ δὲ: ἰ τῃεγείογε γε 86εΚ πι6, 
Ιεῖ τλ688 ρὸ {πεῖγ ΨΑΥ : 

9 Τῆδῖ τῆς βϑαγίπηρ πὐρῆς δὲ (ι]- 
Π]ΠΙεὰ, ψῃϊο ἢ ἢ δρᾶκε, “ΟΥὉὨἨ τῆεπὶ “ ομαρ. τ: 
ΜὨϊσἢ μοι ράνεθὲ πὲ μάνα 1 ἰοβὶ ἡ 
Ποηα. 

Ιο Ἴδη δίπιοη Ρεῖεγ δανίπρ ἃ 

ὙΠ ἴηαὶ οὗ [Π6 ννογὰβ8 δά ἀγεβϑεά ἴο 7.485 : 
“1. 1Σ δὲς ἔοτ νυ Ἀι ἢ ἴδοι ἀτῖ σοπιο ἢ" (Μδῖῖ. 
χχνΐ. ςο, ποῖο). 
͵ 9 Νακαγεί}] Ἐνεθη δἔεσ Ὁ τσὶ δὰ 

τιδλάθ Η! πιθοῦ Κηοόννη, Ηἰ8 Θποπϊθ5. ΟὨΪΥ γὸ- 
Ρεαῖ {πε πᾶπης νυ ἢ! ςἢ {πεῪ μδά ὕξεη ἰδυρῆί, 85 
1 νναϊτηρ ἔογ ϑοπὶὸ ἔα Γ ρυϊάδληςο. 

Β. Τραῦυε (οἷά γομ... ἰοὲ ἐδεῖο 50Ὶ Σ]1 1το]ά 
7)οω... [Ιπ ἴδε ἱηἴεγναὶ ἡ οἢ ἢδά ραϑϑθὰ βίης 
(6 Τιογὰ οἀπὶθὸ οὐἱ δ ίτοπι [ἢ6 ρχαγάθηῃ δίοῃθ 
(υ. 4), ΗἰκΞ ἀϊποίρ᾽εβ δὰ ραϊῃογοὰ γοιιηὰ Ηἰπὶ 
(εἰ ἐῤεε 50), δηά ἔοσ ἴπθπὶ Ηδ 51}}} ᾿πίεσγοθάθβ. 
ΤΒοΙΓ ἀε]ινογάπος δεϊροὰ ἴο ρίδος Ηἰβ οννῇ 
Ῥλβϑβίοῃ ἴῃ ἃ οἰθαγεσγ σῆς, [1 ννὰ8 διί(ηρ (παῖ 
Ης 5πουϊὰ 5υΠθνγ δοπο, ἰδοιυρῇ δῆογνναγαάς 
οἴδοῖβ συεγοά ἔογ Ηἰβ δάῖκθ. Ηἰ5 ἀραδῖῃ, ἱπ 
1561 δβϑθης Αγ υὑπίαιι6, νγᾶ5 βεραγαϊθα οι- 
ννάγα Ϊγ ἔγοην ἔπε ἀδαίῃ οὗ Η!5 αἀἰβεῖρίεβ. ΤΉΟΥ 
ννογα σηδυ]οὰ ἴο ἀϊθ Ὀεσδυϑε Ηδ μδὰ ἀϊοὰ ἢγϑί. 
ΟὐπιΡ. [54]. [Χ}}}. 2. 

9. Τραϊ ἐῤὲ :αγίηφ («υογά) ... «υδίεῦ ἐδοι 
ξασνε!έ νιὸ ῥίαυε 1 ἰο“,...} ..««υδίερ ἐῥοιε Ἀδ8δι8ῖ 
Εἰνυϑὰ γι 1 1Ἰοδῖ. Ἴδο Ενδηροὶσὶ 9665 ἴῃ 
186 ςτὸ ἢ νη ἢ {πὸ 1 οτὰ ρῥγονἀθὰ ἔογ 
(Π6 ουἱϊννατὰ 54ἰείγ οἵ Ηἰ5 ἀἰἴϑοῖρ]θ5, ἃ ἔι]- 
Β]πηοηΐϊ οὗ Ηἰ5 νογάβ, χνὶ! 12, ΙΓ ἢ ννοΓῸ 
βροκθη οὗ {Π6 ραϑῖ, δὰ ννδιςἢ ἢδὰ Αἰ5ὸ ἃ ννυϊάετ 
βρί γι] ἀρρ!οδίοη. Βαῖ, δὲ {π6 84π|6 {{π|6, 
ἴῆοθϑοὸ ννογάβ βϑροκθη ᾿π δυβοϊυυϊε Κπονυ θάμα 
Ἰοοκοὰ ἴο [6 οπά, δηὰ ἰπογείοσε ἱποϊιἀεὰ 4]] 
1π6 ὀνεηίβ οὗ ἴπο Ῥαϑϑίοη (σοιῃρ. χνὶ!. 4, ποθ); 
δηά, διγῖπογ, 186 ἀο]νογάαπος οὐ ἴθ ἀΐϑοιρὶοβ 
ἔτοπι ουννατὰ Ρ6Π] ἱποϊυάρα ἴῃς ἀθ] νογᾶηοθ 
ἔγομα ἃ ἰοπιρίδιοη ἡ ἢ [ΠΟΥ ννου]Ἱά οοΐ δἱ 
Ῥγόβοηΐ (845 ἄρρεδῖβ ἴγσοπι ἴπ6 ἰδίου οὗ δὲ 
Ῥρίθγ) δᾶνο Ὀδθη δὺϊθ ἴο ξυρροτί. ΤῊ]5 βρθοϊαὶ 
ἃςῖ οὗ νναΐϊοδῆι] ργοίϊθσϊοη ννᾶ8 πογοίογο ΟΠ6 
ἔμ] Β]πιθηΐ, Ὀὰξ πειῖμπεῦ (Π6 ΟὨΪΥ ποῖ ἴῃ σἢϊεῖ 
Γι] ΕἸπιοηΐ, οὗ ννῃδὶ (ἢς 1 οτὰ Παὰ 5414 οὗ Ηἰ5 
οἴδεῖϊνο συαγάϊδηϑῃ!ρ οὗ ἔδοβθὸ ξίνθη ἴο Η! πὶ. 
ΤΠο 5ἰρηιβοδηὶ αἰϊδέσγοησε ἰῃ [Π6 ἔογπι οὗ ἐδ6 
ννογάϑς, 45 βϑροόκεη δηὰ 85 σείεγοὰ ἴο (1 ἰο" ποὲ 
ομξ, ἃ5 ἀἰϑ!ηρ  5Π6α ἔγοΠ) πο οπε ῥεγι αὐ κα), ἰ8 
ἴο θὲ ποιϊςδά. 

10. Τῶη ϑδίνιοη Ῥείογ... Ὁ ϑίριοπ Ῥίον 
ΒΟΣΟΖΟΣΟ... ἔογεϑοοίην ννῃδί ννᾶ5 ποὺ δϑοι 
ἴο Ὦάρρδῆ (ςοπρ. χἰϊ. 37). ΤΏ [εἐνν5 διοης 
[Πρ σΟΙΊΡΔΏΥ 56 6πὶ ἴο δᾶνο Ὀδδη ἔογοπηοϑβί ἴῃ [Π6 
Αιτεσῖ. ὙΠῸ ἱποϊάδης 15 ἀεβο δε Ὀγ 8]} {Π6 
Ενδηκοὶ σῖβ, Ὀυϊ δῖ: [οὔπ δίοπθ πιεπίοηβ ἴῃς 
ΠδΠ65 οὗ δῖ Ρεΐεγ δηά Μαΐίςμυ9. [1 15 ἴο 
866 ὙΨΕΥ ἴδοϑε ὑγέγε ποῖ ᾿ἰκεὶγ ἴο Ὀε ραγίςυ-" 
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δυγογὰ ἄγενν ἴἴ, δῃὰ 5πιοῖς [ες διρῃ 

οᾶγσ. ΤῊς ϑΟΙνδη 5 ΠΑΠῚΘ ΥΥΔ8 

ςἢυ8. 

51. ΙΟΗΝ. ΧΨΝΠΠΙ. 

ΡΓοβι᾿β βεγνδπῖ, δπά ςουϊ οὔ ἢ! ΠΕ ῖ 

[ν. 11---ὄ13. 

ΠΟ ἢ πὶ Ελθεγ Παῖμ ρίνεπ πλ6, 
80.411 1 ποῖ ἀγίηκ τὶ 

12 Τα τῆς δθαπά ἀπά τἢς ολρίδιη 
Δπὰ οῇῆοετβ οὗ τπ6 [ενν8 τοοκΚ 6βι8. 

11 ΤΏδη 8α]ὰ Γεϑ5 απο Ρεῖεγ, Ρυς δπά δουπά Πϊπὶ, 
ὉΡ ΤΥ βυγογὰά ἱπῖο ἴῃς 8ῃεδῖῃ : ἴῃε σὺρ 12 Απά ]Ἰεὰ Πἰπι ἀννὰγ ἴο Αππᾶβ 

Ἰατϑϑὰ ἴῃ τῆ οτ ρίηδὶ ογὰὶ (ὐοβρεὶ, ννῃ 6 Ὀοΐἢ 
ΘΓ ΑἸνὸ δηὰ δἱ ογυβαίοπὶ (5.86 Μαῖϊ. χχνί. 
σι: Μαδτῖ χῖν. 47, δΔηά ποῖΐε8). [ἢ δῖ Μδίδμεον 
δηὰ 81 Μαζκ ἴῃ Ἰηοϊάθης ἀρρϑᾶγβ ἴο ὕδδ ρἰδοδὰ 
δίϊογ “186 πιυϊτυάο" Παά ““ἸΑ!ὰ τπεῖγ παπαϑ 
οη ε5ι.5 δηὰ ἴδίκεῃ " (ἐκράτησαν) πὶ (Μαζί. 
ΧΧΥ͂Ι, το; Ματῖκ χίν. 46): δηά δ. [,κὸ ἱτῃρ] 165 
1η6 βΑπΊῈ (ΧΧ!]. ς1)ὴ. δῖ [οἤπ, οη ἴμ6 οἵμοῦ 
μβαπὰ, ἀρρθᾶγβ ἴο ρίασε ἴπ6 “" ὈΙπάϊηρ " δβογ- 
ννατάς. [{1Ὶ Ὀ6 50, ἴπε ἴνγο δοςοιιηΐβ ἀγῸ θδϑιὶΥ 
τοσοης 64 016. [τ ννᾶ5 ρογίεςςν πᾶίυγαὶ ἰπδὲ 
πὸ [,οτὰ 5που]ά Ὀὲ ἤγϑι ϑοϊζθὰ Ὁγ βοπὴς οὗ ἴΠ6 
ΠΊΟΓΟ ΘΑΡΟΥ οὗ {π6 ογοννἀ, δηά ἤθη δῇαογνναγάϑ 
Ὀουπά ὈΥ ἴ!6 Ἀοπιδὴ διαγὰ (νυ. 12). 51 
Ῥοίογ᾽5 δςοῖ 511 ἴῃ [6 Ὀτγιοῖ σρᾶςθ οὗ σοπἤιϑιοη 
Ὀεΐνγθθη ἴΠ656 ἴννο ουθηίβ. 

“ᾳαυογ4] Ιἴ ννᾶ58 ἔουυϊ ἀάθη ἴο ΟΔΥΤΥ νγδᾶ- 
ῬΟη5 οἡη ἃ ἔδαοί-ἀδυ. 

ἦρε δίσῥ ρῥγίουτ “ἐγυαη) οὐ ταῖποσ, 8}6 867 - 
Υδηῖ (δοῦλος) οὗ ᾽π6 ἈΠΕ -Ῥσιθδῖ. ΤΠ ἀο- 
Βηϊζε ἀγίςἶθ (τὸν τοῦ ἀρχ. ὃ.) 15 ρτεδογνϑὰ ἴῃ 4]} 
[6 Οὐοβθροῖβ. [{ |5 ἱπῃροϑβϑιῦ]θ ἴο (6}] ννῃδί ροϑί- 
ἰἴοη ἣς Ποϊά, οὐ ὮγῪ {πὸ Ενδηζο δὲ γοσογάβ 
ἢ15 πᾶτηθ, νος ἢ ννᾶ5 ποῖ ἃΠη ὉπΟΟΠΠΊΟΠ ΟΠΘ. 
ὙΠῸ ϑογνδηϊ 85 ρῥγοπλποηί δοίΐοη ον θη] Υ 
τηδικοά ἢϊπὶ οὐἱ ἔογ δῖ ΡῬείεγβ δἰΐίδοῖ. Απὰ 
Δυγίδοῦ 1 15 ἀἰβίςσυ ποῖ ἴο ἔθεὶ (Πδὶ [6 ἢθ4]- 
ἴῃᾳ οὗ ἴῃς ννουηπά, τοσογάθά οἱ ὈΥ δῖ [νυ Κὸ 
(χχι!. ς1). δοΙρ8 ἴο Ἔχρίδιη ἴδ6 Δροϑίϊθβ 69- 
σΔΡ6 ἔγοχῃ ἃγζοϑῖ. 

11. Τροη ταἱά εῖμς ... ἐδ “αυογ 4] «εη: 
ῬΏΘΣΟΖΟΣΘ «αἱά... ᾽0ὰ6 “«υογά. ὙΠῸ νογὰβ 
ἃτὸ ξίνοη πιοτὸ δῖ ἰδίῃ ἴῃ δῖ Μαίζῃον, χχυὶΐ. 
ς2 Η ὙΠ ἴοηο οὗ {6 ἴννο τϑοογάϑβ 15 ἰάδηϊὶ- 
ςδ], δηὰ [Π6 γεΐεγεηςθ ἰο {86 δοσγιρίιγοβ, ρτο- 
βογνθαὰ ΟἿΪΥ Ὁγ -δὲ Μαίζμον,, βογνθβ ἴο 11}ι15- 
(ταῖς οὔθ διάθ οὔ ἴθ ρῆγαθε “ἜΘ ΤΥ 
Ἑδῖμοῦ παῖῃ ρίνοη πιθ." 

δὲ ἐμῷ... ὙΠ5 οἴδιιθο 15 ρδοι δῦ ἴο δὲ 
]οβη. ὍΒὸ ϑδπὶῈ ἱπιᾶρε οσςι ΓΒ ἰπῃ ἴῃς 5000 
[ἰιοῖ5, Μαῖϊ. χχ. 22 ἔ. (ποίθ); Μαῖκ χ. 18 {.; 
δηὰ ἴῃ σοπποχίοῃ νν 1} [Π15 σοεπθ, Μαῖϊ. χχνὶ. 
49 ἥι: Μακ χῖν. 426: [κὲ χχὶϊ, 42. [1 
566 ΠῚ5 ἱπΊροβϑιθϊο ποῖ ἴο ἔρεὶ {πὶ [πὸ ννοτάς 
᾿ποϊάθ (ἢ Δῆσννου ἴο {ΠῸ Ργυοτ δὲ (π6 ΑΟΏΥ, 
ῃοΐῖ τεσογάθαὶ ὉγΥ δῖ [οῇη (Μαίῖ. χχν!. 10, 
“Ὁ τὴ Εδίμεγ.. 1εξ [Π15 ΠΡ ρ455 ἀνναγ""...)., ἔοσ 
ΠΟΥ, αὔτογ (6 ὑγάγογ, ἴῃ δῖ "σα ρ᾽ 5 βροκθη οὗ 
85 “6 οσὔρ νη οἢ τὰ Εδῖμος ἤδιἢ ρίνθη τηθ." 
ΤὮδ σοΡρ ννᾶ5 ποῖ ἴδκεη ἀννᾶύ, δυῖ σίνθῃ, δηὰ 
{πὸ Τοτά πονν βῆεννβ ἐμαὶ Ηδ πδά τεςεϊνοὰ ἴἴ 
ψΠΠἸηΣγ. Ὑδα ἱπηᾶζο 15 ἰουηὰ ἰπ βϑδνεγδὶ τὸ- 
τιλγκαῦῖὶς ρᾶβϑδᾶροβ οὗ ἴῃς ΟἹὰ ΤΤροίδηηοηῖ: 
Ἐχεῖκ. χχϑϊ, 11 Ε΄. ; Ῥς, ἰχκν, 8, ὅς. 

1. πὲ ουβκῃε ΤΕΙΑΙ, (χν]!. 1.2---χῖχ, 16). 

(4.) ὙΠ εςο]επίαϑεϊςδὶ {γἰ8] (χυ!. 1.2--- 27). 
([1.) ὙΒὸ εἶν! ἐπα] (χνὶ!. 28 ---χῖχ, τόθ). 

1. ὝΠε Θοοϊοβίαϑειςδὶ γα]. Μαβῖογ δηά ἀϊϑςοὶ- 
ΡΙ65, [6815 ἀπά {πὸ δὶ ἢ -ρσυοβὲ, Ρεΐοσ δηὰ (δ6 
ϑογυδηΐβ, ΧΥἹ]. 12--27. 

ὝΠΟ τοοογὰ οὗ δο ὀχαπιίπδίΐίοη Ὀοΐοσε Αἢ- 
ΠΔ5 15 ΡΟ] Γ ἴο ἴΠ6 παγγαίϊνο οἔ δὲ [᾿δη. 
ΎΠ6 Ενδηζο σε ἀρροαῖβ ἴο ᾶνε Ὀδθη ργοβεηΐ 
δ ἴῃΠ6 ἱπαυΐγγ (νυ. 19, 19). 8εε Αἀάϊίοπδὶ 
Νοῖο. 

12. Ὑδεπ ἰδὲ δαμά ... πὰ οἴἥεεγε... {6ὲε 
δαπά ὈΝΘΙΘΐοσο (ογ, 80 ἐῤε ὀαπάλ)... απᾶ τᾺ 9 
οἴεεγ:... ϑεείηρ δὲ ἴ[μογα νγὰβ ΠῸ Ἰοῆρογ ΔΩ 
τοβϑίδησθ Ὅῆε δημπιογαίίοη.--- δε δᾶπά, “δὲ 
εαρέαιη, δὲ οὔῆεεγ.---ἰθ εταρῃμδῖὶς ἀπά ἱπιργοϑ- 
βίνε. ΑἹ] σοπιδί πὰ ἴο ἴδκο {86 νυ Πρ ρτβοποῦ. 
Ιη ρδγί συ αγ ̓ξ νν}}} θ6 οὐϑογνθά πὲ {86 δοϊίοῃ 
οὗ ἴῃς Κοπηᾶπ συλτὰ ἰ5. πον ποίϊςοά. ὙΠΕΟΥ 
Ργοῦδθὶγ βεσυγοὰ ἴΠπ6 1,οτγὰ δηὰ ἀοὶνετοὰ Ηἰπὶ 
ἴο ἴπ6 ῥ.εβ 5 βεγνδηῖβ "" θοιιηα " (ΠΟΠΊΡ. Ὁ. 24). 
ΤΒε " θοηαδβ᾽" ἅτε ποῖ πιοπίϊοπθά ἴπ (ἢ 575 
πορ[ἰϑῖ5. {11 δὔζεγυναγάβ (Μᾳῖξ. χχνῖ. 2, ποῖο; 
Ματκ χν. 1); γεῖ βιιςἢ ἃ ργθοδυζίίοη ἰ5 ἱπηρ! ἰοὰ 
ἴῃ {ΠΕ ῚΓ παγγαῖῖνθ [11 ννὰβ ἴπ6 ρβο συ οὗ 186 
ΡΠΕΒΌΥ ρᾶγίγ ἴο τεργοβεηξ ( γίβ 85 ἃ ἀδηρεῖ- 
ΟΥ5 ΘΠΕΙΩΥ ἴο ΡυὉ]1ς ογάογ ; δηά ρεγῇδρϑβ {Π6Ὺ 
ΤΟΔ]Υ ἐεαγοα ἃ γέβοιθ ὈΥ {πὸ ““ρθορῖθ" (Μαῖξ. 
Χχνὶ. 5). Ελγὶγ ΟἸ γίϑιίδη τυτιΐειβ ἰδ ἃ ϑἰγοββ 
ὑροη τῆς “ δἰπάϊηρ "ἢ 45 τιδγκίηρ ἴμ6 ραγδ]]οὶ 
ΜΠ Ι584ς (Οεη. χχί!. ἡ; Μεϊῖο, ἂρ. Κοιιῃ, 
"ἈΘ]1. δ4σγῦ.ὴ 1. 122 0. 

ἼΒΟ {Π|6 οὗ 1η6 “" σδρίδι π᾿" 1η (ἢς ογρίηδὶ 
(χιλίαρχος) ἔλνοιιτβ ἴῃ6 νίονν [δι “16 Ὀδηὰ " 
5 ἃ “"ΠΟΠΟΙΙ," ἃπά ποῖ ἃ 5π|2]}6γ ὈΟΩΥῪ 
(" πιδη!ρ]θ᾽): φοπιρ. Αςῖἴϑ χχὶ. 2... Τὸ νογά 
ἐο ΠΒΙ ΠΆΓΟΙ " γ88 υϑοὰ 85 ἴπὸ δηυϊναϊεπε οὗ 
“ΠΡ. η6,᾽" (Π6 ργόρογ {Π16 οὐἨ 1ῃ6 σοπιπιδπάογ 
οὗ ἃ "“""ςοδοτγί ;᾽" δηὰ ἴπῸ οἵδοσ ρίδοθ ἰῃ νυν ἢϊςἢ 
ἃ “Ὀαπά " (σπεῖρα) 15 ΞΒροκδη οὗ ἰπ [6 Νεῖν 
Τοβίδπηοηϊ βιρροκί [Π6 5Ξᾶπι|6 σοποϊιδίοη : Αςῖς 
ΧΙ, ΧΧΥ. 1. ὙΠῸ τοηάογηρ οὗ σπεῖρα ἴῃ ἴδ 
1,λἴ1Ππ νΟΓΒΙΟῊ 8 15 ὈΠΙ ΟΣΤΩΪΥ εοῤογί. ὙΠῸ ννογὰςβ 
“ἐ Ῥαῃά " δηὰ "“σδρίδϊη ) ΠΙΔΥ Πονγονοῦ δ 
Ὀοΐἢ υϑεά ἴῃ ἃ ρόπογαὶ ἀπά ποῖ ἰῃ 4 ἰθομιηῖοδὶ 
56η56 ἴῸΓ ἃ ἀείδο;πιοηΐ οὐὨ ϑοϊάϊετ δηὰ {πὸ 
οΠοεσ 'π ςοπιπημδηά οὗ [. ((οπιρ. ον. νὶ. 
Ις) ΧΙΧ. 18, ἀπά διϊάδβ . υ. σπεῖρα.) 

18. μά δένε (οἴτι. σ4υ47ὺ) 19 “ππῶ: “ἢ 
Αππᾶβ (οσ Ηδληδη, Απδηΐᾶβ, Αηδηι15) ἰ5 ΟἿΘ Ο 
π0 πιοϑὲ σοιαγκδῦϊο ἤξιγοβ ἴῃ {πὸ [ον 5ἢ 
Βιἰβίογυ οὗ {πε {ἰπι6ό. Ηἰ5 υποχδίηρὶεά ἐογίυπο 
νὰ οεἰοδγαίοα ἰὴ (ἰδδί πο Ὠἰπγϑοῖ δὰ ἰ4 ἢνο 



ν. 14---16.] 51. ΙἸΟῊΗΝ, ΧΥΊΤΠΠΙ. 

ϊς ὶ “Απά δίπιοη Ρεῖεγ ἐὉ]οννεὰ ᾿ΠΒΕθ6 ᾿ “κά ἀκ. βιβῖ; ἰοσ ΒῈ νγᾶβ8 ἔδίπεγ ἰῃ ἶᾶνν ἴο 
καρωηέ (ΔΙΆΡΗΔ8, Ὑν ΔΓ ἢ νγὰ8 τῆς Πρ ρτίεβι 
δυνπά μα- ἴῃαϊ β4π|6 γοαγ. 
ἄς, 14 ἍΝον Ολίδρῃλϑβ νγᾶϑ ἢς, γν Ὡς ἢ 
Δἰχὰ . Αἰ, ἔᾶνε σουῃβεὶ ἴο τῇς ἴεννβ, τῆλ ἰζ 
νεῖ. 4. ὙΜΑ8 δχρεαίΐεπι τῆλ οπα τῇδη β8Ποι]ά 
“ ςὮδρ. ε:. δ ἀϊε ἔογ τς ρεορίε. 

805 δοϊά {πῸ Ὠιρα- τεσ ποοὰ 'π ϑυιςςοϑϑίοῃ, 
Ης ννᾶ58 Βιρῇῃς- ΡΠ οϑὲ ἢ πΊ5 6} ΤῸΠῚ Α. ἢ. 7---14 
([ο05. "Απὶ.᾽ ΧΝΠῚ. 2.1 ὧΣ {πεη, δῇεοσ ἃ 
δῃογί {Ππλ6 ἢ5 ϑδοῃ ΕἸδαΖαγ πο ἴῃ6 οἤῆοε ἴῸΓ 4 
ΥΟΔΓ; δπὰ δῆ ἃ γϑδγ᾽β ἱπίοσγνδ), ἢϊ5 50η-1π-ἰᾶνν 
]οϑορῇ (δίδρῇδϑ βιςςεοάδά (Α.Ὁ. εὐης υὰ 
δηὰ δοεϊά ἴδ ΟΒΊος ἔογ ἔννεῖνθ γεᾶγβ (05. }ε.). 
Αποΐδεῦ ϑοὴ οὗ Αππᾶβ βυςοροάθά (δίαρἤδϑ, 
δηὰ (ἔγχεος οἴεσ ϑοῦβ αῇἴοεγνναγάβ πεοϊὰ (ἢῸ 
οἴῆςο, (6 ἸΔϑὲ οὗ ννβοπι. νγῆο Ὀογο ἢ15 ἐδ Π 6 Γ᾽ 5 
ΠΆΠηθ, Ρυΐ ἴο ἀεαῖῃ [4π|ὲ8 τῇς Ὀτοῖποῦ οὗ [Π6 
Ιοτγὰ (]ο5. "Αι. Χχ. 8. :)ὴ. ΤΠ5 ΠλοσῈ τὸ- 
οογὰ τόνϑδὶα (6 5.116|1 ᾿π γί συγ ννἢοῸ ΘΧΟΓσ» 
οἰϑεὰ ἱπγουρῃ πηοπιθεῖβ οὗ [ὶβ ἔτ [86 
Ππρδάϑῃ!ρ οὗ ἢὶβ ὑΑγῪ (οοπιρ. [ὺκῸ 1]. 4; 
Αςεῖϑ ἱν. 6). ἴη {Π6 ΤΑϊπιιά (’ Ῥεβαοἢ.᾽ ς7 ἃ, 
ιοίϊοά ὈγῪΥ ετεπθουγ, Ὁ. 232 ἢ.) νὰ Ππά 
ἃ Οσυγθο οἡ “ἴΠ6 ἔλα οὗ Ηδηδη δηά ἰδεῖν 
βογρϑηΐί- ἢ 5ϑίησϑ᾽" (ςοπρ. Μαῖϊ. "|. 2). ὙΠῸ 
ΤΟΙ  ΠΟηϑἢρ οὗ (δίδρμαϑ ἰο ΑὩπᾶ5 15 ἢοΐ πηθη- 
τιοηθὰ ὈΥ ΔΩΥ νυγοσ ὀχοορί δῖ [οἤη, δηά γοεῖ 
(815 γε Δ ὮΙ δίομο Ἂχρίδίῃβ ἤονν Οδιδρῆδϑ 
νγᾶ5 ΔΌ]6 ἴο τεΐδίη ἢϊ5 οβῆος ΌΥ͂ [86 βἰάθ οὗ 
Αηη85 δηὰ ἢ!5 50η5. 
Το πλγγαῖϊνο οὗ δὲ [οδῃ Ἰοπάβ ΠῸ ϑιιρροτί 

ἴο ἴδ ςοπ͵οοίυγο (νης ἢ, Ποννθνοῦ, ΤηὰῪ δ 
{π1|6) ἴπδὲ Απηδϑ μο]ὰ βοπὶα ὨΚἢ οβῆοο δἱ τῃ6 
εἰπ|6, ἃ5 ἴπ6 ὑγθϑίἀθπου οὗ [186 ϑδδηποάγιῃ, 
ὙὩϊ ἢ ράνο Πἰπὶ ἃ σοπϑτ τυ! οηδὶ τρὶς ἴο ἴᾶκὸ 
ἴδ Ἰεδὰ τῇ ἴδε ἰηαυγγ. ὙΠῸ σράϑοη ρίνθη ΤῸΓ 
ἴδε ρῥτγοςθθάϊηρ--- 5 ΠΉΪΥ σοπποχίοη ἢ 
Οδίδρῇῃδϑ --ἰἂὺβ ὀρθῇ Αἰῖκὸ {πε σπαγδςῖοσ οὗ 
{Πε τῦδῃ δηὰ ἴΠὸ Ἄσπασγαςίος οὗ ἴῃς πᾶ]. δ6ὲ 
Αἀάιϊεοπαὶ Νοίο, 
γ ὙΤὨϊδβ ννογὰ σοηνογβ ἃ ἰδοῖϊξ σογγοοίίοη 

οἵ τε φροριΐϊᾶγ πιϊϑυπάοτγθιδηάϊηρ οὗ ἴΠ6 50- 
πορίϊς παγγαῖϊνοβ ὙΠῸ [(ογὰ ννᾶ5 Ἔχαηηϊποῦ 
Ὀείοτο (δίαρῃδβ (υ. 24), Ὀῖ {ΠΟ τὸ ννᾶ8 αἰϑὸ ἃ 
Ρτγίοσ οχδπηϊηδίίοῃ. 

«υδίερ «υαΨ δὲ δὶ ῥγίοαΐ ἐδαὶ “απο γεαγ] 
8ε6 «ἢ. χὶ. 49, ποῖ. Οομρ. Ταγίοτγ, "ϑαγίηρϑ 
οὗ ἴπ6 [ενν δ ἘΔΙΏΟΓΞ,᾽ 1. 19, ποῖς, 111. 26, ποῖς 
(ὈΝ 3 12). 

14. Νοευ Οαίαρῥα: «υα: δὲ ...} ΟὮ. χί. ςο. 
ΤΠ οἴδυϑο ἀρρθᾶΐβ ἴο ὑ6 δά ἀδὰ ἴο 8ῆδνν ῥγε- 
δυτηρίϊνοὶγ ννμαὶ ψψουὰ Ὀς {πε 565: ροϊϊοΥ 
οὗ ἃ πιδῃ ννῦο δὰ ςἤοβθη βιιοἢ ἃ ϑοῆῦ. ᾿Αππᾶ8 
ὀχογοϊβοα ἢ5 ροννοῦ ἰπγουρῇ πόθο νῆο ννεγα 
Ἰκὸ Ὠΐπι. 

16. Μοἠοευε4 Τα ἱπηρεγίεςϊ (ἠκολούθει) 
ραϊπίβ ὑπὸ δοϊΐοῃ ἰπ ριόρβτεββ. ον ἴπε ἕδςεΐ 
ςομρ. Μαῖίϊ. χχνΐ. .8 δηά ρᾶγαδὶϊεῖβ.. αὔεσ 
{πα ῥδηὶς, ἰῇ νος 41} 186 ἀἰϊδϑεϊρίε θά 

]εβ8ι5, ἀπά .-9 «αϊήἸά Δῃοῖθεγ ἀϊδοῖρίε : 
(πὶ αἰδεῖρίε νγαβ Κποννῃ υὑπῖο τῇς 
Ὠρῃ ῥγεβῖ, δηά ψγεηῖ ἴῃ ἢ [Εϑι8 
ἱπῖο τῆς ραΐαςε οἵ τῆς ΒΙΡΉ ρτγίεβί. 

16 Βυῖ Ρεῖενγ βιοοά «δα τῇε ἄοογ 
ψῆους. ὙΒεη ᾿γεπε οὐκ τηδῖ οἴδεῦ 

(Μᾳίι. χχνὶ. ςό6), βοπὶῈ ἀραῖπ ἴοοῖς σουγᾶψο 
(Μεῖί. χχνὶ. ς8). 

αποίδεγ ἀϊπεὶρί ἢ ποῖ ἐδὲ οἱδεν (ὁ ἐλ}: 
ΤΠ τοδάογ Ἵσδηηοΐ [241] ἴο ἰάθη  Υ 6 ἀἰδοιρὶθ 
ν ἢ δῖ [οὔη. (Οομηρ. ΧΧ. 2. 

ἐποαυη (γνωστός. Οὐομρ. [ὺκς 1ϊ. 44. ΧΧΙΙ,. 
49)] Νὸο ἰγϑδάϊείίοη (50 ἔδγ 85 ἴἴ Ἀρρθᾶγβϑ) [85 
γεβογνοὰ [6 παίυτε οὗ ἰΠ6 σοπηοχίοη : ΠΟΣῚ 5 

1ἴ ροβϑὉ]Ὲ ἴο ἀγᾶνν ΔΩΥ δι ϑἔδοϊογυ Ἴοηοὶι- 
δίοη ἕγοπι (δε ἕαςξ τῃδὶ ζοια δὲ [Ἑοδη (Ροϊγοεγ. 
ἂρ. Ευϑοῦ. "Η. Εν. 24) δηὰ δ. Ϊ[απιὲ5 ἴῃς 
]υκῖ, ““1Ἰῃ6 Ὀτοΐμοσ οὔ (6 [,ογὰ ἡ (ΕριΡῆ. 
Στ ἸΧΧΝΠΙ. 14), ἴὸῸ βαϊὰ ἴἰο ἢλνθ ννογῃ 
ἴΠ6 πέταλον ΟΥ ῥἷαῖο «αἰἰδομβοὰ ἴο ἴῃ διρῇἢ- 
Ρυοβί 5 πλ]γο. 

μηΐο ἐδε δὶσῥ ῥγί ἢ 15 υοσῪ ἀπῆσυϊε ἴο 
ἀεροϊἀθ ννῆο 5 βογὸ βροίκθῃ οὗ υπάσγ ἴθ {Π|6. 
ΑἸπᾶ5 ἰ8 σα Ἰοὰ ἴῃς ΠΙκὮ- τοδί ἴῃ Αςῖβ ἵν. 6. 
ὙνὮΠ6 Οδίδρῃδθ 5 πδιηθὰ δ᾽ ἴπεῸ πὶ {ΠΠῚῸ 
νου ΔΩ ἘΠΙΘ; δηὰ 50 [Ἠοβερῆυβ (' Απίι᾽ 
ΧΝΠ]). ς. 31 ΠΟΠΡ. ΧΥΠΙΙ. 3 (2). 2) 5ρ68Κ8 οὗ 
εἰ ]οπαΐῃδη ἴῃ ϑοὴ οὔ Απδηιϊ5 (Απη85) {86 
ΒΙΡ ΒΡ εσε " ὉΠῸΓ 1[Π6 τοπλοναὶ οὗ (δίαρῃδβ. 
[ῖπ [,ἀκΚὸ ἢ. 2, Απηᾶς απὰ Οδίαρῆδβ θθαγ τῇ 6 
(16 τορεῖμοσ. [1 15 [πεγοίοτο δ ᾿οαϑῖ ροβϑὶὉ]6 
τη Αππᾶϑ5 ΠΠΔΥ Ὅδ τοίοστεά ἴο. Οἡ {πὸ οἵ οσ 
Ὠαπά, Οδίαρμαθ ἢᾶ5 1υ8ῖ Ὀδεπ ἀσβογι θὰ 85 
“(ῃς ΠΙΚἢ-ΡΙΠοσΕ "ἡ (Ὁ. 13), δηὰ 5 830 οδιϊδά 
ΔΖΑΙΏ ἴῃ τ. 24, ΠΟΙ ΑΠη85 4150 ἰ5 τηθῆῃ- 
(ἰοηρὰ. ὝΠεδο ἔδοϊβ πιά ἰἰ ἀϊβῆσυϊξ ἴο 50ρ- 
Ροϑὸ {πὶ {πὸ {{π|6 15 ΔΌΓΙΡΕΥ υϑεὰ, νου 
ΔΩΥ Θχρδηδίϊοη, ἴο ἀδϑοσιῦθ Απηᾶ5. 

ἐδε ραίαεε (ΘοΌτι, 566 Μαῖί. χχν!. ς8; Ματκ 
χῖν, ς4 δῃά ποῖθ5) οὐ ἐδο ῥὶφ ῥγίθ] 1.6. οὗ 
Οδίαρῆδθ. [ἰἴ 15 χυϊῖθ γρδϑοηδῦἷθ ἴο 5 ΡΡΟΘ6 
{πα Απηδ5 511}} γοίδιποὰ ἃ ἰοάξίης, ἱπ ννῃδῖ 
ἀρΡΘΑΥΒ ἴο ἢανο Ὀδοη 8η ΟΠςἷ4] τοϑιἄθηςθ, [ἴῃ 
[Π15 886 ἴπογε 185 ὯῸ αἰϑοθορδηου Ὀοίννθοη δὲ 
᾿πρρὸ πὰ ἴῃ6 ϑυπορίϊϑῖβ 8ἃ5 ἴο [Π6 ϑοθῆς οἵ δῖ 
οἴει 5 ἀεηϊαὶς ([π6 τεϑίάθηςε οὐἩὁ ἁ (ἰδ ρ}45). 

Νοῖ ἱπάδεά νγουά {μεγε ὈῈ δὴγ αἰ συ} Υ ἴῃ 
βῈρΡροβίης πὶ Απη45 ργοβί ἀθὰ δὶ Δῃὴ Θχδπιηλ- 
ἰίοη ἴῃ ἴῃς Ὠουδε οἵ Οδίδρμαβ, ἰβοι ἢ πὸ ἀϊά 
ποῖ ᾿ΐνεα ἔπογθ. δῖ Τυκὸ (χΧχῖν. 54) 54γ5 {μαῖ 
{πὸ [οτὰ ννὰ5 ἰεὰ “Ἰηἴο ἴῃδ ἢουδὲ οὗ ἴῃδ 
ΠΡἢ ργίοβδὲ," σπου ππεπ ΟΠ; ΔῊ ΠΑΠΊΘ. 
Βγ 18ι5 ἔογπι οὗ ὀχργοβϑίοη 86 Ενδηροι δὲ ροῖ- 
μᾶρβ8 νυ ιϑῃοὰ ἴο ἱπάϊοαίς {παῖ Ηὀ ννᾶ5 ποῖ 
Ὀγουσλς δὲ οπος οἢῆς!Α}}γ Ὀδίοτο (ὐδίδρῇδϑ, 
τπουξῇ Ηδ ννᾶ5 ἴδίδϑῃ ἴο ἢ18 ραῖδοθ. Ὅῆὸ ͵δη- 
ξυλρε οὗ 51 Μαῖίζδμεν βιρρεβίβ ἴῃ6 8ᾶπὶ6 Ἰάἀθᾷ 
(Μαῖξ, χχνὶ. ς7, “"ἴο Οδιαρβᾶβ ... ψγῆετε....᾽). 
Το Ἰάδλ πα ἃ σὔἴδηρο οὗ δεθῆθ ἔγοπὶ ἴΠ6 

δουϑε οὗ Απηδ5 ἴο ἴπε ἤουϑεὲ οὗ (δίδρῃδε ἰδ 
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ἀϊβεῖρίε, ννῆῖς ἢ ννὰ8 Κπόνγη ππῖο τῆς 
ὨΙΡἢ ρτγίεβε, ἀπά βρακε ὑπο ἢεγ {παῖ 
Κερῖ τπε ἀοοτγ, ἀπά Ὀγουρῆς ἰη Ρεῖετγ. 

17 ἼΒαπ δα τς ἀδπηβεὶ τἢδῖ 
Κερὶ τῆε ἀοοῦ υπῖο Ρεῖεγ, Αγ ποῖ 
ἴδου 4͵30 οπό οὐ τ} 8 πιδπ᾽ 8 ἀϊβς!ρ[εϑ ἡ 
Ηςε 54ῖτῇἢ. 1 δηιὶ ποῖ. 

18 Απά τῇς β8εγνδηῖβ δηά οβςεγβ 
βῖοοά ἴπετο, ννῆο ἢδά πιδάες ἃ ἤτε οὗ 

τηλυκοὰ ἴῃ [15 νοῦβο ἰ5 τηοδὲ υὑπηδλίυσγαὶ. Ὅῆὸ 
Ὠδγγδῖϊνα οὗἩ [Π6 ψνῃο]Ὲ βεςοῃ (νυ. 12---27) 
1 Ρ 165 δῃ ἰἀθ ΠΕ Υ οὗὨ 5οδηθ. 

16. ῥείεν “οο(...σ88 εἰδιιάϊπε. ΟΟπΊρΡ. 
΄Ϊ΄. ς, Ὡοῖα. 

δὲν ἐραὶ ἄοῥὶ ἐδο ἀοογ Οοτηρ. Αςΐϑ χίϊ. 13. 

17. Τδὲη “αἱ ἐδ ἀα»εί...1 δ 0 τιδιά 
ἘΠοσοζοσο... ὍΤῇθ δοηιδιπίδηςο οὗ 81 Ροΐογ 
ΜΙ 81 [μη βυρρεδιεά {πε φυσδίίοη. 51 [μη 
τηοδηννῆις (1 πιυσὲ θ6 συρροβθα) δά ρῥγεϑϑοὰ 
ου 'πῖο {86 διιάϊθησο δι οΥ, 50 (δαὶ δὲ Ῥοίογ 
νγᾶ5 δίοηθ. δῖ [οῇη, ννῇο τοπιαϊπθὰ οἱοδοβὶ ἴο 
(6 [(οτάὰ, νὰ υππιοϊοδίθαά : δὲ Ῥοΐοσ, ψνδο 
πιηρίο ἢ ἴΠ6 Ἰηάιβογοηϊ ἐγοννὰ, ξ6]]. 

“γι ποῖ ἱδομ αἰὸ (Ατῖ τποα...)...} 25 τνϑ]] 
85 ἴδγ ἔγιοπὰ ([οἢπ). ΤῊ ἔοτπτηῃ οὗ {86 ιοβίίοη 
ΟΧΡΓΟΘ565 5ΠΓΡΓΙΘ6, δηά ϑυρροδὶβ ἃ περδίϊνο 
ΔΏΘΥΨΟΙ. 5866 Υἱ. 67, Υἱ. 47, ΙΧ. 40ὅ.. Τδο 
ςοηϊοιηρίιοιβ ἴυγη οὗὨἩ [ἢ6 βδοηΐθησθ, "" ὁπ οὗ 
1Π6 ἀἰδοῖρ᾽ε5. οὗ (ἢ15 τηδη,᾽"" σοϊτοβροπάβ νυἹτἢ 
(6 ϑλπι6 ἔδοϊηρ. Α85 ἴθ ουρρεβίίοη νγᾶβ 
τηδάο δὲ Ρείΐεσ γ)οϊάθα ἴο 11. Ηἰ5 δηβινογ Ὀοιἢ 
ΠΟΙ δπά ἴῃ συ. 2ς 5] ΠΊ|ΡΪΥ τοβοςοῖβ ἴδ Τοπιροσ οὗ 
15 41 65ἘἸ ΠΟ ΓΒ. 

. 18. 4“1π4 δε “εγυαηί. ἀπά οἷἶέεογ: “σἰοοά ἐδέγε, 
«υὐδὸο ῥαά »ιαάε... ΜΟῊ δὲ “εὐ υαη. απά Ὁ Ὦ 6 
ΟΡ, ἈΔΥΪῸΒ Ἰλδᾶθ.. ἮΘΟΣΤΟ δδηάϊᾷ... 

ἢ6 Ἀοπιδη οἰ ἀϊογβ δ πον βοπο Ὀδοκ, δηὰ 
ἴπ6 ργίναϊα βογνδηΐϑ οὔ {π6 Πρ ἢ -ρυοϑὶ (δοῦλοι), 
δηά [Π6 οὔὔοοτΓβ---ἴῆα ἰοπρ]6- ροΐοο (ὑπηρέται) 
---λἰοπθ γοπηδιποά. 

α γε 9 «οα΄ Α οδαγοοδὶ ἤγο. ὙΠ ΕΓ ννᾶ8 
πο Ὀτγίρῃι ἤλπιο, Ὀυΐ ἃ ρον οὗ ᾿σδξ ϑιιβιςιοηϊ 
ἴο σῆενν {πὸ ἔοδξιιγοβ οὗ Δ οὴθ [υγηρά ἴο- 
νναγάϑ τἴ, ΓΚὸ ΧΧΊΙ. “6 (πρὸς τὸ φώς). 

,)ῶγ ιὲ «υαΨ «οἰ Α5 ἃ δεπογαὶ τυΐο, (Π6 
Πρ πῖβ ἴῃ Ῥαίοβτίηθ δῦοιιϊ Εδϑῖογ ΕἸ Πλ6 ἀγὸ βδιά 
ἴο Ὀ6 ννάττῃ ἰὨγοιρῆοιί. ὙΠῸ ςο]ά οὐ {815 
Οσοδϑίοη ἄρρθᾶγβ ἴο Ὀ6 βροΐδη οὗ 45 ὑπ]. 

από Ῥείεγ “οοὐ «οἱ ἐβεγη, ἀπά «υαγηιεάῖ 
δι» εἰ ἀπά Ρείον 8180 ἯὙ8δ8 ὙΛῸ} ὈΠΘΙΩ, 
ιδιάϊπᾷ δηὰ ἩὙἩΔΙΙΩΪΏβ Β1118017. (ΟΙΉΡ. 
ν.Δς. ΘΤΠε ἴννο πηδῖῃ ἰάθαϑ ᾶἃγὸ Κορί ἀϊϑιϊηςί. 
Ῥοίογ μδὰ Ἰοϊποά πὸ σοπίρδηγ οὗ πὸ ἱπάἔδ- 
ΤΟ ϑροοίδίοιβ 6 ννᾶ9 οηραᾷοά ἴῃ ἃ {πν!8] 
ἃςῖ. ϑδυςὴ ουϊνναγὰ ἱη4Πἔεγοπος οὔζθη νθ}}5 τῃ6 
ἀεοραβὶ ὁπιοίίοῃ. 

19. 7δὲ δὶψ ῥγὶϑεὲ ἐδέη (Ἐ ἈΘτοζοσο)...} 
ἐ. 6. ῬγοῦδοΪγ (δίαρῃδϑ. 866 υ. :ς, ποίθ. ΤῈ 
Ὠλιιδῖϊ γὸ 15 οοηποοίϊοά νυ ν. 14. Το Μδϑῖογ 

στ ΙΟΗΝ. ΧΥΤΠΙΙ. [ν. 17---2ο. 

(ολ]β8; ἔογ ἰξ νγὰ8 ςοἱά : δηά {ΠεῪ 
νγαγηηεά τΠαπηβαῖνοβ: δηὰ Ρεῖεγ βιοοά 
ἢ τῆεπι, δηά νναγπιεά Πιπι56  , 

19  Τπε πίρῃ ργεβὲ τμεη δϑοκεὰ 
]εϑι8 οὐ ἢἰ8 ἀϊβεοῖίρίεϑβ, πα οὐ ἢ 18 
ἀοςιτπε. 

20 |6ϑι8 δπϑυγεγεὰ ἢϊπι, 1 β8ρακε 
ΟΡΕΠΪΥ τὸ ἴδε νοῦ] ά ; 1 ἐνεγ τδυρῆϊ 
ἴῃ τῆς βγπάροριο, ἀπά ἴῃ ἴῃς τεπιρΐς, 

5 πον οοπίγαϑιο ψἢ ἴΠ6 αἰδοῖρ]6. [ἰ ἰ|5 
ῬΓΟΌΔΌΪΟ ἐμαὶ 4 Ὀεϊζεῦ δεοηυδίηίδηοο ἢ (ἢ 
ὨΙδίΟΥΥ οὗ {πὸ ἄπηθ ννουἹά σεῆονε ἴῃς ἀϊΠ[- 
οἰ ΠΥ νυ ς ἢ ἀγίβος ἔγοπι Οδίδρμαβ ἰδ κίηρ (ἢ 
Ιελά ἴῃ {πὸ ὀχαπιϊπδίίοα Ὀείογε Απηᾶ5. Ὑεῖ 
ἴϊ 15 ΘΑΞΥ ἴο ἱπιᾶρίπο ἴδδὶ ἀγγδηροπιθηΐβ ΠΙΛΔΥ͂ 
δανᾶ θϑθὴ πιδάθ ἔογ ἃ ρυῖναῖθ ὀχαπηπαίίοηῃ ἴῃ 
[86 σπαπλθοσ οὗ Α πη85, δ νυν ς ἢ Οδιαρῆδϑ ννᾶ5 
ἨΣΠΊ56} ργεβοηΐ, δπὰ ἴῃ ἢ οἢ πὸ ἴοοῖκ ραγῖ. 
Αἴ 186 εἷοϑοὸ οὐ (ῃϊ5 ὑποῇῆηςϊδ! ρῥγοςεθαϊηρ, 
Αῃπ25, ἴθ σϑὰὶ ἰοδάοσ ἴῃ (ἢ6 Ψ ΠΟ]6 δείϊοῃ, 
βοηΐ [6515 ἴο (ὐδίδρῇῃδβ ἔογ ἃ ἔοστῃδὶ {Π2]. 

97 δὶ: ἀϊείρίεν.. Ὁ δὶς ἀοοιγίπο (68. 6814} 
ΤῊΝ ΡΓΕΙ ΠῚ ΠΑΓῪ Θχδιλη δου νν85 ἀϊγοςϊθα ἴο 
{Π6 οδίδιπίηρς ([ Ροβϑὶ δ16) οὗἁἩ πλδῖθ τ 4]5 ἔου {86 
ἔοττηὶ] δεσυβδίίοη νν σῇ νγᾶϑ ἴο ἑοίϊον. ΔΝ ἢ 
(815 νίονν, [ἴ ννᾶ5 πδίυγαὶ ἴο ἱηηυίτε ᾿πῖο [ἢ 6 
οἸ455, ἴῃς οπαγδοῖοσ, {πὸ πυπιθος οὗ {πὸ 1,ογά 8 
ἀϊϑεὶρ!οβ, δπὰ ἱπίο ἴδο ρεπογαὶ ϑιιρείΐδῃςθ οὗ 
Η!5 τοδοπίηζ. 

40. Το [μὐγὰ ᾿ἰεανεβ υπηοιϊοοὰ {πὸ 41165- 
τἴοη ἃ5 ἴο Ηἰξ ἀἰϑειρῖεβ (ςοπιρ. υ. 8), δηὰ 
ἤχεβ ἴῃ αἰϊοητίοη οὗ ἴδ πισϑίίοποσγ ὕροη 
ΗἸπιϑ οὶ δίοπθ. Ηρηςθ δῃ εἰπρἤῃαῖὶς ὑῬγοποιῇ 
βἰδηάς δἱ ἴῃ ποδὰ οἵ δρᾶςῇ οἶδιιϑθο.0 17. (ἐγώ), 
ΥΠδίονοσ οἴποῖβ ΠΊΔΥ πᾶν ἀοπο ἢ ν᾽ ΠΟΠὶ 
γοὺ νυ ]ϑἢ ἴο σοϊηρᾶγο ἴη6, 7 ΔΥ͂Θ ΒΡΟΪΚΘΩ 
οῤεπὶν ... 1 (ἐγώ) ευον ἰσμσδὲ ... 80 186 
Ι,οτὰ ργεϑοπίβ ΠῚ5 ἰθδοπίης ἤγϑὶ 45 ἃ οοπῃ- 
ρἰειοα νυῆοΐϊο (1 ῥαυε “βοζεη, χνῖ. 4.1), δηά 
πη ἰπ 5 ἰδίογίς ργοϑεηϊδίίοη ([Ϊ ευὲγ 
ἰαμσῥί). ΤὨδ ἔοττῃη οὗ [πο ϑεπίθοποθ δ {πὸ 
5816 {Ππ|Ὸ ϑβιρρεσίβ ἃ Ἴςοηίγασὶ Ὀεΐννεθη [Π6 
ΟΡΕηπ6855 οἵ Ηϊ5 ςοπάποϊ δηὰ ἴπ6 [Γγεδο ΠΟΙ 
νυ Ὠϊςἢ Η5 Ἔποπη 65 μδα οπῃρὶ ογοά. 

οῥεπ}} ΜΜΝιουΐϊ τέβογνε. (οπῃρ. Υἱὶ. 13, 
ῃοῖθ. 

1ο ἐδε «υογἰ4] ΟὐομιΡ. Υἱῖ. 26. Ὑἢε ἰδδςἢ- 
ἵῃρ οὗ (6 [ογὰ να ποῖ δάάγοβϑοα ἴο ΔηΥ͂ 
βοίοςϊ στοῦρ οἵ ἐοἸϊονσεῦβ, ονθὴ ᾿ζ 1ἴ ννᾶ5 νο]οὰ 
ἷἰῃη ράγδῦϊεβ ννηϊςἢ τοαυϊγοὰ ϑβρί γί] ϑγτη- 
Ρδΐδυ ἔογ {πεῖν ἱπιογργείδιίοη, Μεῖί. χῆϊὶ. τὸ 

ευενῦ (αἰαυαγ.)}} Τῆς νογὰ ἀοεβ ποῖ οἵ 
σοιτθο πιοᾶῃ παῖ ἰῇ6 [,οτὰ 8 ἰοδοῆιηρ ννγᾶ5 
ςοηβηρά ἴο {πε656 ΡυΌ]1ς ρἷαςοβ, Ὀυϊ τῃδὶ δὲ 411 
{{π|ὲδ Ηδ υϑοὰ ορρογίυπιιε5 οὗ βρελκὶηρ ἴῃ 
{Π6πὶ. 

ἐπ ἰδὲ σγπαροσμο....} Οὖ γαΐδεσγ, 18 δῦπᾶ- 
κξοξο, “ννἤοη Ῥϑορὶς ψγετε βαϊδεγοά ἴῃ 30- 
Ἰοπλῃ 499θ τ ὉΪγ " (ἐν συναγωγῇ. 85 ἀϊξτησυϊοποὰ 
ἔγοιι ἐν ταῖς συναγωγαῖς, Νίδϊξ. ἰχ. 1ς, δζς.). 
ΟὐοιρΡ. νἱ. ςο, ποῖδ. 



ἫΝ, 241-27. 

δ ῆογ τῆς [ενν8 αἶνγαγ8 γοβογῖ ; δηά 
ἴῃ 86ογεῖ ἢᾶνς 1 8414 ποίῃίπρ. 

21 ΝΥ δβίεβὲ ἴῆοιι πε ἡ δϑίς τμδπὶ 
νν ΙΓ ἢ Ποαγά πιο, ννῆδὲ 1 ἢλνο 5 υπῖο 
(δηλ: ΘΠ 014, {πα γ Κπονν ννμδῖ 1 34ι4. 

422 Απὰ νῆςεη ἢς ἢλά τῆι ϑροΐκεη, 
οπε οὗ ἴδε οβίσοιβ ἢ] ςἢ 5τοοά ὃγῪ 

10, τα βῖτυο Κ 765ὺυ8 ἔν τῆς ραὶπι οὗ ἢ18 
διαπά, δαγίηρ, Αῃϑδυνεγεβῖ ἴοι τῆς Πίρῃ 
ΡΓαβὲ 8ο 

23 6818 Δηϑύγεγεα ἢΐπα, [Γ1 Πᾶνε 
βρόκβϑη εν], εαγ τυϊῖη6855 οὐ τῆς ενὶ]] : 
δυῖ ἔνε], ννἈῪ 83πλίζεϑε ἕπου τὶς ἡ 

δὲ ὕεαυ: αἰαυαγε γ“ογ} Αοςοτγάϊηρ ἴο [ἢ6 
ἘΠῚ τοδαϊηρ, 811 586 9269}05 σοδοχῦ (θοσθ 
τοξοῦδοΥ), ἀπὰ ποῖ ἃ ποτα ΡΑσῪ οσ ΟἸ406. 
ἼΠΕ σογηὈἱηδίίοη “Ὁ δἰνναγϑ,᾽"" “" 411} (πάντοτε, 
πάντες), 15. 51 ΠΡ ΪΑΥΙΥ οἰπρθαῖίς. ΕΟ σιϑῖ νγᾶϑ 
ἔτοπιὶ ἢγϑὶ ἴἰο ]δϑὶ 4 ιηϊνοῦβαὶ ἰοδοῇοσ, ἀπὰ ποῖ 
1 ἐουπάεγ οὗ ἃ ϑοοῖ. [π ΤηΔΠΏΘΓ, {ἰπ16, ὨΪδςΘ, 
δυάϊεηςο, ΗΘ βουρῃὶ δοϑοϊιῖα μι] οἰ γ. 

25 “τογεί ῥᾷυε 1 ἐδ 5 “τεγεῦ 1 Βρδ,κο. 
ῪὟΠῈ ννογάβ 5 ΠΊΡΪΥ οχοϊμάθ ἴμ6 ρυγροϑθὸ οὗ 
ςοπορλὶπηθηῖ. ὙΝν ἢδὶ ἴΠ6 ἀἰθοὶρ]ε5 πεασγά ἴῃ ἴῃς 
ΟΑΓ ΠΟΥ ννεῖθ σπαγροὰ ἴο ῥγοςϊδὶ πὶ οὐ ἴδ 
δΒουπεῖορβ (Μαῖί. χ. 147). 

21. ἢφῥγ) “ἐπὶ ...1 ΤὙΠ6 δοσυβοῖβ ὅσ 
ἀκονα ἴο ΘϑΔὈ 5 ἴπεῖσ σμᾶγρο ἱπάρρεη- 
ΘΠΓΥ. 

“ αυδίεῦ ῥεαγά »ιο, αὐδαὶ 1 ῥαυε “αἰά..."δὲγ 
ἄποαυ....Ἶ «υδίιοῦ Ἀνθ θϑᾶΣχά »πο, «αὐδαΓ 1 
ΒΡΆΧΟ... 1989 ἔποσυ... ὙΠΟ ἴδηβο (ἀκηκοό- 
τας, ποῖ ἀκούσαντας) δηά ἴδ ρΡτοποιπ (οὗτοι) 
866πῚ ὈΟΪΉ ἴο Ροϊηϊ ἀϊγοςι Υ ἴο ῬΘΙΒΟΠ5 δου Δ} Ὁ 
Ῥτεϑοηΐ Οὐ οἷοβδο δ μδηά, νῆο ννόσὸ 8016 ἴο 
δροὰκ στ 11] Κηον]οάρεο [ἢ ΠΟΥ ρἰεαβθά. 
ΤὮυβ ἴπῸ [οτὰ οἰαὶπιβ [παΐ ἴπ6 δχδηηηδίϊοη 
ΤΏΔΥ Ῥγοσθοὰ ἰη ἀϊδ ογάογ ΌὈΥ ἴπ6 οδ ἴῃς οἱ ννὶῖ- 
Ὠεβ565 ; δηῃᾷ, δοοογάϊηρ ἴο ἴΠ6 συΐϊθ, {πὸ νἱἕς- 
Ὧ65565 ἴογ ἴῃς ἀοέδηοθ νγεῦο ςδ]οά ἢγϑί (' δδηῇὴ." 
ἔ 42.1; ἢ. 40. Σ, φυοϊεά Ὀγ [᾿εμιξοοῖ, "Ηονγ. 
Ηδοῦτ.,᾽ οἡ υ-. 16). 

42. ευἱέδ...δὲς δαπ4 Οτ, “'Μ} ἃ τοὰ." 
ΤῊΙ5 Ἰαϊίου 9θῆϑ6 5ι1115 ρεῖμιδρϑ θεϊίεσ ΠῊ {86 
νοσά υϑοὰ [ὉΓ “ 50} 1πρ " (δέρεις), ᾿δουφῇ 
[86 8656 ξίνε) ἴῃ [Π6 ἴοχῖ Ἄρρθᾶγβθ ἴο Ὀ6 ΠΊΟΣΟ 
ΔΡρσγοργίδίε ἴο ἴῃ εἰγοιιπηϑίδηςθβ. (ΟΟΙΊΡ. ΧΙΧ. 
41 Αςϑ χχίϊ.  Η ὙΤ 5 ἰπϑξ ἰ5 ἴο Ὀθ ἀ!5[1ἢ- 
ξυϊοποὰ ἔγοαι ἴμ6 σογγεβροηάϊηρ δοῖβ πιθη- 
Κἰοποά, Μαῖί. χχνΐὶ. 6); [ὐἰκὸ χχίϊ!. 63, 64. 

48. 1 1 δαυό “ροζεπ (ταῖποῦ, δρᾶ 9) 
ευἱ!.. ΎὙΎΒε Προτὰ δαάάγοοθοβ ἴῃ βϑεγνδηῖΐ 85 
οὔθ ψνῆο Παὰ πεαγὰ Ηϊπι, ἀπά 88 συςοῦ Ηδ 
ομΔ]]δηρε58 πὶ ἴο ὈδΑΓ Ἰυϑὲ ενὐἹάθῃοο 85 ἴο Η 8 
᾿νογάς, δηά ποῖ ἴο υϑὸ ΠΊΕΙΕ Υἱοϊθηοθ. ὙΠῸ 
τοίετοηςς (45 ἴἴ ΔρΡΡΘΆ,5) 5 ηοῖ ἴο ἴδε νογάβ 
7υβὲ υἱϊετεὰ (τ. 21), Ὀυϊ ἴο πε ἰοδοδίης οὗἉ 
ἴπε 1 οτὰ τς ἢ ννᾶ5 σςα]]οὰ ἰῃ ᾳφυσδίίοη (υ. 10, 
1 ραάε; α΄. 21) ὠϑὰάᾶξ 1 ραλε; Ὁ. χ32.2ὁὕἵ 1 

στ ἸΟΗΝ. ΧΝΊΠΠΙ. 
24 ΤΠ Νου Αππδ8 Πλά εεηξ ἢϊπὶ7Μαιι «τό. 

57. Ὀουπά υπῖο (ὐδίδρηδἝβ ἴῃς Βίρῃ ρῥγίεβε. 
2Ζς Απὰά διίπιοη Ρεῖεν βίοοά δηά 

νγλγχθά ἢ 156], 
ίογε υηἴο ἢ, Αγ ποῖ ἴδοι 430 ὁμό 
οὗ ἢἰ8 ἀἰδειρίεβ ἡ Ης ἀεηϊςά ἐΐ, δηά 
δα! ἀ, 1 πὶ ποῖ. 

26 πε οἔ τῆς 5Ξεγνδηῷβ οὗ τῆς Πίρῃ 
Ργαβϑῖ, δείηρ ὁὲς Κιπβηιᾶπ γῇοβθε δᾶγ 
Ῥεῖογ οὐ οὔ, βατἢ, Ἀιά ποῖ 1 8εὲ 
{πες ἴῃ τῆς ραγάδη νυ Ὠἰηιὺ 

27 Ῥεῖεγ τῆξη ἀεηϊεά δραίῃ: δηά 
ἱπηπηοαλτεὶν τῆς σοςΚ οστγενν. 

“2α1ε). ὌΠε οἷά ςοχητηθηϊδίουβ βᾶνν ἴῃ [86 
Οδ]πὶ γοῦυκο ἃ ἔστε ἰηϊογργοίδίίοη οὗ ἴπῸ ὑγὸ- 
ςορῖ, Μαῖί. ν. 29. 

24. Νοεν “ππ4: ῥαᾳά “επί δέὲγνι...ἢ “ἄἥππα:; 
ὈΒΟΣΘΙΌΣΘ Βοπῦ δέ»... ὙΠῸ νογάβ σδηποῖ 
Ὀε τοηάεγοὰ οἴβογννῖδο. ὅ66ὲ Αἀαϊτίοηδὶ Νοῖδ. 
ΤΠ ρῥτίναϊε ἰηϊοστοσδίίοη δ ψνϊοἢ Οδίδρῆδϑ 
δὰ «55ἰδιοα ᾿ἰϑὰ ἴο πο ἀδςοιβῖνθ γθϑι]ῖϊ. Απηδ8 
τῃογοίογο βεηξ [65.5 ἴο ἴῃς ΠΙ ΚΠ -Ὀτοϑὲ ΟΠ ς ΙΔ ΙΪγ, 
Ὀυΐῖ 45 οη6 δἰγοδὰγ κοἰδιιροὰ νυν] ἃ εἰσ οὗ οοη- 
ἀεπιηδίίοῃ (ἀπέστειλεν, ἀοδραϊοπῃοα ; Ποπρ. 
ποΐδ Οἢ Χχ. 21). υπηρ ἴδε ἱπαυΐτΥ ἴδ6 
Ι,ογὰ ννουϊά πδίυγα!νΥ Ὀ6 ϑοὲ ἔτθο. ὙΤὨ!5 οχ- 
ἰαὶπβ ἴπ6 ποῖος (μαὲ Ηδ νγᾶϑ (αὶ) "" Ὀοιιπὰ " 

ἰξῶις ξοϊηξ ἴο Οδίδρἢλ5. 

45. “1Ππώ4 δ,»ιοη Ῥείεν “1οοαἦ απά «υαγηιρά 
ρῥί»"εἰΓ ϑίγποπ Ῥείος Ὑδ8 βιδιάϊπς διά 
Ἡδυιαῖηδ δίινεε, Οὐοπρ. Ὁ. 18. 

ΤΡε ταἱά ἐδεγείογε...] ϑδίπος δῖ Ῥεΐοσ νυᾶβ8 
ΟΥΪΔΘΏΓΥ ἃ [ΓΈ ΕΟ δηοηξ ἴμοπὶ, αἰϊοπίϊοη 
νγΑ35 ὨΘΟΟΘΘΑΤΙΪΥ τυγηοά ἀραϊη ἴο Πίπ), νγἤθη [ἢ 6 
Τ,οτὰ νυᾶϑ ἀγαὶπ Ὀσουφῃϊ ᾿πίο ἴῃς σου δἵ ἴΠ6 
εἷἶοϑε οὗ ἴῃς ργναϊθ οχδηγίπδίίοη Ὀείοσγο (δ]8- 
Ρδᾶ5, δηἀ 80 ὁσοδϑίοη νγ85 ξίνε ἔογ ἴπο βδεσοπὰ 
4υοκιοπίην. Ἀυπηξ ἴΠ|5 ραββϑᾶρο 'ἃ ψου]ὰ Ρ6 
ΘΑΞΥ ἴογ ἴπε Ἰιοτὰ ἴο ἴυτῃ δηά ““ἰοοῖκ οἡ 
Ῥεΐεγ " (ὑυκε χχὶϊ. 61), νβθη Ηδ πιδὰ δγεδαῦ 
ξοπε ΟΥ̓ πρᾶΓ ἢΪπὶ. 

“πὲ ποὶ ἐδοὼμ αἰο .. Αὐτὸ ἴπου... Ὑδα 
ἔοττῃ οἵ φυσδβίίοη 5 ἴῃε 5ΔΠ|6 85 [δῖ ἴπ συ. 17. 
ϑοπιθῖμίης πὸ ἀουδὶ ἰῃ 81 Ρεΐου'5 ΠΊΔΏΠΟΓ, 85 
1ῃ6 [ογὰ ννᾶβ ἰοὰ Ὀγ, ὈΕΊΓΑ Πὶ5 ἴονοθ. 
ΨΥ Βογευροη ἔυ]οννοὰ ἴδ νγογάβ οὗ βυγρυγίϑο: 
μη ἐξ δε ἐδαν ἐδομ αἷδο αγί οπὸ 9" ΗΙν» ἀμεὶβἰε 

θῶ. δείηρ δὲ δἰπεσιαη (8 ἀϊησηιαη οὗ 
Ἀ11)...ἢ ΑἋἀεῖδ!}] ψ  οΒ πλᾶγκβ δὴ οχδςῖ 
Κηονίοάρο οἵ [6 Πουοῃο]ά (νυ. 1ς). 

ἐπὶ ἰδὲ χανε} ἃ5 οπὲ οὗ Ηἰ5 σἤοϑβϑη ἀϊϑοϊ- 
οἷεβ, ῆῸ ψγόγο ραϊπετεὰ Ὀοῃϊπά ἴῃε Τοτά 
νν θη Ηδ κἰοοά ουϊϑιἀδ δὲ ἴθ δπίγαπος ἔδοϊηζ 
[86 Ἔγοννὰ (υ. 4). 

47. είεν ἐδέη (ὈἈΘΥ Θἴοσοϑ) ...1 Ηὀ ννᾶ8 
Αἰγεδαγ ςοπιπλϊοά (ο ἴδε ἀδηϊα]. δ1 [οδη, {κδ΄ 
δὲ Τυκο, οπιῖῖς 411} ἴπ6 ἀρρτγαναϊίοῃβ οὗ 8 
Ῥείον᾽8 ἀδηίαὶβ (Μαῖϊ, χχυΐ. 70, 72) 74; Μασ: 
χὶν. 71). 
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ΤΎΠΕΥ 8414 τῆετγο- ΩΣ 36. 



2:8 στ. ἸΌΗΝ. ΧΝΠΙ. [ν. 28. 

δ Μαῖϊ. 9.5. γ8 4 ΤΤΎΝεη ἰεἀ ἐμον [6808 ἔτοπη 8εἶνεβ ψεπῖ ποῖ ἱπῖο τῆς Ἰυάρηχεπξ 
ἴ0,, Οὐδίδρμδβ ὑπίο "τῆς ἢ8]] οὔ ἡιάρπιεηῖ: 
ἐμαί ἀῃᾷ ἰτ νγὰβ δ Ϊγ ; πὰ ἴεν τπεηὶ- 
 Αεὶε στο, 48. 

δὲ εοοῖξ ἐγεαυ}] ὍὌΠὸ ἰηἀδοδηϊΐε ἔοττη οὗ ἴδ 
Ῥῆγαϑε (8 οοοὶ ἐγέφυ) 5. (δ΄ ΠΟΥῈ Ἔχργεϑϑῖνο 
ΚὨΔη Α. Ν., ψΒΙσΝ γαῖδοσ ἀδβοῦῖθθ5 [6 {ΠΠπῚ6 
ἴλη {πῸ ἱποϊάθης, ὍΤἢδ 5:Ἰὁπος οὗ {π6 ἔνδηχο- 
᾿Ιἰσῖ, 45 ἴο {πε τορεηΐδηςε οὗ δὲ Ῥείοσ, 15. 1}}15- 
ἰταϊοα ΌὈΥ χχὶ. τς ΕἾ, ποῦ ἴΠῸ ἕδοϊ ἰ5. ῥὑσὸ- 
500 . 6 ερίϑοάε οὗ Ῥεϊογ᾽ 5 [1]} 15. ξίνθῃ 
85 ἴδε ΠΙΙΔΙπιοηΐ οὗ [πο 1, οτά᾽ 5 ννογὰ (Χὶ. 48), 
ἡβόϊα Κποὸνν ἴο ἴδε ἰαϑῖ ἀδίδι] ναὶ ἢς πδὰά ἴο 

ἱϊ. ὙΠ εἶν} {π|4]. ὙΠῸ ἀϊνὶπο Κὶπρ δπὰ {π6 
Ἀοπιδῃ σονόγηοῦ, ὙῃῈ ἀϊνίπε Κίηρ δηὰ 
ἴπε ἀροκῖδῖθ ρθορὶθ. χυ δ. 28----χῖχ, 1ό. 

Τῆς ἀοίαι]οά δοοουπὲ οὗ ἔπε ργναΐο Ὄχδηγὶ- 
Ὠδίϊοης Ὀοίοσγο Ρι]αΐο (χνῆ!. 2---ο37, ΧΙΧ. 8-- 
11) ἰ8 Ῥδου γ ἴο δὲ Ϊοπη (ςοπρ. Μαῖί. χχνί!. 
ισ ΠΗ. δηά ρδγδ] εὶς ; τ ΤΊηι. νἱ. 13). δῖ [ὁἤη 
ῬτγορδὈΪΥ νγοπῖ πη ἴΠ6 ραΐδοθ. Ηθδὀ νουϊὰ 
ποῖ δε ἀείοττοά ΟΥ̓ ἴΠ6 ΘοτΌρ]6 οἵ ἴΠ6 [ονν5 (υ. 
28) υπάοσ βυςἢ οἰτοιπιϑίδποοβ, δηά ἴΠεγε ἀοε5 
ποῖ ἄρρθᾶγ ἴο πᾶνε Ὀδθὴ ΔηΥ οἴποσ οὐϑίδς]θ ἴο 
δηΐγαηςθ. Ὅὴδ ἀροβίὶα ννῆο δὰ ἔο])οννοά [ἢθ 
Ι,οτά ἴο ἴδ6 ῥγόϑθηςς οὗ πὸ δἰ σἢ-ργίοϑὲ τνουἱά 
ποῖ 5ἢῃγίηκ ἔγοπι ἔο] νης Ηἰπὶ ἴο πὸ ργὸ- 
86ης6 οὗ ἴδ ψονογῃοσ. 

[1 ν1}} Ὀ6 ποιοοὰ (μδὲ δὲ [οἢπ᾽5 Παγγδίϊνο 
Θχρίδίπ5 6 ἰδησυᾶρο οἵ Ρι]αῖϊο ἴο ἴῃς [εν 

" δηά ἴο ἴΠ6 1] οτὰ, νης ἢ 15 ΔΌΓυρὶ πὰ ὑῆρτγο- 
Ῥαγοὰ ἴῃ ἴΠ6 ϑγῃορί!ς πδγγαῖνοβ. 

ἼΤΠΟ παγγδῖνο [2115 ἰηῖο βονογαὶ ἀἰϑεποξ 566 - 
ἘΟη5 σοΟΓΓοθροπάϊης ἴο δοθπθβ ψιβουῖϊ δηὰ 
νη ἴη6 Ῥγφογιιπι. 

:. ὙνΙουΐ ἴῃς Ῥγαίοσίυπι. Ὑπὸ [ονν8 
αἰαὶπὶ ἴΠ6 ὀχοουξίοη οὗ {δεῖς βεηίοπος (χυὶ. 
ἘΞ 

2. τη (6 Ῥτγαίογιπι. “ὙΠῸ χοοὰ 
σοηΐίοβϑιοη." ΟΠ τσὶ 4 Κίῃρ (323-37). 

4. δνπδουϊ ἴδε Ργαίογιυπι. ΕἸγϑὶ ἀθοϊδ- 
ταϊϊοη οὗ ἱπποσοποθ, Βαγδῦθαβ (38---40). 

.. νιη τδ6 Ργαίογυπι. ϑοουγρίηξ: 
ΤΛΟΟ ΚΕ (χίχ. χ--- 3). 

ς. Μννδουϊ ἴῃ Ργαιοσυπι. ϑοοοπὰ ἀπά 
τιγὰ ἀοοϊαγαίοη5 οὗ ἱπποσοθῆοθ. “Εσςθ Πο- 
πιο," ““8οη οὗ σοά" (4---7). 

6. Μνηθίη {πὸ ΡῬγαϊοτίυπι. ὙΠΟ βουγοο οὗ 
ΔΌΓΠΟΥΥ, δηὰ ἔτοπι [ἢ]5 ἴδ πιδάϑυγο οὗ φυ]ὶ 
(8--- εν 

,- πους (6 Ῥχγαϊογίυπι. (οηνίςοϊςίοη 
ὑνετοά : (ἢ6 Κὶπρ Δ᾽) γε : [ἢ 125ῖ 56η- 

ἴδῃοο (12--16). 

:. νυ. ,18---,. ηέδομέ δὲ Ῥγηκίογίμ 
Ῥμαϊς αμά 4δὲ ὕεαυ:: δὲ εἰαὶ» απά ἐδὲε 
γεμαί. 

428. Τότη ἰεά 10ε7 9.7] {ΡΟ Ἰοαᾶ 7. 
ἘΒΟΥΘΖΟΣΘ... Οομρ. Μαῖϊ. χχνὶϊ. σ ἡ. ΤῈΘ 
εχλσηϊηδίίοῃ ὑὈεέογε (δίδρθδβ (Μαζί. χχνὶ. ςο δ. 

411, 1εβ8ὲ τῆεΥ βμου ὰ ες ἀεπὶεά ; δυζ 
τμδῖ {ΠῈΥ παῖρῃξ εαὶ τῆς Ρῥδβϑονυευῦ. 

ἃηὰ ράᾶγΆ 165) 18 πη ρ] θα, δηὰ 4150 115 που βϑτΥ 
ἴδε: 6. ὙΠῸ ϑοηΐθηορ νγὰ8 ἀοιοσγπιϊποά, Ὀυϊ (ἢ6 
ϑδηποάγίη μδὰ ἢοῸ βοννεγ ἴο σδιτΥ ἰξ ουἱ. ΤὨ6 
βΒ0)]οςῖ (δεν) ἰβ ποῖ Ἔχδοῖγ ἀεῆπεά. Τδε 
Ρτίης! ρα) δοΐοσβ ("πὸ οδϊεξ ργοϑὶβ δηὰ Ῥῇηδτ- 
5665, “16 [6νν5᾽᾽} τὸ δνεῦγννβεσε ργεέϑεηΐ ἴο 
[Π6 πιϊπὰ οὗ ἴπ6 Ενδηρε! σι. Οομιρ. Χῖχ. 4. 

ῥα! οΥ ἡμάφνεοη!} 1δεὲ Ῥαϊδοϑ. Τῆς οῆςο!α] 
τεσ ἄθηςς (Ππεδά-φυδτίεῖ5) οὗ ἴπ6 Ἀοπιδη βοόονεγ- 
ΠΟΙ (πραιτώριον). ὁΓ} 5 νγᾶ5 ἴδ ἰδ ἢ ΠΙ Δ] 5656 
οὗ ῥνγασίογίιη ἰὰ ἴμ6 ργονίποεβ (οοπρ. Αςῖβ 
ΧΧΙΙ. 24). Αἴ Κοχηδ ἴπ6 ἰϑᾶρὸ οὗ ἴΠ6 ννογὰ νγᾶ5 
ἀϊβετγοηΐ (ςοπιρ. [ἱφῃτέοοῖ, “ῬΒΠΙρρίδη5,᾽ Ρρ. 
97 ). Ὕπο Ὀυϊάϊης οσσυρίοά ὈΥ Ριϊαῖθ 15 
ΓΟΣΤΙΏΊΟΠΪΥ ϑδυρροϑοὰ ἴο βάν Ὀδεη (Π6 ραΐᾶσθ 
υ] Ὁγ Η οη [86 νγεϑίογη ἢ1]}} οὗ [οπιϑαϊθηι. 
ΤῊ 5 ννὯ5 σογίδι ΠΥ οσσυρίεά δ ἃ ἰδῖογ {π|ὸ Ὁ. 
[Π6 Ἀοπιδὴ ψζονογηοῦβ (ΡὨο, “ἴερ. δὰ (δι. 
1034), δῖ ἴΠογα ἰ5 ποῖ ΔῪ ἀϊγοςί ουϊάδηςε, 85 
ἴλτ 45 ἃΡ . [δὲ 1 νσᾶ58 οσςυρίοα ὈΥ Ριϊδῖο, 
δηά οἡ ἴδπ6 ψγῆο]6 [ΐ ϑ8δεπιβ ἴο Ὀ6 πιοσὸ ργοῦδῦϊς 
(ςοπιρ. χῖχ. 13) παῖ Ῥι]αῖο οεουρίοὰ υδτῖετβ 
ἴῃ Απίοηϊδ, δοεσοσάϊης ἴο {πε ττδάϊτιοηδὶ υἱονν. 
866 ἴ6 Αἀάϊοπδὶ Νοῖθ ου Μαεῖϊί. χχνυί!. 2. 

ἐξ «υας εαγ} Οὐοπιρ. Μαῖϊ. χχυ. 1 ρᾶΓᾺ]- 
ἰε]58. ὙΠὸ ἴογῃὶ (πρωΐ 15 υϑοα τἰοΟΒΏΙΟΔΙΥ ἕοσ 
186 ἔουγίἢ νγαΐςῃ, 1--6 4.π|. (Μαγκ χιΐ. 3ς). 
Α ςοοηάοτηηδίίοη ἴο ἀοαδ(ῃ δὲ πἰσῃϊ νγ45 ἴθ ἢ- 
ὨΪΟΑΙΥ ΠΠ|ορα] (Μαῖῖ. Δ. 6. ποῖ). Αῃ δῦ 
τηθεϊίηρ οὗ [6 δαπηῃθάγιη ἄρρεᾶγβ ἴο ἤδνο Ὀθθῃ 
Βεϊὰ ἴο σοπῆττῃ ἴΠῸ ἀεδοϊϑίοη δἰτεδαὰν πηιδάθ, 
Δηὰ 50 ἴο 5δι[ἰϑέγ (6 ἔογπὶ οἵ ἰᾶνν, γῃϊοῃ πον ς 
Εὐοῦ ννᾶ5 Ὀγοόκθη ὉΥ ἴη6 ἱπβιςοῃ δῃὰ Ὄχοου- 
ἰίοη οὗ ἴπεῸ ϑεπίεπος οὐ (6 ἀδὺ οὗ πὰ]. ἃ 
Κοπιδη οουτί σουϊὰ Ὀ6 Πεϊὰ δ Δηγ {ἰπὶ6ὸ δῇἤοσ 
ΒΌΠΓΙ56. Οἡ 1ἢϊ]5 Οσσδβϑίοη ἰἃ νγᾶ5 ὈΓΟΌΔΟΪ, 
ΠοΙὰ 85 ογὶυ 845 ροβϑίδϊε. Ῥι]δίθ, ἃ5 νγῈ ΤΑΥ͂ 
ΒΌΡΡοΘΒο, δά θδθοη ργόραγοὰ ἴογ ἴπῸ οδδῦρδ 
νυ Ὦδη Δρρ] οδοη ννὰ5 πιδάθ ἔογ ἴδε ἀείδο;»- 
τηρηΐ οὗ 50] 616 Γ5. 

ἐδεγ “δεν εἰ δ. ἴῃ σοηΐϊγαϑε ἢ} {πὸ 1 οτά, 
ψὮΟ ννᾶ8 πον ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ σοτηπλοὰ ραὶπ ἴο 
16 5οἰάϊεγβ, ἀπὰ ἰδίκοη νη ἴμ6 Ῥγζιογιυπι 
υ. 33). 
ἱ ἰωι ον “ῥομϊά δέ... δω ἐδαΐὶ ἐδεν νηῖσδε... ἢ 
πδὺῦ ὉΔΟΥ͂ τα κὴν ποῖ ὁὲ,.. Ὀπὶ ταϊφδῖ... 

δὲ ἀεβίε] ὉΥ οηϊοτίηρ, ἃ βουϑε ἔτοπὶ ἡ Π] ἢ 
411 Ἰεάνοη ἢδὰ ποῖ Ὀθθῃ βογαρυ]Ο 517 τεπιονοά. 
Το ργαϊογυπι νν85 ρ᾽δοδὰ ἀπάοτ δο ργοϊθοοη 
οὗἁ τυϊοϊαΓν ἀο: 165 (θεοὶ οἱ τοῦ ἡγεμονικοῦ πραι- 
τωρίου, " Ἰουγηαὶ οὗὐὠ ῬΒΙΟΙΟΩΎ,, 1876, Ρρ. 
116 ἶ ; οοπιρ. Τὰς. ’ Ηἰϑῖ. 111. 10), Ὀυζ 
Βυςἢ 4 ἀράϊςδίίζοη 85 ουξ οὗ {πε πυκϑίίοη δἵ 
]επιβαίεπι. Ρι δῖος πδὰ Ἰοαστιῖΐ ΌΥ̓ ὈΠ ΕΓ οχ- 
Ρεγοποο ἢ ννπδί βογοθησθ ἴδ ς τε- 
βεηιθα ΘΥ ΣΎ ϑοπιυίδηςς οὗ ἃ νυἱοϊδίίοη οἵ μεῖς 
τοὶ σίου ἐδεϊϊηρϑ ([ο8. "Βεῖ. Τ]υἀ.᾽ 11. 9. 2. 
Οοπιρ. ΡΒ ϊο, “[ο;. δὰ (δἱ. ὃ 38). 

ἐαὲ δὲ βα“ουεγ) 86ε οΐίε οὐ Μαῖϊ. χχυΐ, 



ν. 29--33.]} 

29 ῬΙΪαῖε τῆοπ νγεπῖ οὐ υπῖο τῆεπι, 
δηὰ 5414, δε δοσυβατίοη Ὀτίπρ γε 
ἀρλϊηϑιῖ (Π15 τηδη ἡ 

30 ὙΠΕΥ δηβνγεγοά δηά 84]ά ιηῖο 
ἢϊπι, ΠΠ μὲ νγεῦε ποῖ 4 πιδἰεἰβείζοσ, 
ννε ψνου]ὰ ποῖ πᾶνε ἀε]ϊνεγεά Πῖπι ἃρ 
πηῖο τἢδε. 

21 ἼΠεη εαἰά ΡΠδλῖε ὑπῖο τῆεπι, 
Τακς γε Πίπι, ἀπά Ἰυάρε Πὶπὶ Δεςοτγά- 
ἵπρ ἴο γουγ αν. ΤῆΠὲ εννβ {πετγε- 

στ. ΙΟΗΝ. ΧΝΠΙΙ. 
ἔοτε β8ἰά υπῖο ἢΐπι, [τ ἰ5 ποῖ ἰαννῇι 
ἴοῦ 8 ἴο ρυῖ ΔΠΥ͂ πηᾶῃ ἴο ἀδδίῇ : 

᾿ ἱ αἴϊ. 20. 22 ΤΠας τῆς βαγίπρ οὐ 7εβυ8 ᾿ τ 
ταῖρῃς ὃς. (6||1ε44, νος ἢ Πα 8ρᾶκς, 
8! ρηϊγίπρ νῆες ἀοαῖῆ ἢς 58δοιυ]ἀά 

Ι6 
22 ΤΏὮδη ΡιΙΪαῖς δπϊογοά ἰηῖο τῆς 4 Μαῖε 27. 

Ἰμάρπιεπε Π2}1 ἀραίπ, δηά Ἵδ]]εά 7ε- ᾿" 
8118. ἀπά 5414 πηἴο Πῖπι, Ατί ἴπου πα 
Κίηρ οἔ τε [εν 

29. Ριίαίε ἐδέη ἀπ ἘΠΕ ΤΡ ἘΕ σα (Β8.0}}} 
Ῥιηαῖο 18 ἱπίγτοάυςοά αυϊΐε δογυρίγ, νἱίδουΐ 
ΔΗΥ͂ [Π16 ΟΥ Ἔχρ δηδίίοη, 48 οπς ρεγίθςςΥ ννῈ}} 
Κηονη. Οομρ. Μαῖκ χν. τ [ὐΚῸ χχιϊ!. σ. 
ἴη δὲ Μαίζπονν ἢδ 15 σου ΠΊΟΠΙΥ 5ρόκοη οὗ 85 
“ἢ6 φονογιογ᾽ (Μεῖξ. χχνυῖϊ. 2, πο! 6), 4 {Ππ|6 
ποῖ ἐοιπηά ἴῃ δῖ ἴδιας Το κογιρυϊουβη655 οὗ 
ῬΠδῖς ποοάβ σοῖο Ἔχρ᾽δπαϊίοη (ςοπίγαϑδε Αςἰβ 
ΧΧΙΙ. 24). ὙΠα οχρ᾽απδίίϊοη 15 ργΟΌΔΟΪΥ 51|0- 
Ῥ]]οὰ Ὁγ δὲ Μαίμον (Μεαῖϊ. χχνὶ!. 19) ἰπ ἴδ 
Ππιέβϑαρο οἵ Ριδίθ᾽5 νντθ, νυν Πςἢ αἱ ᾿ἰοαςὲ ᾿ηἀϊ- 
Οαΐο5 {πΐῖ {πὸ δοςσιιαδίίοῃ οὗ |6515 πδά πιδὰθ 
Δ ᾿ΠΊρΡΓΟϑϑίοη ρου ΠΟΙ, ἀπ 50 ργοῦδΪΥ ἰῃ 
Ριϊδῖο᾽ 5 Πουιβοῃοϊά. ὙΠοτΟ ἰ5 ἃ 5 ΠΡ ἢ ἴγᾶςο ἴῃ 
1Π6 παιτδίίνο οὗ δὲ Μαῖζπον (οἷ. χχνῖϊ. 19, 
ποῖθ) οἵ (Π6 ἰῃηξογπιαὶ πηδῆποῦ ἰῇ ννῃϊοἢ (ἢς 
για] ννᾶβ πῃ ραᾶσγῖ σοπάποϊοά. 

«υεπί οἕἹἹ ὍΠο Ὀεσῖ δι Πογ 65 δα ἃ “' ν"ἢ- 
οὐ" (ἔξω). 5.1 Ϊολη ἀρρθᾶγβ ἴο δπρἤδϑὶΖο 
ἴῃ ἔδςϊ ἴπδὶ ΡΙδῖθ " ψψεηΐ ἕογῖ που ᾽ ἢ15 
ονη ργαίυγίιπη, 45 1 1ἴ νοῦ 5υτθο]ς οὗὨ {Π6 
ὙΏΟ]6 ργοςεοάϊην. 
ἢ δα! αεεμπα!ο} Τδθ ψογάβ ἀο ποῖ πο- 

ΟΟΘΘΑΓΙΥ ἸΠ ΡΥ {πὲ ῬΙϊαῖθ νυᾶ5 Ἰσπογδηΐϊ οὗ {δ 
σπαγδοίου οὗ ἴΠ6 σμάγρε (5:6 νυ. 2). Ρ]Αΐα τὸ- 
4υῖτεβ [δὲ (ἢδ σἴαγρο 5ῃουὰ Ὀ6 πιδάθ ἐογτηδ ]}γ. 

80. Τα [ονν5 ογὸ ον! ἀθηἘΠγ υπρτοραγοὰ 
ἔογ (86 ρψονογηογἶῖβ μοϑιΔΟη ἷἰπ βοῇ ἃ οᾶ56; 
δηκὶ αἰϊοτηρίοἀ ἴο εἶαῖπὶ ἴῃς ΔΙ πιοηξ οὗἉ {Ποῖ 
ϑοηΐθησε ΜΠΠοιΐ τοηάθπηρ δοοοιυπηΐ οὗ [πὸ 
ξτοιηάᾶς οἡ νηοῦ ἰἴ τοϑιθα. Ρι]δίθ πιοὶ (ἢ |5 
αἰεςϊδοη οὗ ἱπάοροπάθησθ ὉῪ δια ϊην ἴποπὶ 
ΟΔΥΓῪ οὐξΆ πεῖς ρυγροβο ἴο ἴἢδ οπὰ Ὁγ {δεῖς 
οννῃ δυϊδογυ : δίαίο ἘΆΘΣΘΖΟΣΟ «αἱά͵ Ταζε 
ῥί»ε ΥΟΌΥΒΟΙΥΘΒ (ὑμεῖς). Οη [8 ΠΟῪ ἅγδ 
ἰοτοδα ἴο σοηθβϑ [ἢδϊ ποι πη 1655 [ἤδη ἀθαῖῃ 
Ὑ}1 βδιἰϑέν ἴμοπὶ, δπὰ [85 ριιπιϑῃπηοηΐ {ΠΟΥ 
οδπηοῖ ᾿ηΠὶςῖ. 

»π"αἰξγαειογ)] 1 ἰεγαν, ἀοίπρ φυΐ (κακὸν 
ποιῶν), δείϊνεϊ τη νεῖ. ἰπ ον]. ὍΤῆὸ νογὰ 
ἴῃ δὲ [ἀὺκ6, ΧΧΗ, 22, |5 ἀϊεγοηϊ (κακοῦργος). 

81. Ταΐε γε δίνι...} Ταζε δέν Υ ΟΣ ΒΘΙΥΘΒ... 
Τῆς νογάὰβ πᾶνα ἃ ἴηρζε οὗἉ ἰγοην ( γοωγεοίυε:, 
7ομγ 1407); δῃὰ Ριϊδῖας ἱπηρ] ΟΕ] τεπιηάβ {86 
]ὃνν8 οὗ ἴῃς 11π|2|ῖ5 νυν πη δ ἢ ΤΠΟΙ͂Γ ρΟνῈΓ 
οὗ “"}υάρτηεης᾽" νγᾶ8 σοῃῇῆποά. 
Το εαυ: «αἰά (οπι. ἐδεγείογο) ...} Ριϊαϊοβ 

τος ἰοῆ (Ποπὶ πὸ αἰϊογηιδίῖνο, ὙΠΟΥ οουὰ 
Ὡοῖ Θβοδρο ἔγοπι γονεδιϊην ἐμοῖσ ρυγροθο; δηὰ 
Ρτοῦδν ΠΟῪ πον Ὀτουκῆς ἐογνασαὰ δζαῖησὶ 

νεὺυ 7ώ11.----Ἐ οἱ,. 11. 

Ομπϑὶ [ες σπᾶγρε οὗ ἔγθάϑοη (υκε ΧΧΗΪ. 2) ἴῃ 
ογάεσ ἴο πῆονὸ Ριϊδῖθ [6 πλοῦθ ΘΑϑ]Ὺ (υ. 34). 

ΠῚ ποῖ ἰααυίω...1] 866 Αἀάϊξίοπαὶ Νοῖίο. 

82. ἐδὲ «αγίηρ (ὙΟΥΑ) α ει. αὐἰσηὶ δία 
«υδαὶ ἀεαι ( ὝΔΔΙς ΙΔΔΏΠΟΣ ΟΥ̓ ἐεαι6)... 
(ἢ. χι!. 22. Οοπιρ. Μαῖί. χχ. το. Οτυςῖ- 
ἤχίοῃ νγᾶ58 ποῖ ἃ ἰθνν βῆ ρυπίϑῃπηοηί. Ὑὴὸ 
οἴδιιϑο πλιιϑὲ ποῖ Ὀ6 ἰηϊοεγργείοθα ἴο σοηγνοΥ [ἢ 6 
ἰάοα [αὶ [πΠ6 [6νὺν5 ννϑῃῆδα ἃ ραγίου]ᾶσ ἔοττηῃ οὗ 
ἀεαιῃῇ ἴο 6 ἱπῆιςοῖϊοά, δυῖ ἰπαξ (ἢ6 οἰτοιπὶ- 
βίδηςδβ οὗ (6 ςᾶϑὸ ἰοὰ ἴο (ἢ!5 ἰβϑιιθ. 

1. τυ. 21--2.ὴ. Ἡηιῥὶπ δὲ Ῥγαίογίι: Ῥιαίδ 
απά Οργμῖ: ἐδ φοοά εοηγξηείοπ ἀπά 16ὲ ἰδὲ 
φφμεσ 05. 

838. Τρεη Ῥιίαίε... Ῥίίαίε ἘΛΘΣΘἤοσθ.. ᾿ 
ΎΤἼε ὑγρεηον οὗ {πε [οὺνν5 σοπεοίγαιπθὰ ἢἷπὶ ἴο 
τλᾶῖκο ἐσθ ἸΠΑΌΪΤΣΥ. 

εαἰϊεά εε.“ ὙΠῸ Τοτὰ ννᾶ5 δἰ γεδάν ᾿πϑιάα 
{πὸ σουτὲ (υ. 28); Ὀυὶ ΡιΪΔῖα Ξιιπιπηοποά Η! πὶ 
ἴο 5 ἱπηπιράϊαϊο ργόϑοηος (ἐφώνησεν, ΠΟΠΊΡ. 
χ. 18, 24). 

“Ἅ“γ τροι ἐδε Κίηρ οΥ δὲ ὕεευ: ὙΠῸ ννογάϑ8 
ΤΆΔΥ πιοδῃ ἰδοῦ “ Ατὶ ἴδοι Ὧ6 Ψὴο [ιᾶ5 7.5 
πονν Ὀδοοπιθ ποίογίοιιβ ὑπάοσ [ἢ]5 {Π1|6 2 οἵ, 
“ οκὲ ἴδου οεἰαὶπὶ ἴΠ6 {|6, 85 11 15 κδιὰὶ "" 
Το (1|6ὸ ποῖ σου] Ὅς ᾿ΙΚΟΙῪ ἰο ἃτγγοϑὲ 
Ρι]αῖος αδἰἰοηϊίοη, ποῖθοῦ Ὧἢς Ὠδὰ Ππεαγὰ "ἰ 
βροκθϑη οὗ Ὀοίογθ ἴῃ οοπποχίοη τυ ἢ 16 ΘΠΌΥ 
ἱπῖο [ογιιβαῖοπὶ ΟΥ ΟἾΪΥ ποὺν ἔγοπι [ἢ6 [Θνν8. 
Απάὰ διγίπον, μα ψουϊὰ τ ἘΠ σοποϊαάθ (δδὲ 
186 (|6, ψνῆθπ ἴλ5 ρΡὰΐ ἐογννασά, νου 6 
βΒείοά ἴο ο41]} ουξξ δὴγ ἔδηδίοἰ5πὶ νυ Ὡς ἢ ἴΠΟΓδ 
ταῖς Ὀ6 ἰῃ ἃ ρο]εῖςαὶ ἐπεμιιϑίαοὶ. 1,6 41}}} 
ἔοτια ννϊεἢ [86 δοσιυιβδίίοη δϑϑυπιο ἰ5 σίνεη ἴῃ 
51 Τὺὐκὸ (ΧΧΙΙ. 2). 866 χὶχ. 1:2. [ἢ δδοῇ οὗ 
[Π6 ἔοι Οοβροὶα ἴῃς βγεῖ νογάβ οἵ Ρι]αίο ἴο 
6505 ᾶἃγὸ ἴδε βαπιθ: “Ατί ἴδοι ἴῃς Κίηρ οὗ 
ἴ[δ6 }ὸνν5}" (Μαῖῖ. χχνῖ τα Μαῖκ χν. 2; 
[μυΚὸ χχῆ. 4). ΤὮδ ἔογπι οὗ ἴδο ϑοπίεηςθ 
(σὺ εἷ.... 1) ϑυρξεκ(5 ἃ ἐξεϊϊπρ οἵ βυγρυϑο ἴῃ ἴῃ 6 
ηυσδιίοπογ: “" Ατί ἴῃου, ροοῦ, δηὰ Ὀουπά, ἀπηὰ 
νυνοαγιοά, ἴῃς Κὶπρ οὗ ψνῆοπιὶ πιθη ἤᾶνο 8ρρ- 
Κοη ἡ" Οοπιρ. ἵν. 12. 

Κιπς οΥ δὲ εαυ.} ο. 39, ΧΙΧ. 3, 19, 21. 
Οοπιραᾶγε Μαζί. ἴϊ, 2, Χχυΐ!. 11, 29. 371 Ματκ 
χν. 2, 9, 12, 18, 26: [,κὸ ΧΧΙΪ, 3, 37. 38. 
ΤΟ ἐποοςσγδὲὶς Ἐ{π|6 ἐδς Χιπς οὗ 1 γαεὶ (Ἰ. 40, 
ποῖθ) 5ἰδηὰβ ἴῃ πιλεκοὰ Ἴοηϊγασὶ νυν (ἢϊ5 
οἶν!} [8]6. 

8 
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14 [εϑὺ8 ἀηβυγεγεά ἢΐπι, ϑαγεϑβῖ ποι 
τη 5 τηϊηρ οὗ τ δε], οὐ ἀϊά οἴοΓβ τε]]} 
ἴ τῆεε οἵ πιεὺ | 

35 Ριϊλῖς δηβνγεγεά, Απὶὶ ἃ [εν Ὁ 
ΤΗΐπε ονὐγὴ παίίοη δηά ἴῃς οπδίεΐ 
ΡΠ αδῖβ πᾶνε ἀε]ϊνετεά ἴπεῈ ὑπο πὸ: 
γνῆδί Πδϑὲ τῆοι ἀοπε ἢ 

26 6808 ἀπβννετεά, ΜΥ Κίηράοπι 

84, ὕει: απσαυεγεά (οτῇ. δίνη) ὍΠα βῃοτὶ 
αἴδιιϑεβ ἃγὸ ἱπηρτΈβϑινο : “ [65}5 δηβινογοὰ "".-- 
“Ῥι]αῖο ἀηβννοτοα ".---ς [6515 δΔησννεγθὰ." 

84 ἢ. δαγει ἐδοι ... ἐε}} δ ἐδεθ ὁ νιὸ (οὐ 
1611 18:96 οΓ »»2}]} Ὑπὸ ]οτὰδβ αιροίίοη 
6 5διϊϊοὰ ἴο ᾿ἰεδὰ Ριδῖο ἴο τοῆθος οὐ [πὸ 
πδίιγο οὗ {πὸ σμᾶτρο Ὡς ἢ Πα δά ἴο ἠιάρο. 
[π 1Π|15.56η56 1ἴ 15 Δὴ ἄρρθαὶ ἴο ἢϊ5 σοῃβοίθηςθ. 
ΙΕ πο δάπηῖβ {π6 4] ροὰ δϑϑυπιρίίοη οὐ τῆ 
(016 ἴο Ὀ6 4 οτίπιθ, ἢ πιιιδῖ δεῖς ἢ 56} ννἢ6- 
ποῦ ἴῃς ἘΠπ|6 ἢδ9 ΔΗΥ πιοδηΐηρ ἔοῦ ἢϊπὶ νγῇῆθ- 
ΠΟΥ Π6 ἀδβίγεβ ἴο ἰθράση ννῆδὶ ἔυΓΊ ΠΟΙ ᾿ς ΤΛΔΥ 
ΒΙΚΠΙΥ ἢ οὐ ννπείποσ ἢο Πᾶ5 5 πυρὶ δάοριοὰ ἃ 
νΑθιι6 δοσιιϑδίίοη, 8δῃ Διηθϊριουβ ρῆγαϑθθ, δἵ 
ταπάοιῃ ἡ Ρ]δῖο᾽5 ΤΟΡΙΥ ΔΊ τ5. ἢ 8. τοῦ ἰη- 
ἀϊβογοησο ἴο τρδίϊουϑ ἡ σἢ ΟἾΪΥ σοηςογηοὰ 
(45 ἢο 455:}π|65) ἃ ἀδβρίϑοά ρεορίθ. “"᾿πιὶ1ὶ 
ἃ [ονν ἡ" [5 ἃ ἴδῃ ροβϑίῦ!ε ἴογ πὸ ἴο ςᾶγθὸ 
ἔοτ ἴπο56 (πιηρο Υεῖ ἴῃ ἴδ6 ψογάβ ννυῃιοἢ 
ἔο!ονν ἢ6 ἱΠΊρΡ}16ὁ5 (Παΐ ἴποῖρ 15 βοπιοιῃίηρ 
ϑίγδηρο ἴὴ ἴῃη6 σᾶϑθ. ὙΠῸ [δνν8 νγΟῚῸ ΓΟΔαῪ [ὉΓ 
(πε πιοϑδῖ ραῖΐ ἴο ἔδνοιιγ ΔΠΥ 4535ουίοσ οἵ {ποῖγ 
ὨδίΟηΔΙ ᾿Ιἰθεγῖγ. Νον {πογ δά Ὀγοιρῆϊ ΟΠ6 
οΔ]Ἰοὰ {ποῖγ Κίηρ ἴο Ὀδ6 ριι ἴο ἀεφίῃ, “" ΤὨϊπα 
οὐ πδίοη᾽᾽" (τὸ Ἴων τὸ σόν), ἀπά πο Ἀοπίδη 
Ἰηξοιτηοῦ, “δηὰ ἴπθ Ἵομιοῖ ρῥγίθϑίβ, (πΠ6 παΐωγαὶ 
ἰοδάθγβ οὗ (86 ρθορὶθ, ἀϑι νσοσϑὰ (οτλ. ῥαυε) 
ἐδεο ὔο γιὸ: «υὐϑαὶ δα. ἐδομ ἄοπό ἢ ΟΥ, τοῦθ 
ΧΟ, αὐδαὶ ἀϊάδι ὕἤπουῦ ἄο,᾽" [Ππδῖ ἰ5, ἴο 
ἴυγῃ ἴποϑα ννῆο ννοιυἹὰ παῖιγα! ἢν ἔδνουσ δυςῇ 
85 ἴῃθ6 ἰηἴο ΓΟΙΘΉ[1655 ΘΠΘΠΊ 65 

86. δνημουῖ ἀϊτγοςῖΥ τορ᾽ γίηρ ἴο Ρι]αῖο, 
Π6 1,οτὰ ᾿πάϊσαῖοβ [Π6 γθὰ] στοιιπά οὗ ἴῃ δη- 
ἰλϑοηΐδπὶ οὗ {Π6 ρθορὶθ δηὰ οὗ ἴπθ συ ϊοτβ ἴο 
Η!Ππιϑο] ἢ, δηὰ δὲ ἴΠ6 ϑᾶπ|θὸ {Ππ|6Ὸ οχρί δι ον 
Ηε 354 Κίηρ : "" Ηἰ5 Κιηράοπι νγᾶ5 ποΐ οὗ 1ἢ)15 
νου] " (κόσμος). Ηδ νοι]ὰ ποῖ πιᾶκε ΔηΥ 
᾿οοποθϑϑίοηβ ἴο ἴἢ6 ἔ3]9θ. ραί γιοῦ πὶ οὗ Ζϑα]οῖβ 
(ΥἹ. 1ς), ἅπά γεῖ Ης αϊὰ οἰαὶπι ἃ βϑονογεϊ ηΐγ, 
ἃ 5ΟΥΟΙΟΙ ΠΥ οὗ ννῆϊοῦ (πὸ βργίηρ ἀπά βουγοθ 
νγὰ8 ποῖ οὗ οαγίῃ. δυΐϊ οὗ ποάᾶνθη. [π Ὀοἢ 
ΓοβροςῖβΒ Ηὄ ννὰ5 ορροθοὰ ἴο ἴποϑε Ψῆο ρτὸ- 
[οϑϑοὰ ἔτοπὶ αἰ βογθοηϊ διθ5 ἴο τϑργεβοηΐ 16 
πδίίοη ("ἴθ [6νν8᾽. Βυϊ 45 ἃ 5ριπίια] 
Κιηρ Ηε ννὰβ ορϑη ἴο πο δοςσιιϑαϊίοη οἵ ἢοϑί!- 
ΠΥ ἴἰο ἴπ6 οἴηρισθο. Ηἰς ψ]ηρ ϑυτγοπάογ 
νγὰ8 ἃ 5υἱῆοϊοηί ρῥγοοῦ {πδΐ πὸ δα πονοσ σοῃ- 
(οπιρΙαἰοὰ νἱοϊεηςθ. 
ΜΜ ἀιηφάίονι ... »ῦ ἀἰπιράδονγε ... »ῺῈ σου}: 

(ὑπηρέται, οἷἶεεν:, υν. 3, 15. (ς.}] ὙΤῆδ ροϑ- 
βοβϑῖίνθ ὈΓΟΠΟΌΠ ἰ5 'π δᾶσῇ Ἵᾶϑε εἰηρἠαϑὶ χϑά : 
“δὲ κιηράοπι, [86 δογνδηΐβ (Ἷ. ς. ἀϊβοῖ ρ]ε5 δηὰ 

51. ΙΟΗΝ. ΧΨΥΙΠ]. [ν. 34-- 3]. 

8 ποῖ οὐ τ 18 τνου]ά : ἱξ πιγ Κίπράοπι 
ὑγεγα οὗ τἢ!]5 ννογὶά, τῆεη Δνατ, τη 
βαγνδηῖβ ἤρῆϊ, τπλῖ 1 δῃουϊὰ ποῖ δὲ 
ἀεϊϊνεγεά τὸ τῆς Ϊεννβ : Ὀμϊ πον [8 
ΤΥ Κίηράοπι ποῖ ἔγοπι ἤεηςα. 

47 Ριίαῖε τιηεγείογε βαιά ὑπῖο ἢ πὶ, 
Ατὸ του ἃ Κίηρ τπεη ἡ 6808 δη- 
δυνεγεά, ἼΠοι ϑάγεβὲ παῖ 1 δηι ἃ 

ΔΡΟΘΙΪ65), νγῇο ἘΠΙΪΥ ΔΗΒΥΕΥ ἴο τη, ἴο ΤΥ 
Ὠδίυγο δηᾶ ΤΩ νν]]}}." Οὐοἴηρ. χν. 11, ποίδ, 
ΧΙ. 26. ὙΓΠΟΓΕ ἰ5 δῃ ΟὈν]οι!5 τεΐξγοποο ἴο ἴ86 
]ἐνυ δ σοποορίίοηβ οὗ ἃ Κίηράοπι δηὰ ἴο ἴῃ 6 
ον ϑὴ “ οἥοεῖβ." ὙΠῸ υ5ὲ οὗ ἴπ6ὸ νογὰ 
ὑπηρέτης (ἤθγα ΟἿΪΥ οὗἩ ΟἾ γϑ[δη5 ἴῃ {πὸ Οοϑ- 
ΡΕ]5, φοπιρ. σ Οογ. ἷν. χα; Αςῖβ ΧΙ, ς) σΟΓΤῈ- 
βροηάβ ἢ (ἢ6 τογαὶ ἀἰρπῖῖυ ψςἢ ΟΠ ϑὲ 
Ἀ55.1Π|65. 

ἐν ποῖ 07 δὶ. «υογίά ... δεποε} ἀοοδβ ποῖ ἀ6.- 
τίῖνο 115 ογ βίη οὐ 5 ϑυρροτζί ἔγοπι δαυΓΠΥ ἔΌγοσβ. 
Οοπιρ. Υἱϊ!. 23, ΧΥ. χορ, ΧΥΙ. χφοτός σ [οἢη ἰϊ. τό, 
ἷν. ςς. Αἵ [Π6 βδηὴθ {ἰ{ππ|86Ὲ (τισι 5 Κίηράοχη 15 
ἢ τΠ6 ννοῦὶά," ὄνθῆ 45 Ηἰ5 ἀἴβεῖρ]ο5. ἃ.Ὸ 
(χυ:. 11). ὙΠ 5 νογβο ϑόγνεβ ἃ5 ἃ ςοπηηδηῖ 
οη Μεῖς ἷϊ. τ ΕΝ, δπὰ Ὀπηρα ουὖἱ ἴῃ. ΑΙ] 
ἔοτος οἵ 851 Μαιίπονν᾽ 5 ςαγδοϊογϑίς ἴοστη “ἢ 6 
Κιηχάοπι οὗ μοανθῃ." Ὅῆε ϑο εν οὔ 186 
ΓὨγιηγιῖς αὶ Ὀάάποθ οὗ {Π6 ϑοπΐθηςθ ἴῃ ἴῃς ογὶ- 
δῖπ4] σδηποῖ Ὀμὰὲ Ὀς ἔπ]: “ΜΥ Κιηξάομχῃ ... 
ποῖ οὗἉ [Π]5 ννοτ]ὰ ... ἱξ οἵ {π|5 ννογ]ὰ ... ΤΥ 
κΚίπράοπι." Ὅδὸ πιιθϑοιτυτίοη οὗἁὨ “᾿ πδησθ ᾿ ΤῸΓ 
εἰ οὗ [ἢ !]5 ννοσὶ ἀ ̓ 1ῃ. 1Π6 ἰαϑὲ οἴδυϑὲ ἀρρθᾶγβ ἴο 
ἀθῆπο (πὸ ἰάθα οὗ πε ννοτ] ἃ Ὁ. δη ἱπιπιθάϊδῖ 
τοίθγεπος ἴο ἴΠ6 στεργοβοηίδινοβ οὗ 1ἴ οἱοϑε δῖ 
μαπά. 
͵"αεδὴ Ὑῆὸ οτρίηδὶ (ἠγωνίζοντο) ἀοϑοτῖθε5 ἃ 

Ἑσοηπίϊπιιοιι5 εἴογί, ἀπά ποῖ πηεγεὶγ οἠς ἀεῆπιῖα 
ςοπῆϊςοϊ : "ἸΠοΥ νγου]ά πονν 6 5: Γινίηρ "ἡ ([Κὸ 
ΧΙ. 24 1 Σ ΟΟΥ. ἰχ. Ὡς ᾧ Τίπη. Υἱ. 12; 2 ΤΊΠΙ. 
ἷν. 7), ἀπὰ ποῖ “ΠΕ ψουά Πᾶνα ἔουρηϊ " δἵ 
(86 πχοπιοπὶ οὗὨ ΠΥ ἃγτοβῖ. 

ἐδε ὕεα}] Τῶδ {Π|6 ὀσσυτγβ ἴῃ ἴδε τεοογὰ 
οἵ ἴπ6 ,οτάΐς νογάβ, ἵν. 22, χΧί. 11, δηά 
δῦονθ, νυ. 2ο (ςοπιρ. χὶ. 8). Τα ςοϊουγ οὗ 
(ῃ6 ψοτὰ ἴῃ ἴπδθθ ρ]δεθβ ἰ5 5115 0} ἀϊβοτεης 
ἔγοια {παῖ νυ ηϊο ἢ ἰδ Ὀδαῖβ ἰῃ ἴη6 Ενδηρε σι 5 
πᾶγγδῖῖνο. ὙΠῸ 5ἰπηρὶε ἰάρα οὗ πδιομδὶ γ 
ὈΓγδυ8}}]5 ονογ {παῖ οἵ γο σίουϑβ δηιαζοηίσπι. 

δμί ποαυῦΞ Α5 ἴδε οᾶϑε ΓΡΔΠῪ Ξἰδηάβ, 'χ. 41, 
ΧΥ. 22, 24. 

97. “κὲ Ἰδομ ὦ ἀίπρ ἐδεη ἢ ΤὮδ ραυίοὶο 
οὐκοῦν), ΜΜΏΪΟΝ ΟσσυΓα ΠΟΓΟ ΟἾΪῪ ἴῃ ἴδ Νδνν 
ὀοίδιηθηΐ, μῖνοβ ἃ ἔἰρὸ οΟὗὁἨ ἁ ἸΓΟΠΥ͂ ἴο {πὸ 

ννοσάς, ὑπο ἢ ἄγ [41] ἰηϊεστορδέινο ἴῃ ἔοστῃ 
δηὰ Π4} δὴ Ὄχοϊαᾳπιδίίοῃ : “"" 80 ἴῆθη, αἷτεσ ]], 
ἴπου «τί α ἰκἰης 1" ὉῊΪ5 βοοσπίυ] ἴοπο 15 ἢιτ- 
ποῦ δοσοηζυδίοά ὉΥ ἴδε ὯΔ] ργοηουῃ δὲ 
ἴδε εηά οἵ ἴδε βϑεοηΐδθηοθ : “ἴδοι, ἃ δεῖρ]ε55 
Ργίβοηεῦ," (ομρ. τ. 33) ᾿. ἋΣ, ἰν. χρ, Υἱῖ!, 
48. 

Τδοω “αγετ!...7 ὙΠε 1 οτὰ ποίῖμοσ ἀοβηϊ εἰν 
δοςερῖϑ πογ γεὐεςῖ5 {86 ὉΠ. Ης ἰεᾶνεβ ἴῃς «οἰλίπι 



ν. 48. 5τ. ΙΟΗΝ. ΧΝΙΠΙΙ. 
Κίηρ. Τὸ τῆϊβ δεῃὰ νγὰβ 1 θοόγη, ἂδπά ττυτῆ. Ἐνεγυ οης τῃαῖ ἰ8 οὗἉ τῆς τγυ τῆ 
ἴον τὴ 15 σᾶυ8ε σάπὶς 1 ἰπῖο ἴῃς ννουἹά, πϑδγεῖἢ πιγ νοῖςε. 
ἴπδλὲ 1 5ῃοιιϊϊά δδσ νυ ὶῖπ688 ἀπο τῆς 48 Ριαῖε βαῖῆ ὑπο ἢΐπι, ὙΚ δ αῖ 

85 Ρι]αῖς πδά ρυΐ ἴ ἰογιναγά. Ριϊδίε δὰ φυιοϊοά 
[06 νογάς οὗ οδοῖς, δὰ ἴθ [οτὰ δὰ πηδὰθ 
οἰεᾶσ 'ἢ δὲ ξΈΠΟΓΔΙ 56η86 ΠΟῪ πιιισῖ 6 ἰπίοι- 
Ργοϊοά. Ηδ ον 5ἰζηῖῆεβ πυσίμον (πὸ ἐοιπάδ- 
ἤοῃ δηά σμαγδοῖογ οὗ Η 5 βϑονθιεἰξηΐγ, ἀπά {Π6 
τσ νι οἢ Ηδ ἢδ45 ἴο ἴδε δ᾽] ορίδηςο οὗ πηθη. 

ἐῤαὲ 1 ἀ»ι “} Τῆο ἰτδηβιαίίοη Το “ἀγεεὲ 
(.6. Τιξ μι γ), δεεσιε 1 ἀνε... 566ΠῚ5 ἴο Ὀ6 
Ὀοΐδ υπηδίυγαὶ ἃ5 ἃ σοηάεσίηρ οὗ [6 οὔ ξίηδὶ 
Ῥθγαβο, δηὰ δἰίθη ἕγτοπι ἴμ6 σοηϊοχί, 

10 ἐδίε ἐμά (εἰς τοῦτον ... ἐδαὲ (ἵνα, ἰπ οτάοτ 
[010)]}] ὙΠῸ ἤσϑὲ ννογάς (70 τὐϊ: επά) δίἤγτη 
ΒόΠΟΓΑΙΥ ἴΠ6 ἔϑοῖ οὗ ἴδ ϑονυθγοί συ ὑνῖς ἢ 
Ομηϑι ὀχογοιϑοα: Ηδ ννὰβ Ὀογῃ ἔογ [86 νυϑσῪ 

τῃῆλὶ Ηδὀ ϑῃου]ὰ τείψη: δηὰ πὸ ἰδεῖ 
(ὑδαὶ 1 »14}}) ἴδε ϑρεςΐα] ἀρρ!!ςδίίοη οἵ 11: ΗΙ5 
τοίη ννᾶβ ἀϊγοοϊοά ἴο {6 ὀχοοιυίίοη οὗ ἃ ἀϊνίηθ 
Ρυγροθθ. Οὐοπρ. Αςῖϑ ἴχ. 21; Κοπι. χίν. 9; 
4 Οὐογ. 1ἴ. 9; τ Ρεῖ. "ἰ. 9, ἷν. ὁ; σ [ὁδῃ 1}. 8. 

αυα: 1 δογπ.. γον ἐῤὶς ἐαισε αν 1... Ἀᾶν 9 
1 ὍΘθΘΠ ὍΟΣΙ, ἴοΟ 8185 θὁπ4 δ΄ Ζ ΟΟΙΔΘ ἐμίο 
δε «υογἰά ... ΤὍΤῆο ἴνο ῥῃγαϑθοθ ἄρρδᾶσ ἴο 
σογγοβροηὰ ἴῃ ΜΠ τὴ6 ἵννο ἴῃ οὗ, ΧΥΙ. 28, 
“1 σᾶπιὸ οι ίγοῦι ἴῃ ΒΔίΠοΥ, δηά ἃπὶ σΟΠῚ6 
ἰπῖο (86 ννογ] ἀ." ὙὉΠε βγεῖ πλᾶγκβ [6 δηΐγδηοθ 
ὕροη ἃ πεν ἔοιτῃ οὐ Ὀείηρ, ἴδ βοσοπὰ ἀθβηθβ 
[Π6 5ρῆόγὸ οἵ {Π6 1, ογα 5. Πηϊβϑίοη (ςομρ. ΙΧ. 
39, ποῖε). Οὖ᾽ δξαίῃ, ἴδε ἢγϑι πιαγκβ {πε ὃ6- 
ξιπηίης οὗ ἴΠ6 δαγίῃ!Υ πῆρ, ἴΠ6 βεσοηά 16 ὑγὸ- 
οχἰβϑίθηςε ἢ πὸ Βαίδοσ. Βιῖ 45 δα ἀγοβοεὰ 
ἴο Ρι]αῖο {πὸ νγογάβ. ἀδοϊαγοα ον ἴμ6 Ὠυπιδῃ 
ὈΠΠῚῸ (οοπρ. υκα ἰ. 3ς, τὸ γεννώμενον), 
(Βουρῇ ἃ ἀθορογ πιρδηΐηρ [165 Ὀοροαῖἢ ἴῃ θη. 
Τῆς ομρμδῖὶς ργοποιπ δὲ ἴδθ ποδὰ οἵ τ86 
ϑθηΐθηςε (ἐγὼ εἰς τοῦτο ...). ἀπά {πε τερεαίοά 
εἶδιιϑὸ 9 “δὲ, ἐπά, ἤχ δ[ϊοηϊίοη. ὑροὴ ἴπς 
δροάκοῦ δηά Ηἰβ οῇϊςθε.0 (ἢγίϑῖ ποῖ ΟἿ]γ 
Δίδτη5 ἰῃῆ6 ἕαςὶ οὗ Ηἰ5 Κίπφϑηιρ, Ὀιϊϊ 4150 
0565 ἴῃς ἔδλεϊ ἀροὴ ἴδε δβϑθηζα] ἰᾶνν οὔ Ηἰ5 
θείης. Ηδς ρΐδοος. Η!8 οὐγῃ Ῥεοζβοη (ἐγώ) ἴῃ 
οοηϊγαδὶ νι 411} οἴποῦ πιρῆ, υνῃοῖθοῦγ {ΠΟῪ 
ἀἰϑδοίίενε (45 Ρι]αῖθ) οὔ Ὀεϊϊθονθο.Ό. Απὰ Ηβς 
ἀεδογὶρεβ ΠῚς σομληῦ 8ἃ5 ρειπηδηεηΐ ἰῃ [ἴ5 
οὔεςῖϊ5 (ἐλήλυθα) ηὰ ποῖ 5 ΠΊΡῚΥ 48 ἃ ρμαϑὶ 
Ἠϊϑίοτὶς ἔδλεϊ (ἦλθον). 

ὀεαν «υἱέπεν9 μπίο ἐδε ἐγ... ὙτΙΒ, αῦϑο- 
Ἰυῖο γϑα] γ, 15 ἴῃς γϑαϊαὶ οὗ Ομγισῖ. Ηδ πιᾶσκϑ 
ουϊ ᾿5 νουπάλγιοβ ; δῃὰ δυοῦυ ὁπ6 ννῦο ἢ45 ἃ 
νἱῖ2] σοπποχίοη σὰ ἴδ Ὑτυῖϊῃ τοσοζηιθ65 
ΗΪ8 σννᾶγ. Ἧς ἀοδβ ὑοϊ ΟΠΪΥ “ὁ ὈθΑΓ νυν πε 55 
σοησεγηΐηρ ἴῃ6 ἐγ" (μαρτυρεῖν περί, ἰ. 7, 
8, ἄζεο.), Ὀυΐ “δα υυηο85 ἴο, πιδὶηΐδ) 
ἴδε ἴγυ ἢ" (μαρτυρεῖν τινί, ἴ"!.. 26), 85 [οδη πδά 
ἄοπα ἰῃ [15 ρίδςθ, ν. 32. Οοιῃρ. Αςίδ Χ. 43, 
χυ, 8, ἄζε.; 3 ]οἢῃ 12. 

ἐδαὶ ἐς 9 1δὲε ἐγι2 27] νἴο ἄγδννυβ ἔγοπι {Π6 
{π|} τῆς ἱπϑρὶ γδϊίοη οἵ ἢ15 1 (σοπρ. σ᾿ [μη 
ἰϊ. 21, 1], ΨΩ Τῆς ρἤγαθο 15 ρᾶγδ]]εὶ ἴο 
“Πλῖ 15 οὗ " (ἢ, 4), ποῖθ). οιρ. 

. 

Αἶδο ὖ. 16, ᾿ἰϊ. 211, Υἱϊ. 21, χν. 10, ΧΥΪ, ΣᾺ: 
Σ Ἰομη 1ἱ. χσό, (11. 8 ΕἾ, δηὰ ἴῃ ἃ νυ] οΓ 56:56 
χ, τό: (ο]. ἱν. τσ. ΑἹ] ψῆο ἴῃυ5 ἀεροεπά οἡ 
18δὲ ννὩ]οἢ ἰ5 ΟἩγιβι 5 ἅγε ΗΪ5 ργόρεσ 5] 6ςῖϑβ. 
Εογ 1ῃ6 ννῆο]θ δῆϑννοσ σοιηρ. ᾧ Ίπι. νἱ. 12. 
[ [5 οὗ ρστεδῖ ἱπίογοϑδὶ ἴο ᾿οπιρᾶγο [815 “" σοῃ- 
[εϑϑίοη "" Ὀεέοτε Ρι]δῖο νἢ [6 σογγοϑροηάίης 
ἐἐ σοῃξοβϑίοη " Ὀδείογο {πὸ ἢ ρἢ-Ρτίοσὶ, Μαῖῖ. 
χχυὶϊ. 64. ὙΤΠηὸ οπὲ δάάτεβθεά ἴο ἐν ἷβ 
ἔτδτιθὰ ἴῃ 86 ἰδησυδρο οὗ ργορῆθογ, πο ΟἶΠοΓ 
δα ἀγοιβοά ἴο ἃ Κοπιᾶῃ ἄρρθᾶ]9 ἴο (Π6 ὑπίνοῦ- 
541 ἰδϑι που οὗ σοηϑβοίθηςθ. ΤῆθΘ πα 5ρθᾶκϑβ 
οὗ ἃ υΐζιτο πηδηϊξοσίδίίοη οὐ φίογυ, ἰδθ οἵποῦ 
ΒρδάκΚ5 οὗ ἃ ργόβδθηϊ πηδηϊοοίδίίοη οὗ ἰγυϊἢ. 
ὙΤΠῈ οπθ Ἰἰοοῖκβ ἔογνναγά ἴο ἴἢς Ἀοίυτγη, (ἢς 
οἴθοσ Ἰοοκϑ Ὀαοκνναγάὰ ἴο ἴπ6 [ποδγηδίίοη. [ἰ 
ῖ5 ΟὈνίουβ ΠΟΥ Τοπιρ οἴε Υ ἘΠΕΥ Δηβννοῦ θθνοὸ- 
ταὶϊγ ἴο [ῃς εἰγουπηδίδησοβ οὗ ἴπ6 ἴνγο οσοᾶ"- 
5:05, 

ἐδε ἐγ 67] Οοιηρᾶτο [πίσγοά. Ὁ. χὶῖν. 1Ἰφἢϊ- 
ἔοοϊ οη οἷ. νἱ. 27 υοῖο5 ἔνχὸ τοιλδγικα Ὁ] 6 ρ85- 
5ᾶδεβ νυῃϊοῦ ΠἸυσίγαῖο ομς ἰάθα οὗ ἵε ψογά: 
“Ἅδη ἴδ6 στοδῖ συπάζορσιθ δὰ Ὀδθη νθορ- 
ἵῃρ, ργαγίηρ, δηὰ ζδϑίης, ἴῸΓ ἃ ἰοηρ (ἰπις, ἃ 
᾿1{π|6 στο ἱ] 61} ἔτοπι ἴδε βιπηδπιθηῖ ἴο ἴῃδηὶ [ἢ 
νὨιοῆ ννὰ8 νυ Ὑτυϊ. Ε. ΟΠδηϊδοἢ 
βδίϊῃ, Ηρηςο ἰοάσῃ δαὶ ὙΤγυῖδῃ᾽ 15 ἴΠ6 864] οὗ 
Οοά." (ϑ84πῆ. Βα. ἔ. 64. 1.) Απὰ δραίη: 
“ ἍΜΉδί ἰς (86 8641] οἵ ἴπ6 ΠοΙγ δ᾽εβϑοὰ Οοὰ ὃ 
Ά. Βιδδὶ, ἰῃ ἴ86 πᾶπιὸ οὕ . Ἀθυῦεπ, 5δ(ἢ 
τα ̓ (ΠΣ). Βυὲ ννπαῖ ἰ5 Τσυῖῃ  Ἀ. Βοη 
5411, ΤῊ Ἰινὶης Οοὐ δηὰ Κίηρ εἴογηαὶ. Ἀθϑοὴ 
1, Δ οι ἰϑἢ βδιτῇ, δὲ 15 [η6 ἤγϑί ἰοέϊοσ οὗ 1ῃ6 Δ]ρῃδ- 
Ὀοῖ, Ὁ {Π6 πιϊάἀἴο, ἀηὰ Γ ἴπο Ἰαϑῖ : (ἢδί 15, 1 
(6 Πογὰ δὰ πὸ ἤγϑὲ.... ἀπά Ὀδϑιάθ πιὸ ἔἤογα 
ἷἰ5 πο σοὰ ... δηὰ 1 Ὧδὴλ νυ [Π6 451" (' ϑαπῇ. 
Ηἰοιοϑβ." ἢ 18). 
ΤΠο [οτὰς σοηβεβϑίοη ἰποϊυάοα ἴδ6 [116]- 

τηρηΐ οἵ ἴῃς ἀοιιδὶε πορθ. Ηθ [5 ἴπο Κίηρ οὗ 
(δ Ρϑορὶε οἵ σοά, ἃπά (ἢθ υηΐνοῖβαὶ ϑανίοιυγ. 
Οὐοιῃρ. ἱν. ἃς Ηἶ,, ἴχ.ἕ κς Νἱὶ 

388. ἤρα ἃ ἱγμι} ἢ ὌὌΠ6 ηιυσρίίοη οὗ 
Ρῃδῖο ἀοεβ ποῖ ἀθαὶ νυ αὐϑοϊυῖε Ττυη--- [Π6 
Τί ἃ5 οπο---οὗ ψῃϊςῇ ἴπὸ 1οτά μδὰ βροίθη 
(ἡ ἀλήθεια), Ὀχΐ 5: ΠΊΡῚῪ ΜΙ ἴγαϊμ ἴῃ ΠΥ 
Ραγτίσυ αι οᾶθθ (ἀλήθεια). ὝΠΕΙΕ 15 ποϊβίηρ 
ΟΥ̓ τοὰὶ γονούθηοθ ΟὐΓἩὁ ϑΞοΓ ΟΊ 5η655 ἴῃ 8 ννογάϑ, 
511}} 1655 οὗ ἅνγοθ.0 Ηδ ἀοδϑ ποῖ 5Πδρϑ, ὄνθῆ ἴῃ 

ἴῃς ᾿δουγφῆΐ, ἃ βυδ)οςὶ ἔοτ δαττιθϑί πα ΓΥ, 
αἱ Π41Ὁ βδάϊγ, ὨΔ]Ε σγπίς δ! νυ, ἱπΊρ}165 ἰδὲ ὄνεῃ 

ἰῃ ογάϊμᾶγυ πιδιίογβ ἴγυ ἢ 18 υπα(ίαἰ πα 6. Ιξ 
ννᾶβ8 50 δυάθηι!Υ ἴο ἢἰς πλϊπὰ 'ἰπ {πὸ πιδίζον 
Ὀοΐοτγο Ὠίηι ; Ὀυΐ 80 πηυςἢ δ ἰοαϑὶ ννᾶ5 ρἰδίη ἴο 
ἢ15 Κοπιδη οἰθάγησββ οὗ υἱβίοη, {πδὲ ἴπῸ ῥτγὶ- 
ΒΟΏΘΓ δοσιιδοὰ ὈΥ ΗΐΚ5 σουπίγυπιθη ννᾶ5 ΠῸ 
ἸΕς 4] ἱπίγίσυοσ. Ηεὀ τποτοίοσε ᾿πιρδ ΠΕ }Υ 

φρχο ΟΥ̓ τὸ Ὄχαπιϊπδίίοη ννῃῖςἢ ᾿δΔά (85 ἢ6 
ἔδηςϊε) 5μεννῃ Εἰπὶ ἐηου ἢ ἴο ἀεςιἀς [με οᾶϑε, 
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-" Μαῖς, 
27. 18. 

18. τυ ἢ ἡ Απά νῆεη ἢς ἢλά 3418 τῇ 5, 
ἢς ννεηΐ ουξ Δραίῃ υηἴο πε [ενν8, ἀπά 
δα ἢ ἀπίο τπεηι, 1 πηά ἴῃ Βἰπι πὸ 
ἔδλαϊι αἱ αἱ, 

9 ἤΒυῖ γε δᾶνε ἃ ςιυβίοπι, [παῖ 
Ι 5ῃοι]ά τγεϊθαϑα ὑπο γοὺ οἷς δἵ 

[παῖ ΒΘ ΤΏΔΥ ΟὈϊδὶπ ἴΠ6 τοϊθαϑο οὗ [65:15 1ξ ροϑ- 
5:1016. (αὐγῇ. ἃ [,ρίἀθ γίνοβ δὴ ἱπιθγοϑίίηρ 
ΘΕΓΙΘ5 οΟὗὨ Δῆϑυνοιβ ἴο ἴπ6 αυεδίίοη, “Ναὶ ἰ5 
συ ἢ ὁ" ἔγοπι οἰδβϑισαὶ δηὰ ραϊγϑίὶς νυ τίἴοτβ. 
ΤΠοΟυΡῈ ΠΟΥ ἤᾶνε πὸ ἀΐγεςϊ σοηποχίοη ἢ 
Ρηδίοβ (πουρ ἢ ΠΟῪ νυ 1}} γτερᾶγ βἰυάγ. 

ἼΠΟ βεηάϊηρς ἴο Ηεογοὰ {{μ|Κ6. χα. 6 85) 
τηιϑῖ δα ρἰδοθὰ Ὀεΐνγθεη υνν. 37, 39. 

4. τὉτ᾽ΌἊΌΆἊ. ,8--4ο. ἢπηιίῥοωΐ ἐδὲ Ῥγαίογμρη. ΤΡὲε 
)μάσνιεη! ΟΥἹ Ῥιίαϊς ἀπά ἐδὲ ἡμάρνγιοπί 97 ἐδε 
εαυσ. {δὲ σεπίοπεο, ἐδε οὗν, δὲ ἀωπαμά, 
οι πα Βαγαόῤῥω:. 

88. “1πώ4 «υδεὲπ... ὝΦὝδο ἱπεϊάδηὶ (Πδξ 
[οἸοννθ 15 4 Ἴσογηρ]οῖο γενοϊδίϊοη οὔ ἃ νγεᾶκ 
ὙΟΓΙΑΙΥ σμασγαςίοσ. Ριαί δά ἀγοβοθὰ ἢ πλϑοὶ ἢ, 
85 ᾿ἴ ϑδθπιβ, ποῖ ἴο [Π6 ᾿οδάϊηρ δοσιιβοῖβ οὗ 
]εϑὺ5 (ἐρε ῥὶσ δ-ρβγίον!. ἀπά Ῥῥαγίεε), Ὀὰϊ ἴο 
(86 στον ἃ ννῆϊοἢ δὰ πον ψαϊμεγοὰ τουπὰ 
ἴπεπι. Ηδε {πιϑιθα {πὶ Δη ὀχργοβϑίοη οὗ ροριι- 
ἴΥ ἴδοι! πρὶ ννου]ὰ δηδῦϊς ἢίτπὶ ἴο ἕο] ]ονν ἢἰ5 
οννη ᾿υάεπηοηΐ ννΠπουΐ Ἰπουγτίηξ ΔΠΥ ὑπρορυ- 
ἸΑτγ. ΗὸὌ ἂν {παῖ [6βι}5 ννᾶ5 δου ἀθητγ τΠ6 
υἱοῦπη οὗ ἃ ρα (Μαῖῖ. χχυὶ!. 18), ἀπὰ ρϑῖ- 
ἢδρ5 οὗ ἃ 5118}} ραγσίγ. Μογξδονεσ ἴδε ἐδϑειναὶ 
ΔἰΙοννοά ἢἰπὶ ἴο εἴεςϊ 5 ρυγροϑὸ ψ πῇ πουΐ 
ΔΌΞΟΙ ἴον ϑοίτης δος ἴπῸ ϑοηΐθσηςθ οὗ ἴδ 
δδημοαάγιη. Ηθ ϑυρρεϑίβ ἰπογοίογε ἴΠπαϊ [655 
βῃουϊαὰ δ τοϊοαϑθὰ δοσογάϊπρ ἴο (ἢ6 οσιισίοπι οὗ 
ἴπε Ῥάβϑονεσ. Ετοπι ἴῃ6 παγγαῖϊνε οἵ 581 Μαγκ 
1 ἀρρϑᾶγβ δὲ τπ6Ὸ ἀσπιαπὰ ἔογ ἴπ6 ἔμ] ]πηοπξ 
οὗ [15 δεῖ οἵ ργδςθ ννὰβ ἢγϑθι τπηδάθ Ὁ. “Π6 
τυ τ θ" νῆο δὰ σοπὶθ αρ ἴο ἴπ6 σονοῦ- 
ΠΟΙ ἤοι56 (ἀναβάς, Ματκ χν. 8), δηά [ΐ 15 
ποῖ ὉΠ] Κοὶν τπδὲ βοπια δὶ ἰεαϑὶ οὐ {πὸ ρβορὶθ 
δΒορεοὰ ἴῃ τπ|85 ΨΥ (ἰἰκὸ Ῥι]αῖε) ἴο ἀδ νοῦ 
16ϑι.5.. ὙΠῸ πᾶπῖὸ οὗ ἃ ποίογοιιβ συ πλϊ Π8] ννᾶ5 
σουμ]οά νυν ἢ παι οἵ [6515 (Μαῖϊ. χχυι. 17) 
{μαι τῃ6 νυϊϑῃ οὗ [η6 ρεορ]θ πιῖρῆς Ὀ6 Ἔχργεβϑοὰ 
Το ἀδοϊθνοὶγυ. ν Πθη {Π6 οποῖςε ννα5 ρυϊ 
ἴο {δοπὶ ἵπεγὸ ννᾶβ8 ἔος ἃ ἔπιε ἃ ἀϊνίβίοη οὗ 
ἔεο]ηρ, οΥ ποϑιϊδίίοη (Μασζκ χν. σσ, ποῖε). Αἱ 
ἰεησίῃ ἴδε δἰχἢ-ΡΓεβϑῖβ ὑγενδιϊθά (οοπιρ. ςὮ. 

5τ. ΙἸΟΗΝ. ΧΝΊΙΠ]. ν. 39, 40. 

τε ρϑβϑονεῦ: Ψ1}} γε ἐπεγείογε τῆδι 
Ι τεϊεαϑε ὑπο γοιι ἴῃς Κίηρ οὗ τῃ6 
]ενϑὶ 

40 “ὙΤΠεΠ οὐεὰ τΠῸγ 8]} 
ϑαγίηρ, Νος τῇϊβ πιδη, δυς Βαγαθθδβ. ἢ 
Νον Βαγαῦῦδϑ ννᾶ8 ἃ γοῦῦετγ. 

χὶχ. 6), ἀπά Ῥιϊδίς νγᾶβ ἔεη ονογροιννεγεὰ ὉΥ 
[6 ΡοΟρυΪΑΓ σσΥ, ἔτοπι ἢ ἢ 6 δά ἐχρεςϊοα 
ἴο οδίδίη σοηνεηϊεπῖ σδυρροῖ. Ηὀς διδά πο 
βττηπθ85 ἴο βρρογί ᾿ἰπὶ ἤθη ἢΪ5 ϑδεῆοπιο ῃδὰ 
(αἰϊδὰ ; δηὰ δὲ ἰαϑὲ, Ὁ. ἃ βίγδηρε Ἰγοωυ, 6 νγλ8 
ἐοτοθὰ ἴο γοίθαϑο ἃ πιᾶῃ δι} οὐ 1ἢδ νοΓῪ 
ἔοσπι οὗ οὔπιὸ ψῃις ἢ [86 σοῦ ῥγθϑῖβ δά 
π|οά ἴο ἔδϑοΐθῃ ὕροη ΟΠ τὶϑί. 

1 Μπά ἐπ δίνι πὸ ζαμί δα 411 1. Μπά πο 
ΟΕ δΣ 0 (ΟΓΥ ΟΥ̓ :16) ἐ" δὲένι. ὙἴΠΕ ργοποῦηῃ ἰ5 
εἰ ρῃδιὶς ποῦὲ δηὰ χιχ. 6 (ποῖ Ἰπ χίχ. 4), ἀπά 
ςοπίδίη5 8η ἱπιρ εὰ σοηΐγασί Ὀεΐννθεη ἴῃς ρᾶγ- 
αἰζδηβὶρ οὗ ἴῃ6 ῥγιθβδῖβ δπὰ ἴδε οδὶπὶ 7υἀρ- 
τηοηΐ οὗ [δε Ἐοτηδῃ ΣΟΥΘΓΏΟΓ. 

89. αἱ ἐῤε ῥασουεγ] ὙΠΟ οσυβίοπι 15 πηδὰδ 
ΠΟΤ βΈΠΟΓΑΙ ἴῃ δὲ Μαιίζῃενν (χχνὶϊ. τς) δηὰ 
81: Ματγκ (χν. 6), "" δὲ ξεαβὶ {ἰπγε᾽" (κατὰ ἑορτήν). 
Νοίπίης 15 Κπονγῃ οὗ ἴῃ οὔκίη οὗ {πε εἰ15» 
[οΠΊ, ΠΟΓ ἰ5 ἰζ (45 [ᾶΓ ἃ5 ἀρρεᾶγβ) ποίἰςϑὰ δηγ- 
νΠοτο οχοορί τῇ ἴπ6 Οὐοβρεῖὶβ. Οοπιρ. Μαί. 
ΧΧΥΪΙ τς, Ὠοῖδ. 

ἐδε Κίης οὔ δε ὕεαυ.1 ΤῊΝ {16 15 ργο ΔΟΙΥ 
ιϑοά, 45 δἰεογνναγάς (χιχ. 19), ἴο ἴῆγονν σοῃ- 
ἰεπιρί οὐ ἴδε ργεϊθηβϑίοῃβ οὗ ἴδε [ονν 5} ἰεδλα 4 
ΕἼ5. 

40. Τδεη γί ἐδὸν αἱ ἀραΐη... 
οσιϑὰ οἷν ἘΠΘΙΘΙΌΣΘ ἀγαὶπ νυ ἢ (Π6 Ἰοιὰ 
ΟΥὙ ννὨισἢ νν}}] πιαῖκο 1561 Ποραγὰ (ἐκραύγασαν). 
(ὐοπῖρ. χὶ. 43, Χί!. 13, ΧΙΧ. ό, 12, 1ς. ΤΠ 
Ρθορΐο, ἰῃ 5ρ1ἴ6 οὗ {ποῦ ἰδῖα δ Πυ 5: 45Π|, νγΈσῸ 
ἀτίνθη Ὁ (ΠΟΙ 5616 5 Πορθβ ἴο Ῥτθίοσ ομθ ννῇο 
Πδὰ δἱ ἰϑθαϑῖ ἀδοπϑρὰ ἴπ6 Κοπιδῃ μονγοσ ἴο {ΠΕῚΓ 
ἀϊνὶπο Κίηρ. 

ασαϊη] Τῆς νογὰ 15 ἃ βίηριυϊαγ πιλτκ οὗ [ῃς 
Ὀτον!γ οὗ 81 [Ὁ η 5. παγγδίϊνο, νυν! ἢ 550 Π|65 
τους ἢ 85 κπονῃ. ὉΠ6 ῥσγενίοιβ ἀδπιδπάς οὗἉ 
[Π6 ρδθορῖθ ἤανὸ ποῖ Ὀδθη ποίοεα ΌΥ ἢ] η1. 

α ΓΤ Οπο οὗ ἐποϑα ουϊαννβ νγηο ποῖ 
ὈΠΙτεαυσητΥ (Αςῖβ χχὶ. 28) σονογοὰ {πεῖν νἱο- 
Ἰεῆσο ἢ ἃ εἱοῖκο οὗ ραϊ Ποσῃ (οοπῃρ. ΓΚ 
ΧΧΙΪ, 19; Ματῖκ χν. 7; Μαῖϊ. χχν!. τό, ποῖο). 
ΎΠΕΓΟ ἰ5 δΔη ἱπηργεβθῖνα ραίμοβ ἰῃ ἴμὸ Ὀγεΐ 
οἰλυθθο. Οομῃρ. χἰϊ. 20. 

ΑΠΒΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΘ οὐ (ἨΗᾺΑΡ. ΧνΙΠ.- 

1... .-,.4, Ι ἰ5 ἰπίογοδείηρ ἴο σοπηρᾶτο 1ἢ6 
παγγαῖϊνοβ οὗ ἔπ 1 ,οτγά 5. {πὶ ργεβογνοὰ Ὀγ (ἢ 
Ἐνδηρο σῖ5 νι ([Π6 σ]65 ἰδ !ἀ ἀοννη ἴῃ [ονν1ϑἢ 
ἰγδάϊτιοη ἔοσγ ἴθ οσοπάπςοϊς οὗ 5συςῇ οᾶ865. [1 
ΤΑΔΥῪ Ὀδ6 ἱπΊροβϑιῦ]α ἴο ἀείοττηῖπο ἴΠ6 ἀπιυγ 
οὗ {π6 σοηίοηϊβ οὗ [6 ΜΊβππα, Ὀυϊ τπς ξοϊϊονν- 
ἴηξ Ὀτιοῖ βυ πη ηΑΓΥ οὗἔὨ ἰδ6 σοηϊοηίϑ οὗ 6 Τ γτὰςὶ 
ΦΟΔΠΠοαάγίη,᾽ 50 ἔὰσ ἃ5 ἰ8ῈῪ ὉδΑσ Ὡροη ἴδο βυὺ- 

ες, ψν}}} ὁἤθνν ἰπ ννῆδῖ γοϑροείβ ἴθ ρὑτγοςθοά- 
ἱπεξ 25 ἴο {πὸ 1,ογὰ ἀργοοὰ ἢ δὰ αἰογοά 
ἴτοπὶ νν δὶ νγᾶβϑ γεοοίνθα 85 ἰδνν δί ἃ νΈσῪ ΘΑυΪ 
ἀδῖο, 

(δρίιδὶ οἤδξηςεβ νγοσε ἰσγιοὰ ὈΥ͂ Δῃ 4596 ὈΪΥ 
οὗ τννοηϊγο-ῖῆτες (οἢ. Σ ὃ 4): ἃ ἔδἰ5ϑε. ργορδεῖ 
οοιϊὰ Ὀεὲ το ΟΠἿΥ ὈΥ ἴῃς στοδί δαπῃράγιῃ, οἵ 
ΔΒΘΘΙΔΌΪΥ οὗ δενθηίγ-ηα (ςἢ. Σ καὶ ς). 

ἴῃ. " Αεὶς 



51. ΙΟΗΝ. ΧΝΙΠΙΠΙ. 
ὙΠΟ υυἱἕμεβθος ΤΕγῸ 5[ΓἸΓΕΥ δηά ϑεραγαίοῖγ 

ὀχδλπ)ϊηθὰ ἰῇ 411] σδϑε5, δηά (δὲ δρυθεπιοηΐ οὗ 
ἴννο νγᾶ8 μοὶ ἃ ἴο ὕ6Ὲ υδιά (οἷ. 4 8 6; εἢ. ς 
δὲ χ 6... 

ἴῃ σδρίίΑ] ολ965 πὸ νυ! 6 5565 ννΕΓῸ Ξροθς Δ }}} 
οπδιροὰ 845 ἴο {86 πιοιηεηῖοιι8 σοηϑοι υδηοοθ5 
οὗὨ {δεῖν τοβε που, ἂπὰ σδυϊοπθὰ 845 ἴω {86 
ΡΕΤῚ] οὐἩ ἀεβίγογίπρ {{{π| (οἰ. 4. ὃ 5), ἀπὰ ἘΠΕΥ 
ΘΓ ἴο 54Υ ΠΟΙδΙΠΡ ΌΥ Τοη͵δοίιγο ΟΥΎ ΠΘΑΓ- 
ΒΔΥ. 
Το ἡυάρεσ 5δῖ ἴῃ ἃ ϑοπηϊείσοϊθ, {Π6 ργοϑι θη 

Ὀεΐης ἰῃ {86 τι ἀϊς, 8ὸ ἐμδὲ 41} πηϊχῃς ὈῈ ἕδλοθ 
ἴο ἔδος (εἢ. 4 ὃ 3). ὶ 

ἴῃ ςαριζ] οᾶ565 νογυ την νγᾶ5 50 διτδηροά 
ἃ5 ἴο ξῖνε ἴπὸ δοςσιιϑεὰ ἴῃ Ὀεηοβί οἵ {πὸ ἀοιυδῖ, 
δὰ ψ ἢ [Π15 νίενν ἴΠ6Ὸ νοΐεβ ἔοσγ δοαυϊίδὶ 
ννεῈ ἴάκοη ἤγϑὶ (οἷ. 4 ὃ 1). 

ἴῃ εἶν! οᾶ565 τῆς {τὶ πιρἢϊ δ σοηξ πυρὰ 
δηά ἀεοϊάοὰ ΌΥ ηἰρῃῖ; δηά ἃ ἀθοϊϑίοῃ εἰζ ποτ 
ὙΨΑΥ τα ξῆϊ θὲ κίνοῃ οὐ ἴθ ἀδὺ οὗ πὰ]. [ἢ 
οδρίϊδὶ οᾶ5658 ἴῃ {ΓἸ4] σου]ά ἰάκὸ ρίδος οἡἱΥ ὉΥ͂ 
ἀλγ; δηὰ ννῃϊ]α δὴ δοηυϊία] πισῆϊ Ὅδ6 ργοὸ- 
πουποράὰ οἡ ἴδ ἀδλὺ οἵ {Π|4], ἃ ϑοηΐεηςθ οὗ 
ςοηάἀοπηηδίίοη ςοι]ὰ ποῖ Ὀδ φσίνϑη [}}} [ἢ ποχί 
ἀλγ. Ἠδξηοδ συςῇ ςᾶ565 οουϊά ποῖ Ὀε ἰΠοὰ Οἡ 
186 εἐνὸ οὗ ἃ ϑδαδθδίῃ οἵ οὗ ἃ ἔεαϑβὶ (ςἢ. 4 ὃ σ: 
σοιηρ. ςὮ. ς 4). 

ἔνθῃ οὐ ἴἢ6 ΨΑΥ ἴο Ὄχϑου(ίοη ορρογί γῇ 
ν»ϑ δίνεη ἴο ἴπο σοηάοπιηθά, ἔουγ ΟΥ ἢνδ 
Ἐπιεβ, 1 Ὡροὰ ννόγθ, ἴο Ὀτηρ ἔογνναγὰ ἤοϑὴἢ 
ΡΙΘα5 (οἢ. 6 ὶ 1); «πὰ δὲ 1ῃ6 ᾿λϑῖ ἢ6 νγᾶϑβ 
υγρεοὰ ἴο σοηϊεβϑίοπη, ἴμαϊ ἢδ της ηοΐ Ὀ6 Ἰοβῖ 
Πογεαῆεῦ (ςἢ. 6 ὃ 2). Α ΟΥ̓͂Σ ρῥτγεοθάοα {πὸ 
ςοπάεπιπαά, Ξαγίηρ, “Α. Β. ἴῃς 5ὁοὴ οὗ Α. Β. 
ἔουϑ ἰογἢ ἴο Ὀδ Ξσἰοποδα ἔοσ ϑδιιςἢ δηὰ ϑιισῆ δη 
οἴδξηςο : ἴΠ6 νν]ποϑϑος ἅγὸ (. αηὰ Ὁ. [Ὁ δΔῃγ 
ΟΠΘ σδῇ ρῥγονθ 5 Ἰηποσδηςθ, ἰεῖ ἢΐπὶ σοηιο 
ἔογυνατὰ δηά ρίνε ἢΪ5 γεδβοῃβ᾽᾽"" (εἢ. 6 ὃ 1). 

Ιῃ ολϑ65 οὗ ὈΪΑΘΡΠΘΙΔΥ ἴῃ6 νυ πεβϑοθ ὑνοσὸ 
ΓΙ ΟΓΟΊΒΙΥ οχαιηϊηθά 45 ἴο ἴδο ὄὀχδοΐὶ ἰδηρυᾶρο 
δορὰ ὈΥ ἴΠ6 δοσιιϑοά. [Ὁ {Πεῖγ ονιάθηςσθ νγᾶ8 
ἀοβηϊίο {Π6 ἡιάροθ βἰοοά δπὰ σϑηῖ Ποὶγ ψχὰγ- 
τηθηΐβ (ςἢ. 7 ὃ 4). 

ὙὟΒε ὈΪΑΒρΠοπιοσ νγὰ5 ἴο Ὀε 5ἰοποὰ (ςἢ. 7 
ὃ 4). ΑΠετῖ ϑβἰοηϊμηξ 6 ννᾶβ8 ἴο ὈῈ6 ἢυσης ὕροη 
ἃ εἰυθοῖ (ςἢ. 6 ὃ 4), δηὰ ἴλκοη ἀον Ὀεΐοτα 
πἰσῃξ (.4.) δηὰ Ὀυγιεὰ ἴῃ ἃ σοπιπιοη ρτανὸ 
ργονϊἀθὰ ἔογ (6 ρυγροϑε (ςἢ. 6 ὃ 5). 

18. εγεηδουτγν (' Ε5358] 8ιγ 1 Ἢ ἰϑίοίσο οἱ ἴα 
Οέορταρἢϊο ἀθ 'ἴὰ Ῥαίοβδιηθ,, Ῥαγίϑβ, 1807) Ὡς 
οδ] θὰ δἰϊοπίίοη (ρρ. 466 ΗΕ.) ἴο 4 τεπιαγκδ]6 
Ῥάβϑλζε οὗ [πὸ Ταϊπιιά (1]εὉ. Ταδηῖῃ,᾽ τν 
8), ὙνὩ]Οἢ πιοηιοηβ ἴπαΐ “οη (ἢ6 Μουηΐ οὗ 
ΟἸτνεβ ποῖ ΓΟ ἴννο “δάσρ, υπάογ οθ οὗ 
ν ἢ ἢ ογὸ ἔουγ Ὀοοίῃ5 (5ῆορβ, Γ1")Π) ἔον 
ἴπ6 5416 οὗ οὐ͵θςῖ5 θα}! ρυγο. [ἢ οἠδ οἵ 
1Π|686, ρίξεοῃβ ϑηου ἢ νγογὸ βοϊά ἔογ ἴῃς 88ςτὶ- 
ἤςες οἵ 41]1 [5γ86]." Ηδ Ἴσοπ]εεσῖιυτγοβ {πὶ [Π656 
Ὀοοίἢ5 γεγο [ρατί ΟἿ] "ἴδ ἕδπιουβ Ὀοοίἢ58 οὗ 
πε 80η5 οὗ ΗἩδηδη (Απη85).," ἴἰο ννῆϊο ἢ (ΠῸ 
ϑδημοάγη τοι γοὰ ἤδη. ἴα Ἰο ἴ86 σΠΑΠΊθΟΓ 
“ (42 " (5.66 Αἀά. Νοῖδ οα συ. 31). ὍΤδὸ 
ἰάοπε βοδίϊθη 8εθπι5 ἴο Ὀ6 νΕΓῪ ρἰδυπί ]ς, ηοῖ- 
ὙΠ Σιδηάίης Κοὶπλ᾿5 ρεσεπιρίοσυ σοηςΓδαϊοὕοη 

(ι. 352, ποῖο). Ὑεῖ 866 [6 ποίε οἡη Μαΐξ, 
ΧΧΥ], Σ. Βυῖ ὙὙΠΟΙΠΟΥ “ἢ6 ὈοΟΙἢ 5" ὑγοΓῸ 
οὐ ἴδε Μοιιηῖΐῖ οὗ ΟἾῖνεβ οὐ δάϊοϊπίηρν [ἢ 6 
ἰδ ρ]ο, ἴῃς ῥΙδοθ νγὰβ ἵμε ϑεδΐ οὔ ἴπε ἀοπιλϊπαηΐ 
ἔλεϊιοη οὗ Αῃηδ8, (δ6 Τοπῖγο οὗ {ποῖγ ἢιοῖ- 
το οὶ γγάπηγ. ὍΤῊδ πἰροϊ πιθοῖηξ οὗἉ πιο π|- 
θεῖ οὗ {ς ϑαπδοάτίη ἔδνοιγαῦϊο ἴο {Πεῖγ 
ΡΟΙΙΟΥ ψουϊά {δογείοσο ἡδίιγα! γ ὈῸ δεϊὰ 
(Πογθ. Ὑπὸ σορυ αγ πιροϊϊης ἰῇ [86 ΠΊΟΙΠΙ ΠΣ 
οὗ ἴπ6 σοὶ Ὀοὰγ (Μαῖϊζ. χχνὶϊ. 1) νγᾶ8, οἡ 
ἴδε οἴδεν παπὰ (89 1 ἀρρθβγϑβ), μοὶὰ 1η ἴδθ οἱὰ 
Ῥίδοθ οὗ δϑϑθῃὶγ, “ ΟδΖιῖ ἢ" (Μεαῖξ. χχνι!. ς, 
ῥίψας ἐν τῷ ναῷ). ΤὍῆε ἰδῆρυδρε οὗ 81 [νυκς 
ῬΟΙΠίβ ΟἸἰΘΑΥῪ ἴο {Ππ αἰογοηςο οὗ ρίας οὗ [ῃς 
ἵννο ἐχδη)πδίϊοῃβ (χχί!. 6ό, ἀπήγαγον εἰς τὸ 
συνέδριον αὐτῶν, 838 σοηίγαϑίοά ψ»Ἱ ΧΧΙΊΪ, «4, 
εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχιερέως). Ῥετγδᾶρθ [ξ 
Ὑν}}} ὈᾺῈ εξ τηδὲ ἴῃ6 τοσογὰ ζ41}5 ἰῃ 50] πιη Υ 
᾿ξ (Ὡς Μοιηΐῖ οὗ ΟἸῖνε5 ννᾶ5 (ἢ οὔθ 5οεηθ οὗ 4}]} 
πο ἐνθηΐβ οὗ 16 πίρῃζ. Ἐνδη (πὸ πχεπίϊοη οὗ 
Κιάγοη ΌὈΥ ἴδ6 ϑεσοῃάδγυ δηὰ Ρορυ ϊᾶσγ ΠΑΠιθ 
οὗ 1πΠ6 “ γανίῃο οἵ [ἢ "ΤΏΔΥ οσοηϊλίη Δη 
ΔἸ]ϑίοη ἴο ἃ ϑοδηἋ8] [6] 45 ἃ ζυίενοιιϑ Ὀυγάξῃ 
αἵ ἴπε {ἰπι6ὸ νσῆοη ἴθ ῥγιοϑίβ ραϊποὰ νυθδ ἢ 
ἔτοπι [ἴῃς 5δἷθ οὗ υἱσῖ! 5 ὈὉΥ (Π6 “ἵν νο Ἴδάδγϑ." 
“Το ὈοΟΙἢ5 οὗ ἴῃς βοη5 οὗ Ηδηδη,᾽" γα ἀπίοη 
δ άς, "ἐννόῦὸ ἀδϑίγογοα [γος γϑᾶῦβ ὑὈεΐογε ἰδθ 
ἀοδίγυσίοη οὗ [Π6 ἰεπιρὶ6 " (δ γεηθουΓᾷ, 
Ρ. 468). 

17, 18, 26δ---47. ὙΠ ἀϊ ἔδγθηςθβ ἴῃ 6.41], 
ὙὮο οσσὺγ ἰπ {πε τοοογάβ οἵ (6 τὨγθοο]ὰ 
ἀσπίδ] οὗ ἴῃς [ογὰ ὈΥ δι Ρείεγ, οἴει ἃ ἰη- 
Ευ δυὶγ ἱποίγυςῖινο συ δ)οσὶ ἔογ δἰυάγ ὍΤΠο 
ἔλεϊ ἰ5 οὔε οὗ ἴδ νϑγῪ ἔονν τοϊδίοἀ δὲ ἰδηρίῃ 
ὉΥ {πὸ ἔουγ Ενδηρο ϑίβ, δηὰ ἴξ οἴου ἃ σγιςῖδὶ 
(ε5ζ ἔογ ἀοίοιτηϊ ηἰηρ, ἴῃ 80πΊ6 ἀϑροςῖβ, [6 οδδ» 
τασῖοσ οὗ ἴπ6 παγγδί᾽νοϑ οἵ [6 Οοϑρεΐβ. 

1 πυϑὶ Ὀ6 ῥὈγοπηϑοὰ :--- 
:. Τμδῖ οδοὴ Ενδηρο δὶ τοοογάὰβ {86 ργθὸ- 

ἀϊοϊίοη οὗ 4 [πγθοίοϊὰ ἀθηιαὶ :--- 
Μαεῖϊί. χχυὶϊ. 34 ("Ὀείοτε ἴῃς σοςκ στον ἴδου 

584]: ἀθὯΥ πιὸ ΣΉ 
Μαχκ χὶν. 20 (“" δεέογο ἴπε σοςκ Ἵτονν ἵννο8 

ἴδοι! 5Π.411 ἀθὴγ πιὸ [ἢτις θ᾽). 
[Κὸ χχί!. 24 (πε σοοῖκ 584}} ποῖ Ἴσον 

1Π15 ἀδὺ ὑπῸ}} ἴποὺ μιαϑὶ [ἄγος ἀθηϊοὰ {παῖ 
ἴπου Κηοννοβ πι6᾽)). 

]οδη χῆὶ. 418 (“1δο σοςκ 5841} ποῖ ογονν {Π] 
ἴπου Ππαϑὶ ἀδηϊοά πη [ἢγιςθ᾽). 

[η 81: Μαίίον δηά 81 Μαγκ ἴπε ργοαϊοεϊίοη 
ΟςΟΌΓ5 αἴζεσ ἴδε πιοηΐοη οὗ ἴῃ ἀσρατίυγο ἔτοπὶ 
{Π6 Ὡρρὸῦ τοοπὶ; ἴῃ 88 [ἰκὸ δηά δῖ οῦη, 
ἀυτγίηρ ἴα δεσουηΐ οὗ ἴῃς ϑυρρεσ. Τἢδ ρᾶΐ- 
τἰοἰος οὗ σοπποχίοη ἴῃ ἴῆς ἤγϑὶ ἔψο Οοϑρεῖβ 
Ἔ{ἢρη " [81 Μαίίπονν}, “ δηὰ " [51 Μαγκ]) 
ο ποῖ τράγο, μου ἢ ΤΟΥ͂ ϑυρροϑῖ, ομγοηοΐο- 

εἰς] ϑθοηυδηςθ. ὙΒοῖὸ ἰ5 πο αἰ ΟΪ Υ ἴῃ 5ιρ- 
ἴῃς οἴ πον (παῖ {ΠῸ τοςογά οὗ ἴὴ6 ννογἀβ. ἢ88 

ἅῶι ἰγαπβϑροθοὰ ὉΥ δῖ Μαῖϊμον δηὰ 81 Μᾶτκ, 
ΟΥ ἔπαὶ πὸ ργοάϊοϊίοη νγ85 τεροαϊθά. ϑδυςῇ 
τορει οη5 Ὀοϊοηρ πδίυγαὶ Υ ἴο ἃ οὔϑὶ5 οὗ οοῃ"- 
ςοηϊγαϊοα οχοϊεπιθηΐ. 

Δ. Τμδῖ οδοὴ Ενδηροὶ δὶ τεσογάβ ἴῆγες δοῖ8 
οὗ ἀεηῖδὶ :--- 
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Μαῖ. χχνΐ. 70, 72, 74. 
Μαχκ χιν. 68, 70, 71. 
[υκὸ χχὶϊ. ς7,), 48, όο. 
]οδη χνὶϊ!. 17, 2ς. 27. 

ΎΠΟ διθὶ ἰἴγοο Ενδηρο ἰσῖ5 βρθο δ ΠΥ ποίΐοδ 
[86 Δ] ΒΙπιοπὶ οἵ (6 ργεαϊοϊίοη : Μαῖξ, χχνὶ. 
751; Μαῖκ χίν. γ2: 0κὸ χχί!. όΣ. δῖ [οὔη 
ἀοε5 ποῖ, (πουφῇ 6 ΟὈν!ου 5}. τος 8}}5 6 ννοτ8 
δροίθῶ : ΧΥΙΙ, 27, οοπιρατοὰ ψἱἢ ΧΗ. 28. 

[ πιᾶὺ ὃς δάἀδὰ τπδὲ ἴπΠ6 παγγδίινεβ οὔ δῖ 
Μαῖϊδεν δῃά 81 Μαγκ γοργοϑεπί ἱπ ἴῃς πιδίη 
οπο οτἱρίηδλὶ. ὍΠὸ παγγαῖϊίνοβ οὗ δῖ [ὺκΚ6 δπὰ 
δὲ [οδη ἂἵὸ ἱπάθρεηάδηξ οἵ ομθ ἃποίμεσ δηὰ 
οὗ ἴπ6 οἰδεῖ ἴννο. 

ὕπάεν {πόϑὲ οἰγουπιδίδηςοβ ἴδθ αιυεβίίοη 
Ατῖβεβ (1) Ὁ βεΐμον [86 ἔουσ Ενδηρο 55 τὸ. 
ἰλῖθ ἴπ6 βδάπι6 ἴἤγεθ δοεῖβ οὗ ἀδθηΐδὶ ; δῃά [ἤθη 
(1) ἰξ 80, συν ϑοῖποῦ της ἀϊβογοησοβ ἴῃ ἀείδιὶ 
δάχηϊξ οἵ Ὀδίηρ τοοοης δα. 

[1 ΨΗῈ] Ὀ6 πιοϑὲ σοηνοηΐθηΐ ἴο ὀχδπλῖπό ἴῃ 
ϑδισςοδδίοη [δ6 ἔουῦ πδύγαῖϊνοβ οὗ [ῖἢ6 ἤγϑί, 
βοοοηά, δηὰ {πιγὰ ἀδηϊδὶβ, ποιοίη [Π6 5ἰψηϊῆ- 
οδηΐ ρΡοϊηῖβ ἴῃ Θδςἢ. 

(Τά δ!᾽ε 4.) Ηδετὸ ἴδοτὸ ἴδ ἃ ἀρτϑοπιεηΐ (4) 
85 ἴο ἴδ ρἷαοθ οὗ {π6 ἱποϊἀδηΐ, (ἢ σουτί οὗ τῃ6 
ΒΡ Ὦ ῥγοϑί 5 ραϊδοθ, "" ουϊδι 6) δηὰ “" δεποδίἢ ἢ 
(ἢδ γτοοπὶ 'π ψ Ὠ οἢ (ῃ6 [,οτὰ νγ85 Ὀοίηρ Θχδπη» 
ἰηθα, ἀπὰ πιοτὸ ραγιἰςυϊαγὶγ Ὀγ “86 γε ΒΘ ἢ 
δά Ὀδεη ᾿ρῃιοά ἴποτθ. δὲ [οὔῃ πηεπίοηβ [Π6 
εἰ φἰδηάϊηρ ΌΥ ἴπ6 ἤγτε" δέξγ ἴῃο ἔδοεϊ οἵ (δς 
ἀδηϊαὶ, Ὀυΐ νἀ  ΠΠῪ ἴῃ σοπποχίοη ν ἢ 1. 

(δ) 4.5 ἴο ἴδε Ἑἢϊεῖ δοΐοσ, “4 πηϑι ἃ ̓"᾿ (παι- 
δίσκη), [ατποῦ ἀσβεπδοὰ ὉΥ 81 Μαιῖκ 458 "ἃ 
πιαϊά, οὗ εἰς δίρῆ ρτίοϑι," δπὰ ἀδῆποά ὃγ 8ὲ 
Οὔη 845 {πε τηδιὰ (δὲ Κορὶ ἴῃθ ἀοοτγ." 
ΠΟΙῸ 56 ποῖ ἴῃς |οδϑὲ ἱπάϊςδίίιοη (πδὲ (πὸ 

εἰ τη! 4" οἵ δῖ Μαίμον δηὰ 8.1 Μαγί οουϊὰ 
ποῖ δὲ πε ρογίγοβϑ. 

(Ὁ) 458 ἴο ἴδε ἔςϊ οὗ ἃ ἀϊγοςὶ δα ἀγεϑ5 ἴο 81 
Ἐείεσ, δηά οὗ ἃ σερΙῦ ΟΥ̓ πὶπὶ ἴο {Π6 ϑρϑᾶκοσ. 
Απά, ξυγίδοσ, ἔῆογο 15 ἃ βιιϑίδηϊ δὶ ἀρυοοπηθηΐ 
ἃ5 ἴο ψνΠδῖ ννᾶϑ 5διά. 

Οη τπὸ οἴμον Ὀδπά, (η6 δγυηορίϑῖβ βϑρθὰκ οὗ 
δ: Ῥοῖον 45 “" βἰτ(ἴηρ," 81 [οδῃ 85 “" σἰδηάιηρ," 
δηὰ (πὸ τγογὰβ στεσογάθα ἃγὲ ἀϊβεογεπί. Βιι 
{ποῖ ἰ8 πὸ ἀϊβἔἜεογεοηςοδ 45 ἴο {ἰπ|6.0. ὍΤΠ6 ἴποὶ- 
ἀρηΐ πιοπιὶοηοὰ Ὀγ 81 Μαίϊμενν δηὰ δὲ Μαγκ 
ΤΏΔΥ ἤᾶνθ οσουττοά δἵ ΔΗΥ {πιὸ ΔΠῸΥ δηΐσγαποθ 
ἱπῖο ἴα οουτὶ (Μαῖϊ. χχνὶ. «8; Μαγὶκ χὶν. 
44). 

(Τα ῦὶς Β.) Ησοτὸ ἴδ γοσογάϑβ ἅγὸ πηι ςἢ ΠΊΟΓΟ 
ςοτηρ  ἰοαἰοὰ : (4) Ἶο ρίδοθβ ἂτὸ τπθπιοπθά, 
[86 ““ἐογεσοουτί " (δὲ Μαγκ), ἢ νης ἴῃ 
“ὁ ρΡογοῦ ᾽ οἵ δῖ Μαίίδενν ἰβ ἴο Ὀ6 σοππηεοεῖοά, 
δπά (ἢ. ἤγο ἰη ἴδε οουτὲ ψϊο ἢ νγᾶ5 [06 ϑοθηθ 
οὗ {π6 ἔοττμοσ ἀσηϊδὶ. 

(ὁ) Μδηγ ροίβοῃϑβ ἴδίκο ρατῖ ἴῃ ἴπὸ δοςιυι38- 
Κἴοη οὗ δὲ Ρεΐογ : “{ΠῸ βδπὶς πιδι ἢ 45 Ὀεΐογδ 
(8ι Μαζί), “"δηοΐβοσ πιδὰ " (8: Μεῖζον), 
“ἐ Δηοῖ Ποῦ πηδῇ ᾽ (81 [κ6), ἀτὲ βρεςϊβοά, δπὰ 
δὲ ]οδη 884γ5, βϑΏΘΓΑΪΥ, “ΠΟΥ 5414," 2.4. [86 
Ὀγπίδηάοῦβ. 

Βυῖ 1 ΜῊ] 6 ποϊςοὰ {πᾶὶ 81 1Π|κὸ δοπθ 
βίηρ᾽ε8 οὗἵ οὔθ τῆδῃ ψῆο δα άγεβϑοβ δῖ Ροίοσ, 
δηὰ ἴο ὙΒοτα ΡΕΙΒΟΏΔΙΪΥ δὲ Ῥεΐος γερο. ΤῈ) 

ΤΑΒΙΕ Α. 

δηὰ Ὀγουχῆϊς ἰῃ Ῥεῖοσ. 

ΎΤΠο πιδιὰ (ποσείοσε ἴμδὲ Κκορὶ [6 ἄοογσ 

ϑδράᾶκο υπΐο πεν [πδῖ Κορί Ὁδη ΧΥ ΝΣ, χ6---τ8. 

[οι 
(6 ἀοοτ, 

[κὸ ΧΧΙΪ, ς ς--- 7. 

Ῥίον νγᾶ5 οἰ τἰἰπς ἴῃ ἴπ6 τη σὲ οὗ 
(ποτὶ [πη [86 σουγί], δηὰ ἃ ςογίδίη τηλιὰ, βϑοίῃς ἢὶπὶ 85 ἢ6 δα ἴῃ {πὸ ̓χδϊ 9 δὲ ἥγε, ἀνὰ ΘΑΣΤΏΘΘΪΥ Ἰοοῖ- ἴῃς ὕροη δίπι, 58], 

Μασκ χῖν. 66---68 ἃ. 

Α5 Ῥοῖοσ νγὰς Ὀδθηφδίῃ ἴῃ ἴΠ6 σουτί, 
τπογο σοϊποῖς οὔο οὗ ἴδ τηδὶ 5 οὔ Ῥεῖοῦ ννδγτηϊπρ δἰπιϑοὶῖ, 886 Ἰοοκοὰ Ὁροη ἢϊπὶ δηὰ 5αἱά, (6 ΒΙΣὮ ρτγίοβὲ ; δηὰ ψ θη 856 8ϑ8νν 

ἴδε 

Μαῖί. χχυΐ. όρ, 70. 

Ῥοῖον ννᾶϑ 5 τ πουΐ ἴῃ 
ςουζῖ, δηά ἃ ἀδλιλϑεὶ ολπιθ υπΐο ΠῖπῚ, 

541} ἴο Ῥοίεσ, 

ὅτ. ΙΟΗΝ. ΧΥΊΙΠ]. 

βαυϊης, 

Ατί ἰδοὺ 4130 οἣς οἵ [118 πιλη᾿ 5 
ἐἰδοῖρ 65 ἡ 

ΤὨ5 πιλη 4190 τνυᾶς ἢ δίτ,. 

Του 4150 νγαϑὲ ψ ἢ [6505 οὗ 
Ναζάδγοῖῃ. 

νὰ [εϑι5 οὗ 

ΤΏου «ςο νγδἷϑί 
Ολ):)εο. 

Ηϑς 5δῖἢ, 

Βυϊ δε ἀεηϊοά (ἠρνήσατο), 5Αγ͵᾽η, Βυϊ πε ἀεπιοὰ (ἠρνήσατο), βαγίης, 

Βυϊ Βα ἀεηίοά δείοτε ἴβοῖι 8]}, 
ΒΑΥΪΏΡ, 

νοπίδη, ἱ πον ἢ ποί. Ι δαὶ ποῖ, 

Ι κηον ποῖ, ποιοῦ υπάογοίδηα 1 
ψἢδὶ ποι βαγεϑῖ, 

[ποῦν ποῖ τνμδὲ δου δαγεϑί. 

...0 ΝΟ Βἰδηά- 

Νονν {6 ϑογσνδηΐβ 
ἴῃς, μανίης τηδάθ ἃ ἤτε οὗ ςοδὶϑ ... αὐ Ῥοίον ννὰ8 νν ἢ ἴδοι, βἰδηάίης δηὰ νναττηΐηρ ὨἰπΊβ6 }, 
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ὑνογὰς οὗ δοσιιϑδίίοη τεσογάθὰ Ὁγ δὶ Μαῖ- 
ἴμενν δπὰ 81 Μαγκ ἅγε ποῖ δάἀάἀγεβςοοὰ ἴο 81 
Ῥεῖογ δὲ δἷϊ, θυϊ βροκθὴ ἀπιοὴς ἴδ6 στοῦρϑβ 
οὗ ϑεγνδληΐβ, ἀπά 81 Μαχὶκ ἱπιρ]165 ἃ τορϑαϊοά 
ἀεηῖδ] (ἠρνεῖτο). ΤΟ νογάβ τεσοσγάσά ΌῪ δῖ 
]οῆπ δχργεβθ Ἀρρδγθηίὶυ ννμᾶῖ ννᾶβ βδὶ ἃ ὈῪ 
Βευεγαὶ. 80 «αἷβδο ἴπε ἀθηῖϊδὶ5 γεσογάθαά Ὁγ δῖ 
Μαῖζμενν, δὲ Μαγῖ, ἀπά δῖ [οῆπ, δὲ ποῖ 
Εἰνθη ἃ5 δά ἀγεβθθὰ ἴο ΔῪ ραγίϊει!σ ρϑγϑοῃ, 
85 ἴῃ {Π6 ΦΌΠΠΟΓ οᾶ96. ὙΠΟΥ δἰ ΠΠΡΙΥ τεοογά 
ἴδε ἔπεϊ οἵ ἀδηϊαὶ. 

(Τα διε 6.) Ηρτθ αραὶπ {πὸ παιταῖϊνεβ ἃσε 
ςοπιρ]ἰςαἰοά. ὍΒΟΙΟ ἰ6 ΠΟ τηθπίϊοη οἵ ρΐδςδ : 
Ὀυξ ϑοηγθ {Ἰπ|6, ““ἀθοιιϊξ ἂπ Βουγ᾽" (81 [,υἰ6)., 
δᾶ5 εἰαρϑθὰ βίηςθ {πε ἰαϑὲ ἀθηΐαὶ. [π δὲ Μδαῖί- 
ἴπονν δηά δὲ Ματγίς με σθαγρο ἰ5 δά ἀγοβϑθά ἴο 
δὲ Ρεΐεγ ὈΥ πιᾶην (᾽ἴΒΕΥ πὶ βιοοά Ὀγ ̓ ). 
Ι͂η 8: 1Κὸ (ἢ φυδδίίοη δηὰ δησοννοῦ ἅστὲ ὈΟϊὴ 

ὯΔ] ; ἴῃ 81 [οὔη ἴθ αυσδίίοη ἰ8 ἀϊτγεςῖΐ, 
υἵ ὯῸ0 5ρθς!ῇῆς ΔΏϑννΟΣ 15 γοσογάρά. 
ΤἼΠΘ σμΑγροβ ἰπ {Π]5 σᾶ56 ἅγΓῈ ἃ]} συ ρροιίοα 

ὈΥ 50ΠΊ6 ΡΟΙΒΟΠΔΙ ἰἀοπιϊβοδίίοη οὗ 851 Ρείεγ. 
 πονν νγὸ ἐπάδανουγσ ἴο τε 8}156 (Π6 βοεηθ ἢ 

Ὑν}}}, 1 (Ὠιηὶκς, Ὀ6 οἰδασγ τῆδὲ ἴθ νεγὸ {Πτθ6 
οβθϑ, 1ἤγοο δεῖβ οὗ ἀθηϊαὶ. Ὑπὸ ἢτθοί νγᾶ5 Δῃ 
ἰϑοϊδιϑὰ ἱποϊάθηΐξ, ἀπὰ ἴπ6 οἴδογα 'π ραγῖ ἅγοϑθα 
ουΐ οὗ 1. ὝΠε ροτγίγεβϑ πιδάθ η0 τεπιαγὶς 
ἤθη δὲ ]οῆη Ὀτουρπμῖ ἴῃ Π5 ἔποπά. [ἰ ννδ5 
τοΐ [ΠΚοῚγ παῖ σῆς βῃου! ἃ ἀο 5οβ. Βιι δῆεγ- 
ννᾶγάβ, ποίϊοἰης ἢπὶ ὈΥ ἴῃ6 ἤγο- ρηϊ, 586 
5ροῖς ἄγος ἴο πὶ. Ὅπε 515 ῃϊ ἀϊογθησοϑ 
ἴπ ἀεῖα!}] δάπλῖὶ οὗ δϑᾶϑυ Ἔχρίδηδίίΐοη. δὲ Ρε- 
ἰογ5 γοϑιοβθηθθθ 5 ον άθηξ τῃγοιρθουξ ἴδ 
Β06Π6. 

Αἴογ δὲ Ῥοίεσ παὰ πιδάάθ ἢϊ5 ἀθηϊλὶ ἀπά 
θη ψπάγαννη, πε ϑυθήεςξ νγὰθ ποῖ ἔογ- 
ξοίίεη. ὍὙΠδ ρογΐγεβθθ, ννῆθη 556 84νν ἢἰπὶ 
ϑδὶη, δεν βοπιθ ἰηΐογναὶ, οἡ Ὀείηρ οΔ]]οὰ ἴο 
(Π6 ἀοοτ, βροκὲ οἵ πὶπη ἴο οἴποσβ.0 Οπὲ πὰ 
ΔΠΟΙΠΟΣ δοσυβεά Πἰπι. ΓΟΌΔΟΪΥ δ ἴῃς {ἰπὶὸ 
ἢθ πιδάθ πο δῆβννεσ, Ὀυϊ ννεπΐ ἄννᾶγ, δῃᾷ νβη- 
ιγοὰ ἴο τείυσγηῃ ἴο {πὸ ἤγθ. Ηδοῖὸ ἀρδίη ἃ 
ἀεβπιῖο δοσυπαϊίοη νγᾶ5 πιδάδ δηά ἃ ἀθη]) ἔοϊ- 
Ἰοννεά ; θυΐϊ {[Π6 ἱ᾿ἱπιρογίοςϊ ἴῃ 81 Μαῦκ 96θπὶβ 
ἴο ἱπάϊοαῖο [Πδὶ {Π6 ἀδηϊδὶ ννὰβ ἴῃ ΘΟπΊῈ ννᾶν 
τορεαϊθά. ὙΠῸ τπιγά ἱποϊάθηϊς 15 δι πλασ Οοη- 
νειβαίίοη δὰ Ὀδθη ρβοὶπῇ οὔ, δῖ Ῥείοσ ῃδὰ 
)οϊποὰ ἱπ ἴι. Ηἰς ἀϊδίθοςϊ ϑῃονγοά ἢ15 ογὶ βίη. 
Οπε οὗὨ {πὸ βογνδηῖβ γεσορηϊδοα ἢϊπι. ὙΒογο- 
ὌΡΟΠ πΊᾶηΥ Ὀτοιρῆϊ τῆς σπαγρο δρδίηϑσῖ ἢΙΠΊ, 
δηὰ δι Ῥεῖεσ πιεῖ ἢϊ5 δ5541]Δηῖ5 δἴ οὔσθ ἢ 
νγογὰϑ ἔγαρτη ΠΥ] ργοϑεγνοὰ ἴῃ ἴμε αἰ εγθηῖ 
ὨλΥΙτδίνοϑ. 

Βτιοῆγ (πεη, ἰοξ ἴμε ϑοθπθ 6 γϑδ  ἰϑοὰ, ἢ 
4}} (Π6 ὀχοιζοπηοηῖ οὗ [86 ηἰρῃξ {πὶ δηὰ [ἢ6 
ὈΠίνογβαὶ Αι πογίηρ ΟΥ̓ βεγνδηΐῖβ δπὰ ΟΠ σου, 
πὰ {π6 βοραγδίς ἀδίδὶ 5 ρίνεη Ὀγ {πὸ ἀϊεγεηῖ 
Ἐνδηρο ἰϑῖ5 νν}}} Ὀ6 ΤΟυπὰ σοχηρίεζε!Υ ἰπ ΠᾶΓ- 
ΠΊΟΩΥ ἢ (ἢ6 ὈΘΠΙοΥ (δαὶ {πογῸ νγόσο [ἢγεθ 
4 ἠφηία]5,᾽) τηλὶ ἰ5 (ἤγοθ ἃςῖβ οἵ ἀθηΐαὶ, οὗ 
ὙΠΟ [86 βδνοσαὶ νυγιϊοτβ ἢᾶνθ ἴδκθη ϑυςῇ 
ἔρδϊυγοβ 8ἃ5 βεοιηθά ἴο 6 πιοβῖ 5ἰβηι σδηΐ ἔογ 
{πεῖτ ρῦγροθε. Τῆι ἴῃ {Π6 παγγαῖῖνε οὗ δ. 
.]οἤη ἴδοτθ ἰδ δὴ ον ἀεηΐ οἰϊπιαχ ἴῃ (δ 5ις- 

Ἢ ΕΒ. ΟὗἨ αι. ΕϑΠΟῃε1 8: {με Ρογίγεβϑ, [86 Ὀγ- 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΝΙΠΙ. 
βία πάοιβ ΨΘΏΘΓΑΙΥ, ἃ ΤηΔΠ 0 οἰδίπς ἀϊγοοξ 
Κηον]δάρο. 

19--24. ΤΠ ἔγιις τοδαϊης ἰῃ υ. 24 (Αῃπᾶ8 
ἐῤδεγεζογε ϑεπῖ ᾿ϊπη..., ἀπέστειλεν οὖν...) ἰηνοῖνο5 
(Ὦς σοηϑθοηποηςο ἴηι ἴΠ6 ὀχαπιηδίοῃ ποιϊςοά 
ἴῃ συ. 19---3 15 ποῖ Δηγ ραγί οὗ ἴῃε οὔῆςο δ] 
Θχδιηϊηδίϊοη Ὀδοίοσε (διαρίας δηὰ ἴπ6 ϑΔηῃο- 
ἀπ (Μαῖῖ. χχνὶ. ς7, ς9--- 8; Μαικ χῖν. ς 3, 
ςς---ὅς), Ὀυϊ ρτονίουβ ἴο 1. ῬὍΠῸ 5ΔΠ|6 5656 
'5 ξίνθη ὈΥ ἰδ 5:1 ρ]6 δογὶϑὶ ψιπους ἴμῈ σοῦ- 
υποϊίΐοη (“ἥππα: “πὶ ῥέπε ...), Ἰδουρἢ 1655 
Βῃάγοὶγ. ὙΠο ΤἙπαγαςῖοσ οὗ ἴδε Ὄχαιηϊηδίίοῃ 
᾿ΐϑο] Ὁ Ἰεδάϑ ἴο {πὸ βᾶπιὸ σέβι!!. ὙῊΘ ὀχδπηηᾶ- 
ἔοη ἰη δὲ Ϊοῦπ 15 δου! ἀθΠΕΥ ἸΏ ΟΓΠΊΔ] ἀπά ρῥσὶ- 
ναῖε (ςοπιρ. Μαῖί. χχνί. ς), ποῖθ). ὙΠ [ογὰ 
ΗΠΊΞΕΙΕ 15 φυεδιϊοησά, δι ἘΠΟΓΘ 15 πο τηδηϊίοη 
οὗἩἨ ν»ἴπεβϑεβ (Μαῖζ. χχνὶ, ὅο Η.), πο δά)ιγα- 
[ἴοη, πο δεθηΐθηςθ, 0 δίῃ οὗ Δγ ἰεραὶ ργοοῦθββ. 
[{ “ν. 11 Ἰπλρ}165 ἴπαΐ οἴμογα νγεγα ργεϑοπὶ θῸ- 
5:465 δε γεΐϊίηιιθ οὔ ἴπὸ δ ρῃ-ριθϑσῖ, [ΠῸγ ἴοοῖκ 
ΠΟ ρᾶγξ ἴῃ ἴμθ6 ρῥτοςεθάϊηρβ (ςοηίτασι Μαῖί. 
χχνὶ. 66 .). Οἡ [6 οἴδμον παπά, ᾿ἴἢ πᾶς 
ὙΥΔ5 ΤΟΔΙΪΥ 1ῃ6 501] οὗ ἴῃς δδάδυςξδη ἐδείίοῃ, 
ποίπίπηρ ουϊὰ Ὅδ6 πιοτὸ παίιιγαὶ ἴδῃ (παῖ ἢ6 
δῃου!ά ρῥσγονίἀθ ἔογ ἃ ργοὶ ΠΛ ΠΑΓῪ ἱπιογγοζαίίοη 
ἢ ϊς ἢ πλρδϊ ἀθοϊάθ π6 σοιγϑο ἴο Ὀ6 (Δ Κ6η ἴῃ 
ἴΠῸ ϑαηβοάπη. ὙΒεσα τηϊρἢϊ 511} θ6 ορροϑιτοη 
ἴδογθ. Αϑ5 ἴἴ ννᾶ5, 16 δοσυϑοῖς οσο ἴῃ ἕδςοϊ 
ἀμνθη ἴο 5εθκ ονυϊάθηςθ ἔτοπι (6 1, ογὰ 5 Ποᾶγ- 
ΕΓ5, δηὰ ἴο σοηξεβ5 [δὶ ᾿ξ ννᾶ5 Ἰηδάρηυδίθ ἔοσ 
[Πεῖτ ρυγροθο ὙΠ5 Ὀ4ΠΠοά, [Π6Ὺ ςΔ]]οὰ ΤΌΤ, 
ὑπάογ (Π6 πιοβδῖ ϑοϊθπηη αἰτγοιιπιδίδηςος, Ηὶς 
ξτεδῖ σοηΐοβϑίοη 45 Μεβϑιδῆ. [ἴ τῆδὺ Ὀὲ δ ἀρὰ 
[Πδὲ ϑδοπὶθ {ΠΠῚ6 ΠΕ Ο5ΘΑΓΙῪ οἰαρϑοά Ὀοΐννοθη [ἢ 6 
ἀΥτοϑῖ οὗ ἴδο [ογὰ δἀπὰ ΗΠ15 ἀρροάγδῃςθ Ὀοίογο 
[ῃ6 ἔοΙτη4] ϑεοβϑίοη οὐ ἴῃ δαημποάσίπη. ΤῊ β 
ἱπίεγναὶ βᾶνε ὁρρογζυ μι ἔογ {Π6 ργίναδίε ἐχδ- 
πιϊηδίίοη. ὙὍο ἀείδ:]5 οὗ [86 νᾶγίοιιβ ὀχδπιὶ- 
Ὡδῖοηβ, ν ϊςἢ δὲ [ομη ᾿45 ργεβεγνθά, 4}} Ὀθᾶσ 
ὉΡοη {Π6 υπηΐϊνεγβαὶ ἀσρεςοὶ οὗ (ἢ γίϑι 5 ψοσκ, 
118 Ορϑπηθββ, 561“ 511 Πσδίίοη, ἰγυΠ . ]Π655, 
ἀορεπάδπος ὕροη ἴπο αἰνίπο νν}}}. [Ὁ νυ] ἔιτα 
ποῦ δ6 ποίϊορα [πδὶ δ5 δῖ [οῇη δῖοπο ρῖνοβ 
16 ργῖναϊο οχβπιπδίίοα Ὀοέοτο Απηλ5, 850 αἶϑο 
6 ἃἰοπθὸ ξίνοβ {π6ὸ ργίναίθ Ὄχαπυηδίίοη Ὀοίογο 
Ῥηδῖθ. ΗὌ ννγᾶβ ΡγΟΌΔΟΪΥ ργεϑοηΐ δὲ θοϊἢ. 

81. Το τνογάβ “ 1ἴ 15 ποῖ ἰαννι] ἔου τ1ι5 ἴο 
ρυΐ ΔΩΥ τηδη ἴο ἀρδῖῃ ̓" ἢδνθ Ὀδθθῃ ᾿πἰεγργεϊοα ἴο 
τηθδη (αὶ ἰῃ6 [ονν5 σοι]ά ποΐ ᾿πῆϊοϊ 4 σδρί(δ!] 
βοηΐεηςος δ [ἢ͵5 ρασίσι αν τἰππὸ (πὸ Ῥδββονυοῦ), 
οὐ ἱπ ἴπο ραγίουϊαῦ πηδήποῦ νυ πο ἢ (ΠΟΥ ἀθ- 
βίγεα (σγυς χίοη). Βυΐϊ ἵποῦθ 15 ποίμιηρ ἴῃ 
(Π6 σοηίοχῖ ἴο 705 ὺ 5 ςἢ 4 πὶ διίοη οὐ {π6 
86η56. ὙΠ6 ννΠΟ]6 δοίίοη οὗ Ρι]αΐθ (ςοτῃρ. χίχ. 
10) 5ῆονν5 δῖ {Ππ6 υεδιίοη οὗ 16 δηάὰ ἀραίἢ 
νγᾶ5 ᾿Θρα ] γ ἴῃ ἢ 5 μδηάϑ δ]οπε; δηά {86 νογάβ 
τηυπὲ Ὀ6 (ΔΚοη ἃ5 ἃ 5:πι|ρὶ6 δηὰ ἀϊγοςὶ κἰδῖο- 
τηοηΐῖ {παῖ {πΠ6Ὸ [ονν5 σου]ὰ ποῖ ρυΐ ἴο ἀφαῖῃ 
νὴ ουΐ [Π6 ρονογπογα δ πογιῖγ. ὙΜδῖ [15 
νγ85 50 ἄρρθϑασξβ ΠῸπι ἴΠ6 ἴογτηβ νυν Πςἢ ἀδϑογθα 
1ῃ6 Ῥγοσυγαίΐογ᾽ 5 ροννεῦ (05. "Απεὶ.᾿ ΧΝΤΙΙ. 
1.11 ΠΟΙ ρᾶΓΟ Α͵5οὸ “Απίξ.᾽ ΧΥΝῚ. 2. 4, δηά ᾿ 
ΧνΙ..6)ὴ. ΓΒΕΓο ἰ5 4150 ἃ γοπιδγκαῦϊο γα οη 
ΡΓγεϑεσνοά ἴῃ αἰβεγοηϊ ἔογμϑ ἰῇ ἴμ86 Ταϊπιυά, 



51. ΙΟΗΝ. ΧΙΣΧΣ. 
[μλὲ [ἢ6 δαπῃράτγιη Ἰεῖς Ἐπεὶ σ ρυοροσ οἷδοο οὗ 
ΞΘ ΟΪΥ, ΟΔΖ ἢ, ἀπά 88ῖ ἴῃ ΟΒδη)ἢ ((ΟΓΥ 
γεᾶγθ ὑείοσε ἴῃ ἀεϑίσυςσξίοη οὐὗἩἨἉἁ ἴδε ἰδπιρ]ο). 
Νον ἰἴ ννᾶ5 ἑογθιάάθη ἴο σοπάοπιη ἴο ἀδαϊῃ 
οχοορῖ ἴῃ ΟδΖιἢ (866 “Ανοάδ Ζαγα, εἀ. ΕἘά- 
ΖΑτὰ, ρρΡ. ὅτ ΗἾ δηὰ ποῖο5). 

ὙἼΠΕ ῥαββδᾶρεβ αυοϊοά ἔτοπὶ ἴδε Νὸνν ὅΤα5- 
ἰλπηεηΐ ([ὁ0Ππ ΥἹἱι. 2, ς9, Υἱῖ. 26, Αεῖξ ν. 
33. 1. 9.7 ἔν, Χχὶ, 2) Αι, [Αςδ χίϊ. 47) ἴο 
Ῥγονς {παῖ (6 [ἰονν5 σου]ὰ ρυΐ ἰο ἀεαίῃ, ΟὨΪΥ 
δῆενν τὶ ἴῃ6 Ἀοχηδη ρψονοποῖβ ὑεῖ ποῖ 
υηνν Πρ ἴο ἰο]ογαῖο ὀχοθρίίομαὶ ἃςῖβ οὗ νἱο- 
ἰεῆοθ. (οπΊρᾶγο 50 05. " Β. [.᾿ νὶ. 2.4, δπὰ 
Αἴ. ΧΧ. 9.1, ΜΥΠογὸ 1 ἀρροᾶῖβ παῖ ἴῃ6 
ἐχοοιίίοη οὗ [8π|ὸ5 (6 [υ5ῖ ἴῃ ἴῃς ἰπίογναὶ 
δεΐννοοη [86 ἀδρατίυσε οἵ οὔθ βονθγῃοσ δηὰ 
πο ἀΥτῖναὶ οὗὁἨ 15 50} σΟῦβθοσ ννᾶ8 ἱγεδίθα ἃ9 ἃ 
ἔτανε υϑυγραϊίΐοη οὗὨ ροννου. 

ὙΠΟ ηιοδιίοη 5 αἰδοιισϑοὰ {Πογου ΒὮΪΥ ἀπά 
ΠΟΠΟΙΠ5ΙΝΟΙΥ ὈΥ [Δηρθη, ἰῇ ἃ ΡῬΔΡΟΓ ἴῃ ἴὴ6 
"ΤΉ ΘΟΪ. Οὐυδτγίλ] -Θο ΓΙ, 1862, 111. ρΡρ. 4αὶ ΕἾ 
(οπηρατο αἰϑοὸ ἴΠ6 βᾶπια νοὶ ὁ Ηὶ6 Ἰοεϊζίεῃ 
Ι,οὈεηβί.᾽ ὃ εό. 

ΝΟΤῈ ΟΝ ΤΗΕ ἈΕΑΡΙΝΟΒΊΙΝ νυν. 1, 16, 24. 

1. ΤΠ τοδάϊηρ οἵ (ἢϊ5 νοῦϑο οἴἵογβ. ροϊπίβ 
οἵ 5ἰπρυϊαῦ ἱπίογεσ. ὙΠῸ στοδῖ πιδ] γι γ Ὀοΐὴ 
Οἵ ἃποίεπὶ ἂπὰ ἰδίογ δυϊπου65 σῖνο χ. τῶν 
Κέδρων (δ ΒΟΙ,Χ, ἄς., πιοδῖ οσυγοῖνοβ, δπὰ 
Οπρθη, Ογγ] ΑἹ., δηὰ Ογγϑοβίοπι) (1). 
ὙὝννΟ τοργεβεηϊδίϊνεβ οὐ ἃ νεγῪ δποϊεηΐ ἰοχῖ 
(δ 0) ξίνε τοῦ Κεδροῦ (1). ϑοπῖε ἕδνν 
ςορίο5, νυ] οἢ ΒΟΠΘΓΑΙΪΥ γοργόβϑθηῖ ἃ ἰδίοσγ ἰοχῖ 
(Α5, ἄς.), ξεῖνε τοῦ Κεδρών (3). ὙΤἢε 56- 
οοπά δηά (Ὠϊγὰ τοδάϊπρϑ ΔΥ δ στουροά ἴορο- 
{πεγ, ἔογ ὈοϊῺ τοργεβεηΐ ἴδ Ηδῦγονν ΠδΠπῚ6 
Κιάγοη, μου ἢ ἴῃ αἰβογοηΐς ἔοττηβ (Κεδρόν οτ᾽ 
Κεδρός---κέδρος, εεάαν',, 18 ἴεπηπ!η6---ἀηά Κε- 
δρών). ὙΤὙἸδο ἤγϑί, οὐ ἴδε οἶδε Πδηά, ϑυιδϑῖ!- 
ἐιἴε5 ἔογ τῆς Ηδῦτονν Πδπὶὸ ἃ ϑβηϊβοδηΐ Οτροὶς 
ὨΆΤΊΟ (9. 2δε εεάαγ:) ΜΙ ἢ 5 ἔουπά 4150 ἴῃ 
δὲ ΧΧ. (1 8. χν. 23:1 Κ. χυ. 12). Νὸ 
ΟΠ οὗ (ἢ γρϑγβίοῃβ ἀΐγοςοΥ βυρροτγίβ (1), δυϊ 
πε Μειιρδτῖς τοδάς οὐ ἐδε εεάαγ ἐγεξ, ὙΓἘ116 
{86 εεάγὶ οἵ δοπὶς οἱὰ 1,δἴη σορὶοβ5 18 ὑῃοεῦς 
ἴλη. Ὑπὸ ϑδηϊάις δηὰ πὸ “ΞΕ. ορῖς γῖνο 
Κεάγο: (πλᾶϑς.) (2). ὙΠῸ νυ ραῖο, Οσοίῃϊς, δπὰ 
Απηεηίΐδη, εἶνε Χεάγοπ (3). 

ΟΗΠΑΡΤῈΒΚΒ ΧΙΧ. 
: Ολγίεί ἐς εἰν δὰ ς᾽ οιτυη εκ τοὴὐ ἰλογης, αμαΐ 

δεαίι. 4 ῬὍῬΜμαΐέ ἐξ ἀεείγος 0 γείξατε ἀΑΐρε, 
ὁμέ δείμρ᾽ ουοεονες το “ἀξ ομγαρε οΥΓ “ἀξ 

4. Χὶίχ. χ--. ἤιιδίπ δὲ Ῥγχίογμρη. {2ὲ 
ογ: ρμπαίσδηιεπί, Τόε σοἰάῥεγ," νιοοξεγγ. 

(παρ. ΧΙΧ. 1- 38. 7ὸ παιταῖϊνο οὗ δῖ 
]ομη ἰεᾶνοβ πο ἀοιυδί παῖ ἴἢ6 ““Ξοουγρίης " 
(ἐμαστίγωσεν) νγ85 ἰηβίεϊεά ὈΥ ΡΙ]αῖε 45 ἃ 
᾿ιηἰδῃπιοπί {ἰκοὶγ ἴο 34 {|5γ [6 [ον8. ὙΠΟ 
ἃ οπὶγ ἐιι5ὲ υδοὰ [Π6 οπιίποιι8 ψογάὰ “στι- 

ον" (ἰ ἐκε ΧΧΙΪ, 21), ἰουσ ΠΟΥ Ροϊηϊοὰ 

Αἱ ἢγβί δψῶϊς 1 ϑθοπὶβ οὈνίους ἴο Ξυξρεβὶ 
(δῖ δῇ ΟΥΡΙΏΔ] τοδάϊηρ, τοῦ Κεδρών, ξᾶνδ 
Γῖθ6 ἴο ἴννο σογτθοίοηβ οἡ ἴπο ρατὶ οἵ ἱξηογδηῖ 
βογίδεβ, ὑγῆο δἱζογοὰὰ οἰἴβογ ἴῃ6 δγίις]ς (τῶν 
Κέδρων) οΥ ἴδε ποι (τοῦ Κεδροῦ), ἱπ ψνΒδῖ 
πον ϑυρροϑβοά ἴο ὃὉδ ἃ [56 σοποογά, 

Βυϊ ἴΠ6 ἀϊν δίοη οὗ [6 δυϊῃογι65 15 πηοϑὲ 
Διηΐδνουγδῦ]ο ἴο 118 νίονν, [{ ϑθθπβ ἱπογϑα Ὁ} 6 
[δαὶ ἢο οης οὗ [πε πιοδὶ δηοϊθηξ Οτοεῖκ ἰοχίβ 
δῃου]ὰ πᾶνὸ ργοϑεγνεὰ ἴῃς ἔγυς τεδάϊην. Οἡ 
ἴδε οἴδοῖ παπά, ἴπ6Ὸ πᾶπὸ Νιάσοη ννᾶ5 ννῈ ]]} 
Κποννῃ, δηά δὴ δ᾽ϊογσαϊίοη ἔγοσι τῶν Κέδρων ἴο 
τοῦ Κεδρών Μουϊά Ἀρροᾶγ 85 ρἰδιιϑιἷἱθ ἴο ἃ 
50 το 8ἃ5 ἴο ΤΏΔΠΥ τηοάστῃ 9ΟΠΟΪΆΓ5, 

[1 πιυϑῖ Ὀ6 Δάἀάἀδά τπᾶὶ ἴδ ι.ιδ6ὲ οὗ [Π πΑΠΊ6 
χ: τῶν Κέδρων ἴῃ ἴδε ΧΧ.΄- (1 Κ. χν. 13, 
δηά 845 ἃ νϑῇοι 5 τοδαϊηςᾷ ἴῃ 2 5. χν. 23: : Καὶ. 
11}. 27; 2 Κ. χχῖ. ὅ, 12), 50 Ρ0165 21 ον! - 
ἄδηςο τὶ ἰξ τᾶς συγγοηῖ; δπὰ ἴπῸ ἕδςεΐ ἴπδῖ 
[ἢ ἀγίιοθ 15 ποῖ δά ἀϑὰ ἴο [πὸ οἰ} ΐαγ [ΟΓΠΊ5, 
Κισσῶν (Κισῶν) δπά ᾿Αρνῶν, ᾿Γονο65 σΟης]ι- 
Βίνεἶγ τμδὶ ἴῃ6 πάππε ννᾶ8 ποῖ δη δοοϊάθηΐδὶ 
σογτυρίιοη. [Ι͂π [οϑορἢι5 ἴπ6 Ὠδπιθ 15 αἰννδγ8 
ἀεε!ποὰ (κεδρρόν, -ὥνος). 

δυςἢ ἃ Ρᾶτοποπιδϑίᾶ ἃ5 15 ἱηνοϊνοὰ ἴῃ [86 
σἤδηγξο ἔτοπι  δάγοη ἴο "" οὗ (ἢε ἐεάκν"" 5 ροῦ- 
(ἐς παιδὶ ; ἀπά ἴἢ6 ἕδοεϊ ἐπαὲὶ σθάάδιθ ννθῦὸ 
ουηὰ οὐ ἴδε Μοιπῖὶ οὗ ΟἾἸ᾽νεβ δ ἴ86 {|πὶ6 
(5δεε Νοῖς οὔ Ὁ. 13) ξἶνο5 δά ἀϊἰοηδὶ κε! ποοὰ 
ἴο ἴῃς οὔδηρο. ἴζΐ 15 ἱπάθοαᾷ ροσβϑιἷς {πδΐ 
1ῃ6 πᾶπιὸ οὗ {πὸ νδαυν δπά οἵ ἴδ Τογτοηῖ 
(ἡ ΥἹΡ τ ἴπε ΒΙΔςῖκ) ννᾶβ ογὶ βία! ἀογῖνθά ἔγοπι 
[86 “ἀδτκ᾽" ἔγϑθβ, δηὰ ηοΐ ἔτοπι [86 “ ἀδτὶ᾽" 
τυλῖίου. 

16. Τὸ Ὀὑεϑὲ διίμοσο5 (δ ΑΒ Γ᾿ 
οὐδὲ [86 ἀγίϊοἶε (ἄλλος, ποῖ ὁ ἄλλος), νΜϊς 
8 ποῖ Ἔχργεβϑοὰ ἴῃ ΑἹ ΝΡ. 

24. Απ ονογνν οϊηλίηρ ῥγοροηάογαπος οὗἁ 
ενίάεηςς (ΒΟΤΙ,Χ Σ, 332, ὅζς.) γοαυΐγεβ [ἢ 6 
ἰηϑβογίίοη οὗ ἐδεγοζογε (οὖν). ἢἰ5 τεοδάϊηρ, 
νυν ῃς ἢ ργεβθηῖβ σοηϑιάθγαθῖθ αἰ Ό Υ ἂἱ ἤγϑὶ 
βϑῃῖϊῖ, ννᾶ5 νδγιοιιϑὶυ σοττοοῖοά : σὲ ΌΥ 51Ὁ- 
δι[τπῷ ποὺ (δέ) ἴογ ἐδεογεΐογε (δὲ όρ, δτε.), 
δηά ἴδῃ ὈΥ οπι της ἴἢ6 σοπ)ιποίϊοη αἰΐορο- 
ἰδοῦ (Α δηά πιυςἢ ἰαίεγ Μ55.); δηά ἃ ἔδνν 
ΔυΪΠοΥ 65 ᾿πϑοσῖ ἴῃ6 ννῆο]6 οἰαδιϑθ, “μπας ... 
Ομίαῤῥα:, ἴῃ υ. 13, Μιὰ “δογοίογε οὐ ποαυ. 

εις, ἀε αἰρίέυεγεα ἀὲρε 9 δὲ εγμεῖβρα. 
13 74: εα:ὲ ἐρίς 79», ἀξ φαγγκπεμίς. 46. 272. 
εογεριορρίκίά ἀὲς »ηοοΐλερ 9 )οδμ. 8 272 
ἀπε. 411 ΜῊ εἰάφ ἐς ῥιογοά. 418 “16 
ὀμγίρα ὁγ )οεεβά α»πα Λιέκοαάγεμς. 

ἴο ἰἴ ἔγοπι [πο ἢγϑὶ (χυ]. 21). ὙΠῸ ξονόγηοῦ 
τ πογοίοσγο ἐπουρῆΐ {παὶ ἃ5 ἢ6 παά διπιοιγοά 
ποτὶ ΌΥ ἰῆς τεΐοαϑο οὗ Βαγαῦραβ {ΠΟῪ πυρὰ 
Ὀ6 ςοπίεπίοά ΜΗ {π6 ἱρποπιην ἰηΠϊοίϊοά 
οἡ ἴδε δ] εζεά ρῥγείεπάεν ἴο χουν νυϊῖδοιξ 
ἰηϑἰϑιίπς οὐ Ηἰ58 ἀδραίῃῆ. Ὑῆὶβ ἰ5 ἀϊβίϊης] 
Ὀγουρῆς ουοξδ ἱπ [κ6 χχὶϊ!. 22 (“1 Μη] 
(δεγείοτε οἰιδϑῖῖϑο ἢϊπὶ [παιδεύσω], ἂπά ΪΙεὶ 
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α Μαῖι. 27. 
46. 

ΗΕΝ “«ρ]λῖε τπεγείογε τοὸκ ]ε- 
8115) Δη4 βοουγρεά ῥῤέπι. 

2 Αμπα τῇε 530] ἀϊεγβ ρ]ατιεά 4 σγοννη 
οὗ τῇογῃϑ8, ἀπά ρυῖ 2 οῃ δὶ8 Πελά, δηὰ 
{Π6γ ρυῖ οπ Πΐηπι ἃ ρυγρὶε τοῦδε, 

Ηἰπὶ ΡΟ). [15 ποῖ δοννονοσ ἴο 6 βιιρροθοὰ 
(δαὶ ψῆεη Οἢδῖ ννὰ8 ςσοπάειηῃοὰ ἴο ὃὉδ 
στιςοῖϊβοά ἴῃ δοου ΓΙ ννὰ5 τερεαῖϊοσά. ΤὅΤῃδ 
Ῥδϑϑίηρ γϑίθγθῃοοβ (φραγελλώσας) ἱπ δῖ Μαῖ- 
ἔπονν (ΧΧν]. 26) δπὰ δὲ Μαῖκ (χν. :ς}--ϑῇ 
Γ,ὺΚθ 15 5:]θηΐ,---ἰ που ΤΟΥ ννου]ὰ σοηγνοΥ ἴδ 6 
ἱτηργεβϑίοη ἴμδὲ ἴῃ6 ϑβοοιγρίηρ ἱπιπηθα δῖε] Υ 
Ργθοράοὰ τῆς οπιοϊβχίοη, δοσογάϊης ἴο [86 
σοπιπιοη, Ὀμυξ ποῖ ὑπ νοῦβαὶ, οἰϑίοπι, ἀο ποῖ 
ΠΟΟΘΒΘΑΓΙΥ ὕθαγ [Δί πιοδηίηρ. ὙἬἼοΓο 15 ἴΠογῸ- 
ἔογε πὸ τϑδὶ ἀἰβογορδηου Ὀεΐννεθη ἴΠ6 δοςουηίβ 
οὗ (πὸ ϑγπορίϑίβ δηὰ οὗ δῖ Ϊοβη. ὙΠῸ δο- 
ςουηία οὗ ἴπ6 ἸῃοσκεγΥ ὈΥ ἴδε δοϊϊοσβ ἃγὸ 
ἴο Ὀ6 ἐχρίαϊποὰ οἴδογννιθθ. Ετοπι ἴῃ6 ΠδΊτΤᾶ- 
ἔνε οἵ δῖ ]οδη ᾿ἴ 15 ονυιάθηϊ {πὶ ἴῃς 1 οτὰ 
νγ85 ἰηϑι θα Ὀγ {Π6 Θγ Ὁ]6π5 οὗ τλοςκ σογδὶν 
Ὀοέογο Ηἰἴ5 σοπάἀσπηπδίίοη. Εγοπὶ [Π6 ΠδγΓα- 
ἔνε οὗ 81 Μαίϊπονν ἰἴὲ 15 ΠῸ 685 ονυϊάδπὶι 
1ηδῖ τος ΚοΥῪ οὗ (Π6 βᾶπιὸ Κιπά ἴοοκ ρίδος 
αἴϊογ ΗῚ5 σοπάοηηηδίίοη (ΝΜ δ. χχνι. 11, απά 
«υδέπ... ἐδεν Ἰοοῖ ο΄... απά ἱεά...). 851 Ματκ 
5 ἰε55 ἀοδηϊίθ 45 ἴο ἴπ6 {{π|6ὸ, δηά δῖ [μ|κ6 
186. 5:]|6πὶ ἰϊοροῖποῦ δῦοιϊςζ ἴπ6 ἱποιάθηζ. ἴῃ 
δάάϊοη ἴο [ἢ15 ἀ! βδγθησο 45 ἴο {Π6 {{π|6, (ΠΟΥ 
ΔΓ 450 ϑοὴδ πλίποῦ ἀϊεγοησθα ἴῃ ἴΠ6 ἀεἴαι 5 
οὗ ἴΠ6 ἴννο παιτδίϊνοβ. δὲ Μαῖίξῃονν δπά δῖ 
Μαγκ Ὀοΐἢ ππδηζίοη οι ρ ΔΕ Δ ΠῪ ὁ τΠ6 σαί ποῦ- 
ἴῃρ οὗ ἴπ6 ΒΟ Ὀαπά" (Μαϊιῖ. χχνι. 27; 
Μαγκ χν. 16); δοῖῃ πιεπιίοη ἴπὸ ᾿πϑι]ηρ 
Βοπιᾶσο ; δῖ Μαίίμονν πιοπίίοης δηά δῖ Μαῦκ 
1Π1Ρ}165 ἴη6 γοοά-ϑοθρίγο; ἴῃς ουΐγαροβ ἀδοογι θὰ 
ἴῃ 81 Μαίίπονν δηὰ δὶ Μαγῖκ ἂτὸ σγθαδαίοσ δηὰ 
πιοῖο ναγιθὰ. ἴπ ἃ νογσγά, ἴῆθ ϑοϑθπὸ ἀδϑογιοὰ 
ΌΥ δὲ Μαῖίζμον ἂδπὰ 81 Μαγκ σεργεβθηῖβ ἃ 
τηοῖο ἀο! ἢ Ὀογαῖο δηαά σγϑίοπιδίϊς ποσοῦ [ἤδη 
(δὶ ἀοϑογι θα Ὀγ δὲ Ϊοῆη. [{ 5 ποῖ ρβευῃδρϑ 
ἀϊςυε ἴο ἱπιασίης τπΠῸ6 νοΐ σουγϑο οὗ ἴΠ6 
ἸΔΟΟΚΟγΥ. ὙΠ σοηάιςοῖ οὗ Ηετοὰ ([ἀὑὑκὸ χΧΙΙ. 
11) ΡΓΟΌΔΟΪΥ 5ιιξροβίεά {πε ἰάθα οὗ . Ρι]αῖε 
[οιιηὰ ἰξ [411 ἴῃ ἢ Π5 οννη ἀοδίρη ἴο γοίθαϑο 
[Ἔϑιι5 45 Ὀθὶπρ ἴοο ποι ρηϊβοδηΐ ἔου δοσίοι5 ἰγοδῖ- 
τοηῖ. ΘΤδο ἀσϑβίξη ἔδι!θα. ῬὍΤῆε ογόνγη δηὰ 
[Π6 τοῦθ ννεσὲ ἐπογοίοσο γοπηουθά ; ἴογ ἴὶ 5 ποῖ 
ςοηςεῖναῦ]ς ὑΠδξ ΔΠΥ ρτβοποῦ ςσοιυ]ὰ ὃ6 Ὀτουρῆς 
50 ἀἰδριυ 5οά Ὀεοΐοτο ἃ ᾿υάξο ῸΓ ϑεηΐοηςο. Βυῖ 
δου ἴῃς ϑρηΐδηοθ ννᾶβ βίνεη, ἴ6 τῇθη ψῆο 
διά ΑἸΤΕΔΑῪ οηίετεά ᾿Ἰπῖο ἴἢ6 βριἰ οὗ ἴΠ6 {Γ4- 
ψΕΒΙΥ τηδάθ 56 οὗ [Ποῖγ ὀρρογίυ πη!  ἴο ΠΔΙΤΥ͂ 
ουξώ Πα σοπίοπηρίιουβ. ΧὨ Ὁ ΙΟη πλογὸ σοπ- 
ἰεΐοϊγ; δηὰ “ἴθ 30] θῖβ οὔ (ἢθ ρονογηου " 
την κ186  οΪς θαηᾶ" (Μαῖίξ. χχνιὶ. 27) 
ἴο Ἰοἱπ ἔπεπὶ ἴῃ (Ποῖ Γ ἤσγοθ ϑροτῖ. ὝΠοΓο ἀθ65 
ποῖ ἄρρϑασγ ἴο Ὀ6 δηγίῃϊηρ γι ἔςῖδ] ἰῃ (5 
Ἰηϊογρτείδίιοῃ οὗ {Π|ὸ τοσοσγάρα ἕδοῖβ οὐ ἱποοῃ- 
βἰϑίεπι ψ ἢ ἴῃῸ σμαγδσίογ οὗ (ἢ δεΐοτβ. δῖ 
]ομῃ (85 ἴῃ οἴδες ρἷδςθβ) ψῖνεβ. τπδὲ ψνῃῖςο ἢ 
ὀχρίδίμϑ ἴ86 ογσίη οἵ ἴῃς ργοσθδάϊης. 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΙΧ. [ν. 1:---. 

ἉἋ Απά 5εἰά, Ηδ], Κίηρ οὗ τῆς 
]7ενν5} δηά τπενὺ 8πιοῖς πὶ νγἢ τῆ εὶγ 
Πδηάβ. 

4 Ριϊδλῖε τῃεγείοσε ννεηϊ ἔοστῃ δραίη, 
ἀπά 5δτῇ ὑπο τΠοπὶ, ΒεἢοΙά, 1 Ὀτίηρ 

.2 χη Ῥιίαίε ἐβδεγεύογε ... Ῥἰαὶθ᾿5 ἰδὲ 
ΔΡΡ64] ἴο {π6 [οννα (Χυ. 39) πδὰ (216, δπὰ 
δ ΠΟῚ οπάρανουτβ ἴο βάν ἴθ ᾿ΐδ οὗ Οἢγίβὲ 
ΌΥ ἱπῆιςξίης δυςἢ 4 Ριυπιϑῃπηθπὶ 845 ταϊεῃῖ 
πῖον Ηἰΐβ5. δῃοίηῖϊθβ ἴο ΡΥ. ὉΠῚ8 ννᾶ5. ἢ 9 
Ρυπιϑηηεπὶ (Ρία!ο ἰοοῖ ... ἀπά “εομγφεά ... 
ςοηϊγαοϊοα ψν ἢ υ. 6, Ταζε γε... απά ἐγμο ...).. 
ΘΟΟΌΓΕΙΏΡ ννᾶ5 1561 ρατγί οὗ ἃ οδρι[8] ϑθπίοπορ, 
Ὀυξ ἴῃ ΤΠῚ5 ο896 [ἃ νγᾶβ ἰηβιςιοα ἀΥΌΙ ΓΑΓΪΥ ὉΥ͂ 
Ριδίο νι πουΐϊ ΔηΥ ἕοττηαὶ ἡυάἀκηιοηΐ. 

Ἐογ δὴ δεςουπῖὶ οὗ ἴπ6 ριιηϑῃπιοηϊ 866 Μαῖ. 
Χχυ!. 26, ηοῖΘθ. 81 Μαιίμονν (χχυνῆ. 26) δηὰ 
8: Μαγῖκ (χν. 1.) γεΐεσ ἴο ἴπε βοουγρῖηρ 5ἰπ|- 
ΡΙΥ 85 δβανιὴρ ἴδκεπ ρἷδος Ὀδοίοτγο ἴῃς [τὰ ννᾶ5 
Εἰνθη ονοῦγ ἔὸγ ἐχοουτίοη. δῖ υΚὸ (χχῆΐ. 22) 
τεσοτάβ Ρι]δο᾽5 ΟΥ̓ σ ἴο ᾿πβ!|ςῖ ἴῃ6 ρυπιδιπιεπῖ 
του βαγίηρ πιοτο, δῖ [ομη ὈΠΏρ8 ἴδε ἵῸ 
Ποίς65 ᾿ηΐο υπίοῃ. 

Κοοεηΐ ἰηνεπι αίίοηβ ἂἵ [εγυβαίοπι πᾶνε α19- 
αοἰοσοὰ νυῆδί πᾶν πᾶνε Ὀδθῃ [6 5ςθπθ οὗ ἔδ6 
ΡυΠΙβῃπιθηῖ. ἴῃ ἃ 5 ἴεγγαποδη σΠΑΠΊΌΘΓ, ἀ15- 
σονοιρὰ ὉΥ Οαρίαίϊη Ννδτεη, οὐ νῆδὶ Μγ 
Βογρυβδθοη Πο]άβ5 ἴο ὃ6 {πὸ 5:16 οὗ Αηϊοηίλ--- 
Ρηδῖο᾽5 Ῥγξίογίαπι.--- "" σης ἃ ἱπιποδίοα ςο- 
ἰυπλη, πὸ ρᾶγί οὗ ἔπε σοηϑβίτυςίίοη, ἔογ (86 
σΠΑΠΊΌΟΣ ἰ5 νυ] θὰ ἀῦονε {πὸ Ὁ]]Π]ὰγ, Ὁ 7158 
ϑ1οἢ 4 ΡΙΠΠᾶγ 45 σγίπη4]ς νου Ἱὰ ὃ ἐἰοεὰ ἴο 
ἴο Ὀ6 κοουγροά,." ὍΤῆδ σμδπιθοῦ “σαπηοῖ δα 
ἰαῖογ [Πδη (ἢ τἰπὴς οὗ Ἡογοά " (εγριυβϑοη, ΤΠ6 
ΓερΙε5 οὗ ἴπ6 [ενν5,᾽ Ρ. 176 ; ςοΙΡ. Ρ. 242). 

Φ. ὦ ἐγοαυη ο7 δον] Οομρ. Μαῖῖ. χχυῖϊ. 
29, ἢοΐδθ. ἼΠο ἴποιιξἢϊ 15 γαῖ ΠΟΥ οὗ 186 νἱςἴοτ᾽ 8 
νυγοδῖ ἢ (45 ΤΙΊθογ8᾽ νντθδῖῃ οἵ 7διιγεὶ, νυν! ἢ 
νν85 5 ὩΡΟῚ Ὦϊ5 ἀττηβ: ϑδυεῖ. "ΤΙ. ας. 17) 
[8δηὴ οἵ ἴδε τογαὶ ἀϊδάθηι. 

Ω ῥωγρίε γοϑε] (οπιρ. Μαῖϊ. χχνὶϊ. δϑ, 
ποῖε ; Ματκ χν. 17; δηὰ δἷϑο ᾿ Μδος. νἱ}}. 14. 
Χ. 20, ὅλ, χὶ. ς8, χὶν. 41 ἔ. Ἀοίδεγοπος δδ5 
ΠαῖΌΓΑΙΥ Ὀδεπ πιδάς ἴο Ἀεν. χίχ. 12. ([52]. 
Ἰχιῖ!. τ 6.). Ὑ 5 Ὀϊοοά-ϑἰδἰηεὰ τοῦς ννᾶβ5 186 
{πιε ἀγοβ5 οἵ ἃ Κἰὶγ σοπαυετου. 

8. “π4 :αἰ4] Αδσεοοτάϊηρ ἴο ἴῃς Ὀεβὶ δὺ- 
1πογῖοβ, “42:4 ἘΛΟΥ͂ οδὰθ ὑπῖο Ἠΐ δηᾶ 
“αἰά. ΤῊΪδ νἱνιἃ ἀδῖ41] ἀοθ5 ποῖ οσσογ ἴῃ ἴΠ6 
Ὠαγτγαϊϊνοβ οὗ ἴδ ραγα]]εὶ ἱποϊἀθπί. Ὑ86 ἱπὶ- 
Ρετίεςϊ (ἤρχοντο, νυἷξ. νερπίεδαημ!) ξῖνοβ ἴῃ6 
Ρἰσΐωτο οὗ ἴδε βεραγαίς ἔοιπτῃδὶ δεῖβ οὗ μοπιδϑὸ 
τοηάογοὰ ὈΥ ἴΠο 80] ἴθ γ5 ἴῃ βυσουβϑίοῃ. 

Ηαϊ, Κὶπφ 9 δὲ “171 ὝὍὝΎεο νψογάς 
ΔΓῸ ΟΥἀΘΠΓΥ ἃ τηοο κῃ θοῆο οὗ ννῆδῖ ΠΟΥ 
ιαὰ πεοατά, [[κὸ Ῥι]δῖθ, {ΠπῸῪ τιάϊουϊο 1ὴ6 
ΡΘΟΡΪΘ ἢ0 [655 ἴδη ἴδε ]νογά. 

“γιοΐο ῥέπει ...ἢ ϑοχῆς οἱ νεγβίοηβ δὰ “οἱ 
(Π6 ἔδει." ΤΠ15 5 ργορδΌΪ ἴΠῸ ἴπιθ ἰάθ8. 
Τῆς βάναρε ὕΐονν ἰοοῖκ (δε ρίδοβ οὗ ἴθ Κι59 οὗ 
Βοιθδζο. (ΟΣ. ΧΥΪΙ. 22. 



Υ, 5-. 

πὶ ἕο ἴο γου, τῆι γε πΊΔῪ Κπονν 
τῆδὶ 1 ππά πο ἔδυϊς ἴῃ πἰπι. 

ς ΤΒεη οδπὶς εδιι8 ἔογτῃ, σγελγίηρ 
τε σγοόνγῃ οὗ τῇογηβ, δῃὰ τῆς ρυτγρίε 
τοῦθ. Απά ῥιείαίφ 841 ἢ} υὑπῖο πηι, 
Βεβοϊά τῆς πδη ! 

6 Ν θη τῆς ςἢίε ρῥγίεϑιβ τῆογο- 

51 ΙΟΗΝ. ΧΙΣΧΣ. 
ἴοτε δηά οβίςεγβ 8ᾶνν ἢϊπι, {ΠΕῪ οτιεὰ 
ουξ, βαγηρ, Οὐ δέ, σγας εν δέπι. 
Ριλῖς δα ἀπο τῇσι, Ταάκε γα 
ἢϊπ|, ἀπά στυς! ἢ δίπι: ἴογ 1 Βηά πο 
ἔδυϊς ἴῃ Ὠίηι. 

η ΤἼΤηε [εν δηϑυγεγεά ἢΐπι, γε 
ἰᾶνε ἃ ἶδνγ, ἀπά ὈΥ οὔ ανν πε οὐρῃς 

ς. τυ. 4---.ώ. ἤρου ἐδ Ῥνυχίογιωη. ὶ» 
ἰαίε: "" Βεῤοίά, δε »ιαη." {δὲ ὕεαυα; “Ηρ 
αἷς ῥέ»ι εἰ 1ῤὲ δὸη 97 Οοά." 

4. Ρ αίε ἐδεγείόγε..ἢ πὰ ῥῬίἠαϊδ .... 
Ἀσοογάϊηρ ἴο ἴῃς πιοβσῖ ργοδαῦϊο γοδάϊης (ἢ6 
ΔΟΙΟΠ 15 ποῖ 80 τους ἃ σοπβοηϊθηςο (ἐδεγές- 
,)γοὺ 45 ἃ ρατί οὗ ννῆδί ἢδ5 βοπο Ὀεΐοσο, 1 
(Ριίαίς ἐῤδεγεογε ... αμά δὲ «οἱάίεγε ,... ἀπά 
Ῥιαίε ...). 

αραὶμ] ΧΥΪ]. 218. Ῥιϊδλῖο πδὰ τοϊυγηθὰ νυ] ἢ- 
ἴῃ ἴη6 Ῥγαίογιτῃη ἴο ογάογ ἴῃ6 βϑοουγρίηρ. 

“πο ἐδέρ] ὍΤὮΟ Το δοΐουβ (χν!!. 218) Γὸ- 
ΠΊΔΪΠ σΟΠΒΙΔΉΓΥ ῥγοϑοηὶ ἴο ἴῃθ πιϊπὰ οὗ [ἢς 
Ἐνδηρο  σῖ, ἱπουρἢ ἴῃς ορίϑοάς συν. 1---2 45 
Ἰηϊεττγυρίοα (Ὧδ παγταῖϊνα. 

1 ὀνγίηφ ῥέε... ἐδαῖ γε παν ἐποαὺ ... πὸ ζαμδ 
(Ομ ΣΕΘ6, 1.6. οτ1τ 6)... [Γ (86 σπάγρὸ μδά 
ϑοοιηθαὰ τγοδϑοηδῦϊο (6  ΟνΟΓΠΟΣΓ ὑνουϊὰ πδίιυ- 
ΤΑΙ πανὸ Ἰεῖ ἴΠ6 Ἰανν (δ Κὸ 115 σουγβϑθ. Τῆδῖ ἢ 
Πδὰ ποῖ ἄοπο 5ο, Ὀυΐ Ὀγουρῆϊ [86 δοσυβοὰ οὐ 
ΔΡΑ81η, νγᾶ5 ἃ Οἶθδγ ἰϑρρὶ (δῖ ἢο ΠοΙά 1ῃ6 σμδῦρο 
ζαϊησὶ Ηΐπ ἴο δτοιιπαΐεϑ5. Υδί νὴ 
ϑίγδηρε ᾿πεοοηβίβίθηου πε ἢδά ἰγοαϊοες Ηπὶ ἃ5 
ΡΑΓΥ ΠΥ ἴῃ ογάσγ ἴο σοης Δἴ ἀπ ΒὨΐθοι5 
Δοσίιϑοῖβ. Βιυῖ ἴο βοουγξο ἃ Ὀ ΓΙ ΒΟΠΟΓ ννοτῃ ἢ6 
Ρτοπουπορα ἱηποσθηΐ βεοπιθὰ ΠΟΙ ἴῃ ἢΠΙ5 
Εγο5 "Γ 6 σου]ϊὰ ὈΥ 5ι1ςἢ πιοᾶη5 ραΐη ἢ]5 δηά. 
Ηἰκ5 ννοτάς {Ππογοίογθ ἅγὸ ἢ ἄρρϑδὶ δῖ οὔποθ ἴο 
(Π6 ϑεηϑθ οὗ ἢιυιπΊΆ ΠΥ ἂηά ἴο ἴδ 56η56 οὗ 
͵υδέῖςς ἴῃ ΟΠ τσ ᾽5 δοσιιϑοσβ. ὅ66 450 Αςἰβ 
ΧΧΙ!. 24. 

Ὁγ!] ὕΐ ἴο [815 {ἰπ|ὸ ΟΠ γϑὲ δά Ὀεδθὴ 
νη τῆς Ῥγατογι πὶ, ΧΥΙ]. 28. 

δ. Τρεμπ εαρῖε ὕει... ὕεπς ἘΆΘΥΘΥΟΣΘ 
εαρριδ... ἴῃ ονοάϊοηςο ἴο {πὸ σονθγποῦῖβ ν1}} 
ΟΠτβὶ [Ὁ] ]ονν5 Η!5 Ἰυάξο ᾿πῖο ἴμ6 ργθϑδθῆςθ οὗ 
(Π6 ρεορὶθ. ΗὸἊ Κηοννβ ἃ]}, δηὰ 50 Κηονυηξ 
ὁπάμυγοϑβ 411 ἰπ δυϑοϊυΐε 5ιυι τη! 55 οῃ. 

«υεαγίης .. Εδοῖ επηρμαῖὶς ἀοίδ!] 15 σὸ- 
οδερὴς (ἴδ σγοννγῃ 9 ἐδογης, ἴδς δωγρίε τοῦο). 
Ὦ5 ΔΙΓΑΥ Οὗ ΠΙΟΟΚΟΙΥ 185 ργοβεηίϊοα 845 ἴδ 

παίυγαὶ ἀγοβ5 οὗ (σιϑὶ (φορῶν. Οοιρ. Μαῖίϊ. 
ΧΙ. 8; |Δ41π|65 ἱϊ. χ; Κοπι. ΧΙ, 4). 80 Ηδ ννδ5 
τπεουρῇ [6 (ἢ ϑυβεντίης Κίηρ, ἴδ6 πὸ 
ϑο] ἀϊου. 
“4 ῥὲ (ῬιϊΑῖε) “αὐ! δ πο ἐδο»ι] “ΤΏΡ [ἢ6 

ὩᾶπιΟ οὗ {πὸ [ἰ,ογὰ 45 ἱπιογνοπρα, Ριϊαῖθ 15 [ἢ6 
οἰϊοῖ δεΐοσ πον ἴῃ ἴθ ἀροϑίὶε᾽β πλϊπὰ. Οοιρ. 
τ. 4 (δεν). Βουδη δηά [ονν ϑἰδηᾷ ἕδος ἴο ἕδοθ 
Ὀείοτο μησὶ δηὰ Ριϊαῖο πον, 48 Οδίδρῇῃδβ 
Ὀείοτε (χὶ. 49 ἴ.), 15 δὴ ποοηϑοίοι5 ργορδεῖ. 

Βεῤοίά, ἐδε »αη ἢ Οοηίαβϑὲ ν. 14 "" Βεο]ά, 
γους Κις Ε" ὙΠοϑε ννοτάβ οὗ μα] σοοηϊεπιρίι- 

Οὐ ΡΙΓΥ ννεγὸ ἀοϑίσηοά ἴο σὔδηρο ἴΠ6 ἤδγοθηθϑϑ 
οὗ ἴῃ ϑβρεςίδίουβ ἰηἴΐο οοϊηρδϑϑίοθ. ἔδθδγ δἰῖκὸ 
δηά δηῆνυ, Ρι]αΐθ Ἄγζιιθβ, πλιιϑὲ ἀἰβαρρθᾶγ δὲ τῃ6 
δίῃ οὗ οπὸ δηάυσηρ νὴ π δύβοϊῖο ρδίίθηοθ 
ΒῈΓἢ Πυπλ]Π!ἸΔίοη. “ΒΕ 15 4η ἰηϊοσ)θςίίοη 
δηἀ ποῖ ἃ νογὺ : “566, ΠΕΙῸ ἰ5 Ὀείογε γοῖι 2 σ 
»ῶη." Ναὶ 1165 Ὀεμηά [παῖ ρὮγαβο 15 υἢ- 
ϑΡοκθὴ δηά υὑπίμποιρηί. [τ 15 ΠονγΟΥΟ πᾶ- 
ἴαωγΑ! ἔργ 5 ἴο σοπιρᾶγα πε [μογά 5 ργορθοῦ 
85 ἴο ΗΪ Πι56 1 ἢ ῬΙ]Δἕο᾽5 ἀρροδὶ (Μαῖί. χχνυι. 
63 {ἴἰ “21εἰ ’τΘ «φυδείδεγ ἐδοιι δὲ... δ ϑοη οὗ; 
Οοά"... ἰΤρομ δαὶ «αἰά: πευεγιδείος 1 “αν 
μη γοι: ἔγονε ῥεπορζογι ὁ (ἀπ᾽ ἄρτι) γε “δα] 
“ἐε 1δε ϑοη οὔ »ιωπ""....). 

Θ. δὲ εὐἰεῦ ῥγίεσς.,. ἀπά οὔῆεογ (1Ὰ 9 
οἴζεεγα)... ΤὍΤῊς οδίοε ῥτοϑὶβ δηά τμεὶσ 5800" 
ογαϊηαΐοβ δῖ οπςθ, «ὐδεη ἐῤὲν “παν δίνε, ἀπιϊοὶ- 
Ῥαϊοαὰ ΔΠΥ Ῥοβϑῖθ!]α ουϊθιιγοῖ οὗ ργ. ὙΠ ΕΥ 
εἰ 8ανν ἦ ποῖ Ὧπ οδ]οςῖϊ οὗ σοϊηραϑββίοῃ, Ὀυϊ ΟΠΪΥ 
Ηἰπὶ ννῆοπι ΠΟΥ ἢδὰ δἰγοδάν ἀοοπιθα. Ὑενγε- 
γε ἴΠοΥ είν (Πθ ϑβηδὶ [Π6 σοπιπιαπά ἴο 
οἴμειβ, ὙῈΠ "Ἰουά ο65" (ἐκραύγασαν) 
{ΠΟΥ ἀριμδηὰ ἀθαίῃ, δηὰ πὸ ἀθδίῃ οὐ [ῃ6 
νυ] ϑϑὲ τηδοΐδεῖοσ. Εογ ἴδε ἢγϑί Ὀἶπλο {Π6 παπιθ 
οὗ ἔπ σσοβ8 15 ΟΡθηΪΥ υϑοἀ. ὍΤῊΘ 5βαγρ, 5δοτγί 
βρηΐοποςο, Οσπ ον, οσποῖῦν, ΘΧΔΟΙΪΥ τορσο- 
ἄτιςο5 ἴδ ἐδεϊηρ5 οὗ [Π6 πχοπιθηΐῖ, ἀπ ΟΧρ θ5565 
Π6 δῆϑννοῦ ἴο Ρι]αϊο5 ἢ] τηθάϑυτοθ. ὍΤΠ6 
[πουρῖ 15 ΠΟΙ οὗ ἴπ6 ρυπιϑῃπιθηῖ. ((Οοη- 
{γαϑὶ Μαῖκ χν. 12 ἔ.,) “" ΟΓΌΓΥ Πῖπλ..)) οδίῃ, 
1ῆθ ἀδαΐίῃ οὗ ἃ εἰδνθ, ποίην δῃοτγί οἱ (15, 5 
(6 ρυγζροβθὸ οὗ ἴπὸ δοσυϑοῦθ. ΑἸ} {πὸ Ἐνδη- 
ξε} 1515 ἄργοθὸ ἱπ τοργοϑοπης ἴπο ϑροςῖὶϑὶ ἐἀθ- 
Ιηδηά ἔογ σγυςϊχίοη ἃ5 Ὀείηρ τηδάθ ἰονναγὰβ 
πο οηὰ οὗ [Π6 {γῖα], δἴοσ (δ οὔον ἴο γοῖθαϑε ἃ 
ῬΓβοποσ δοςογάϊης ἴο (Π6 οσυπΐοπι οὗ ἔπε ἐραϑί 
(Μαᾳῖξ. χχν". 22, Μδῖκ χν. 13, [ὰκὸ ΧΧΙΙ. 
21). 
ἽΝ γε δίνει... πὸ γαμΐ... Τα δὲνι γ ουτ- 

ΒΟΙΥ98...πὸ ΟΣ ἤθ0 (οσίσθ)... ῬΙ]αΐθ πιεῖ 
1Π6 ΡοΓγο ΡΟΣ ἀεπιδηὰ οὗ [86 ῥγιεϑίβ 45 Ὀθίοστο 
(εἢ. χνὶϊ!. 2χ, Ταζε Ηἰνι γουγεείει ἀπά... ἡμάρφε 
...}) ΌΥ ᾿τοπίςδιν τοίεγτιηρ ἴΠ6 νῃοἷθ οᾶϑο ἴο 
{Ποῖγ οννῃ δοϊίΐοη. Ηοσ ννἱ]] ποί, 580 ἣδθ 566 η15 ἴο 
ΒΑΥ, 5 ΠΊΡΙΥ ΓΑΙ Ὺ {Ποῦ ἀεςϊϑίοηθΒ. ὍΠΟΥ ἃ5Κ 
ἔογ οτγυςϊπχίοη: ννοὶϊ, ἰοῖ {πθπὶ σγυςγ--τὰ 
ἰηϊηρ ἱπιροϑϑιϊε.---ἰ Ἠ]5 νοῖςθ 8 Ὡοῖΐ ἴο ὃὈ6 
μοαγά. 

η. ἐν τῇ ἰῶρς [ΔΚ6 υρ Ρ᾽]Αἰο᾽ 5 σμδ]]οηρο δηὰ 
Ῥιαῖε 5 ἡυάρτηοπε ἰῃ δὴ υὑποχροσίδα π]ΔΏΠΕΓ. 
Ης ιδὰ ς,1ὰ 7αῖε ῥὶνι γομγιείυε, (λαβ. αὐ. 
ὑμεῖς). ὙΠΟΥ ΔΏΒΝΕΓ, Ἢ γοῦ ἀρρϑᾶὶ ἴο ι.8, 
ΜῸ δάᾶνο ἃ ρόονεῦ ΙΟΝ νγὸ μάνα ποῖ γεῖ 
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ἴο ἀϊο, Ὀδοδλιιδα ἢς πιδάς ἢ πλβε] τῆς 
ϑοη οὗἩ Ο(οά. 

8 4 ν εη ΡιΪδῖς τπογείογε πεαγά 
τῆδῖ βαγίηρ,, ἢς ννῶβ5 [6 πλογα δίγαϊά ; 

9 Αμπά ννεπίὶ δρδίῃ ἱπῖο ἴῃς 1υἀρ- 
τπεης [4]}, ἀπά 54: πηῖο πις 
Ὅνμεπος ατὲ τῇου ἡ Βυῖ [εβϑ8 ρᾶνε 
ἮΙπΠῚ ΠῸ ΔπΠδννοῦ. 

στ. ΙΟΗΝ. ΧΙΧ. [ν. 8---ΙΙ. 

Ιο Ἴδη 841 Ριΐδλῖε υὑπίο Πίπιὶ, 
ϑρελκαβῖ ἴῆου ποῖ υπηΐο πε ἡ Κποννγεβῖ 
ἴοι. ποῖ τῆλξς 1 ἤᾶνε ροννεσ ἴο Ἄοτυ- 
οἰ πες, ἀπά ἤᾶνα ρονγεσ ἴο γβίθδβϑε 
(πες Ὶ 

11 |68ι8 δηβνγεγεά, Του σου ἀεϑ8ῖ 
ἢανε πο ροννεγ σέ αἱΐ ἀραίηβϑι πι6. εχ- 
ςερῖ ἴξ ψεγα ρίνεη τες ἔτοπι ἂῦονε: 

ἱηπνοκοά, »Ἐἔὥἴ'Ἵσ. ῥαυε α ἰπαυ (ἡμεῖς ν. ὅ.) ἴο 
ΜΜΒΙΓἢ γου ἀγὸ Ὀομπὰ ἴο ξῖνο εβθοϊ, νυμαΐονογ 
γοῦ πᾶν (διηκ οὔ, μά δοοογχάϊπρ ἴοὸ 86 
ἸΔῊῪ (τὸν νόμον) δὲ ομχῥί ἐο αἷς. ΤὮΘ επὶ- 
ῬΠῃδέϊς “"ννὸ " Δηβννοῖβ Δἴ οηςθ ἴο {Π6 ἐπι ρηδῖϊς 
ἐκ γ6᾽ δηὰᾷ ἴο ἴπ6 ὀδπιρῃδίς “1 οὗ ἴπ6 ψονεγιοσ. 

ὁρ ομγ' ἰααυ)]Ἱ ἘἈδίπεῦ (οπ πρὶ ἡμῶν), 8.6- 
οοχάϊπξ ἴὸ 89 1δ'ντν [ον]. χχὶν. χό. 
Οορ. Μαῖίϊ. χχνυ!. 6,2, ός δῃηὰ ποίθϑ. 

"»παάε ῥί»σοἱΓ] ες. ν. 8, χ. 32. Ἴ}6 ἔοττῃ 
οὗ ὀἜχργοβϑίοῃ δ ρἢ4512Ζ65 {π6 ἢϑ Ποῦ 5η6855 οὗ ἴῃ 6 
οἴάγρο. Ὅῆς οἰαῖπὶ ννᾶ5 ἀϑϑοσία ἴῃ δοίίοῃ δηὰ 
ποῖ ΟΠῪ ἱπ ννογᾷ. Οοπιρ. ν. 12, “" πιακοίἢ 
ΒΙΠΊ56} Ὁ ἃ κιηρ.᾽" 

δὲ ϑοπμ ο"᾽ Οοα] Το αὔβοηςθ οὗ {πὸ δυτοὶς 
(υἱὸν θεοῦ) ἤχε5 δἴίεπιοη ὕρὸπ ἔπ6 ΦΘΠΕΓΑΙ 
οδαγδοῖογ οὗ [6 πδίυγε οἰδιπιθά (Β8 98 οὗὅὨ 6οἅ) 
ἃ5 αἰπιϊηρσυϊθῃοὰ ἔγοσῃ (6 δρϑςῖδὶ ρϑγβοπδ 
(ςοτηρ. ἱ. σ, ποΐθ). Α Βοπιδῃ ννου]ὰ δᾶνα πο 
ἀϊδεϊπος ἰάοα οὗ Οπὸ ἴο ψῃοπὶ δίοπο {86 Ἐ1]6 
ἐϑοη οὗ Οοά " {τγ Ὀεϊοηρϑ. 

6. νυ. 8---ΓΦτ. ἢιεῥίη ἐδε Ῥγαϊογίμηι. {2ὲ 
ογίσιν 9 Οργσέ μη!ο ά ; ἐδε ογίσινη οὗ ἀμί δον 
γευεαίοά. 

8. ΡιΪϊλῖθο δὰ δἰγοδὺ τοοορηϊϑοὰ 50Π|6- 
{πιης πιγπίογίοιιβ ἴῃ ἴῃς Ῥεύβοῆ δπὰ σπᾶγρο 
Ὀεΐογο Ππὶ (596 χνὶ!. 29, ποθ). ὙΠῸ ἔδεϊ {πὲ 
ΟΠ τσὶ νγᾶ5 5α! ἃ ἴο ἢδνο ο]αἰπιθὰ ἃ ἀϊν! πὸ οτἱ βίη 
ΠΑΪΌΓΑΙΙΥ ἀροροποά ἴΠ6 σἴγαηρο ἔδασ νης ἢ Ηἰς 
Ῥγθϑθης6 ᾿ηϑρϊΓεά : ΡΙ]Δῖο ἢοΐ ΟΠ]Ὺ αὐα. α7γαϊά, 
Ὀμΐ Π6 «υα. »ογε α)εκαίά. Οου]ά δο ἢᾶνε 'ρῃο- 
ΤΑΙ ΠΟ 5] Υ ϑοουγροά ΟΠΘ Μγὴ0 ννᾶϑ ἴῃ 50Πὴ6 56η56 
βοηξ ΟΥ̓ 16 πδίίοηδὶ αἰν!πγ } Α Ἀοιηδη δ 
(5 τἰπ|6, γἤθη Εϑίογῃ σα] ρ!οη5. ννοΓ πη κίηρ 
{ποπηβοῖνεβ ξε]ῖῖς τηγουρπουΐ ἴῃς οπλρῖτο, ννου]Ἱὰ 
6 0] ἴο αἰΐδοἢβ: ἃ γϑὰ]ὶ 1ἢ νάξιιθ πιϑαπίηρ ἴο 
{π6 {π|6 .( ϑοη οὗ Οοὰ :᾽ δηὰ ϑυρογϑι οὴ Κο 65 
ἢ προ οῦ, Οοπῖραᾶγο Μεᾳῖζί. χχνϊ. ς4, νἤΟΓΟ 
ν6 ἢᾶνθ δὴ ΟὈνϊουϑ Ἔσο οὗἉ ἴΠ6 βᾶτηθ ννογάϑ. 

ἐδαὶ “αγὶησ] Ἀδίμοῦ, 0818 “αγίης οὐ «υογά 
(λόγος) : ἡ: 6. {πε βεπεγαὶ σπᾶγρε ἢονν Ὀσουρῃς 
δραϊιηϑὲ Οἢγιϑῖ, δηὰ ποῖ ἴπθ Ὄχαςῖ {{||6 1561} 

(ῥῆμα). 
9. “Ἵ1π4 «υεηὲ ... ἡμάσνπεπε δα... «πά 

Ὧ6 οὐεπὲ... ῬδΙ8δο0 (ρ»σωϊοσί πα). Το 
οἰάιι56 τη 5 ἃ Πδνν 506 η6. 

ἤῥοπες γί ἐδοι 7) ἼΠῸ ᾳυρβίοη 5 ρυΐ ἴῃ ἃ 
δοπογαὶ ἔἕοστη. ΡιΪδίο Ἰοοῖϑ ἴο (6 δῆϑννου ἔοσ 
[86 τοιοῦ οσ ἴΠ6 σοπῆγπηηδίοη οὗ 15 πιϊϑρίνιηρ5. 
ΤΠὨΪ5 ᾿ηάἀοςοϊϑίοη οὗ ἴπ6 ιθβιοποι, νο ἱπάϊ- 
τες 4515 ἔτοπὶ (86 1 ,οτὰ ἃ τενοϊδίίοη οὗ 

ΗἰἸπιβεὶέ (οοπιρ. υἱϊϊ, Ὡς, χ. 24), οχρίδῖπβ [πὸ 
θη ἢ νϊοἢ 6 τγᾶ8 πιοὶ. Ὁ δδί 5ΐθηοο 
νν5 Πιιοά ἴο ἰοδά Ῥι]αῖο ἴο γεῆθςϊ οἡ νγῆδὲ Πα 
μιὰ αἰγεδάγ ἤραγὰ (ςἢ. χνἱ!. 6): ἀπά ἃ ἀϊγεςξ 
ΔΉΜΟΥ οι] δανὸ Ὀθθη ΟἰἴΠΟΓ Πι15] ΘΔ ΠΡ ΟΥ̓ 
τη 6] σι ]6. Μογϑονοσ, ἰδὲ οἰδῖπὶ οὗ }υ5ᾶςο, 
ὙΒΙοἢ νγὰ5 ποὸνν ἴῃ αιοδίέϊοη, νγᾶ5 ποῖ ἴῃ ΔΗΥ͂ 
ὙΑΥ ἰοοϊοά ὈῚ ἴπδῸ εἰγοιπιδίδησος οὗ 1δ6 
ΤΙ, ον ἷβ ἀσβοθηῖ. (Οοπιρᾶσο ἴμ6 ρᾶγαδ]]εὶ ἰῃς]- 
ἄεπι Μαῖι. χχυὶϊ 13 ς 866 4]50 [54]. 111]. 7. 

10. Ὑοη “αἰὦ Ριίίαίε (Ριίαίε ὈἈΆΘΙΘΙΟΣΘ 
“α1})... ϑδρεαξενέ ἐδοι ποί προ »6 3) 'ΓΠΕ ῥσὸ- 
πουη 5ἰδηάς ἘΠ ΘΠ ρἤδ515 δἱ ἴΠ6 πεδὰ οὗ [86 
βϑϑηΐθηςθ (ἐμοὶ οὐ λ. :): 51||6ῆςθ Ὀοΐογε οἴποῖβ 
τηῖρης πᾶνε Ὀδοη ἰη.6}} 15 0]6, θυς ΡΙαῖθ ννᾶ5 
Βργεπιο. Ηἰβ8 βοηΐεηος νγᾶβ (86 πη] γοΐςθ 
ποῖ οὗ ἃ ΡαΓῪ δυΐ οὗ ἴΠ6 ἰανν δῃὰ ἴμο ρὸ- 
νογηπιοηΐ : 7 ῥαῦε βοαυεν ---- Τρ ἈΠῸ] δος ΠΟΥ Υ͂ 
(ἐξουσία) ... " 

20 ἐγμε ... 1ο γείεασ9] Βοιζοῦ, 9 Υ7910880 
... ο ΟΣ ΘΟΙΙ͂Υ... ΤὍΤῇῃε δἱϊογηδῆνος ἅτ ὑγα- 
βϑοηϊοά ἢ ἰἢς πηοϑῖ ἱπιργεϑϑῖνα αἰβιϊ ποΐη655. 
ΤΠ ογάογ ἰῃ ἴπθ δοϑὲ δι που65 ρἰδοθβ ἴπὸ 
τηοῖϊνο οὗ πορὸ Ὀοίογε ἰδὲ οὐ ἔδδσ, Ὡς ἢ 
ΘΘΘΙῚ5 ἴῃ [5617 ἴο ὍΘ τῆογδ Ὡδίιαγαὶ. 

11. ει αἀπιαυογοΐ Ἀλτὰ, Το εομειΐ 
(του]άθ5:) ῥαυε ...1 ΤΠ οεἰαιπὶ οὗ ΡιΪδῖο 
ἴο ἴπ6 δρϑοϊιΐο ροβϑοβϑίοῃ οὗ γρῆς ἴο δοῖ 85 
ἢδ ρίοαϑθβ ἰοδάς (Ὡς [τὰ ἴο ϑρθὰκ δρδίῃ. 
ΤΠοο ννᾶὰβ γι ἃπὰ ΟΥΤΟΓ ἱπ ἴδε οἰδίπι. 
ΤΠ ἔννο τρηυϊγοά ἴἰο ὃς ἀϊδιϊπρυ ςηθα ἴῃ 
ογάοσ {πὶ ἴπῸ γθὰὶ τοϊαϊίοη οὐ ἴθ ςἰν!] 
δὰ {πὸ {ποοσγαίὶς ροννοῦβ ἴο {πὸ ἀεδίἢ οὗ 
ΟἾγῖϑὶ πιρῆϊ ὃς Ἰα!ὰ οροῦ. ἴῃ {πῸ οτγάογ οὗ 
(Π6 ννοτ]ὰ Ριϊαῖς μδὰ πε δου νυ ῃῖς ἢ δ6 
οἰαιπιθά ἴο άνθ. [ἰ πδὰ Ὀδθθη ρίνοη ἴο ἢϊπὶ ἴο 
ΘΧεΓοῖθο δα ΠΟΥ. Α5 ἴδ6 σεργοϑοηϊδίνο οὗ 
{Π6 ΕΠΊΡΟΓΟΣΥ ἢ5 ᾿υάἀρτηθηΐ νναβ ἰθζα! ἀδςοὶ- 
βίνε (Ἀοπι. χα, 1). Βιυΐ 5{1]1 5. τὶρῃῖ ἴο 
ΟΧΘΓΟΙ56 ΔΟΓΠΟΥΓΥ ννᾶ8 ἀεγνοά, ποῖ ᾿ππογθηῖ. 
Ηαπιᾶῃ βονογηπιεηξ 15. ΟΪΥ να] 45 ἴ6 ὃχ- 
Ρτδβϑίοῃ οὗ {πε ἄϊνιπε νυ}. Ηδ {πεγοίογε ννῆο 
ὀΧΟΓΟΙ565 ἰζ 15 γοϑροηϑίῦϊθ, νυ ῃδίονοσ 6 ἸΡΔΥ͂ 
ΒΌΡΡΟΞΒΟ, ἴο ἃ ΠΙΣΠΕΣ ροννοσ. 80 (δγ ἤονονεγ 
85 ΔῺΥ ἱπηηηεάϊαϊε γοϑ τ ννᾶ5 σοποογηοὰ Ρι]αῖε 
δοίϊοά πη (Π6 δοορὸ οὗ τῆθ “" δι ΠΟΙΙΥ 
νν δ ἢ 1[ἴ μδὰ Ὀδδη ρσίνεη ἴο ἢϊπὶ ἴο ὀχεγοίβθ," 
ΡΟΣ 1818 σϑδβοι" ἴΠ6 ΗἸρὮἢ-τίεϑὶ, ὕεργὸ- 
ϑοητίης ἴΠ6 [ΠΘΟσγΔΟΥ, ν᾽ 5 ποθ ρ  γ. Ῥιϊαὶς 
νν 85 ΌΪΕΥ 1η υϑἱηρ ΤΟΙ ΖΉΔΙΥ ἢ 15 οἰν}] ροννοσ. 
Τἢς Ηἰρἢ-Ρχγίεδὶ ννᾶ58 ἀοι Ὁ κυ γ, Ὀοΐὰ ἰῃ 
δίῃ ὙτΟΠΣ ΠΥ ἃ δίχμος (βρίτῖιλ}} ρονγεξ 



ν. 12, 13. 

τῃογείογα ἢς τῆδλϊ ἀεἰ νοσγοά πὸ τἰπῖο 
ἴδε μδιῇ τῇς ργεδῖεγ βἰπ. 

12 Απὰά ἔτοπι τῃεηςείοτιῃ ΡΙ δίς 
δοιιρῇϊ ἴο τεΐεαβα ἢΐτα : δυῖ τῆς [ενν8 

δο, ἴδοι τί ποῖ (ὑκξβαγ᾽β ἔγτίεπά : ννῃο- 
ϑοδυθῦ τηλΚαῖῃ ἢ πη86 1 ἃ Κίηρ βρελϊ- 
εἴ ἀραίηβι (ὑξεβᾶγ. 

1χ  Ὑνῇεη ΡιΪαῖε τπετγείογς πεαιά 
τηδὲ βαγίηρ, ἃς Ὀγουρῆς 685 ἰοσίῃ, 

στ. ΙΟΗΝ. ΧΙΧ. 2 

οτβὰ ουἷ, βαγίηρ, [{ τῆου Ἰεῖ τἢ]5 πγᾶη 

δ ἴῃ ἰγαηϑρτοβϑίηρ Ὧϊ5 ἰορ  απιδῖθ τ]65 οὗ 
δοϊίΐοη. Ηδς δὰ ἔδιἰδά το ὅ118] ἢϊ5 ἀυγ δπὰ 
Πο δὰ νἱοϊδῖοα 115 τιιϊθα, [{ νγὰβ πὸ ργινηορο 
οὗ ἢϊ5 οἶος ἴο τϑοοβηϊϑθο ἴπῸ Μεβϑίδῃ, δηὰ ἴο 
Ῥγόϑογνο [6 {Γπ6 ϑρί γι] ἱπάεροηάθηςθ οὐ ἔπ 
Ῥοορίθ. ΒῪ ἀρρεαϊηρ ἴο ἃ ποαΐμεη ροννοῦ ἴο 
ἐχεουΐο 8η υη}ι5ὲ (χὶ. 49 [.) ϑεηΐεποθ οα (ἢ γίϑβί, 
δὸ δά οἰππεὰ ἃρδιηϑδὲ σοά ΌΥ υὑπέλι ι] Π655, 
85 νὙγ6}} ἃ5 ὈῪ υητρ Ὠϊθοιιϑη658. ἷ 

ξίυεη ἐδε6} 1 ἀοε5 ποῖ ἄρρϑαγ ἴπδὶ ἴδβοσε 15 
ἴαι 8 ΠΟΙΙΠΊΟΠΙΥ 5 ρροβθα) ΔΩΥ τοΐδεγεηςθ ἴὸ 

6 ἔδςϊ (δαὶ Ῥ᾿]δῖθ ννᾶ5 ἃπ ὑποοηϑβοίουϑ ἰπϑίγι- 
τηρηΐ οὗ 86 ἀϊνίπο νν}}]}. [π᾿ 1ῃ15 τεβρεςὶ (86 
ΟΠδιεξ Ρτίοϑῖβ νοῦ ἰῇ (ἢ6 5πι6 ροβιτοῃ ; δηὰ 
ποῦ νὰ ποϊδίπς ἰῃ ἴπῸ ΕἸ ΒΙπιθηῖ οὗ τὴ 
σουη5εὶ οὗ σοὰ ἴο πιο {πὸ β}}} οὗ οπὲ οσ 
[)6 οἴδεῦ (οοτρ. Αοῖβ 11. 23). 
Τὶ ννὨϊοἢ ὁ’ ννᾶ5. ρίνοη," 1 πιυϑὲ Ὀ6 πο» 

Εἰςοά, 15 ποῖ ἴδια δι που! (5610 θυ [86 Ῥοβϑοβ- 
βίοη δηὰ ὄὌχογοῖϑο οἵ ἰξ (ἦν δεδομένον ποῖ ἦν 
δεδομένη)... 
ον» αῤουεἹ ἰ. ε. ἔτοῃ Οσοά. ὕοπιρ. Ἀοπι. 

ΧΙ ἢ, ὙΠὲ ννογάβ σογτγεςὶ ΡΙ] αἴθ 5 ἀβϑοσίίοη 
οὗ ᾿Ιηἀοροηάθηςθ, Τῇ ποῖίοη {παῖ ἴῃ οἸδυ5ς 
ΓΟΙΌΓΒ ἴο {πε τείδσγρηςς οὗ ἴθ οᾶϑθ ἔσγτοπὶ ὁ ἃ 
δ μοῦ {θαπαὶ ᾿" (Π6 δαδηῃθάση) ἴο (Π6 ἈοπΊδη 
Οουτῖ 15 ΠΟΙ υππαΐαγαὶ, [που ἢ τὲ 45 1ῃ6 
ςοηδάεηϊξ Ξυρροτῖ οἵ (οἱετιάξο. [ἢ ϑρεακίηξ 
οἵ ἴδς βοιιγοθ οἵ Ρι]αϊε 5 δι ΠΟΙ ᾿ξ ἢᾶ5 Ὀδθη 
ΤΡ ἔεὶς τμδι {πε 1ογὰ ἱπάϊοαϊεβ ἴῃς βουγος 
οὗ Ηἰ5 ονγῃ, εῖηρ («υδεέπεο... ὃ). Ηε ϑβροῖκθ 
οἵ τμαὶ ψῃϊο Ηδ Ἄπονν πὰ 85 Οτδ ψ}0 
Κπονν ((ἢ. 111. 11). 

ἐῤδεγοζογο] ἴου 0818 σϑϑδβοῖι, Ὀδσᾶι 56 ρΟΥΟΓ 
15 ἃ ἀϊνίπε {πι5ῖ. 

ῥὲ ἐδαὶ ἀεἰϊυεγεά γιὸ προ ἐδεο] ΟΔΙΔΡὮΔ5, 
ἴῃς ρεύβοῃδὶ τοργοβϑεηίδεινο οὔ “πες ονν5" 
ΧΥΙΙ. 10---ς : ἙσΠοΡ. Μαῖξ. χχυ. 2 ποῖρ). 
ΠΟ ΓΕΒΡΟΠΒΙ ὉΠ ἔογ ἴῃς δςΐ ἰ5 οοπορηϊγαϊοα 

ἴῃ ἢἰπι. ὙΠΟ οάῃ 6 ΠΟ Γοίδγοηςο ἴο [υλ5 
ἴῃ ἴῃο βυστεπάογ ἴο Ρ᾿]αΐς (19 ἐδεελ 

βαΐδ... “ἰ4] χν. 22, Ὠοῖδ. 

). τὖ. 12--πιτιό. ἤηιέῥομέ 1δό Ῥναίογιμ»ι. 
Τόε ἀοωῤίε “επίεπεο οὐ ἐδὲ “εεισεα πα ἐδὲ 
αεείσεῦ,. Ἴῤε Ορνα γε εεεά; ἐδε ἘΡΙβεΓῸΣ 
εροιφη. 

15. “Μπά 2 γον» ἐδεπεφζογιδ... 1 ἐδοι ἰεῖ ἐδ ὲ4 
γιᾶη 9ο... ὕὍνροπ Ὁ816 (οπιῖξ απά)... 17 ἐδοι 
ΣΟ]6886 δὲ »πᾶαπ... ὕδροπ ἐδίε, ἱ. 6. "ἐ 1ῃ σοη» 
ϑεαυεηοε οὗἉ (ἢ 5 ἄπϑυνεσ " ((οπιρ. νί. 66, ποῖε), 
πὰ ποῖ 5 ΠΊΡῚῪ "" Αἴζογ {Π15. Ὅῇα οΔ]πὶ πιᾶ- 
ἠοβῖγ οὗ ἴπ6 1,οτὰ δ νγογάβ σοπῆιτηθὰ Ῥι]αΐεῖβ 
ἔεατβ, Ηδ πον δοῖίνοϊυ "" βϑουφψῆϊ " Ἀἰ πιο] ἴο 
τείθαϑο 65:15: Ὀεΐοτε δε πδὰ οπάρανοιγοά ἴο 
Ἰοδλὰ (ἢρ [οἷνϑ ἴο βιιρεξοκὶ ἢἰ5 γε θᾶϑα. 
ἐδὲ “εν Ὅμδ ἠδίϊουδὶ {π|6 βἰδηάς οι ἴῃ 

σοηῖγαςι νν ἢ [Π6 ρ͵]64 νυ] ἢ (ΠΟΥ ὑγρο. ῬΙΪδίδ 
Πδὰ τε ιβοά ἴο οι ἃ Ξεπΐδηςο ὑδϑοὰ ὕὑροὺῃ 
]ον δ ορίπίοη. ὍὙΠὸ οἢῆςϊδὶ ομεῖβ οὗ 186 
ΚΠοοσγᾶοΥ σοηνογὶ {ποπΊβοίνος {πογεΐογο ἰηῖο 
ἡεαοιιβ ρυδγάϊδηβ οὗ (ἢς τῆ ς5 οὗἩ [Π6 Θπρίγα, 
δηὰ δοσιιϑὸ Ρ!]λῖο οὗ πορίζοηςο. ὅΠ6 5: Π|ρ]6 
δοςορίδηοςα οὔ πε {π|6 οὗ “" Κη" 5, ΠΟῪ 
Αἴξιις, ἃ ἀοεϊαγαϊίοη οὗ δηϊδβοηϊβπὶ ἴο ἴῃη6 οὔθ 
Θροσοσ. Τὴδ σῆδηρο 1η ἴδ6 ἴδςίς5. οὗ ἴῃ6 
Ρυοϑῖβ 15 γε γα] 6. ἴὐηάογ ΟΥΑΪΠΑΤΥ εἰτ- 
ουπιϑίδηοθϑ ἃ Ἀοπηδη Ρονεγηοῦ ννου]Ἱὰ ποῖ πᾶν 
βορὰ ἴο ρῖνο οθοϊ ἴο ἃ ϑοηΐθηςο Ῥαβθὰ οὔ ἃ 
ὨΔΓΟΠΔΙ τοὶ βίοι ἶἰανν. Ῥοσῆδρ [26 δοσιιβοῦβ 
ἔε! (ῃδὶ {πεῚγ ῥγοσθθάϊηρβ ῃδάὰ Ὀδθεη ἱγγοριϊαγ, 
Δηὰ ἰπ ἴΠ6 ἕδοθ οἵ ορροϑπι[(ἰοη Ἰυάφοά 1 Ὀοϊίοῦ 
ἴο ῥγθβθβ ἃ ρος] ταῖποῦ (πᾶ 4 τοϊρίουβ 
οἴδηςθ. Οοπιρᾶτε Μαίί. χχνίϊ. σ ποῖο. 

εγίὶοά οἱ] Αςςογαϊηρ ἴο δε πχοϑὲ ργοῦδθϊθ 
τεδαάϊηρ (ἐκραύγασαν) ἴδε ᾿πουρηξ ἑοιιπὰ οχ- 
ῬγΓεδϑίοη ἰῃ οὔθ Ἰουὰ 5ἰπιι]δηθοι5 ΟΓΥ, 845 
ἀϊξεϊηρυ πηοά ἔγοτῃ (ἢδ γοροδίθα στο οὗ ἃ πλυ}- 
Εἰϊυάς (ἐκραύγαζον Χχίϊ. 11) 866 στνὋ. ό, :ς, 
ΧΥΪ. 406. Οπ ϑᾶςῇ οσοδϑίοη δὲ [οδη ποῖςεβ 
{π6 Ἰοιιά, ἀοςίϑινε υἱΐζογδηςθ, ἱμου ἢ (Π]15 ΤΏΔΥ 
πᾶν [ουπὰ δοῆοοθβ. (Οοπιρᾶῖο Ματῖκ χν. 14 
(ἔκραξαν) νυ Μαῖί. χχνῇ. 22 (ἔκραζον). 

ὥκιαγ. ,γίοπμἢ] ΤῊΘ ρῆγαθο ννᾶ5 ἃ {Π1]6 οὗ 
ὨοποΟιΣ ἔγοαΌ ΠΟΥ σίνθη ἴο ργονίης] ψο- 
ΥΘΓΏΟΥΞ (566 δ εἰϑίειη σά ἠοε., 05. ᾿Απι ἢ χιν. 
1ο. 2: ἰυκὲ 11. τς ηοΐδ) ; δυῖϊ ἤοτε ἰἴ 5 ρὑγο- 
ὈΔΌΪΥ υδοὰ ἴῃ ἃ βοπογαὶ δηὰ ποῖ ἰῃ ἃ ἴθ πιοδὶ 
856η56: "ὁ ἃ ἰογδὶ ϑυρροτγῖογ οὗ [Π6 δι ρογοσ." 

«υδοιυοευεν (ἸΠΟΓΔΙΥ, ΘΥΘΥΥ οὔθ Ὁ880) 
»ιαξεῖδ᾽... “ῥεαῤει ἀσαϊπσὶ.. ἰ,6. ςοπίγονογί5 
[6 ΘΙ ΟΓΟΥ 5 δυϊπογιγ, ἀπ 50 υἱγίυ δ! 56 5 
Εἰ πΊβεὶ ἢ ἀραϊπϑὲ Πιπὶ ἰη γορθ]] οη. Οομιρ. οπι. 
Χ. 21 ([534]. ἴχν. 2). 

[τ ΜΠ] θὲ οὐβεγνεά μον οοπιρίείεῖν (μ6 
δι σοοβϑῖνο σἤαγροθ οὗ ἴΠ6 [ονν5 ποϊιςοὰ ὈΥ δῖ 
ΤἸοδη ςοττοβροηὰ Ὑἱἢ ἴθ πδίυγαὶ! ργοργεββ οὗ 
ἴῃ Ἔχαπιϊηαῖϊίοη. ΤΟΥ ἢἤγθι Ὀσηρ ἃ ζθηογαὶ 
δεσυκαίοη οὗὨ "" ΕΥἹ] ἀοίϊηρ."" Ριαῖς τοῆιϑο5 ἴὸ 
δοσορί {πεῖγ Ἰυάρτηοηῖ. ὙΠΕΥ ἴἢδπ ργοθβ5 {Π6 
816 “ Κιηρ οὗ 1π6ὸ [ἐνγ5᾽ (ἰπιρ] ]οὰ ἴῃ χνπ]. 
33) 845 βοάϊουβ. Ρ]δΐθ ἀἸβπιῖσϑοβ ἴπῈ σμαγρα 
(χνιῖϊ. 29). ὙΠΟΥ ποχὲ Ὀγίηρ ἐογιναγὰ ἃ τα]}- 
ξίουΞ οἴδξηςε ἀραϊηϑὶ (πεῖς οὐνὴ ἰᾶνγ. Ὁ ϊ5 
ἰηογθαϑθος Ῥ᾿]δίο᾽5 ἀπνν}  ΠἸπσηθθ5 ἴο δεῖ (χίχ, 
12). 80 ἰΔ51]γ, Ἰεϊεπε ἀγορ ἴπς ἔοιπῃδὶ δοςσυι58- 
ἔοηϑ, οἷν] δά δος οϑίδϑιῖοδὶ, ἘΠΟΥ ἀρροαᾶὶ ἴο 
ῬΠδῖο5 οὐνη ἔδατϑ, [Ι͂ἢ {Π|5 ΨΑΥ ΠΟΥ οὐἰδιποά 
(Ποῖ επὰ ΌΥ Ρετβοηδὶ τπηοῖίνοβ (Ασὶβ ΧΙ]. 8, 
ἡτήσαντο. (ὑοπιρ. [ὺὑκὲ χχΙὶ. 24). 

18. ἤγῥεη Ῥίϊαίε ἐδεγούογε ... ἐδαὲ “ἀγὶηῷ 
(0ποδό νοσάδ)....] Ὑπὸ πονν ρὶεα ες ΡΙ]αῦο 
ἴο οδοοϑὸ Ὀοίννοοη γιίοϊϊης ἰο δὴ ἱπάβηϊία 
8696 οὗ τευθζεηος δηὰ τ ρῃΐ, δηὰ ἐβοδρίηρ ἴΠ6 
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δηά 541 ἄονγῃ ἰπ τῆς ᾿υάρτηεης δεδῖ ἴῃ 
ἃ Ρίδλος τῃδὶ 85 οδ ἰϊεά τῆς Ῥανειηξεηῖ, 
δυῖ ἴῃ τῆς Ηδθτενν, (σθαι δ. 

14 Απά [τ νγὰβ ἴδε ργεραγδίίοη οὗ 
ἴηε ράᾶβϑονεῖ, δπὰ δδοιυῖ τῆς διχῇ 

ἄδηξευ οὗ 4 ρἰδιιβιθϊο δοσυβδίίοη δὲ Ἐπὶ, Ὀ6- 
ἔοτε δι ςἢ ἃ πῆδῃ 45 ΤΊ δοτ5 (Τὰς, “Απη.᾽ ΠΙ. 
48). [ξ ἃ ἰαΐο ἐδῖε 6 δϑϑορηθὰ ἴο ἴπ6 Ογυςὶ- 
ἤχιοη, ΡῬηαἰθ5 ἔα δῖ ἴπδὶ {ἰπὶὸ σου]ὰ πᾶν 
Ὀδθη στοαΐου, ἔογ ἴἢ6 ϑιιβρίςϊοηβ οἵ ΤΊθογι5 
Ὀδοᾶπλα ΠΊΟΥΘ στο] δὔογ ἴΠ6 [4}1] οὗ δε͵δηυβ, 
Ῥιδίθ 5 ραΐίγοῃ (Α. Ὁ. 21, δεῖ. ΤΊ.᾽ 61). [ἰ νγᾶ5 
πδίυγα! {πεγοίοτο (Παὶ Πἰ5. ἔδασγ οὗ [δ ΘΠΊΡΕΓΟΥ 
ΟΥ̓ΕΓΟΔΙΠΊΘ ἢ]5 ἔδαγ οὗ (γιϑδὶ. Ηἰ5 τηΐϑγι δ βάν 
Ἀπ σοοά σδιιϑο ἔοῦ δίαστη, δηά ἢἣδ σουϊά Θαϑιν 
Ῥεῖϑυδαθ Πιμηβεὶῇ πὶ ἴπεγο ψουἹὰ θὲ τοδὶ 
ΡΟ] ᾿ῃ πορ]θσῖηρ [Π6 ᾿πίογπηαϊίοη νυν] ἢ ννᾶ5 
Ἰαϊά Ὀδέοστε ἢϊπ.Ό Α ρορυΐᾶγ ουὔρτοακ τηϊρὶί 
ἔΌ]Ιονν, ονθη ἀρδϊηϑὶ ἴΠ6 νν}}]} οὗ {πὲ Ἰ,ρδάθγ. 
Ποῖ ἢ Ὀεϊϊενεά ἴο Ὀ6 ἱπποςοηΐ οἔὗἉὨ νἱοϊεπί 
ἀεϑῖρη5. Ηἰς ἀδοϊδίοη {πογοΐοσγο ννᾶ8 τάκθῃ 
σου ΔΩΥ ἔυγί μου αἰ ϑοιιϑϑίοῃ, 

01:980 ὙΟΓΙΑΒ] [6 ἱπηρυϊδίοῦ Οἡ ἢ]5 ἰογ- 
Δἰίγ, τῆς βιιρροϑίοη οὗ γοϑ]]οη. 

ὀγομσῥὲ.... γι (σινλοῦ Ὁ} Αἴἶογ (δ6 
Ἐείς ῥονιο ἴῇθ Τ,ογὰ πα Ὀδοη ἴδκεη νη 
[)6 Ῥγαϊογιπὶ (ν. 9). ὙΠα ἔοττηδὶ ϑβεπίθῃςθ 
νν85 ρίνθη ἰῃ ἴΠ6 ρθη σουγί. Ὑῆδ Ἰυάρπιεηῖ- 
βεδί ({γθιιη4}}) ννὰ5 ρἰδοθὰ ὕροη ἃ σοπϑρίςιιοιβ 
βροῖ, ννῃ ΓΟ ἢ ννᾶ5 σδ᾽ δὰ ἴη Ηθῦγονν (Ασταπηδὶς) 
Οαῤῥαίῥα, πὰ πὰ Οτθοκ [{{ῃοϑἰχοΐοη, “ἃ 
Ῥανεπιοηϊ." ΤὍΤῆα οσουτί5 οὗ πε ἴοπιρὶα σεῖο 
Ρανθὰ (2 Οῆγο. νἱ. 3, [05. "ΒΒ. [ἡ ν!. 1. 8). 
δηά 1[ἴ 15 ποῖ ὑπ] Κοὶγ (παῖ ΤΠΟΓΕ ννᾶ5 ἃ ρανοά 
Ρἰφἰξοττῃ δὲ ἴθ ῃθδὰ οὗ {ῃε σἴορϑ ἰοδάϊηρ ἔγουι 
1π6 ἰδπλρὶ6 ἴο Απίοηϊα (Αςῖ5 χχὶ. 40), ψνῃοτὸ 
Ῥηδίε᾽ 5 ἘΠ. ΠΑ] σου]ά Ὀδ σοηνυθη! ΠΥ ρἰαοθὰ 
(566 ποννόνογ ποΐίθ οη Μαίί. χχνῖ!. 2). ὙΠοΓε 
οπ Ὀδ ΠΟ τεΐεγρησα ὑπάογ ἴἢ6 Ηθῦγονν ΠΔΠΊΘ, 
ἴο 50“ ἢ ἃ ρογίδ 6 πχοβαὶς ἤοοτσ ἃ5 [1105 Οαϑαῦ 
ολττθὰ δδουῖ ἢ ὨΪπὶ ἕο δἰ5 Ἰυάηγοηϊ-56 δῖ 
(ϑυεῖ. ' Οκ5.᾽ 46). 

“αἱ ἀοαυη ἐπὶ ἰδὲ ἡμάσηιοπ! “τα [1ἴ 5 Ὀδεη 
διξεοσίοα ὑπδΐ ἴῃς νετὺ (ἐκάθεσεν) 15 ἸΓΔη5ΙΕἶν6 
(1 Οον. νἱ. 4; ΕρΡῆἢ. 1. 20), ἀπά ἔπαξ {πε 56η88 
15, ““ ΡΙδῖς ρἰδοθὰ Ηΐπι ((ΠΠ 51) οἡ ἃ ϑθαΐ,᾽" 
σοπιρ]οτηρ ἰῃ [5 νΥΑῪ ἴΠ6 σοθηθ οὗ (6 ““ Εςςδ 
Ἡοπιο," ὈὉγ Ξῃονηρ ἴῃ Κίηρ οἡ Ηἰ5 τῆτοπο. 
Αἱ βτϑθὲ διρῃϊς τὴ6 ἱπιογργοίδιίου 5 δίίγαος- 
ἔνθ, Ὀυϊ [Π6 δοϊϊοῃ ἄοθβ ποῖ ϑθὸπὶ ἴο {2]] ἴῃ 
ψῈ 1ῃ6 ροβίξίοη οὗ 4 Ἐογηδῃ βονογηοσ, δηά ' 
{πε υϑᾶρὸ οὗ ἴΠ6 ρῆγαϑθ οἴβεύνῇογε (Αςῖβ χὶ!. 
41, ΧΧΥ. 6, 17) ἄρρθᾶγβ ἴο Ὅθ ἀδθοϊϑδῖνε δρδϊηβῖ 
1. 81. [οδη, 1ἴ πᾶν Ὀ6 δά ἀθά, πευεσ 1965 186 
νοΓῸ γδηϑιξν οὶ. 

ΎΠῈ δὔβοθος οὗ ἴμ6 δγίιοΐθ Ὀρθέοσε “͵υάζ- 
τηοηΐ 564ϊ,᾽) ἰπ ἴ6 οὔ εῖπαὶ (ἐπὶ βήματος, δο- 
σογάϊης ἴο (6 ἴγιδ γεδα]ηρ), ργοῦδῦ]ν ἰηάϊ- 
οδίος τπδὶ [Π18 ννγᾶ8 8η ἱπιργονϑοάὰ δηὰ ποῖ 
ἃ τόσα {τἰθυπδὶ, (Οοηίταϑσι Αςἰβ χὶϊ. 2ι, χχνυ. 
ό, τη. ἴπ Μαῖϊ. χχυῖ. το ἴδ νεγὺ 15 ἀἰεσοηῖ. 
ὥοπιρ. 05. ' Β. [.᾽ 11. 14. ὃ ἔ. 

51. ΙΟΗΝ. ΧΙΧ. [ν. τ4, 15. 

Βοιγ: ἂηά ἢς 81 ἀπο τῆς εῖνϑ, 
Βεποὶά γουγ Κίηρ! 

1Ις Βιυξ τΠΕΥ οτιεά οἵ, Αὐνγᾶνὺ νυτῇ 
ῥὶπι, ΔΨΆΥ ΜΊΈᾺ ῥίπι, σγυς Ὑ δϊπι. 
Ρηδῖς αἰ τῆ ἀπο τπεπι, 5821} στγυςιέν 

ἐπ δὲ Ἡεῤγεαυ] πὰ ἘΘΌΣΟΝ, ἐ.ε. ἴμο6 νοσ- 
ΠΔΟΌΪΑΥ ἀἸαϊοςῖ. νύ. 17, 20, Υ. 2, Χχ. τό; Βξν. 
ΧΙ Χῖ, χυὶ. τό. ὙΠῸ δάνογῦ 15 ἐουπα ΟἹΪΥ ἴῃ 
{π656 ρἰδοεβ. Οοιρ. Αςῖβ χχὶ. 40, χχὶ!. , 
ΧΧΥῚ. 14. 

Οαῤῥα! δα] ὙΠΜεγα οδη ὃ6 Π1ἘΠ|6ὸ ἀουδὶ [μδὶ 
115 τοργεβοηί5 σαό Βαίίδα (ἘᾺ 32), “186 
τάξε (04. Κ) οὗ (5 Ηοιιβο,᾽"" ἐ.ε. [6 τοπιρ]θ. 
Ποσρ. Τϊπι. [ογι5. " 5δη." ἔ. 18 ἁ, ηιοϊοά ὈΥ̓͂ 
ΔΝ ὕηϑ.Β6. 

14 ἐῤὲ ῥγεορῥαγαίίοη 9 ἐδε ῥαπουεγ] ὙΠΟ 
δ Ὀείοτο---ἰἢς “Εἶνε " οὔ---ἰῃὸ Ῥάβϑουεσ. 
566 ποῖθ οη Μαῖί. ΧΧΥΙ.. 

απά αὐομὶ (1 τ αδομ) ἐδὲ «κέ δομγ] 
ἐ.ε. ΔὈουϊ 6 “.»γι. 866 Αἀάϊτιοπαὶ Νοῖϑθ. 
ΤΟ τηλγκίηρ οὗ ἴῃς ἀδὺ δηὰ ποισ ἢχοβ 

αἴϊοπίοη οη ἴῃς οΓ 515 οὗ ἴδ ἢ βίοτγ. 
Βερῤοίά, γον Κιησ Π ΤῊ ννογάς ᾶἅτὸ 583ρὼ- 

Κοη ΨῈΠ ὈΙἴοττιοθθ.Ό Ὑπὸ ρϑορὶο δὰ τὸ- 
ἔυϑοα ἴο χεραγὰ ἴΠ6 ἄρρθδὶ ἴο 1πεὶγ ΠυΤΆΔ ΗΠ Υ͂ 
(νυ. ς); πὰ Ρ᾽]δῖθ ποὺν ἱπηρ]}165 ἴπλῖ [πὸ 
ψουπαδὰ δηά τηοςκοὰ ΡΥ ΒΟΠΟΙ 5 δίοης δὲ ἴο 
Τορτεβοηΐ ἴποπὶ («αἱδδ ο 4δὲ εαυ4). Αἴ {Π 
ΒΔ Π|6 (ἰπ|6, ἴοο, δ ΙΠΔΥ ἱπῖοπά ἴο τεπιὶπὰ 
[ἢεπὶ οὗ ἴῃς ννεϊσοπιο ννῆϊοὴ ΟΠτσὶ Πδὰ τὸ- 
ςεἰνρά δ Ηἰβ οπίγυ ἱπίο [οΘγιιβαϊοη. 5 
νγὰ5 {πὸ οπά οὗ (Πδΐ ἐπιμιιϑίδεη. ΤΠ ρηοϑῖβ 
Πιά ονεγαννοὰ ἴπὸ ρθορῖο. 

εἰ ΒΕΠοΙΪὰ ᾽" 15 Ποῖρ, 845 ἴῃ σ΄. ς, δη ἱπίεη)οο- 
Ἐοη : ὁ 866, ἤόγὸ ἰ5 ἴπ6 Κίηρ, οὗ ννῆοπὶ γοιι 
ΒΡΟΚα, δηὰ ψῇο Ὀεῆῖϑ γου "" 

16. Βωὲ δεν... {δὲ ᾿ποσοζοσο. ΤΠὸ 
Ῥτοηοιη (ἐκεῖνοι) 50]4ῖ65 ἴθ δάνογβδασιθβ οὗ 
186 ],οτά, δηὰ ϑεοῖβ ἰδθπὶ ἰπ [ἢ]15 1αϑὲ βεθῆθ 
Δρατὶ ἔτοπὶ δηά ονογ ἂρδιηξί Ηϊπ. ΨΜΝΊ ἢ οπὸ 
Ἰουά υπίνογβαὶ ΟΓΥ (ἐκραύγασαν) ΠΟΥ ἀϊ5οϊΑὶπι 
4}1] σοηποχίοη ἢ (Π6 Κὶηρ ψἤοπὶ Ρ!]δίο 
δϑϑιψηιθα ἴο {Π6 πὶ: “ ΑΥΑΥ, ΔΥΑΥ σιτἢ δ᾽ πὶ." 

Ῥιαῖοθ, Ὠοννενοσ, 5.1}} ργθβϑϑοβ ἢ 15 Γθργοδοβαβ: 
δα (Μωωδ) 1 ἐγμο γον Κιηρ 3 ὙΠῸ 6πὶ- 
Πδ515 ᾿ἰθσθ οὐ ἴδε ἰαϑὲ ννοσάβ, Ἐτσγοτῃ ἴδ 

Ιαπαδίης ἴο 186 ἐπά ἴΠ6 ἰποιρϊ οὗ Κίπρϑῃὶρ 
τὰη5 ἰΠγου ἢ τἴΠ6 ΨΠΟ]6 ὀχδηλπαΐϊίοη Ὀσέογο 
ῬΙ]αῖο. 

ΤΡε ἐδίς ἢ ῥγίο 1] ὝὙετγα ἰ5 βίπσυϊλγ ἔογος 
ἴῃ ἴῃς οχδοΐ ἀσπηϊίοη οὗ ἴδ βρϑᾶκοιβ ἤδσο. 
ὙὝΠΕΥ ἅτε ποῖ 5: ΠΊΡῚῪ ἀεβου θεὰ 85 “" [6 [δννβ" 
(ΧΙ. 21, ΧΙΧ, 7). ΠΟΥ γεῖ ἃ5 "ἴδε Τοῦ ρυθϑῖς 
δηὰ ἴῃς οἤῆσοῦβ " (χίχ. 6). Τῆδ οἢῆςϊδ] οτἵ- 
ἔῃ οἵ ἴῃς [Ποοσγδου {ποηγϑοῖνοβ ργος δὶ πὶ τπδὲ 
ΠΟΥ μάν αϑαπάοποα ἴῃ δι ὉΥ νυ δῖος ἢ {πὸ 
πδίιοη δά ᾿ἰνοὰ, ὍῊθ ϑοηΐθηςε “" ὟΝ ε ἢᾶνθ πο 
Κκιὴρ Ὀυῖϊ βαγ᾽" (ἴΠ6 ἐοτγείξῃ δπρογογ) 15 ἴπ6 
Ἰοξι παῖς οπὰ οἵ {πεῖν ΡΟ] οΥ, (δ ἔοσιηδὶ δϑάϊ- 
οδίϊοη οὗἩ ἴθ Μεβϑίδηις ἤοροθ. ὍῆΠὸ Κιησάοπι 
οὗ Οοά, ἱπ ἴδε οοηΐεβοίοη οὗ ἰ(8 συΐεῖβ, δδΦ 



δ μαῖϊ, 27. 
3ι. 

γ. 1τ6---τ8.] 

γουγ “Κιηρὴ Ὧδε ςἢϊε ργίεβῖβ δη- 
βυγεγεά, Ὗ ε ἤλνε πο Κίπρ διιῖ (σεβᾶγ. 

τ6 ὁ Βεη ἀεϊϊνεγοά ἢδ ἢἰπὶ ἔποτο- 
ἔογε ὑπο τπεπὶ ἴο ὃς οτιςϊ θεὰ, Απά 
{ΠΕΥ ἴοοκ [65υ5, δηά 1εἀ δὲένι ἀνγαυ. 

17 Απά δε δεδλγίηρ ἢΐ8 σγοββ ὑψεηῖ 

Ὀοσοπῖο ἴἢ6 Κίπράοπι οὗ ἴπ6 νυοτϊἁ. [π ἴπ6 
ἴαοθ οὔ ἴῃ6 (ἢ γιβὶ {που ὕᾶνο ἔου πα [Π6 ΘΠ ροτοσ. 
ΠΟΥ ἢγϑὶ το)οοίϊθα 6515 45 ἴπ6 (τὶ, δπὰ 

1Ποη, ἀγίνθη ὈΥ {Π6 γοῦν οἵ οἰγοιυπηβίδηοοϑ, 
ἘΠΟΥῪ τοὐοοϊοά (μ6 ΟΠ γίϑὶ δἰ ορεῖδοσ. 

10. Τδεη ὈΒΘΣΘΙΖΟΣΟ δε ἀεἰυεγεά ...ἢ ΤΠοτΟ 
7245 ὨΟΥ ΠΟ ἰΟΠΚῸΓ τοοπ ον ἀοῖαν. Τὴ οηὰ 
ννᾶ5 τοδοῃοά, Ὅο ἰδϑῖ ννοτά ῃδὰ ϑΡοΚθη. 
80 {Π6 Ζοδὶοἱβ ἕογ ἴῃ6  οπηδῃ ἐπιρὶγο γογο δπη- 
Ροννογοά ἴο νγοσῖς {Π6Ὶγ 1}. Βυῖ Ριϊαῖθ ργο- 
ΠΟυποθα πὸ ϑεηΐθησο ἢ πιϑο, Ηδ 5ἰπιρὶν ἰεῖ 
(Πε σἤϊοῦ ρυδϑῖβ ἤν ἔποὶγ ννΑΥ (σοπιρ. Μαζί. 
ΧΧΥΪ.. Δό; Ματκ χν. τς: [κε χχί!. 25). Ηδ 
Πδὰ ςοποράρα ἃ ᾿π||6 ραϊηβδί 5116 1η 256 
ΡΟΪΊΟΥ (νυ. 1), πὰ δα ννὰ5 ἀγίνθῃ ἴο σοποδάδ 8]} 
ραϊπβῖ ἢΪ5 νν}}}. Ετοπὶ 81 Μίδιι μονν [ἰ Ἀρρεξδγβ 
[παΐ ἢ ΓΥΡΙΟΑΙΥ Δ0) το [86 τοϑροηϑβι ΠΥ ἔοσ 
(Π6 δεῖ, ψν ἈΠῸ [η6 [ονν5 ἴοοκ ΟὨγίϑι5 Ὀϊοοά 
Ὄροπ ἱμοπιϑεῖνος (Μαϊῖ. χχνΐ!. 24, 2.). 80 
ἘΠΟΥ Ὀοοδπλὸ ἴΠ6 γῸ4] ΘΟ. Ἰ ΟΠΟΓΘ, ἀπά σαστιοὰ 
ουἵ ἴΠ6 ἔογοίρη ἰὰνν (δε ἀεἰϊυεγεά Ηρ ἊΡ 1ο 
ἐδερη). Ὑδὶ δνθῇ 90 {πεὶγ ἀεροπάθησθ νγᾶ5 
4150 ἱπαϊςαίθα : [Π6 14ϑὲ οἶδιιϑθ γι η5 ποῖ ἐῤαὶ 
ἐδογ «ῥομίά ἐγμον (υ. 6), Ὀὰὺΐ ἐῤαὶ δὲ «ῥοωά 
δὲ ἐγ μεϊβεά. - 

ἴῃ τἢ15 ἰαϑὲ ἰβϑθ τὲ νν}}} θ6 ποιϊοϑὰ ἰδὲ [6 
7]6νν8 δπὰ Ρι]αῖϊθ νυοσο 536] -ςοηἀοπιποὰ οὗ ἃ 
ἀουῦ]ο ἰγθάϑοη : ἴ86 ἴεννβ οὗ ἰγθάβϑοη ἴο {πῃοῖσ 
ἴπιο Κιηρ, οἡ ἴΠ6 ρ͵ρᾶ οὗἉ γοϊβίοη, δπὰ Ριϊαΐθ οὗ 
ἰγϑάϑοῃ ἴο ἢἰ5 οἶσε οη ἴδ ρ]εᾶ οὗ Ἰογδὶεγ. 

1ΠΠ. ΤῊΕΞ ΕΝῸ (χῖχ. 17---42). 

ΤῊΘ τεοοογά οὗ πε ἰδϑὲ ϑοθηθ οὗ ἴθ Ῥὰ9- 
βίοῃ Ἴςοηίδίῃβ ὙΘΓΥ͂ τις ἢ (Δί 15 ροουϊίαγ τὸ 
81 [Ἑὁδη : [6 σΠ δ] δηρίηξ οὗ [Π6 {{||6 (2ο---- 2.2), 
πὸ ἰαϑὲ Ὀδαϊιοβὲ (2ς---2}), ἴνγο ννογὰβ (28--- 
240), ἴδ ρΡἱογοίηρ οὗ ἴῃς 5ἰάθε. (11--- 17), 
[Π6 τλϊπϑῖσΥ οὗ Νιςοάδιηιυβ (39 ζ.). Εογ ἃ 
{ἰπ|ὸ αἱ ἰεδδὲ δὲ ἴοῃπ νγᾶ8 δὴ δγθ-νν 655 
(νυν. :τ6, 4). ! ; 
ΤΠ παγγαῖινο [2115 ἱπίο [᾽6 ἐο]] οννης 566- 

ἘἰοΠ5 :-- 
Ι. Τε Ογμεϊβαίοη (17----). 
Δ. Τῥε ίανο σγομῥε 97 δγείαπάεγ: (12---). 
3. ΤΡ μι δίπεηι (18---- 30). 
4- Τόε ἑαυο γεφμειῖ. (31--|Ά2). 

ΕΠ τ Μν}}} θ6 οὐβογνοὰ τῃδΐ δ: Ϊοῆη 
ἄνν6}}5 οἡ ἴη6 δι] Β]πηοπὲ οὗ τπη6 ΟἹὰ (ονεηδηΐ, 
ΟΠ ΡῬΙΌΡΠΕοςΙ68 δηά ἴΥ̓Ρ68 (υν. 24. 28, 26, 37), 
πὰ οὐ ἴῃς Μα)οϑΥ οὗ ἴδε 1 νογά ἴῃ ϑυβεπηρ. 
ἴῃ 411 {π6Ὸ νυ} οὐ Οοάὰ δηά ἴπε ψ}} οὗ πγισῖ 
5 806 ἴο 6 Δοσοπηρ ι5Π66. 

ἴπ οβρϑοῖδὶ δὲ [οὔπ 8εθπὶ8 ἴο ἰηϑὶσὶ οἡ ἐ6- 
12115. (ν. 29) ὙΒΙοἢ ἰοπάρά ἴο ἰάἀΘηἘ Ὗ ἴῃς 

51. ΙΟΗΝ. ΧΙΧ. 
ἴοπτἢ ἱπο ἃ ρίδος ςα]]οὦ ἐδε ῥίσες οὗ ἃ 
8.κ}}}, νυ ἢ 18 σα] δὰ ἴῃ τῆς Ηδῦτονν 
(οΪροιβδ: 

18 Πεγε τῆ εὺ ογυςϊ βεά Ἀπ, δηά 
ἴνο οἵπεῦ νι ἢϊπι, οἡ οἰ Γ 8146 
οΠδ, πὰ 6βι5 ἰπ τῆς πγὶ 51. 

[τὰ νῖἢ τῃ6 Ῥαροῦδὶ 1,απιῦ, ὈοΪἢ 45 οβογοὰ 
Δηά 85 σοηϑυτηρά, 

Ι. τυ. 1)--αῶΊ. Τῶν Ογιμεβαχίοη. {δὲ ἰαυο 
απά ἐδ Κίησ. Ζ6ε εἰεἰς ἐρα εησεά ἀπά εοπ- 
“ρνιοϑά, 

16 Ὁ. ὙΡεγ ὈΒΟΣΘΙΌΣΘ ἰοοξ (ΣΘΟΘΙΥΘά) 
σι, απ ῥε... Ῥιϊαῖα “" ἀο᾽ νογθὰ ὑῷ᾽ δηὰ 
(86 4" σῃ!εῖ ργθϑίβ᾽᾽" “" τοσοϊνοα [ε505. ΤΠ6 
ὑγοτὰ (παρέλαβον) ΤΑΔΥ 56ῖνθ ἴο ζγϑῸ8}} {Π6 
Ῥῆγαθο δ {π6 Ὀερίπηὶπρ οὔ ἴπΠ6 Οοβρεὶ: δὲς 
οτυη γερολυεά (παρέλαβον) Ηϊν»ι ποῖ (Ι. ἐδ 
Τῆς |[ενν5 γοσεϊνοὰ Οἢτϑὶ τοσὰ ἴπ6 ἤδη 
οὗ ἴῆῸ ἈοπΊλη ΒΟΥΘΓΠΟΥ ἔογ ἀδαίῃ : {ΠΟῪ ἀϊὰ 
ποῖ τοοεῖνο Ηΐπὶ ἔτγοπι ἐῃ6 ἰοασῃίηρ οὗ {Ποῖσ 
οὐ Ῥσγορῃοῖβ ἔογ ᾿ἰ6. ὙΠΟΥ “' γοςοϊνοα " Η!πὶ 
δηὰ ““οπιςιβοα " ΗἸπὶ (υ. 18), ᾿πουφῇ (6 
Κοπηδῃ 5016 Γ5 νγογὸ {Π6ῚΓ ἱπϑί γι πιθηῖ5 (τ. 22; 
Μαῖί. χχνῖϊ. 27). ὙΤΠε ἂςοῖ νγᾶθ Πεῖγβ, ὄυθη 
ὙὙΠ116 ἘΠΕΥ σατο ἴ οὐ ““ὉΥ (πὸ Παπά οὗ 
ἰαννὶοθθ πηθη (ἰ.ς. Οεη1165) (Αοἰβ 1ἴ. 22; 
σοιῃΡ. ἱϊϊ. 1 ς). 

17. δεαγὶπρ δὶ: εγουυἹ Οτ, δεοογάϊηρ ἴο ἴῃ 6 
Ὀδιῖοῦ τοδάϊηρ, ὀεαγίηρ ΔΘ ΟΣΟΒΒ 70 11 - 
8017. Ετοιῃ (ἢ6 ϑγηορί5ῖ5 (Μᾳῖίῖ. χχνυ]. 12: 
Μαῖκ χν. 21: [ὺκ6 ΧΧΙΙ. 26) ἴ' ἀρρϑᾶγβ [πδὲ 
Οὐ {Π6 νυᾶὺ δίπιοη οὗ Ογγεπο (5θ6 Μαχκ 1. Ἢ. 
ποίθ) ννᾶ5 ἴδκϑη δ ΠΟΓ ἴο σΑΥΤΥ ΟΥ̓ ἴο Α5ϑὶϑσῖ ἴῃ 
σΑττγίηρ ἴπ6 οτοβθ. Ὅ 15 {πὸ Γ,οτὰ δἱ ἢγϑῖ Ὀοτο 
ἴοσ ἨἩϊτ5617:; δηὰ ἴπε σειηάγκδῦϊο ἰδηρυᾶρο οὗ 
δὲ Μαγκ (χν. 22, φέρουσιν, 5ε6 ποῖΐεδ) ἰοηάς 
σοιηΐδηδηςε ἴο {Πθ6 Ὀ6]1εΓ (Παϊ Ηδ 5δηκ Ὀδηραίῆι 
(ἢ6 Ὀυγάδη. Οοιῃρ. Μαῖίΐ. χχνῖ. 21 ὦ. ποῖοβ. 

ΜΆΑΩΥ νυ ογβ ποτα [Π6 {ππ|ὸ οὔ Μεϊϊίο 
(Κουῖῇ, " Φ]]. ϑδσττ.᾿ὐ 1. 122) ἢᾶνθ ϑδθη ἰπ [86 
διδίουυ οὗ βὰς (Οϑδη. χχί!. 6) ἃ ἴγρε οἵ {158 
ἱησΙάεηί. (ἰοτῖρ. χυ !. 12, ποῖθ. 

«υεη! γι] Οοπῖρ. Ηδῦτ. χὶ. 1 ἢ, ὙῊΪ5 
εἰ ροίην ἕογἢ " (χυη!. 1) ἔσοπι {πὸ Οὐ δησυνοῦβ 
ἴο [6 “" σοπλίηρ ἱπ" (οἢ. ΧΙ! 12): ἴ[ῃε “ΨΝΊΔ 
ἀοϊογοϑα " ἴο ἐδε 1η6 οὗ {Γ] υτπρῆἢ. 

Οοἰσοδα] 866 Μαῖξ χχνυ]ϊ. 22, ποῖδ. 

18. εδεν ἐγμοβε 4 1.6. ἴῃε [ενν5, ποῖ ἰπ- 
ἀεεὰ ἀϊγος Ὀὰῖ δοϊηρ (πτουρσὴ ἴῃς Ἀοχηδη 
50] 616 Γ5 (Ὁ. 23}, ἴὸ ψῃοπὶ ἴῃ σδάγρὸ οὗ 16 
Θχοουτ!οη νγᾶ8 σοπηητο. ΕοΥ {6 πδίυγα 
οὗ 186 ρῥιυιπἰϑῃπγοηΐ, 566. Μαῖίϊ. χχυἹ!. χς, ποῖθ, 

ἐπυο οἱῤῥεγ] ἀδβογι θὰ 85 “στο Γ5 " (λῃσταί, 
ςογῆρ. «ἢ. χΧΥἹ. 40) ὈΥ δῖ Μαίίδενν (χχνὶ. 
48, 566 ποί6) ἀπά δῖ Μαῖκ (χν. 27), δηὰ 
85 “" τηδ᾽οἴλοϊοῦς "ἢ (κακοῦργοι, ΠσοπΊρ. ΧΥ]Ι.. 
40) ὉὈΥ 51 [ὑκὲ (ΧΧΊΠ. 32). Ιἴ ΤΥ πᾶν 
Ὀδοη οὗ ἀοϑίρη ἴπδῖ ἴῆθϑθ οὐ πλῖηδ]5 ννοσὸ ρὲ 
ἴο ἀφδῖ νι} ἴΠ6 [,οτά, ἴῃ ογάθσ ἴο ρίδος Η!5 
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1ο ΄ὶ Απά Ριλῖε ννγοῖε ἃ τἰτ]6, 
Δη4 ρυῖ 2 οἡ ἴΠ6 οἴοβ8. Απά τῃς 
νητηρ ννᾶ8. [ΕΘ ΟΕ ΝΑΖΑ- 
ΚΕΤῊ ΤῊΣ ΚΙΝΟ ΟΕ ΤῊΣ 
ΤΕνν5. 

20 ΤΠῖβ τὲ τε τεδά πλδηυ οὗ 
τῆς [ενν8 : ἔογ τῆε ρίαςε ννῆεγε [6515 
γν15 συ πεαὰ νγὰβ ΠΙρῚ ἴο τῆς ςοΥ : 

51. ΙΟΗΝ. ΧΙΧ. [ν. 19---22. 

Δηὰ ἴ ννᾶ νυγιτεη ἴῃ Ηρςῦτενν., σηπά 
Οτεοκ, απά 1, ,Ατῖη. 

21 ΤΏδη 5414 τῆς ςἢϊε ρῥγεβῖβ οὗ 
τῆς [εννϑ ἴο Ριλῖε, Ὁ γίτε ποῖ, ΤῊΣ 
Κίηρ οἔτμε εν; δαῖ τῆλ ἢς 8414, 
Ι πὶ Κίηρ οἵ τε [ενν8. 

22 Ρι]αῖε δηβννεγεά, νηδῖ 1 μανε 
πυττζεη 1 ἢᾶνε νυγτίοθη. 

Δἰοροὰ οἴφηςθ οὐὗὁἨ ἁ ὠὡἀἰγθάᾶβδοη οὔ 8 ἴονὸὶ νυν 
{πΠοῖγθ. (ΟοτΡ. οἢ. ΧΥΙ. 40, ποῖδ. 

ἐπ ἐδ γεν.) ἃ5 Ὠοϊἀϊης ἴῃ6 ροβιίοη οὗ 
ΡΤΟ- ΟΠ ἤθης6 ἴῃ [παῖ 5οθης οὗ υἱίεττηοβῖ 5Π4ΠΊ6. 
Ἐνδη ἰπ βυβεγπηρ Οἢγῖϑι ἀρρεδῖβ ἃ5 ἃ Κίῃρ. 
δῖ ἰοῦ ΟΥ̓ πο δα πίοη οὗὨἨ [ἢ15 εἶδιιϑθ 6π- 
ῬΒλϑῖζοβ ἴῃς (πουρῃξ ψν Ὡς ἢ (ἢς οἴδοῦ Ενδη- 
δε 1515 ἰεᾶνὸ ἴο θὲ ἀδραυςεά (Μαεῖίϊ. χχνὶ. 8 ; 
Μαῖῖ χνυ. 2); [ὔκὸ Χχῆ, 42). 

19. “14 Ρι αίε.. Πἶς αἸδο, απά..1ἢ 11 νγᾶβ 
ποῖ υὑηυ50.4] ἴο αἰΐδοῃ ἴο ἴΠ6 σσοβϑϑ ἴΠ6 πδπὶδ 
δηὰ οἴξηος οὗ ἴθ βυβογεν (5εεὲ Μαῖίϊ. χχνυῖϊ. 
327. ποΐθ). Ὑϊ5 8. 7οπη ς4}}5 ὈΥ ἴπ6 ἰθςἢ- 
ηἰοα]ὶ Βοπηδη ἴογηῃ “ὁ Ἐξ] 15 ̓ (τίτλος). 

“μά δε «υγίἐηρ «υα.7Ὁ ““πώάῖ ὈΔΟΤΘ τΔΒ 
πτιϊῖθη. [Ιἴ ἀρρϑᾶγϑ ᾿Κοὶγ ἴα δὲ [οὔη ἢδ5 
Ριεθοσυθα ΘΧδοῖγ οὐδ οὗ πὸ ἔοιτῃηβ οὗ [6 
6616" (δὲ Οτεθκ). Ὑῆε οἴμοῦ Ενδηρε  σῖβ 
βροὰκ οὗ “"{Π6 1πϑογρίίοη οὗἁ ἢϊ5 δοσιυιβδίίοι ἢ 
(ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ, Ματκ χν. 26), 
“ ἢϊ5 δοσιιϑαίίοῃ " (ἡ αἰτία αὐτοῦ, Μαῖῖ. χχν!!. 
37). ἃπὰ ““δὴ ᾿πϑοσιρίίοη " (ἐπιγραφή, [“ὑΚὸ 
ΧΧΙΝ. 4,8). 
Το ἐδοῖβ {παὶ Ῥιϊαῖο ΒΙΠΊ5617 ἄγεν ἃρ [86 

ἰηϑοσγρίίοη δηὰ οδιιϑοὰ ἰξ ἴο Ὀδ ρῥ]δορά (ευγοίς 
.«««απά ῥίαεεά 1) οὐ ἴη6 σγοβθ ἅγῸ τηθηίοποὰ. 
ΟἾΪΥ Ὀγ δῖ ]οῆηπ. Ὅῆε ἂςΐ ἀρρϑᾶῦβ ἴο αν Ὀθθῃ 
Δ ΔΠοΓΠουμῃϊ (ἔγραψεν δὲ καὶ τ.)}; οΥ [Π6 
ἔοττηῃ οὗ ὀχργθβϑίοῃ ΠΊΔΥ ρεγῆδρϑ ἱπιρὶν ἰμαῖ {Π6 
Ῥἰδοῖηξ οὗ {π6 1 ογὰ “ὁ Ἰη ἴῃς πηιάϑι ἡ ννᾶ5 ἀϊι6 
ἴο Ριϊαῖε᾽5. ἀϊγοςσϊίοη. ὍὕΤΠὸ ἔογπιὶ οὗ [6 5Ξθη- 
ἴοπος, Ὡς ἢ ἰἤτονν5. ἴΠῸ Θπιρἢδϑὶβ οὐ “" {Π|6} 
δηά ποῖ ου “" Ριδῖο,"" 15 ἴῃ ἕδνουγ οὗ {Π]15 νίονν. 
ἴῃ οἰ ἤοῦ σα ἴἢ6 Ἀοπιδῃ φσονθῦποσ ἐοιηά 
οχρτεβϑίοη ἴο ἴῃς ἰδϑὶ ἔογ [6 Ὀϊ ἴογπε55 νυ Ὡς ἢ 
ἢδά Ὀδεη οδ]εὰ οὐ 'π πὶ ὈῪ ἴπ6 ορροδιτοη 
οἵ [6 Ϊὸννϑ (νυν. 14, 1). ὍΠε ἱποϊάθηϊς 
νος πᾶνε Ὀδοη τοϊαϊθὰ Ὀεΐογε Ἂχρ δίῃ ρεῖ- 
ες εἰν ψἘΥ [Π6 Ἐ1Ὶ6 τγᾶ5 νυγι θη, δηὰ ον ἴῃς 
Πολίποῃ βονόγποσ ςἼοπιρὶείοα ἴπ6 ππνν]ηξ 
(εβ πο ΩΥ οὗἁἨ (6 [ονν δὴ ργιοβὲ (χὶ. 49 .). 

20. ἐπ Ἡρόγεαυ, δὰ Ογεεῖ, δηθὰ Ζαιὶπμ] 
Ἀλδίδμοσ, δοσοσγαΐϊηρ ἴο 16 Ὀοδὲ δυϊμουεβ, ἐπ 
Ἡεόνγεαυ, δὰ 1Ὲ 1,611, δηὰ 1ῃ ὄτοοῖς. ΤῊ 5 
ἀοίδι] αἰϑὸ 15 θοῦ ᾶγ ἴο δὲ Ιοῆη, ἔογ {6 
Ποσγοϑροπαϊηρς οἷδιιϑο ἴῃ [{|κ6 χχῆ!. 418 15 Δῃ 
ἱπῖογροϊδίίοη. δυςἢ τυ ἘΠ] Ἰησυδ] ἱπβοτριϊοηβ 
Ψογα ποῖ πποοπιοη πη ἴῃς Βοτηδη ῥγονυίηςοβ. 

ἼΠ6. οοττοβροηάδοηοςς Ὀοΐννεθη ἴῃ αἰβεγοηϊ 
ἰεχίβ (1 τηᾶυ 6 δά θα) ννᾶβ 'π 81} ργοῦδὈ γ 
Ὡοΐ 50 της ἢ νοῦ] 85 ϑιιδϑίδηςδὶ. 
ὝΒ6 ογάογ οὗ ἴδ ἰδηριυάροβ, δοοογάϊης ἴο 

[6 ἴσιο τοδάϊηρ, δηϑνγευβ ἴο ἴπε ροϑβιτίοῃ 
νης πο ψνουὰ παίιγα! Υ ΟςΟΌΡΥ : [δὸς 
παιϊοηδὶ ἀϊαϊοςξ, (ἢ6 οΠῆς [4] ἀϊα]οςῖ, [Π6 σοτηπιοῦ 
ἀϊδίοςῖ. ὙΠεσο ἴἴγοο Ἰδηρυᾶρεθ ραϊεγοὰ ἃρ 
{πε τοβϑυϊῖβ οὗὨἩ ἴῃθ τοϊϊρίουβ, ἴῃ 5οςῖϊδὶ, πὸ 
ἱπιο!]οοίυ], ῥγορδγαϊίοη ἔογ (Ὁ γίϑῖ, δηὰ ἴῃ 
ΘΔΓἢ νυνἴποββ νυᾶβ ρίνθη ἴο Η!5 οἤῇῖῆςε. 

4]. ΤΡεπ «αἱὐ ἐδὲ είς ῥγίει.. ἡ ΤΡε 
εξὶεῦ ῥγίθι ... αἰά ΘτοῖοτΘ... ὍΤδδ ρος 
νγᾶϑ5 Ρυ δ] ς, δηά {πὸ ἱπϑοῦρίοη νγᾶϑ 50 νυτι τε η 
8ἃ5 ἴο ὃδ6 ᾿πῖ6}}Π Ὲ0]6 (ρογἢΔΡ5) ἴο 41} {Π6 νἱβιϊου5 
αἴ ἴῃς Εδαϑὶ. “" Τῆς Τδϊεῖ ρηεϑῖβ οἵ ἴπ6 ον" 
ὙγΟΓΟ σΟΠΒΘαΌΘΠΕΥ δηχίουβ ἴο πηᾶκὸ Ἰξ οἶθαν 
τῃδῖ {πεν δπὰ 4}} ννῇοπι {ΠΟῪ τοργεϑοηϊθα ἡνετῈ 
ποῖ σοΙηρτογηϊϑοά ὈΥ ἴῆ6 σοπάεοπγηδίίοη οὗ 
“6 Κίηρ.᾽" Ὀιδζοῖς βηδΕ νοπὶ ποπιθ. Ῥοῦ- 
Πᾶρβ νγὸ ΠΊΔΥ 566 ἰῃ {π6 αἀϊδεγεηςς οὗ ἔοπη 
Ὀεΐννοεπ {π6 ἘΠῚ6 ϑϑρπθὰ ὈγῪ Ῥιηϊδῖθ, ““ἼῊῈ 
Κιηρ οὗἩ [6 [Θνν5" (ὁ βασιλεὺς τ. 1.). ἀπά 
(αὶ διρροβδίοα ὈγΥ [Π6 ῥγίοδῖβ ἃ5 οἰ πιοὰ ὉΥ͂ 
[65ι5, "" Κιὶπρ οἵ 1π6 [εννβ" (βασιλεὺς τ. Ἰ.})» 
Δ ἰπϑίϊησεῖνρ Ὁην Πρ ηθ55. οἡ ἔπεσ ραᾶτὶ ἴὸ 
σοηηοοῖ ἰῇ ΔΠΥ ΨΥ ἴῃ Μεββίδηις αἰ ρηϊγ .--- 
“ἐῥεὲ Κιηρϑηὶρ" -- ἢ Ηἰπι βοπὶ ἴΠοΥ πδὰ 
ςσοπηάεπηηρά. ὙΠΟΥ νυ ῖϑῃοαὰ ἴο τάκ Ηἰπὶ ἃ 
ΤηοΓε ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ Ὀ5ΌΓΡΕΥ (ςορ. Ὁ. 12). Οἵ ὶξ 
ΤΏΔΥ πᾶν ὕδθπ παΐ {ΠῸῪ ννουϊὰ ποῖ δοκπον- 
Ἰοάξο ὄνθη ὈΥ ἱπιρὶ ἰσδίίοη παι δος ἢ 4 ἘΠ|6 ννᾶ5 
μοθθνι, ΚΟΘΡΙΏΣ, ἃ5 ρυγο βεςιαγϑίϑ, ἴο ΤΠΕΙΣ 
ὈΓΠΊΟΥ ἀϑϑουίίοη, “ὗε πᾶνε πὸ Κίηρ Ὀυϊ 
ἀϑασ." 

ἐῤδὲ εὐίοῦ ῥγίοσ ΟἹ 186 ὕεαυ ΤῊΪ5 υπίφυδ 
ἘΠΙῸ ἀρρέδλγβ ἴο Ὀ6 υϑοὰ Πόγὸ ἴο δῃρἢδ5126 [ῃ6 
ςοηπῖγαϑι Ὀείννθεη {πὸ δ 655 ὑτιοϑῖβ ἂδηά ἴδ 
ἴπιΘ Κίηρ; ἀπά αἷϑο ἴο ἱπάϊοδῖθ {παῖ [ἢ]}5 
Ῥγιοβιῃοοά δά ρίνδη ννΑὺ ἴο ἀποίμεγ. Οὐοιμρ. 
Ἰϊ. 6, 12, ποῖδ5. 

2Δ. Δ εη {ποῖ ννᾶ8 πο ἰοῦροῦ ροϑοηδὶ 
ἄἀδηροῦ Ριϊαῖς μεϊά ἴο ἢΐβ ριιγροϑσθ. ὅδε ἱγαϊῖ 
ςογγεβροηάς ρεγθογ ἢ ἢ15 σματαςῖοσ, δπὰ 
[Π6 ἔογτη οὗ ἴπῸ ἄπδννοῦ ἰ5 σπλγασίου 5110 Δ]}}} 
Ἀοπιδη, που Ρἢ 1ἴ ἰ5 ἔουπα 4150 ἰη Ἀαδδθίηὶς 
τη 5. 
ΤΠ δοοουπῖ νῆϊς ἢ ῬΏΙΟ ψῖνος οὗ ἴῃς οἢᾶ- 

ΤΑςῖου οὗ Ριϊαίες ("1,ερ. δὰ Οδίιπι," ὃ 48), 
οἰ βου "δὰ δὲ οησθὸ δηα ἱπιρ᾽δοδῦ]6 " (μετὰ 
τοῦ αὐθάδους ἀμείλικτος). 1Πυϑγαϊα5 δῖ [οἤη 5 
ἀεϑεπρίϊοπ. Βα [δὲ ρεορὶε Ὀεβουφῆςϊ ἢἰπὶ 
ἴο τοπλονὸ ἔπεα 50 16]45, νπιςἢ ἢ δὰ 5εῖ ὕρ 
ἴῃ Ηετγοά᾽β ραΐδεοε ἴῃ βοποιγ οὗ {πὸ ΘΙΊΡΟΓΟΓ, 
δ ννᾶβ ὑηνν}  ἶπς ΑἸ κὸ τὸ ἀπο ννῆδῖ ἢ6 δὰ 
ἄοπε δηὰ ἴο ζυδίιυ ΔΩΥ ρορυϊᾶν ψἱδὰ. Αἱ 186 



«Μαι:. 27. . 
35. 

ΕΟ-ν, 

ν. 23-.25.] 

4 «ΤΠδη τἢς 50] Ἰ6γβ, ἤθη 
{Πε}Ὶ Ππαά οτυςϊβεά 7εβυ8, ἴοοκ Πἢὶ8 
ρατηεηῖβ, Δηὰ πηλάς ἔουγ ραϑγῖβ, ἴο 
ΕΝΕΙΎ 50] 616 Γ ἃ ρᾶτῖ; δηά αἷβδο ὀὲς: 
ςοδῖ: ποὺν ἴῆς σοδῖ νγὰβ8 ὑυτῆοιι 56ΔΠ|, 
ΙΓ γόονθη ἔγοηι ἴΠ6 ἴορ ζῃγουρθουϊ. 

24 ἼΤΠπεν 5414 (πεγείογε δπιοηρ 
{Πα πΊβοῖνεβ, [μεῖ ιι8 ποῖ γεηά ἴτ, δυζ 

ΒΔ Π|6 {{ππῸ ἢὸ νγὰβ βυθδι]Υυ δἰαγπιθὰ ἰοϑὲ (ἢ6 
1ενν σῃουϊ ἃ ἐχροϑὲ ἴο ΤΊθΟυ5 ἢ15 νΔΓΟΙ5 
ἃςεῖ5 οὗἩ “" σογτυρίίοη, ουξἔγαζε, ΓΟ ΌΘΓΥ, ἰηϑα], 
ςοπίμ ΠΊΟΙΥ ; 5 ᾿ηἀἰϑογιπϊηδίς δηὰ σοπίϊπιιοιβ 
ΓΛ γάοΓβ ; ἢ]5 ησεδϑίηρ δ ποδὶ νοχδίϊοιβ 
σε γ.᾽" 

4. του. 13---7. {ῤὲ ὁγείαπάεγ:. εραγίωγε 
σε γον αυο ῥοϊπίς Γ᾽ υἱξαυ: (4) Τῤε «οἷ- 
εν: μη εἰ π σείδεδπες. ὙΤΡὲ ἰασἐ ἀκεροιί- 
ἐπφ (11,24). (δ) ΤΡ 2) ομάς : «υα!ἕηρ ἰουε. 
Τρε ἰαἱ ὀεψμεεὶ (1 ς---27). 

428. Τδεη ἐδ «οἰάίογ:... ΤΡ “οἱάίογ. ἘᾺΘΥ6- 
ζογθ... ἃ5 οδιτγίηρ οὐδ ἰῃ [ἢ6 ΟυδίοπΊ ΓΎ 
ΤΆΔΠΠΟΙ (6 ϑρηΐεηςο ννῆ σῇ πον δά ἴο Ἔχὸ- 
ειἷς (νυ. 18). δῖ [οἢπ ἀδβδογιῦεβ ἴῃ ταϊπυῖο 
ἀεῖδι! ννυπαῖ τὴ6 οἴδος Ενδηρο  ϑίβ βίδῖθ ςι1η- 
ΤΊΔΓΙΥ (Μαῖξ. χχνι. 3ς: Μαῖκ χν. 24: Κ6 
ΧΧΙΙ. 24), «πὰ ΕΧΡΙδΔΙη5 ννυῃαΐ ΠΟΥ 5ΔΥ οὗ 
4ἰ φαϑίηρ ἰοί5.᾽) 866 Μαῖϊ. χχν]ϊ. χς, ποῖο. 
δ χαγηιοηΐς, αὐὸ ὍᾺΘ εοα]})} Τἢδ Ἰαγρό, 

Ἰοοϑβθ, ουῇοσ ἀγοβα ΨῈ σίγάϊο, ὅς. (τὰ ἱμάτια), 
Δηὰ {π6 οἷοβο- β Ωρ ἱππεῖ [χης οσ νεβὲ (χιτών). 
ΤΠ6 ἔογηοσ σουϊὰ δ6 σοηνθη!θηῖν αἰινίἀ θά, 
Ὀυῖ ποῖ {Π6 ἰδιίογ. 
δι }αγ 1 (οι. Αςῖβ χἰϊ. 4 (ᾳυδίογηίοῃ 

οἵ 50[41675).ὄ 
«υἱἱϑομέ “«4α12ἢὺ) ϑαςἢ ννᾶ5 ἴῃ ἰυηΐς οὗὨ (δος 

δι χῃ-ργεβί, [ο08. ΚΑ πεῖ. 111. 6. 4. 
ΟΠ βοβίοπι, νγῆο ΠΊΑΥ τς ἔγοπι ρογοηδὶ 

Κηον]εάρο, [λ]ηΚ5 ταὶ ἐπ ἀοίαὶ! 15 δάάθα ἴο 
δῆσονν “ἴῃς ροογῆσϑο οὗ ἴῃς 1,ογὰ 5. ραγπιθηΐβ, 
διά (παῖ ἴῃ ἀγθϑβ, 45 ἴπ 411 οἵπογ {πίηρβ, Ης 
ξο!]οννεά ἃ Ξἰπιρὶς ξδϑῃϊοη." 

24. Το -«αἱά ἐῤεγεΐογό αγνιοης ἐδερείυεν 
(οῃ9 ἴο δῃβοῦδοσ, χνὶ. 17)}] [ἰ 5 ΘΑΞΥ ἴο 
ἱπηαρῖπο ον δῖ Ϊοῇπ (συ. 26) νναϊοξιεά δὰγ- 
ΠΟΘΓΥ τοῦ ἂςῖ, πὰ ἰἰϑσἰεποα 45 ἴθ 5] Ἰεῦβ 
1λικεά ονοῖῦ {ποῖγ νγοσκ. 

δαὶ ἐδε “εγίβίωγο... Οπηξ «υδὲέεδ᾽ ταἱἐῥ. 
ΤΠο σοπίγαὶ μους ἴῃ (ἢθ οτρῖπαὶ Ἴσοηίοχί 
(ΡΞ. χχίϊ. 18) ἰ5 [ῃδὲ (ἢς δῃοπιῖο5 οὗ ἴῃς [,ογα 5 
Αποϊηίοδά ἱγοαϊοά Ηἰπὶ 45 αἰγοδάγν ἀεαὰ, δηὰ 50 
ἀἰϊξροβεά οὗ ΗἰΞ5 ταϊπιοηῖ. Ῥαγί ννᾶ5 ἴογῃ δϑιιη- 
ἄετ, ραγὶί ννᾶβ ἴο 6 ψνογῃ ΟΥ̓ ἀποίδεγ, δὶ 
7οδη πιᾶγκβ δον (5 ἀοιιδ]ο ἀρργοργίδίίοη οὗ 
Οἢ γι 5 ἀγὸθθ ννᾶ8 ὑγουξηΐ δὐουΐϊ; δπάὰ δὲ 
ρροδτθ ἴο πᾶνε ᾿δὰ ἴῃ τϊπὰ ἴπ6 οοηίγακῖ 
ὙΠ ΙΟΝ οχίϑῖς ἰη ἴπ6 οτἰξίπαὶ Ὀεῖνγοεη ἴδ6 ονοῖ- 

οἰοιἷπς (ὩΣ 122) ἀπὰ ἴδε δοάγ-άτεββ (6729), 
ἐπουχὰ (15 ἰ56 οὐβευγοὰ ἴῃ ἴς 1,ΧΧ' ἰγδηβϑὶδ- 

Νιειυ 7.:|.---Ο οἱ,. 1]. 

51. ΙΟΗΝ. ΧΙΧ. 
οαβῖ ἰοῖβ ἴοσ ἴ, ψνῆοβα [ἴ 5Π4]} δὲ: 
τῆλῖ τπΠ6 βοπρίυτα τηΐρῆς δὲ (1 ]]εἀ, 
νγὨΪ ἢ βαίτῃ, ἦὙἼΓΠΕΥ ραγίεά ΤΥ τγαῖ- “ Ῥβαῶὶ. 2. 
τπθηῖ Ἀπιοηρ ἴΠεπη, ἀπά [ὉΓ ΓᾺΥ̓ νεβ- 
ἴυτγε {πεν ἀἸὰά ολϑῖ ἰοῖβ. ἼΉ68ς6 τῆϊηρβ 
τῃετγείογε {πὲ 80. 416γ8 ἀἰά. ἢ 

3ς ἢ Νονν ἴδετε 5ἴοοά ΒΥ ἴῃς σγοβ8 
οὗ [εβϑὺ5 ἢ]5 πλοῖδογ, δηὰ ἢ15 πηοῖθοτ 8 

ἴίοπ νος πο υοΐεΒ. Οομῃρ. Ἡοῖπιπηῃ, 
“Αλ οῖ55. ι.. Εσέ 11. 144 ἢ 

ὙΠ]5 τεΐογθοησε ἴο {π6 ρβ8]πὶ, 1ἴ ΠΊΑΥ Ὀδ πο- 
τἰςοά, πᾶ5 Ὀδθη ἰηβογίο ἔγοπιὶ [ἢϊ]5 ρίδοθ ἴῷ 
Μαῖϊ. χχν!. ,)ς. 866 ποῖορ {Πόζγο. 

7,7 γαΐ»ι6 1} »Ὦ) ΕΔΥΙΑΘῺ ΕΒ. 
τνογὰ ἰ5 υυϑοὰ 85 ἰῃ Ὁ. 23 (ἱμάτια). 

25 ἢ. ὙΠοτο ψψοτο Οἴποῦβ αἱ [6 (οβς 
Ὀεϑιάθϑ {86 5ο]άϊεῖβΊα. Ὑπὸ ἔνὸ βγοιρδ ἅτ 
Ρἰδορά ἴῃ οἰψηι βοδηΐ σοηῖγαϑε (“ἴδε 5βοϊἀϊετβ οἡ 
1Π6 οπα παπᾶ [οἱ μὲν οὖν στ.7᾽ ... “οη [πὸ 
οἴδεσ {ποῦ νγόγε βἰδπάϊηρ [εἱστήκεισαν δέ" 
...). Αἴ .ἢ6 νεγὺ πιοπηθηΐ ἤθη Η!ς5 ὀχεςι- 
[ἰοποῦβ (16 186 ἰαϑί ραγὶ οὗ [Πεὶγ οἢςθ, (γι 
ἴῃ οαἷπὶ ϑονογοι ΠΥ ννοσκβ ἔοσ οἴποιθ. ὙΠῸ 
50] ἴθγϑ αἱ πεῖν νν}}} ἀϊπροθα οὗ Ηἰ5 σαϊπηθηΐ, 
Ὀυϊ Ης ΗἰΪπιβοῖε, ἐνθη ἔγοπι ἴδ σοϑϑ, ἀσίογ- 
ΤῊΪΠ65 ἴΠ6 γο δι οηϑἢ 05 οὗἉ "16. 

26. Νοαυ ἐῤέγε “Ιοοά...1 Μοτε ἐχδοίίυ, Βιώ 
ἐδέγο αὐεγὸ «Ἰαπάϊης (εἱστήκεισαν, Ὠοΐ 5, ΠΊΡῚῪ 
σἱοοά. 8.66 ΧΙ. ς, ηοΐ6). ὍΠΪ5 ΚΤΟΙΡ 566ΠῚ5 
ἴο ανὸ ἔογπιθὰ [6 πιογὸ σουτγάρθοιβ ρᾶγί οὗ 
“(86 τδην ὈδΠοΪάϊηρ ἔγοπι δέδγ,᾿᾿ πιδπιϊοποὰ 
ΌΥ 81 Μαῖϊμεν (χχνί!. ςς ἢ, 5866 ποΐθ5), ψγῆο 
τπογρέογε ποίςοθ ἴπΠ6 [ἤγοο ΟΥ̓ πᾶπιε, ἱπουρῇ 
ἢδ ἀοδβ ποὶ γοοογὰ (δὶ ἴδ Ὺ δρργοδεο! δὰ 186 
Ογοϑϑ. 

ΎΠε ἰοχί ἰεανοβ γσοοπὶ ἕοσ ἀουδὶ 845 ἴο 1ῃ6 
ὨυμΊΌοΓ οὗἉ [Π6 ννοπίθῃ πηοηοπθὰ. Ασοογάϊηνς 
ἴο οπϑ ἰηἰογργοίαϊοπ, ἴΠ6 πᾶηλὸ “" ΜᾶγῪ {πὸ 
ες οἵ ΟἸοραϑβ᾽" [5 δα ἀδθὰ 845 Ὄχρηδΐογυ οὗ 
{π6 ργοοθάϊηρ ρῆγαϑο, "" Ηἰ5 τοί ογ᾽5 βἰϑῖου, " 
50 ἴῃαϊ τῆγοθ νγυοπΊθη ΟΠΙῪ ἃΓῸ βρεςῇρα : δ0- 
ςογάϊην ἴο ἀποῖδπου ἱηϊογρτοίδίοη, ἴννο ραἱτβ οὗ 
ἸνΟΙΏΘη ἅΓῸ αἰδιϊηρυ ϑηοά, 1Π6 ἤγσί ἴνγο ποῖ 
πλπιοαὰ Ὀυΐῖ 5 ρηϊβοὰ ΟὨΪΥ, “ Ηἰβ5 τπιοῖδοῦ δηά 
ΗἱΙβ πιοῖποῦ 8 εἰϑίοσ . δηὰ {πὸ ϑοοοπά ἔἴνο 
Ρἰαἰηγ πδηχεά, "" Ὑοδι 1Πε νᾶ οὗἉ ΟἹοραβ δηὰ 
Μαγγ Μαξάδ)εηθ." ὙΠ 6 ἔοστηοῦ ᾿πἰογργοϊδίοη 
σου ϊά ἰηνοῖνο 1Π6 τπηοϑὲ ὉΠ|1ΚΟΙΥ συρροβι!οη 
1πλῖ ἴννο ἰϑῖοσ Ὀογα [6 βδᾶπ|δὸ ἤᾶπιθ. Τδθ 
ῬΑΓγΆ]16] 5πὶ οὐὗὁἨἉ 16 βοσοοηά ᾿ηϊογρτοίδίοη 15 1 Κὸ 
δὲ [ο᾽π 5 ϑἴγὶθ, ἀπά 18 βιιρρογίοα ΌΥ οἵδεῦ 
ςοηϑίἀογαϊίοπβ. δῖ Μαγκ (χν. 40) πιοῃίοηβ 
διλοηρ ἴποϑο ργόϑοηῖ “" ΜΑΓΥ Μαράδίθπο, δηὰ 
Μάᾶγγ ἴθ πιοῖθοῦ οὗ [Ὧπ|ὲ5 ἴῃ 1655 ἀπὰ οὗ 
οϑεβ5, δηὰ ϑδίοπιθ᾽᾿ (ςοπῖρ. Μαῖΐϊ. χχν]. ς 6). 
Πογὸ 5 πΠῸ ἀοιιδῖ 88 ἴο ἴΠ6 Ιἀεπ ΠΥ οἵ “ ΜΑΙῪ 

[δὲ νἱθ οὗ ΟἹορας᾽) ἀνὰ “"Μδᾶτγγ ἴῃ6 πιοίθεγ 
οἵ [Δπ|ὲ5 ἴπὸ 1655." [{ 86δοῖυ)5 πδίιιγδὶ ἰπεγείογε 
ἴο 5 ρροϑὸ ἴπδί νἤθη ἔννο ὅτουρϑ οἵ ἴῆγοε βἰδπά 
Οὐ οἸοΑγΙΥ ἴῃ ἴδ ϑᾶπια σοηῃποχίοῃ, ἱπ Ὑνμῖοἢ 

Τ 
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"ΟΣ, 
Οἰσβας. 

δἰδῖετ, Μαγυν τε τοῦ οἔἉ  (Ἰεορῆδβ, 
απὰ Μδγν Μαράαδϊεπε. 

26 νΏ εη ᾿ἀΚΗΣ τῃετείογε δᾶνν ἢ]8 
τιοῖῆθτ, δηά τῆς ἀϊβείρίες ϑβίαπηάϊπρ 
Ὀγ, ννποπὶ ἢς ἰονεά, ἢδ 584: υπῖο 
δ15 πιοῖῃεγ,  οπηδη, ὈεμοΪ ἃ ΤΥ 8οη ! 

ννο ΡΘΙ͂ΞΟῚ5 ἅγὸ {πὸ βατηθ, [δὲ ἴπ6 τὨϊγὰ 15 α͵ϑὸ 
[Π6 βοαπηο: δηά 5850 ἴῃπαϊ ἐἴΠ6 ἰϑίοσ. οὗ {Π6 
Ι,οτα 5 Ἰποῖ μοῦ ἢ 15. ὁ ϑδ]οσθ," ὁ1Π6 τηοΐποσ οὗ 
πε ϑοη5 οὗ Ζουθεάθ.." ΤῬὍὌἨΠῚ5 πρᾶσ σοπποχίοηῃ 
οἵ δῖ [οδη ν ἢ ἴῃ 6 τποῖποῦ οὗ πὸ 1], οτὰ ποῖρϑ 
ἴο Θχρίδῖπ {πὸ Ἰπειάθηϊξ ννῃις ἢ ξΟ]]ονν8, 45 νν 6 ]}]} 
85 ἴΠ6 ΒόΠοΓΑΙ γοϊδίοη τῇ νυ ἢ δ1 [οῆη δἰοοά 
ἴο {πὲ ,οτὰ. ὙΠα οπηϊβϑίοη οὗ ἴθ παπὶὸ οὗ 
ϑαίοπιθ, οἡ (ἢϊ5 βιιρροδβίκίοη, [4}15 ἴθ ἢ 81 
]οῃη 5 υϑᾶρδ 85 ἴο ἢϊ5 Ὀγοΐμευ ἀπά ἴο ἢ: πΊ56}, 
ἴ1 πᾶ ὃὲ δάάρὰ πδλὲ ἴΠ6 Ῥεϑῃϊο (δγτγίδς) 
νογβίοη αἰβίϊηςΥ δάορίϑβ [15 νίονν ὈΥ ̓ Πϑουτ 
απά Ὀεΐοτο "" Μδγυ ἴΠπ6 «υὐΖ οὗ (]ορα5." 

ΜΜα» δε νυ 9 ΟἸἰεορδας (6198 8)}] Τ 5 
566Π|5 ἴο Ὀ6 {πὸ ἴγιια πηραπίηρ οὗ ἴῃ οἰ]! ριϊς δ] 
ρῆγαθα (Μ. ἡ τοῦ Κλωπᾶ). “ ΟἸορα5᾽" πηιϑῖ 
1μθη Ὀ6 τεραγάθα 45 Ἰάεπίςαὶ νν ἢ "Ὁ ΑἸρΏκιιβ᾽" 
(Μαᾳῖι. χ. 3). [Ὁ 5 σΟΙΠΠΊΟΠΪΥ συρροβοά ἴῃ δί 

ὈΟΙᾺ ἔογπιβ τοργοβεηΐ ἴῃ6 Ατατηδίς ἘΠ, ΤῊΘ 
ἔοστῃ “" ΕἸδορῃδο᾽" (Δ. ΜΝ.) σοπιθβ ἔγοπι ἰαῖδ 
1Αἴη Μ55. δηά μᾶ5 πο Οὔδὲκ δυϊπουγ. 

ὙὝΠΟΓΟ 15 πΠῸ αϊτοςῖξ ρτουηά [ῸΣ ΘΕ γηρ 
ΩἸορα5 (Κλωπᾶς) ΜῈ ΟἸεοραβ (Κλεόπας), 
τηθητὶοπρὰ ἴῃ [ὺκθ χχῖν. 18, πὰ ποηθ {Πογὸ- 
ἔἴογο ἴογ ϑδιιρροβίηρς ἰδὲ 1ῃ15 ΜΑγῪ ννᾶβ8 οἰ ΠῸΓ 
ἢ15 “ποῖ ΠοΓ ἡ οὐ ἢ]5 “νυ δ" ΟΥ ἢ]5 “ἀδυρῇ- 
ἴογ." 

τ 1} Ὅὲ ποιϊςεά {παῖ Ματὺ Μαράλϊίοηε ἰ5 
ἰηἰτοάυςοα ΔΟΓΌΡΕΥ, 45 ν᾽ 6}} Κπόννη, που 
ΔΗΥ οχρί δηδίϊοῃ. 

4206. ἥξῥεη σε ἐδεγοΐογε ...8Ὶ ΑἹΙ ψῇο 
ὍΘΙ ΡὈγοβοηΐ δ (ἢδ δοθηθ δοϊοα δοοογζάϊηρ ἴο 
{πεῖγ ἴπι6 πδίαγοβ : ργεβδίβ (νυ. 21), 50] 16 Γ5 
οὐ. 23, 24), 6νν78ὲ (Ὁ. 21); δηά 50 (ἢ γιβῖ 
16 Π1οὰ {πὸ ᾿ἰαϑῖ οὔϊοθ οὐ ἢ]14] ρίεῖγ. Ὅῆδ 

50] ἀϊεῖβ ἰγοαϊθὰ ΗΙπὶ 45 δἰγοδαγν ἀεδὰ (υ. 24, 
ποΐθ), δῃά Ηδ 51{}}} ἐχεγοϊϑοὰ Ηΐβ γσογαὶ ρόοννοῦ 
ΟΥ̓ {πὸ 5οιιὶ5 οὗ πηθῃ. 

«υδογι ῥὲ ἰουεά 8686 εἢ. ΧΙ. 22, ποῖΘ. ΤῊΘ 
οἴδιιϑο 15 δῖ οῇσθ 8ἅη δχρ απαίίΐοη οὗ νυν βαΐ ἴο]- 
Ἰονν5, Δ! ἃ ννογὰ οὔ [πδη ϑρινιηρ ; οὗ μυτη] γ, 
ποῖ οὗ ρτὶάδ. 

ἤγονια"Ἱ (ΟομΏΡ. 1]. 4. ποῖθ. ϑρεςῖΐδὶ φάγῃ] Υ 
ΤΟΙ  ᾿ἸΟΠ5Π1ρ5 ἃΓῸ ποὺ δ δὴ ἐπά. ἔοσγ (ἢ γιβί 
186 (Π]6 οὗ ραγοπίαψο ("" Μοίδμεγ᾽")) ἰ5 θχεπδηρεά 
ἴογ ἴπ6 σοπηγηοῃ {16 οὗἩἨ τεϑρεοῖ (γύναι). [Ε, 
5 ἈρΡρθᾶΓβ πιοϑί ᾿ἰκεῖγ, ῃ6 “" Ὀγεϊῆσοη " οὗ 
ΟἸγῖβῖ ννεσα 50ῃ5 οἵ [οδορῇ ΌΥ ἃ ζΌΙΤΠΘΥ ΤΊΔΓ- 
ταρο, δηά δὲ [οἢπ ννᾶβ ἴῃ βοῃ οὗ ἴδε 5ἰϑίεσ οὗ 
(πὸ 1 οτά ̓β πηοΐδοσγ, ἴπῸ αἰ βΊσΟΠΥ νν ὨΙοἢ ἢδ5 
Ὀδδη [6] ἃ5 ἴο {Π6 σῆᾶγρο ννῃ!ς ἢ Π6 τγεςοϊνοα ἴῃ 
Ῥγείθγοηςθ ἴο {6 Ὀγοίγθη, νν ἢῸ ἈΡΡΘΑΥ ἀπο ς 
ἴδε ἤγϑί δε ϊενεῦβ (Αςίβ 1. 14), νν ΠΟΙ ἀϊβαρ- 
ροᾶγβ. δῖ [οὴπ ννᾶ5 ῃδαγεβί ἴο {πε νιγρίη ὉΥ 
[165 οὗ ὈΪοοά. (ομΡ. ν. 2ς, ποῖδ. 

5: ΙΟΗΝ. ΧΙΧ. [ν. 26---28. 

27 ΤΊ εη 8 ἢς ἴο τῆς ἀἰδς!Ρ] 6, 
ΒεΠοΪ]ἀ τὴγ πιοῖβεγ ' Απά ἔτοπι τῃδὲ 
Βοὺυγ τῆδι ἀϊβεῖρὶες ἴοοκ δ ππῖο ἢ 18 
οὐ ὀομῖθ. 
λ 4 Αἤεγ τῆ ϊ5, [6505 Κπονίηρ 

διαὶ 411 τ ϊηρβ νγεγε πονν Δοσοιηρ 88- 

47. Βεροίά, ἐδν νιοίδεγ Π ἨἩδτε τὸ {ἰ{|6 οὗ 
δά άγοββ 5 δορὰ. ὍΤὸ 81 [οὔη {Π6 1, ογά κἰοοά 
ἴπ ἴ[ῃ6 Ξαπὶθ τοίου 45 Ὀοέοσθ. Ὅἢ6 ΔΌβθποα 
οὗ ἃ νοςδίϊγε ἴῃ 1}15 οἴδυϑε (Ηδθδυ. 11. στ) ἤχαβ 
αἰϊοπίίοη οὐ ἴδ6 τηθδηΐηρ οὗἩ [δῖ νυ ἢ ννᾶ5 
ιιϑεὰ Ὀεΐογο. 

Τῆο ἔουγ οχοϊαπιίίοης ἴῃ [ἢ 15 σμλρίογ, (Π6 
ἴνο οὗ Ρι]αίε, Βεῤοίά, ἐῤὲ »ιαπ! (υ. 4), Βε- 
ῥοίά, γομν Κίπρ ! (υ. 14). ἀπὰ ἴμεβα ὕνο οὗ ἴΠ6 
ΙοΥὐὰ, Μεῤοίά, ἐὺ “ομ! Βεῤοίά, 17) »πιοίδεγ 
ἔοττῃ ἃ τοιμαγκδῦϊθ ριοΐυγο οὗ ννῃδὲ (γί 15 
δηᾶά ννῆαῖ Ηδ τενϑαὶβ τηθῃ ἴο Ὁ6. ὍΤΠὸ ννογὰ 
ὁ ΒΕΒοΪἀ ᾽ 5 ἴῃ δάςῇ σᾶϑε δη ᾿πίεη)εςζίοη. 

“4πώ4 2χΧο»ι ἐῤαὶῤ ῥοωγ))] ὍὙῇθ νογάβ δζἵὸ 
ἴο δε υπάογϑιοοά ΠΠΈ γα γ, Ὀμὰὲ 18 ἀοο5 ποῖ ἔο]- 
ἴονν {πὶ δῖ [οΠη᾽5 ““Ποπιε᾽" νν5 δ [ γιιϑαὶθπὶ 
(Ὀυξ 566 ποΐῖδ οὐ Μαῖῖκ!]. 20). Ηδ δἱ οηςὲ 
δεςορίοα δηὰ δ Β||δὰ 16 ἀεϊο5. οὗ ἢΪ5. πενν 
5ΟΠ5ὮΡ. ὙΠῸ ογϑὶα οὗ ΕἸ γΞι 5 Ραϑβϑίοῃ 
ΗῚ5. δουτ,,) σοτῃρ. ΧΙ. χα) οἰοϑθὰ ἤπα!}ῦ 
15 Ἰηἀιν!ά 4] τοϊλίοη, ἃ5 πδη, ἴο Ηἰ5 ΘΑΓΗΪΥ 

τηοῖμεγσ. ΤὍδ 5ἰπιρὶθ σοηποχίοπμ οὗ ἴδ6 ννογὰ 
δῃὰ {πῸὸ ἀεεὰ (αμά, ποῖ ἐῥεγεζογο) 5 ἔᾺ}} οὗ 
ΤΠΘΔηηΡ. ὉΠ6 δςοΐ ννᾶ5 ποῖ 50 της ἢ ἃ σοηϑο- 
΄υθηςο ἄγαννη ἔγοπι (πὶ νυ Ὡς ἢ [Π6 μοτὰ Βαὰ 
βαϊὰ ἃ5 βοιῃηδίῃίπρ ἔοϊς ἴο ὃ6 ἱποϊυάοα 1ῃ ἰἴ. 
Ῥειῆδρβ δὲ [οὔ σοηνογεὰ [Π6 πηοῖμοσ οὗ ἴδ 6 
Ιοτά αἵ οπςθ ἴο ἢὶ5 οὕσῃ ἰοάριηρ, δηά ἢ1πὶ- 
561} τοϊυγησά. 

μηΐο δίς οαὐὴ ῥονγιδ 
δὲ [οὔῃ ργοῦδΌΪΥ ἢ 
'. 20, ποῖο. 

Νοίδιηρ 15 Κκπονγὴ ΨῈὮ γοαϑοηδΌϊς σοσίδι ηἰγ 
οὗ {πε ἰαῖεγ 16 οὗ [6 τποῖπεσ οὗ ἴῃς 1, οτά. 
ἘΡΙΡὨδηΐι5. ννὰ5 δυ θη γ ὑπασαυδίηϊοα ν ἢ 
ΔΏΥ δεοορίοα ἰγδάϊτίοη ὑροῦ ἴδ 5ιι)θοςῖ 
( Ηκπτ. υχχν]. 11). Ηε Ἰεᾶναβ ἰξ ἴῃ ἀουδὲ 
ὙΠΟΙΠΕΥ 506 δοσοιηρδηϊοα δὲ [οῆη ἴο Αϑὶἃ 
Μίμοῦ οὐ ποῖ. Βαῖΐῖ ἰπ {6 σουγβὸ οὗὨ {{πὴῸ 
ΒΌΓΓΙΉ565 ὑγ6 16 σοπνοτῖθα ἱπίο ἔδοΐβ: δηὰ Νὶςδ- 
Ῥῃοῦι5 (4}1|511 ({ ς. 13:0, " Ηἰβῖ. Εςς]θ5.᾽ 11. 
2) τοϊαῖεβ [δὲ 5ῆ6 ᾿ἰνθὰ νυν δὲ [δ δἱ [ογὰ- 
58 6 1ῸΣ Θἰόνθη Ὑϑαγβ δου {π6 ἀθαίῃ οὗ τῃθ 
Ι,οτά, δηὰά ἀϊεὰ ἴΠϑγὸ ἴῃ ΠΟΙ τοί ἢ γεῶσ. ΤΠ 
δε οὗ ἴπ6 ““Τοπιὺ οὗ ἴδε Ν γι," }ι5ῖ ἴο 
[Π6 ποτίῃ οὔ ἴπ6 ναγάθρη οὗ (σε ῃϑοπλδηθ, ἰ5 ποῖ 
τιθητοηοα ὈΥ ΔΩΥ͂ ἴγάνθιοσ οὗ ἴπθ ἢἤγϑξ οἱχ 
σδηζυγιθθ, δηὰ ἴπΠῸ ἰαΐοσ (τδαϊ!οη {παῖ 1Π6 
σῃυτοῦ {ποτα ννὰβ Ὀμ1Ὸ Ὀγ Ηεοΐθηδ 15 σογίδι 
ἔλ156. 8566 ΟἸ ΑΓ ΒΠΊ 5, 11. 240 ὅ-.; ΜΝ Π] ΙΔ π5, 
ΗΟοἱΪγ ΟΙἴγ,᾽ 11. 434  Ετοπὶ ἃ ρᾶβϑδδρθ ἴῃ ἃ 
ϑΥποαϊς 4] 1, οἰἴοσ οὗ ἴῃ6 (ουης! οὗ Ερδοβϑυβ 
(Α.Ὁ. 431, " Οοης. 11. 573. ΔὉὉ6) [ἢ ἀρρϑᾶγβ 
1ῃαΐ, δοσοσγάϊηξ ἴο ἃποῖῃεν ἰγδα οη, ἴθ 
ΤΟΙΠΕΣ οὐ ἴπὸ ],ογὰ δοσοπιραηϊοεαὰ δὲ [οδῃ 
ἴο Ερδδϑιι5 δηὰ ννᾶβ Ὀυγίοα ἴΠοΓο. 

ΟομΡ. χυΐ. 22, ποῖΐδ. 
Β0ΠΊ6 βυὐδίδηςς, Μασὶς 



ν. 29, 30.] 

Ἀ]16ἀ,, βαιτῃ, 1 τῆϊγϑε. 
290 Νονν ἴδετε ννγδϑ 8εῖ ἃ νεβ8ε] {]] 

οὗ νπαραγ: ἂπά τῇεν ἢ]]εὰ ἃ βρυιησε 

2. υὐυ. χ8---λο. Τῥὲ «υογὰῷ ἀεεονηρἑ κά: ἐδὲ 
«υἱδδμς ἀεαιῥ. 

28. 42εν 1041] ὙΠΟ ρῆγαϑο 15 ποῖ ἱπάθῇς- 
Ὠϊΐο, 45 "" δῇοῦ {656 {ΠῚΠΡ 5, 5.66 οἢ. ν. 5. ΤΠῈ 
τα ΠΙσῖσυ οὗ (ἢ γῖϑι ἴο οἴ ποῦβ ννὰ5 οηἀθά. ΤΠεη 
ποίϊοθ ἰ5 ἴδίκθη οὗ Ηἰβ ον βιιεγιηρ. Βυΐῖ 4]]} 
1πουρῆς 18 σοποεηϊγαϊοα ὕροη πὸ [ογὰ Ηἰπι- 
5εῖ ἢ, ὑροη Ηἰ5 ννοτάβ απὰ Ηἰ5 δοϊϊοηβ; δηά ἰΐ 
ΤΆΔΥ ὃδ ἴογ [ἢ}ϊ5 τράϑοη (δὲ δῖ ἰοθῃ οπιῖβ 4]] 
τηθηϊοη οἵ ἴθ ἴῆγοθ πουγβ᾽ ἀλγκηθβα (Μδΐϊ. 
ΧΧΥΪ. 4ς: Μαῖκ χν. 32). 

ἀποιαυίηφ) Οομρ. οἷ. ΧΙ τ. 
«ὐεγὸ ποαὺ σεεοριρί δε] ΔΥῸ ὩΟΝ 71}.18Ἐ - 

θ4ά. ΤἬϊε Α. Υ. ἰ᾿ἰοϑὸ5 {πῸ ϑι Πρ ράγαὶ]οὶ 
Ὀοΐννθοη 1Π15 οἶδιιϑὸ “Ὧγθ ἢονν βηϊϑηθα " (7λη 
τετέλεσται) δΔηὰ ννηδῖ [Ὁ] ονν5, “"[ἰ 15 πη ϑηθά᾽ 
(τετέλεσται). 

Τῥαΐ {δὲ σεγίρίμγε μσδὶ δὲ γμἰδι 4] ΤῊΪ5 
εἶδιιϑα εσδπῃ Ὀ6 σοπηεοΐδα οἰ μοῦ νν ἢ [Π6 ννογὰβ 
ὙγΠΙσἢ ῥγοσδάθδ (᾿ννογα ποὺ ΔΟσοΙΏρ] 15Πεα [δαὶ 
{πε......) οὐ ψ ἢ τὸ ννογάβ νν οι ἔο]]ονν 
ὦ ΔΟΠΟΙΊΡ]5Ππ6ά, ἰῃδῖ {Π6 ποτ ρίσγο πη ῃς Ὀ6 
ΠΠ1Σἀ. 5απῇ....). ΤὍδθ 5ἴγεθθ ψψ ῃσἢ (ἢ 6 

Ενδηροὶ δὲ ἰὰγ5 ὑρὸπ ἴπ6 ΠΙ]ΔΙπιοηξ οὗ ργο- 
ΡδΒοῖῖς ννογὰβ ἴῃ ἐδοῇ ἐἰοί4}} οὗὁἨἁ ΟἢτγΙβι 5 δι γ- 
Ἰῃ5,5 ΑρῬΘδΑΓβ ἴο 5σῆον {πᾶ ἴΠ6 Ἰαῖίογ ἱπίογργο- 
(Δ1ΙΌΠ 15 σογγοςῖ. Ὑπὸ “1η1τϑῖ." (Π6 Κθρη 
οχργοβϑίοῃ οὗ ὈοάΠΥ ὀχῃαμυϑίοπ, νν45 ϑροςιβοὰ 
ἃ5 ραγί οὗ {πΠ6 ΔβοωΥ οὗ ἴῃς δεγνδηΐ οὗ σοὰ 
(Ρ5. Ιχῖχ. 21), δηά τῃηϊῖ5 Μεοββίδῃ ὁπάυγοα ἴο 
ἴῃς υἱϊοιτηοσ. ΤὉὍδὸ ἱποίάθης ἰοϑε5 [15 {1} 
βρη βοδησθ 1655 [ἴ δὲ τοραγάθα 85 οπο 6Ϊ6- 
τηδηΐ ἴη {π6Ὸ ἐογεβῃδάοννοα σοιγϑα οἵ ἴπ6 Ρᾷ9- 
βίοῃ. Νὸγ ἰ5 πεῖς δὴγ αι! βησυ Υ 1π (ἢ ρἤγαϑθα 
ἐΔγΟ πονν ἢηϊδηοα " 45 ργθοθάϊηρ τ. Τῆδ 
“Πϊγϑι " νγᾶ5 δἰγθδαῦ ἔο!:, δηὰ {πὸ ἔδοϊ πρὶ 1η- 
εἰυάεα τῃ6 σοηξεβοίοη οὗ ἢ. ὙΠ ΔΙ] ΒΙ]ππθηξ οὗ 
[Π6 δοτίρίυγε (1ἴ πορὰ βοδγοοῖὶν δὲ δἀάἀθα) νγᾶβ 
ποῖ {πε οὔεςξ ννιςι {πε 1 ,οτὰ ἢδά ἴῃ νίενν ἴῃ 
εἰοτίηρ {π6 ψοσχά, Ὀυὲ ἴῃογο νγὰ5 ἃ ἢ 
σοττεβροηάθησε Ὀεΐνοοθπ Ηἰβ δοῖβ δηὰ [δ6 
ἀϊν!ηθ ἐογοϑῃδάονιτηρ οὗἩ [Π6πὶ. 

δὲ μεἰβιεα] δὲ δοσοΙα 1894, νῬοχζθοῖ- 
94. Τίιο ννογά υδεὰ (τελειωθῇ,  ]Ἐ.. εοπσω»- 
»πιαγείμγ, ἴοτ ΜΙ ἢ ϑοὴθ σορ θ5 διι σε αΐο (ἢ 6 
1151}8] ννογὰ πληρωθῇ) ἰ5 ΨΟΤΥ τοτηάγκαῦϊο. [ἴ 
ἌΡΡΟΔΙΒ ἴο τπᾶτῖς ποῖ [}6 ἰσοϊδίοα ἢ 6]Ππρ οὗ ἃ 
Ραγιουϊαγ ἰγαὶξ ἴῃ ἴῃς βογρίυγα! ρἰσΐαγε, δὰ 
1ῃ6 ρογέεςϊ σοταρίοιίοη οὗ ἴδε ννοΐθ ὑγορμοῖς 
ἱπιᾶζο. ΤΠΐβ υἱΐογάπος οὗ ρῇῆγϑιςδὶ κιιβογηρ 
ν)λ8 ἴΠῸ ἰαϑὶ (Πἰπρ τοηϊγοὰ [μδὶ Μεβϑδῃ τ ρἢϊ 
Ὀδ6 ““πηδεθ "(Βεῦτγ.ι. τος ν. ) [{). δπὰ 50 
ἴΠ6 Ιά64] οὗ ργορθθου “""τηδάθ ρογίος ̓ ἴῃ Η!πὶ. 
Οτ, ἴο οχργοθθ [6 βᾶπηθ πους οἴδογννῖβο, 
ἴπλῖ ““ννοῦκ᾽" ψῖς ἢ ΟΠ γϑὲ σλπιθ ἴο ““τηᾶῖκο 
ρεγοςς" (ςἢ. ἵν. 24, ΧΥἹ. 4) νγ»β νυηζίθη ἴῃ 
ϑοπρίυγο, δηὰ ΌὈΥ {πὸ τϑδ] ϑαϊίοη οἵ ἴῃ ννογκ 
{6 ϑογρίιγα ννὰ5 “Ρεγξεοϊεα." Ὑδυ5 υπάογ 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΙΧ. 
“ ῬΑ. ὅ9. οἀ, “τῆδῖ τῆς βογίρζαγα πιρῃς ὃς []- ψΊ ἢ νίπερᾶγ, ἀπά ρὲ ἐξ ἀροη ΠΥ 580ρ, 

δηά ρυῖ ἐξ ἴο ἢ18 πιουτῇ, 
40 Βεη εβὺ8 τῃεγείογε δά τε- 

σαῖνεα ἴῃ νἱπερᾶγ, ἢς 844, [τ 18 

αἀἰεγοηΐ ἀϑρεοῖβ οὗ [15 σογὰ δηὰ οὐ (δαὶ 
νοῦ ᾿ς ΠΠρ]165, Ῥγορθεσυ, δηὰ ἴδθ δάση] Υ 
νοκ οὐ Ομπβί, Απὰ Ομτσὶ Ηπιβοὶξ, νγογα 
“τηδάς ρογξεςῖ." 

29. Τῆδ δεῖ οἵἷι {Π8 οςσαϑίοη (σοηϊγασί 
ΠΚ6 ΧΧΙΝ. 26) ἀρρϑᾶγϑ ἴο ἢᾶνθ Ὀδθη ἃ παίιγαὶ 
αςΐ οὗ σοχηραβϑίοη, ἀηὰ ποῖ δἱ 4}} οὗ πιοςκογυ. 
ΤΠ οΠΡ ἢ 4515 15 ἰδ! ἀ ὑροη (Π6 ρἤγϑβιςδὶ συ οτ- 
ἴη5 οὗ ἴῃ [,οτά, ἀπά ποῖ ρὸπ ἴπδ πιᾶηποσ ἴῃ 
ὙΥὨΙΓἢ 1ἴ ννᾶ5 πιοί. 

Νοευ (οπλ) ἐῤεγε «υας... “εσφοἰ,, αἱπεσαγ) 
[{ 566 ΠῚ5 ἴο δ οογίδίη ἔἴτοπὶ {,κὸ χΧχίθ. 6 
Πα [Π6 “ ΥἹΠΟΡΑΓ᾿᾽) ννᾶ5 {ἢ δοὺγ ννπθ, (6 
ΟΥΪΠΑΤΥ ἀπηὴκ οὐ ἴΠ6 ϑοϊάϊετθβ.0 ὅΠ|5 ΠΊΔΥ 
αν Ὀθθη Ὀτοιρῆηξ ΌΥ {Πθπὶ ἔογ {Ποῖγ ονν 1.86 
ἀυτίης ἴπῸ ἸΙοηρ νναῖςῆἢ. ῬὅπΠ6 πηοηίοη οὗ {Π6 
ἐἐ γ 6556] 56 15 ρϑσυ δῦ ἴο δὲ [οἤη. 

απά ῤῸγν Μιμεά.... απά ρὲ ᾿..ἢ Ἀδυὶπᾷ 
ΤῬΏΘΙΣΘΙΖΟΙΘ Ὁ]δΔοθά ἃ ΒΡΟΣκΘ 701] οὗ 89 
ΥἹΠΘΙΔΙ ὉὈΡΟῺ ἈΥΒΒΟΡ ὑΠ6Υ Ρὰῦ 1Ὁ... 
δὲ [οὔπ΄5 παγγαῖϊνο ἰθᾶνθβ ἴπ6 ρεΐξοῃβ ὑπάδ- 
ἰογπηϊποά. “ΤΟΥ "ὁΤΊΔΥῪ τεῖεγ ἴο {πε ϑο]ϊοσβ 
νῆοθθ δοίίοῃ δᾶ5 Ὀθθῃ ἐδϑογι θὰ ἀὔονθ, οΥὐὕ 
Ὁ (Π6. [6νν5,᾿) ννῆο ἅῖὸ ἴῃ ἢΐϊ5 πιϊπὰ [ἢ6 γϑὰὶ] 
δρθηΐς τῃγοιριοιξ (νυν. 16). ὙΠ δἼοςσοιηΐ ἴῃ 
δὲ Μαίδον (χχνῖϊ. 48, 566 ποῖθ) ἀπὰ δῖ Μαγκ 
(χν. 26), »Ὲ ἢ Θαι8] ναριθηθϑθ, γοετβ {πε δ6- 
[ίοη ἴο "ομϑ οὗ ποτ παῖ 5ἰοοά Ὀγ.᾽" Ὀιϊ 51ης6 
51 ΓΚῸ6 (ΧΧΙΙ. 36) 5ρθᾶκβ οὗ ““1ΠπῸ 50] ἀἰθῦβ " 
ἃ5 δΑνίηρ οἰἴεογθαὰ "ὁ νι ποραγ "ἡ ἴο ἴῃὴ6 οτὰ δ 
Δ ΘΑΥ ΠΟΥ σἴδρο οὗ Ηἰς Ῥαϑθίοη, ποῦ σδη Ὀ6 
᾿π||6 ἀουῦδι τδαΐ οπθ οἵ ἴποϑθ, τους πο νυ ἢ 
ἃννθ ΌΥ ννδδΐ δὰ ᾿πίογνοηθά, ἤονν Ὀγουρἢΐ ἴῃ 
ςοπηραβϑίοη [6 ἀγαυρῆς ν ἢ δά Ὀεοη οἴδτεά 
ἴῃ πιοσ κοῦ Ὀοίοτο. 
ἐγ0}} ἴη 81 Μαϊζπενν ἀπά δὲ Μαγκ “ἃ 

τορὰ " 15 πηδεπίοηθά, νυ] οἢ 15 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴο θὲ 
ἀἰϑεϊησυ ϑῃοαὰ ἔγοπὶ ἴπ6 ἤγϑϑθορ; ἴπουρῃ {6 
ἐγ 550Ρ᾽ 45 Ὀδθη ἔτη ΠΥ ἰάθη βοὰ νυ ἢ 
18ε σαρογ-ρ᾽δηΐξ, νν ἢ] ἢ Πδ5 5ί6 πι5 ἴἤΓΘΘ ΟΥ̓ ἔοιγ 
οοϊ Ἰοῆξ. Οοιρ. Μαῖίϊ. χχνίϊ. 48, ποῖθ, δπὰ 
1Π6 “ΤΠ ̓ σΕΟΠΑΓῪ οὗ {π6 ΒΙΌΪς,᾽ “. ο. 

80. γερίυε] ὍΠὸ 1, ογά, 1Ε νν}}} θ6 πο- 
ορδὰ, δοκοὰ ἔογ δηὰ στϑοοινοὰ τὴ }]5 δ σῃϊ τὸ- 
ἐγοβῃμηθπῖ, ννῃϊοῇ γχοβϑίογοα πδίυγαὶ ἔογοοθϑ, 
ννὮ116 Ηδ γοδιβοὰ ἴἢ6 σι ρου ροζίοη ννῃϊςῃ 
νγ»5 Ὀοίογε οἤεγοα ἴο Ηϊπι. 866 Μαίϊ. χχνὶϊ. 
24. ποῖθ. Ἦὸο ρᾶνδ τρ [ΠΡ ἢΠ}6 ἴπ 1}} Ρο5- 
565ϑοῃ οὗ {6 ροννεῦβ οὗ [1ξρ.Ψ 

Πὰς Μη ῤ.4] Οὐομιρ. νυ. 28. ΤΠ6 ΘΑΓΙΗΪΥ 
16 δὰ δὴ οαγτιθὰ ἰο [15 ἰβϑιι6. ΕΘ 
Θϑϑθης δὶ ροϊηΐ ἰη ἴπ6 ργορδεῖς ρογίγαϊϊυγο οὗ 
Μοθϑδἢ μδά Ὀεδθη τοδὶ ζοὰ (Αςῖ5 χιϊ. 29). 
Τἢὸ ἰαοὶ βυ οι ἔογ δι5 ἢδὰ Ὀδθη δηάιυγεοά. 
ΤῊ “6πά" οἵ 41} δὰ Ὀδθη ραϊπθά. Νοίπιίηρ 
νγ85 ἰεξζξ ὑπάοηρ οἵ τπῦοστθ. Ὑἢὸ δῦβεπος οὗ 
ἃ ἀοβηϊίο βιιθ]οςς ἔογοεβ [Π6 σοδάεσ ἴο δ] "Ρ 

Τ2 
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᾿ βηϊβῃεά : ἀπά ἢ δοινεά ἢἰβ Πεαά, δηά 
σάνε ὺρ ἡ ὐυνν 

41 ΤΠῆε ενν8 τῃεγείοτα, Ὀεσδιιϑε ἴξ 
νναβ ἴῃς ργεργδῖίοη, τπδῖ τε ὈΟΘ 68 
βου ]ἀ ποῖ γεπιδίη ὑροη τῆς σγοβ8 οἡ 

δας Μοῦ ὙΒΙσἢ ννᾶ5 πον Ὀτουρῆϊ ἴο δὴ οηά. 
(οπρ. [υΚὸ ΧΗ]. 21, ΧΧῚΪ. 27, ἀπά [ῃ6 ρῇγδβϑο 
οὗ 81 Ρδι],  Τιμ). ἵν. )η. 866 Μαῖίί. χχυῖ. 
40, ποῖξδ. 

ϑαῦυε μὖῷ {δὲ σῤοιΐ (ΕΠ ΒΡ1710}}] Τἢθὸ 
ἀθαῖ ἢ 1156} ἰ5 ἀδϑοσι θα 85 ἃ νο]ιηΐαγυ δεῖ 
(Τ εχ}. ΚΑροϊ.᾽ οἰ. 21, Ρ. ς 8, "δι ΠῆΧι5 5ρ1 τ - 
ζιιπὶ σαπὶ νογῦο ϑροηῖΐο αἰ πλ}|51} ργενεηΐο ςἀγηὶ- 
ἢεἰ5 οὔἤοῖο )). Λιμοηξ ἰαῖον νυ Πίογϑ ννῃὸ ἀννο ]] 
οη 115 ἰάθα, Αυξυίίηα (ἐπ ἦε.) πε Ὀ6 5ρθςὶ- 
ΑΙ φυοΐεά: “Ὁ υἱ5 [4 ἀοττηῖα αιιαπάο νο] ι ΤΊΣ, 
βίσιιϊ [65115 πιογίιιι5 οϑὶ αυδπάο νολ} Ου}5 
114 νϑβίθπῃ ροηϊξ φυάπάο νο]μογῖ, σοι 56 σᾶγη6 
Ἔχυϊο αυδηάο νυ Ου5 ἰζὰ εὐπὶ νο]ιοτϊ 
ΔὈΠ, φυοπιοάο 1116 οὐπὶ νο]ξ ΟὈ ἡ Οὐδηία 
βρεγδηάδ νϑὶ] {ἰππιοηπἀδ ροϊοβδίδ5 δϑὲ 1! σϑη 15, 
81 ἀρράγιῖξ ἰδηΐα τηογ 15 ἡ ἴῃ [ἢ}]5 9θη56 
{86 νοτάβ βἰδηὰ 1π οἷοβδε σοϊδίίοη νν ἢ (πὸ 
ΡὮῆγαϑε οὗ δῖ δι], ἢε σανε μὸ Ηἰ» με (πα- 
ρέδωκεν ἑαυτόν, ἘΡΉ. Υ. 2, 25; ΟΔ]. 1᾿. 20). 
Οομρ. 1: Ροΐ. 11. 22, δηά, ὑπάου Δηοῖ ΠΟΥ 45- 
Ρεςῖ, Αςἴβ νἱϊ. τς. δ1[ 10Κὸ (ΧΧΙ. 46) ξῖνοδ 
τῆ6 ννοτάβ5 νηοῦ {πὸ 1Ὀ,οτὰ υδοὰ (παρατίθεμαι, 
ῬΞ. χχχὶ. 9). ϑ0ςῇ ἃ Μ]]ΠῈΡ βυγγοηάογ οὗ δ 
ννᾶ5 δῃ ὄχᾶςξ ἔμ] πηεηΐ οὗ ναὶ {πὲ [οτὰ ἢδὰ 
5αϊὰ οὗ Η:πιϑοὶξ, οἢ. χ. χ7 ἢ. ὕὐπάογ ἴπ656 οἰγ- 
Οὐπηδίδηςο5 ἴἴ ΠΥ ποὶ Ὀ6 βιςἊπρ ἴο ϑρδουϊδῖθ 
οη ἴδ ρἢγϑίςδὶ σδυβε οὗ ἴπῸ 1 ογά 5 ἀδδίῃ, Ὀυΐ 
1 πα5 Ὀθοη ἵρυδά [ἢδῖ ἴδ ϑυπιρίοπηβ ἀρτοθ 
ἢ ἃ τυρίυτε οὗ ἴΠ6 Πεαγῖ, 5ιισἢ 85 τη ρῃϊ 6 
Ριοάδυςρα ὈΥ ἱπίθηϑθ τηθηΐϊδὶ ἀροην (ϑίτγοιυάα, 
"Ἴ ΒΘ ρβγϑίςδὶ σαυβε οὗ πε 1 εδῖῃ οὗ (Οτῖϑβῖ, 
1847, 1871: 8566 πΠοῖδ Οἡ «Φ. 24). [π᾿ ςοηῃ- 
ποχίοῃ ΨΊ δῖ [ΟΠ πη ἰδηριιαρο ΠΟΓῸ ἴἴ ΤΑΔΥ 
Ὅς ποιίϊςρα {πὶ ἴῃ ἴπΠ6 ΑΡροσδίγρϑθο ἢδ 96 ῈΠῈ5 
ἴο ἀνοϊὰ 186 ννοτὰ “ἀϊοα ̓" ἴπ ϑροακίηρ οὗ {πὸ 
Ιοτὰ: 1. 18, ἰΐ. 8 (γενέσθαι νεκρός); γεῖ 566 
6. ΧΙ. 23. ΧΙ. κα, ὙΠῸ ρἤγαϑοϑ ἴῃ {Π6 ράγα]]εὶ 
δεςουηΐβ δὲ ἀἸογεηῖ, Μαῖί. χχυῖ. το (ἀφῆκεν 
τὸ πνεῦμα); πὰ Ματκ χν. 37; [8 ΧΧΙΙΪ. 46 
(ἐξέπνευσεν). 
ΤΠ "ἰβευθη ϑνόογάβ ἔτοστη ἴΠ6 Οτοββ.," Ὡς ἢ 

ΔῖῸ ῥγοβογυθὰ βδοπα ΟΥ̓͂ ὁοη6 Ευδηρο σὲ δηὰ 
Θ0Ι16 ὈΥ Δηοίπου, ἔοττῃ ἃ νυ ο]6 νν Ὠοἢ γϑη υγὸ5 
ἴο Ὀ6 5[ιάϊοα ὈΥ 1961. Οπδ ἰ5 βίνϑθ) ΟΥ̓ δῖ 
Μαῖτηενν δπηὰ δῖ Μαγκ οηἱγ. ΤὮγθο ἀγὸ ρϑο]α Γ 
ἴο δῖ 1Κ6, δηὰ ἴἤγοε ἴο δὲ Ϊ]οῦῆπ. ὍΤΠῸ [0]- 
Ἰοννίης ᾿Ιδὲ ργεϑθηῖβ 1ῃ6 ΟΥΘΓ ἴῃ ΜνὨΙ ἢ ΠΟῪ 
ἌΡΡΘΑΓ ἴο ἢᾶνὸ Ὀδθη υἱϊεγεά. 

(α) Βείοτε ἴπθ ἀδγκηβββ. 
1. αΐϊδον, γίνε ἐδόηι; ζογ δεν ἔποαυ ποῖ 

«υραΐ ἐρεγ ἀο (ποιοῦσιν), ,Κ6 ΧΧΊΠ. 24. 
24. εγιίν 1 “ἀγι Το ἐαν “ῥαἠῥ ἐῤοι δὲ «υἱὲῤ γε 

ἐπ βαγαάμς (υ κα ΧΧΗΪ, 43). 
4. δονιαη, δεῤοίά, 1 “οπ!.... Βεῤοίά, ἐδγ 

»ποΐ δεν] (] οἢη χίχ. 26 ἔ.). 

στ, ΙΟΗΝ. ΧΙΧ. [ν. 21, 32. 

ἴης ϑα ρα ἀλγ, ((ῸΓ τῆλε βαδῦθαδῖῃ 
ἀλΥ νγὰ8 δὴ ἢρῃ ἀλγ.) δεδουρῃς Ρὶ- 
δῖα τηδὲ τῃοὶτ ἘΣ παρῆς 6 Ὀτοκεη, 
δηά ἐῤαΐ ἴΠ6} πυρῆς δ6 ἴάκβη ἄννᾶυ. 

22 ΤὭδη οᾶπις τῆς 50] 416γβ, δηά 

(β) Ὥυπηρ ἴδε ἀδτγίκηεβ5 : τονναγάϑ ἴῃ οἴοϑβϑ, 
4. 247 Οοά, »ν Οοά, «υὐνγ ἀϊάεὶ ἐῥοι ζογεαὰε 
»ις 3 (Μαῖῖ. χχν!, 46; Ματγῖ χν. 4). 

(γ) Αἱ ἴδ οἷοβε οὗ ἴθ ἀδγίηδβϑ. 

ς. 11ιδιγε (]ΟΘΒη χίχ. 28). 
6. 1 ἐς βηυημῥεά (]οὁἢη χῖχ. 230). 
γη. Καΐδεγ, ἱπίο ἐγ βαπάς 1 εογηιομαῖ ΜΙ 

σϑίγ (ρακὸ Χχῆϊ, 46). 

ὙΠΟ ἰαϑσὲ ννογὰ οὔ ἴδε νογὰ ψνῃϊοῖ δὲ Ἰοδη 
Τοσοσαϑ 5 ἃ νοὶςθ οὗ (Πρ. (ΟΠΊΡ. ΧΥΙ. 12. 

4. τυ. 31---44ψ. Τδὲ ἰαυο γέφμφιῖ: Σ ἐῤανη ἐγηεά 
10 ῥοποιγ. 

(48) 72ε τεφμοεί Κ᾽ ἐδε ὕεαυ.. {δὲ «ἰρη οὗ 
ἐκ ἴπὶ ἐδὲ ἐγμεβεά Σογά (τυ. 41--- 37). 

381--87. ὙΤἢο πιδίη ᾿πουρῆὶ οὗἩ (ἢΠ15 ϑεοςῖἴοη 
5 ἴἠῃαϊ οὗ ἴῃ {ω{Ὁ6 οἵἩ ἴδε 1, οτὰ ἴῃ Ὠοαλίῃ. ὙΠῸ 
ϑῖ πη οὗ ᾿ἴπ ἰ5 οδδϑὰ ουἕ ΌὉΥ ννδηΐοῃ ᾿πϑυϊῖ: (ἢ6 
ὈΠΟΟΉΒΟΙΟΙΙΒ ἈΡΘΠΟΥ ΟὗὦὨ δποιηΐεβ οἤεοῖϊς 16 
ΓΒ] πιεηΐ οἵ ἴπε ἀϊνίης ρυγροϑβο. 

ΎΠΟ ἱποίάἀθηῖα ἃγὸ Ῥδου γ ἴο δ: οδη. 
Υεὶ 5ε6 {Π6 ϑασὶγ δάάιτίοη ἴο 81 Μϑῖίῖ. χχυῖ!. 
49. “Βυΐ δΔἃποῖπογ ἴόοοὸκ ἃ βρθαῦ δηὰ ρἱεγοδά 
Ηἰβ5 5146, δπὰ {πϑγὸ σᾶ οὐὖξννδίοσ δηά 
Ὀϊοοά.᾽" 

391. Τρε ὕεαυς ἐῤεγεογε... ἢ ὝΦὝΠε ςοη- 
πδχίοη 15 ποῖ ντἢ {πᾶὶ νυ ῃσἢ Ἰπηπιθα ἴον 
Ῥγθοθάσϑ, ἔοσγ ἴἢ6 Ϊενν5 αἀἸὰ ποῖ γεῖ Κκῆον οὗ 
ΟἸ γι 5 ἀεαῖῃ. Βυῖ ἴῃ6 παγιαῖῖνο σοόοθὸβ ὈδοΚ 
ἴο ἴο!ονν οὐἱ (δ6 σοπάιϊιοϊ οὗ [6 «Ποῖ δοίουβ 
ἴη {πε ἰγάρθαυ (νυ. 7, 20); ἴῃ γ δὰ νντουςδὶ 
{ΠΕ ῚΓ ψν]}, δη πονν (ΠΟΥ νγοῦΘ δάροῦ ἴο 5 5Υ 
(Πς Ἰοῖίεσ οὗ {6 [ϑνν : Πευῖ. χχὶ. δεῖ. οβ. 
.Β. [.1ν. ς. 2. Οὐομιρ. χνϊ!. 28. 

ἵὕπαεν ΔὴΥ εἰγουπιεοίδηοοθ [6 ἀοδά Ὀοάϊθ5 
οὐδϊ ἴο αν Ὀδοη τοηηονυρα Ὀείογο πϊρῃϊ: 
Ὀυΐ 115 ΟὈ] μαϊίοη ὈδοᾶτηΘ ποσὰ ἀγρθηΐ οὐ ἴδ 6 
ΟΔΥ οὗ (Π6 Οτιοϊβχίοη, δἰπσο (Ππαὶ ἀδὺ ῥγὸ- 
οσραδὰ ἃ ξτεδῖ Εδϑίναὶι, " ῃ6 ἢγοὶ ἀν οἵ πἢ- 
Ιρανοηθὰ Ὀγολά " (Εχοά. χὶὶ. σό; [,ον. χχὶν,. 
7). ΜΏΙςΝ, δοσογάϊηρ ἴο {Π6 σοπιήοη νίενν, 
ςοἰποιάδα οἡ {}1|5 οσςδϑίοη ἢ ἴΠ6 ννΈ ΚΙῪ 
ΘΑΌΡΔΙἢ (566 Μαῖϊ. χχνυ]., ποῖθ), 50 ἰδδὶ {π6 
ἀδγὺ νγἃ58 ““ἃ τοδί ἀδὺ " ἴῃ [ἴ561ξ, δἀπὰ ὉΥῚ [ἢ 
ςοηουγγθοησό οὗ ἵἴννο “" Βα δ (ἢ 5.᾽" 
δετομσ δ] ἈΔΙΠΕΓ, 881κ94 (ἠρώτησαν), ἃ5 ἴῸΓ 

(παῖ ψν Ιςἢ ΤΟΥ τ ἢ ΤΟΔΘΟΠΔΌ]Υ ὀχροςῖ ἴο Ὀ6 
ετδηΐεά. 

ἐκρε ... ὀγοζεη} ΤῊϊθ6 τευ Ὁ] 6 ριπιϑῃτηθπῖ 
(σκελοκοπία, ἐγ μγί ρασίι) ννᾶ5 ἰηβιςεὰ (Κα 
σΥῸ ΟΠ ΧΙΟΠ) ὈΡοη δἴανοβ (5εη. "6 ἵγα, 111..32) 
δηὰ Οἴποῖβ ννῆο δά ἱπουγγοὰ ἴῃ ΔηΡῈΓ οὗ ἱτγ- 
ΓΟΒΡΟ 5106 πηλϑίογϑ (διδοῖ. "Α.᾽ 67: ΤΊΝ.᾽ 44; 
ὅδ, " [6 ᾿γὰ2᾿ 111. χὄϑ; σοῃρ. Ευϑεῦ. “Η. Βὖν. 



ν. 33--35.} 

δγαῖκα [ἢ 6 ἱερβ οὗ τῆς βτβῖ, δηά οἵ τῆς 
οἵδε ψῃϊοῖ νγδβ ογις βεά νυν ἢ πὶ. 

στ, ΙΟΗΝ. ΧΙΧΣ. 
24 Βυῖ οπε οὗ ἴδε οἱ ἀϊετβ νυ τ 

8ἃ ϑρεαγ ρίεγοβά ἢ 5ἰάς, δηὰ ἰοστηννῃ 

1 Βυς Ψψῆξη {ΠῈγ οᾶπιε ἴο [εβιι8, Ἴᾶπιε ἴπεγε οὐ δ]οοά ἀπά νναῖεγ. 

πὶ ραν ἴῆαϊ ἢς νναβ ἀεδά δίγεδάγ, 

τ Εγ Ὀγᾶκε ποῖ ἢ 5 ἱερβ: 
ης Απά δε τμδῖ ϑ8ᾷνγ ἐΐ Ῥᾶγε γα- 

οοτά, δηά ἢἰβ γτεςογά 15 ἴγυς : δπά ἢς 

-1Ωἰ54“π“οἷ τ  .--:.--- -ς--.-- - -- ο.:---Ξο-:- οὐ ῳὐὐτϑ νον ες --- 

“1τ)ὴ. [ἴ ψᾶβ πὸ ρατί οὔ {πε ΡῬυπίβῃπηεηΐ οὗ 

οτυςϊαχίοη ἰἰϑο], Ὀυϊ ννᾶ5 ἱπβίςιοὰ ἴῃ 1818 

οᾶϑο, ἃπά ρουπᾶρϑ βΈΠΘΓΑΪΥ ἰπ [ννιϑἢ ογας!- 

Ἀχίουβ (1,2ςϊ. 1ν. 26), ἴῃ ογάου ἴο διδϑίθηῃ 

ἀεδίῃ. Οοπιρατὸ [1|ρ51υ5, 1) ὲ στο, 11. 14. 

ὙΠΟ ρυπίϑμπιοηΐ νγᾶ5 ἃ ἰϑῃθὰ, ἰορεῖμετῦ νἢ 

οτυςβχίοη, ὉῪ (6 βγβϑὲ ἢ γϑιϊδῃ ἘπΊΡΕΓΟΣ 
(οποίδπεϊπο (11 ρ5ιι1.5, 111. 1.4). 

85. Τρενι...ἐδε «οἰάδίεν 4] Τὸ «οἱάίονς ὉΆΛΘΥθ- 

ζοτο,---ἰὸ ψῃοπὶ ἴδ6 ολγγγὶπρ ουΐ οὗ 86 

δχαουϊίου δδὰ Ὀθοη ςοπιπ6ά---οα»ης ἔγοπι 

{πεῖς ρίδος οὗ σιγὰ ἰο ὅ}1Π] ἴμεϑε ὨΕν ἴη- 

βίγΓ  ΟΠ8. 
ἐδε ἥγεὶ... ἐδο οὐδεν... βΒιατΌπε ρεΓΠΔΡ5 

ἤτοι ἴπθ ἴννο 5ἰάθβ δ ψῆιςῇ (με μδά Ὀδθῃ 

βἰδιοημοϑά. 

854. ὙΠοε ναπίοππεϑϑ οὗ [πὸ 5βο]ϊογβ᾽ νἱο- 

Ἰεπος νγᾶβ ἰῃ ραγὶ σμεοκεά (ἐδεν ὀγαάς ποῖ δὶς 

ἀβε): ὀμί οπε οἵ ἴμοπὶ, ἴῃ ογάεγ, πὸ ἀοιυδῖ, 

(ὁ ἰοασπ ἴΠ6 οογίαϊπίυ οὐ ἴῃ6 [οτά 8 ἀεαίῃ, 

οίεγεεά Ηἱ οἰάε. ΤῊΘ ννογά νυ ῃῖο ἢ ἀοδογίθοβ τΠ6 

νουπὰ (ἔνυξεν) ἰ5 ιϑοὰ δοΙΒ οὗ ἃ ᾿"ρῃϊ τουςἢ 

(Ἐςο]υ5. χχὶ!, 19) ἀπά οὗ ἃ ἄἀξερ ΕΑ5ἢ (]0ο5. 

.Β. 1. 1π|..)..3.). Ηεγε ἴδογα ἰῖ5. πο ἀοιιι τῃ δῖ 

(ὴ6 Ἰλίζοσ ἰς ἀοδοτι θὰ, Ὀοΐὰ ἔγοτι ἴπὸ εᾶροῦ 

υϑεά (λόγχῃ, Νυὶξ. ἰαπεεα, πὸ Ἰοηρ ἰδῆς οὗ 

ἃ ΠΟΓΘΟΠΊΔη) πὰ ἔτομῃ ἴμε οὐ]οςὶ οὗ [πε Ὀϊονν. 

ΤΠ νογὰ ἴ5 ηυϊξο ἀϊξείποϊ ἔτοπι {πδῖ υϑεὰ ἴῃ 

Ὁ. 37 (ἐξεκέντησαν, ρίεγοεά ἐδγοι δ, ΟΥ ἄεερὶγ: 

τ ἤτο. χ. 4).- ὙΠεὲ τοδάϊηρ οἵ ἴδε 1, δἴϊπ 

Ψυϊραίο, ορεπεά (αρεγμῖ!), σοπλεβ ἔγοπι ἃ ξ4]56 

τεδάϊηρ οἵ ἴδε Οτεοῖκ (ἤνοιξεν ἴογ ἔνυξεν). 

δίιοοά «νά «υαἱεγΓῦ [ἴἴ μᾶ5 Ὀδεη γριὰ (ἢ 

ἴδε φτοαΐεσε ρἰδυβι "1 γ ἀπά δα μου ὉΥ [τ 

διτοιά, “Ἴἢ6 ρἢγϑίςαὶ σᾶιι56 οὗ ἴπε [εδῖῃ οὗ 

Πεῖοι,, οἀ. 2, 1871) ἴμαῖ [ῃ15 15 ἃ παίιγαὶ 

ΡΒοποιηθῆοη. Ὅ8Π6 ἱπηπιεάϊδῖθ σᾶυ96 οὔ ἀεδίῃ 

νγ5 (Ἐἰ ἰ5 5414) ἃ γτυρίυγε οἵ ἴπ6 Πρατῖ, νυν Ὡς ἢ 

νγᾶ5 [ΟΠ] οννοὰ ΌῪ ἃ Ἰαγψε οβιιδίοπ οἵ Ὀ]οοά ἱπῖο 

1πὸ ρετοαγάϊαπη. ΤὨΐ5 δἰοοά, ἰξ ἰ5 Ξυρροϑοά, 

τΑΡΙΑἸΥ ϑεραγαῖϊοα ἱπίο [15 τηοτε 5011 ἀπά Ἰιφυϊά 

ρᾶτίβ (εγα:σα»ιεπίοῃ ἃτιὰ “εγμ»ῃι)., ὙΥΠΪσἢ βοννεὰ 

ξουὶῃ ἴῃ ἃ πιϊπρίοὰ βἴγθαπι, ννμεη ἴῃς ρεγίοατά!- 

πὶ νγᾶ5 ρίογοθαὰ ὈῪ ἴδε βρεᾶσγ ἔτοπὶ Ὀείονν. 

Βυϊ ἰξ ἀρρϑᾶγβ ἱπαὶ Ὀοΐῃ {πἰ58 δηὰ ἴδε "οἴ ετν 

παῖυτγα σις οχρδπδίίοηβ οὗ {πε βίξτι ἅτε ποῖ 

οηἶγ ἰπδάδαυδίε Ὀυὶ 4150 ἱποοπείβίεηί νν ἢ 1Π6 

τοαί ἔλεϊβΊ. ὙΒετὸ ἰ5 ποῖ βυβηςϊοηϊ εν! άθηοθ ἴο 

φἤονν 1Πδῖ συςἢ ἃ ἤονν οὗ Ὀϊοοά δηὰ νγδῖεγ ἃ5 

ἰς ἀοοουδοὰ ννουἹὰ οσσαγ ὑπάσετ [ἢ6 οἰγουπι- 

ξἴδποθ βιιρροβοά, δπὰ ἴμε βοραγαίΐοη οὗ {88 

δ]οοά ἱπῖο [15 σοποίθπὲ ραγίϑ 18 ἃ ρσόοθβα οὗ 

οοτγιρίίοη, ἀπά νγὲ σδηποῖ δυΐ Ὀεϊϊενε {δμδὲ 

Ἔνθ ἔγοπι ἴπ6 πιοπιεπί οὗ ἀδαῖῃ ἴῃς Βοαγ οὗ 

ὴ6 τὰ υπάεγννεης ἴῃ Ὀοχίπηΐηρ5 οὗ πὶ 

οἴδημα Εἰ ἢ ἰδϑυιοὰ ἴῃ ἴδε Ἀεδυττεςίοη. ΤΕ 

ἰβϑιιϊης οὗ {[Π6 ὈϊΪοοά ἀπὰ νγαῖοσγ ἔἤτοπὶ ΗΪ5 56 
τουκὲ ἱπογοίογο Ὀ6 τοζαγάθα 85 ἃ 5ίρῃ οἵ 1 ἴῃ 
ἀδαῖῃ. 11 βῃενγθά δοῖῃ ΗΒ ἔγῃβ ὨυπιδηιΥ δηὰ 
([π ϑοιπιδ τιγϑίθγίουϑ 5556) ἔδι6 ροττηδῃθηςς οὗ 
Ηἰ5 Βυπίδη [ἴ6, ὙΠουξὮ ἀολά, ἀοδὰ ἴῃ τεραγὰ 
ἴο Οὐκ τηογίδὶ ᾿ἰἴθ, ἐ8ὸ [ογά γεοῖ ᾿νθὰ ; δπὰ 85 
Ηδ δαηρ ἀροη ἴΠ6 στοβϑ5 Ηθ νγὰ5 βῆθνγῃ ΟΡΘΉΪ 
ἴο Ρὲ {πΠ6 βουτοε οὗ ἃ ἀοιυῦ]ο οεἰοδδηϑίηρ δηὰ 
νἱν γί ρόοννοσ, νυν ἰς ἢ ἐο]]οννθά ἔγοπι Ηἰ5 
ἀολτἢ δπὰ [τἴδ. 

ΎΤΒΟ δίψῃ ὈΥ νης [Π]5 τονοίδι οη νγᾶ5 
τηδὰθ Ὀδθεοπιος ἰπτ6} Πρ! 0]. τοπὶ τἢ6 υ86 οὗ 
1Π6 ἴοσπλβ "' δοοὰ " δηὰ “' ννδίεγ᾽ εἰϑουσῆεγε ἴῃ 
186 ν7ττηρβ οὗ 851 [οἢη. σ. “" ΒΙοοά " 15 (ἢ 
5Ύτ οἱ οὗ ἴῃ πδίαγαι 116 (ςοπηρ. 1. 13}; δπὰ 
80 Θβρθ οί ν οὗ 11 45 βδοτβορά ; δηὰ (ἢ γβῖ 
γ ἁγίης ργονϊ θὰ ἔογ [6 σοπιπιιπιοδίίοη οὗἉ 
(δὲ νἱγίυιο οἵ Ηἰβ υπιδη {ΠΏ π: νἱ. ς 4-- 6, χΙ. 
24 Οοπιρ. σον. ἱ. ς, ν. 9. Υ11. 14. 2. “ἐν ἃ- 
ἴεγ᾽ 5 186 δγτηδοὶ οἵ ἴδε δρί Δ] 1:6 (566 
ἷν. τ4, 1]. ς, ἀηά νἱ!. 48; [Ζεςῇ. χίν. 87}; δπά 
Ομ σὲ Ὁγ ἁγίης ργονι θὰ ἔογ τῆς ουϊρουπηρ 
οὗ τῆς δρίπι: χνὶ. 5. Οοπρ. Ἀον. χχί. ό, 
ΧΧΙΪ. 1, 17, ΓΝ]. 17]. ὙΠ οἸεληβίηρ ἔοσὴ 5ἴη 
δηὰ τῃ6 αυϊοκοηΐηρ ὈΥ ἴδε δρίγις τὸ θοϊἢ 
σοπϑεαιδηΐ οὐ ΟἸσιϑῖ 5 ἀδδῖῃ. 

ΤΩυβ ψ͵ὸ τὸ Ὀγουρῃξ ὈΥ (ἢβ ϑἷξῃ οὗ 
εἰ οοά ἀπά νναῖογ᾽ ἴὸ ἴδε ἰάθδϑ νυ ῃις ἢ υὑπάθγ-. 
Ἰῖδ τὴ6 ἴννο ϑδογαπιθηῖβ δηά ννῃϊς ἢ ἄγ Ὀσοιυρῆϊ 
Ποιηθ ἴο δι ἴῃ δπὰ τγου ἢ {Πδπὶ; δηὰ [Π6 
τοδο πες οὗ με τῆϊγά. ἀπά οἰχίῃ Ἴσμδρίογβ 15 
οἰδοθὰ δὲ οηῆςδ ἰπῃ σοῃποχίοῃ νυ ἢ ἴῃ6 Ῥαβϑίοῃ. 
[1 ἰ5α ἰῃγουρὰ ἰἢ6 ἀφαίῃ οἵ μηδ, δπὰ Ηἰβ 
πον {{ἰ{ ὉΥ ᾿οδῖῃ, ἰμδὲ {ΠῸ 116 οὗἩἨ πο δρισιῖ 
δηὰ (Π6 βιρρογῖ οἵ ἴπ6 ψνο]Ὲ σοιηρ εχ ἔπ 655 
οὗ πυπιαη [ΠΡ 5 αβϑιισοὰ ἴο θη. Ὅἢ6 5γΥ1π- 
ὈοΪ5 οἵ ἴ86 ΟἹὰ σονεηδηΐ (ΗδὌτγ. ἰχ. 19) ἔουπὰ 
{μοῖσγ ἔ ]Β] πιθηΐ ἰη ἴπΠ6 Νονν. 

Οοπιρ. ᾿ ἰοδη ν. 6 ΄. [1{ἰρμτέοοΐ υοῖεβ ἃ 
τοπλαγκδῦϊο ἰγαάϊ! οη ἔτοπι "ϑμοιοῖ Β.᾽ 122 ἃ, 
Ὀαβοὰ οἡ ἴδε ἰπιογργείϊδιίοη οὗ 5. ΙχχνἹ]. 20 
(Ὁ 131}»}), τῃαϊ "“ Μοϑοβ κίγιιςις. ἴπ6 τοςκ 
ἔννοθ, απὰ ἔγβὶ τ συβῃποά ουΐ ὈϊΪοοά δἀπὰ ἴδεοη 
νναῖοτ." 

ΕῸΣ ἃ 5 ΠΠΊΆΓΎ οὗἩ ἴἢ6 ραϊγιβϑιὶς ᾿πίογργείδ- 
(ἰοπβ οὗ ἴῃ6 ραβϑᾶρὸ 8ε6 Διά! πα] Νοῖο. 

86. 866 [πηἰτοάἀυςίίοη, ρΡ. χχν. ΗΕ 
Ης ἰμᾶῖ παῖ δθθὴ (ὁ ἑωρακώς) ΔΌΣ 

ὈΟΣΩΘ Ὑϊ᾽η688 (μεμαρτύρηκεν, ποῖ ἐμαρτύ- 
ρησεν). πιὰ ἢ5 ἘΠῚ ὼ688 ͵5 ἴγυε: ἀηἀ ἢε Κηονν- 
οἱ (ῃδὶ δ6 βατ ἢ ΕΒ π 45 ᾿μδῦ ΔτῸ ὕσυθ ἰΠαῖ 
γ8θ 8180 ΙΔ Υ ὑὕείϊονο, 

ῥὶς ψιϊθββ ἐς γμὸ (ἀληθινήγ  ἱ.ε. ἴξ 
ΔΠϑννοῦ5 (0 ἴδ6 1] σοποορίοπ οὗ δάδραυδίε 
(οϑἐϊλοηΥ. Οὐ. Υἱῖϊ]. τό, 14 ἀπά ποῖε5. 

γε] γε δ18ο, δνβὴ 85 ἴῃε ἂροϑβῖϊε δἰπιϑεϊῇ, 

279 



280 5τ. ΙΟΗΝ. ΧΙΧ. [ν. 36---39. 
Κποννοῖῃ τῆλὶ Πα 541 ἔγιιθ, τῃδῖ γα. 
ταῖρῃς ὈεΪϊονα. 

246 ογ τδεβεὲ τηϊηρβ ννεγε ἄοης, 
"Εχοά, τα, τἢδτ τπε βογίρζαγε 5μου]ὰ θὲ ΑἸ] |]εά, 
Ναπῦ 9. Α θοηδ οὗ Πίηχ 54}} ποῖ δὲ δτοκεη. 
Ῥω. 237 Απὰά δραίη ἃποῖμεγ βογρίαγε 
ὥζεωι τα, 5411, ἐ δέοι 814] Ιοοῖκ οἡ ἢϊπὶ ννῆοπι 
τῷ. ΤΠΕΥ ρῥίθγοςά, 

νγ8ο δὰ δαά {πΠ6 ρτίν!ορο οὐ υυἱεποϑϑίηρ ἴῃ 656 
βίβτιβ οὔ [λ6 ἴσῃ οὗ ἴ[πΠ6 Οοβρεὶ. 

δείϊευε] Οὐ 1Π|5 Δοβοϊυΐε υ58 οὗ πὸ ντογά 
866 1. 7. 

86. ἔονγ ἐξεῖς ἐῤίπρι «ὐεγε ἄοπε (ταῖμου, 
ΟΘΙῺΘ ἴο Ρ888) ...] ὍΤῇο 5ἴγοβθϑ 15. ἰδ! ἃ ὑροη 
16 σοττεβροηάσηςε οὗ ἴδ ἵἴννο ἔλοϊ5. νυ ἢ τἢ6 
ἀείδι!5 οὗ ἴγρὸ ἀπά ργορῆθου. [{ ννᾶβ ννοπάσγ- 
[1], ἃ5 {μ6 ὀνεηΐῖβ [6]] ουΐ, (μα (Π6 Ἰορ5 οὗ 
Οἢϑὲ ννοσὸ ποῖ Ὀγοόκθη: 1 ννᾶ8 ΓΙ ΠΟΥ νγοη- 
ἀογία!, ἤθη Ηδ πδὰ εβϑοαρεὰ {Π15 ᾿πά!ρηϊγ, 
τῃαῖϊ Ηἰ5 οἰάθ ννᾶὰβ ρίογοθά, ὙΤὴς ἤγθὶ ἔαςὶ 
Ῥοϊηϊθά (Π6 5ιιάοης οὗ ϑοεγρίυγε ἴο (πὸ ἔμ}- 
ΒΙπηθηΐ ἴῃ [65115 οἵ {Π6 ϑυτῃθο 5πὶ οἵ ἴῃς [ὑἂνν : 
[ῃη6 ϑοοοηὰ ἴο {πΠ6 δι ἢἰπιεηΐ ἴῃ Ηϊπὶ οὗ ἴΠ6 
ὈΓΟΠΊΙΘΕ5 845 ἴο ἴδ τοργοβθηϊδεινε οὗ [ϑῃονδῇ. 
Εογ (86 ἵννο ραβϑᾶρεβ αιοίοά τὸ ποῖ ἴο Ὁδ 
τεραγάθά ΟἿΪΥ 85 ἰβοϊαϊθ ἃ αυοίδίίοπβ, δὑαῖ 
4150 ἃ5 ἱπάϊσδίϊηρ [6 ἴννο γγοαΐ [᾿ἴπ65 οὗ 
ῬΓΟΡΑΓΔΙΟΓΥ ἰοδομίηρ ἴο ννῃϊσἢ ΠΟΥ δενογα) 
ὈοΘΙοηΡ. 

ἐδὲ “γί βέμγε) ἐν 6. ἰὴ ρᾶβϑαρθ οὗ βογρτιγο. 
566 ἰϊ. 22, ποῖο. 
“ δοπο... Ἐχοά. χίὶ. 46; (Νυμπι. ἰχ. 12). 

Οομηρ. σ (οΥ. ν, η. ΤΠᾶδ ογάϊηδηςς οχίοπάθα 
ἴο {Π6 Ὀιιγηϊ-ΟΒετΠρ5 ([μεν. 1. 6, ἐπίο ῥὶς Ῥίεες.). 
ΤὮἢδῖ ννῃςἢ ννᾶ5 οἴογοά ἴο σά ταρῃξ ποῖ Ὀ6 
ΔΥΌΠΓΑΓΙΥ πηι Πδἴορά. [Ὁ ννὰ5 Πιτίηρ τῃαϊ [ἴ 
5ῃου]ά 6 Ὀγουρῆξ ἴὸ Η! πῇ ἴῃ 115 [0}} οἰ γοηρίῃ. 
Απά σοηνογβοὶν Οοα ρῥγόϑογνοβ “ [Π6 γἱρῃϊθοιιβ" 
(Αςῖϑ |.. 14. δίς.), 50 1ῃαϊ ““ποῖΐῖ οπὸ οὗ ἢὶ5 
Ὀοπο5 ἰ5 Ὀγόκθη " (5. χχχῖν. 20), ὄνθὴ ἴῃ ἢϊβ 
υἰτεττηοβί ἀἰβῖσοθθ. ὙΠῸ βρί για] σοττεβροπα- 
ἐπ οὗ ἴῃς ἕδεϊ νι [Π6 ρἤγαβο τὰ ἴΠ6 54] πὶ 
δῃου!ά ποῖ Ὀ6 ονεσ]οοκοά, 

897. Τῤὲγ «ῥα! ἰοοᾷ ...ἢῚ Ζεςἢ. χὶδ. το. 
566 ποῖθ. Οοχῃρ. [πίγοάιποξοῃ, Ρ. χὶν. ““ΤΠΘ 
|ονν5" ᾶγὸ [Π6 βιιδθςϊ οὗ [6 ννῇο!θ ϑεηΐθηςε. 
Τῆο Οταυςϊῆχίοη ννᾶ5 {ΠΕῚσ δοῖ (υ. 16); δπά ἴῃ 
Προ] οὗ δπὰ ἴῃ 6 ΠΕ ΠΟΥ τοργεβθηΐ [Π6 ννου]ὰ, 
[1 [5 ἱπιροτίδηξ ἴο ποίϊςθ ἴπαὶ τ86 ργορθῃείς 
Υἱβίοῃ 15 χοίεγγρα ἴο ἙὉμηβι ὑπάογ ἃ ἱννοίο]ά 
ἄδρθοῖ, Α5 ργεβεηϊθὰ ΌΥ ἴπὸ ργορῇεῖ ὨἰπΊβο] 
1: 15 ἴῃς νἱβίοη οὔ ἃ ϑανίοισ ἰδΐο γτοοορηϊϑοά ὈΥ͂ 
ἃ Ῥεηϊζεπί ρεορὶς (ςοτιρ. εἢ, χὶὶ. 22). Α5 
ΔρΡ]Ποά ἴῃ ἴπ6ὸ ΑΡΟΟΑΪΥΡθ6, [ἴ 15 ρΡΙπΊΑΎΠΥ τῃ6 
υἱβίοη οὗ ὁπ ἰδίῃ τσοϊιγηϊηρ ἴο ᾿υἀρπηθηΐῖ 
(εν. 1. 2). ογῆδρϑ ἴμοβθ ἔννο δϑρεςῖβ οὗ 
ΟΠ γιϑι 5. ἀθαίῃ ἃτὸ τεσοηο θὰ ἴῃ ἰπαΐ Ηπαὶ 
Τγὰ Ψ ὮΙςΝ 1165 δἱ ργεϑθηΐ Ὀεγοηῃά ΟἿ 5 ἢ. 

»ιἰογεο] Ὁ. 34, ὩΟΙ͂Θ, 

48 { ἸΑπά δίεγ τη}8 [οβερῇ οὗ Ὁ Μρῖεετ: 

Αὐπιδῖμεεα, δεῖηρ ἃ ἀϊδεῖρὶε οὗ [6ϑι18, 
δυῖ 5εογεῖὶγ ἰογ ἔδαγ οὗ τῆς [εννβ8. δε- 
βου ρῃϊ Ρίίαιε τᾶ ἢε πιρῃῖς ἴδκε 
ἈΜΨΑΥ ἴῃε Ὀοάγ οὗ εβ5ι5: δηά Ριϊ]αῖς 
σάνε ῥίηι ἰεανθε. Ηε Ἵδπιθ τῃδγεΐογε, 
Δηἀ ἴοοκ πε δοάγ οἔὗἉ εβυ8. 

29 Απά τδεῖα σᾶπιε α'50 Νίςο- 

(Ὁ) Τε γεφμφεὶ οΥΓ ὕοιεῤῥ ὁ “εινιαίδιαα. 
{ρὲ φιώεῤεπίην ὁ ἰσυε ἐπ ἀϊμερίο: (τ. χ8----42)).. 

38--42. Τ[υ5ῖ 45 ἴΠε ἰαϑὶ ϑδϑοϊΐοη ἀ68]5 
ἢ [Π6 υὑποοηβοῖοιβ ΠῚ ΠΙΒΊΓΥ ΟΥ̓ ΘηΘΠΊΪ65, 
[Π15 ἀ64]5 νυ [6 ἀενοίδα πη ηἰδίσυ οὗ ἔγιθηαϑ. 
ΤΠῃς Ποδίῃ οὗ {πὸ 1, οτὰ ὄνοκοὰ ἴῃ ἀἴ5ς 1} 0165 
τῃαϊ σουγαρο ννῆϊοἢ δὰ Ὀδοη ἰαϊθηὶ ἀυτγίηρ 
ΗΙ5 ᾿Ἰρτπιὸ (σεογεείγ, αὐ. 48, δγ πίσδί αἱ ἐδε 
7γ:, ὦ. 39). Ετοπι [15 ροϊηΐ οἵ δῆς ἰξ 15 
ῃδίυγαὶ ἴῃδῖ [ἢ 6 τη] ΠΙ5(ΓΥ οὗ ἴΠ6 ννοπηεη 5ῃποιι]ά 
6 ραβϑθὰ ονϑῦ (Μίαϊί. χχνὶ!. ὁ; Μαῖκ χν. 
471 [κῸ ΧΧΙΪ. ς ς ἢ) : 1Π6ῖγ σοητπυοὰ ϑογνίςα 
Γονοδ]οὰ η0 βδιάάθη στόν οὗ ἴον οἵ 56]- 
βου ῆςο. 

ΑΙΙ τδ6 Ενδηρε  ϑὶβ τεσοσγὰ ἴῃς τεαιδϑὲ οὗ 
]οβορῆ. δῖ [οδπ δἷοπθ ποίϊςεϑ ἴπ6 οἤθηηρ 
δηά {μ6 ργέβθηοε οἵ ΝΙσοάσπι!5 (νυ. 30 (.). 

38. «ἥεν ἐρὶ4] Μογα ὀχδςῖγ, φῆεν ᾿Ἀ9859 
ὉΒΣΠ ΑΒ (μετὰ ταῦτα) : ἴῃΠ6 ΡὮΓΑΘΟ ΤΔΓΚ5 Δῃ 
ἰηἀοῆπιῖο, ϑοπεσαὶ, βοαῦθηςς δηά ποῖ ἃ ἀϊγεςῖ 
βοα θηςθ (μετὰ τοῦτο, Ὁ. 28). (Οὐοτηρ. Υἱ. 1, 
Ὠοῖθ, Τα ἴογπι οὗ δὌχργθβϑίοη 5 οὗ ἱπιροτί- 
ΔΏσΘ ἤΟΙῸ ὈΘΟΔ056 Πὸ σῆδννβ (ῃῖ (ῃ6 Ενδηρε βε 
ἄοεβϑ ποῖ (45 [85 Ὅθεη βιιρροβθ) ρίαςθ ἴπ6 
τεαυσβὶ οὗ [βρῇ δῇϊογ ἴῃς Ἰῃοϊἀθηΐϊ γεϊδίθα ἴῃ 
νυ. χ5 ἔξ, Ὀυϊ 5 ΠΊΡΙΥ δέογ ἴῃ6 ἴϑϑὰθ οὗ τῃὴ6 
οστυςϊβχίοη : σοτρ. Ματκ χν. 44 ἔ. 
“7. 9 «“γίνιαίῥκα)ὺ]ὶ Μαῖϊ. χχυῖϊ. ςη 

(α γί »παπ); Ματκ χν. 44 ἢ. (αη βομοιγαδίς 
εομηπο ον, ἐν ε. ἃ ταδπιῦογ οὗ [Πῃ6 δαπῃθαγηλ) ; 
[κΚῸ χΧχΙ. το ἢ. (α χοοά »παπ αμά γιμὲ ...). 
566 πΠοῖδϑ οἡ ἴποϑο ρᾶβϑᾶροβ. 
3 γ αν οὔέρεὐεᾳυ. χὶϊ. 4.2, νἱῖ. 12. 81 Ματὶς 

δἀά5. πηοβῖ δ βρη  βοαητΥ, νυν] ἢ 4 ΟἸΘΑΓ τοξογοηςθ 
ἴο [Π|5 ἕαςϊῖ : υουερῥ ... «ὐεπὶ ἱπ ὀο γ μπίο 
Ῥιίαίε... ΔΕΓΆ γ, Βανῖπα ἀδτθά (τολμήσαι), 
Ὠανίηρ νοπίυτορα οὐ 8ὴ δοῖ [οσιβὴ ἴο ἢὶ8 
πδίυγαὶ ἰοπιροῦ (Μαγκ χυ. 43, ποῖθ). 

ὀευομσῥι] τ. 31. ποΐθ. 
ἑαζε σαυα}] Τἢδ Ροιτη βϑίοη βίνθῃ ἴο ο- 

ΒΘΡἢ 15 'ἴῃ σοιηρίεῖθ ΠασΟΥ ἢ [Π6 ἰπϑίις- 
(Ἰοη5 ξίνθῃ ἴἰο ἴπθ ϑδοϊἰθγβ (τ. 21 ἢ, ἐραΐ ἐῤεγ 
»πίσῥί δὲ ἰαξεη ἀαυω}). τι νουά 6 
ΔΌΪΘ ἴο ῥγείθσ ἢϊ5 τϑαιιοϑδὲ δίϊογ ἰὴ6 ἀδθαίῃ οὗ 
δὲ Πογά (Μετ χν. 44), δῃὰ Ὀοΐοτο ἴμθ Ὀοάϊε5 
ὙΨΕΓΟ Γετηονδα ἰῃ ἴΠ6 ΟΤΟΪΠΔΥΥ σουτθο. 7 Π15 
δα ““ἴοοκ ἄοννῃ " ἴπ6 [υογὰ 5 Βοάγ (Μαϊχκ χν. 
46, ἴα ΧΧΙ. 93), οἰἴ μοῦ δϑϑιϑιηρ ἴῃ ΟΥ 
ἀϊγθοζίηρ (Π6 ἃςῖ. 

σανε ῥί»ι ἰκαυε] ΤὮ18 ννᾶϑ ἴῃ δοσογάδηςθ 
ννἢ Βοπηδη ἰᾶνν οχοθρῖ ἴῃ οχι ΓΟ σᾶϑοβ. 566 
1π6 ρᾶϑϑᾶγε αυοϊεὰ ὉΥῚ Ὁ εἰσϊοίη οὐ Μαῖϊ. 



ν. 40---42.} 

ἄδηγυβ, νος δὲ τῆς ἤτγθε σλπὶα ἴο 
]ἐβὺ5 ὃν πίρῃῖ, ἀπά Ὀγουρῆϊ ἃ παϊχυγε 
οὗ πιγγγῇ δηὰ δῖοθβ, αδουζ δὴ ἢιη- 
ἀγεά ροιιηά τυεὶρῥί. 

40 ἽΠεη ἴοοκ {πεῪ τπε Ὀοάν οὗ 
]6βι5, δηά ψουηά ἰἴξ 1π ᾿ΐπθη οἱοῖθε8 
ἢ τῆς 8ρίσεβ, 28 ἴῃς πιάπηεσ οὗ 
τῆς [ενν8 ἰ5 ἴο ὈυΓγ. 

ΧΧΥΪΙ. 8. ΑἸ ΔΥΑΓΙΟΙΟυ5 ΒΟΥΘΓΠΟΙ ννᾶ5 Δ0]6 
ἴο 5611 {π6 ρινηθρο οὗ θυ 4] ((ἱς. “ νειτν. 
45). γεῖ Ρι]αῖο ἀϊὰ ποῖ ἀο [815 (Μαῖκ χν. 4ς, 
ἐδωρήσατο): 566 ποῖ ἐς “οε. δῃὰ σοηΐίγαϑβῖ 
Μεαῖϊ. χχνίι!. 14. (οηραᾶγο 4]50 ἴπ6 θυ] οὗ 
πὸ Ὀοάϊε5 οὗ [οδη ἴῃς Βαριεὶ (Μ εἴ. χῖν. 12) 
δηά 81 δίθρῃρη {6 ΝΠ]. 2) ΟΥ̓ {ποῖγ ἐποηά. 

ἐρε ῥοάν 9, υε.] Ἀσςςοτγάϊηρ (ὁ ἰῃς Ὀεδῖ 
ΔυΠογ 65, Ἀ1 8 δοάν. " 

399. “1π4 δέγε εαρι αἰο....Ὶ Ὅῆε οτήδγ 
οὗ [Π6 ννογάβ, σογτγεβροπάϊηρ ἴο {πᾶὶ ἱπ ἴῃς 
ἔουτηοσ οἸδιι5θ, 56 6Π|5 ἴο βιιρροϑὲ ἴδ6 ἰδποιιρῆξ 
(δὶ ἴδ δεῖ οὗ [οϑερῇ ρᾶνὸ Νισοάθῃγϑ σοιγαρο 
ἴο )οἴη Βἰπι. 

«υδίεδ.. εαπιθ 19 ὕέες (1ο Ἀ1τΑῚ] {π|. τ ΕΣ, νι]. 
5ο. Το δάα!ίοη οὗ πε ννοτάϑ “" ὉΥ πῖρῆῃΐ " ἤδγο 
(ηοῖ ἴῃ νἱϊ. ςο δοοογάϊπξς ἴο {86 ἔγιις γοδάϊηρ) 
ῖ5 ἀοδϊσηθὰ ΔρρδγοπΕΥ ἴο οοηίγαϑὶ [5 Ορθῃ 
δςοΐ οὗ τόνογρηςο ἴο (ἢγιϑί, ἄοηθ Ὀδίοτγο ἴμ6 ἀδύ 
[δὰ οἰοθθά, νυν] 1Π6 ΘθογθοΥ οὐ ἢ5 ἢγϑὶ νἱϑιζ. 
ΤΠΟ 156 οὗ {πὸ ρῇγαϑο “δῖ ἴῃε ἢγβί ᾿"᾽ ῬγοῦΌΔΌΪΥ 
1ΠΊΡ1165 δὲ [Π6 βᾶτηθ {ἰπ|6ὸ (δὲ Νιοοάσπιιϑ ῃδά 
σὐπῖθ ἴο (Ἰγῖσξ οἡ οἴ ποῦ οσοσδβίοῃβ  ἱβουρῇ τ 
ΤΊΔΥ ἰηἀ!ςαῖθ ΟἹΪΥ ἴπῸ Ὀοριπηϊης οὗ ἴπ6 [νοτὰ δ 
ΤΩΪΠΙΞΊΓΥ (ςΟΙΊΡ. ςἢ. Χ. 40). 

απά ὀγομχῥί (Ὀτὶ απ 4) α »ηχίμγε (ΟΥ, 
δοσογάϊην ἴο ἃ ργοῦδθὶα τοδαϊης, 8 ΣΟ11) οὗΓ 
γγγ απά αἰοε ΟὐοτρΡ. 5. χὶν. 8, “" ΑἹ! τ 
ξαττηθηβ ΔΓΘ τηγγτῇ ἀπά δ]οθ5..." ὙΠῸ σοπὶ- 
Ροιπὰ ννᾶβ πιδάθ οὗ ἴῃε6 ρὰπὶ οὗ ἴπῸ τηγτγῇ 
ὮΓο6 (ςοπρ. Μαῖξ. 11. σὰ; " Ὠῖςϊ. οὗ ΒΙ0]6," 
3. ν.) δῃὰ ἃ ροννάοσ οὗ [ῃ6 ἔγαρτδηῖ δἷοθ ννοοά. 

Τῆς δπιουπῖ οὗ [6 ργεραγαίίοη (“"δρουῖ ἃ 
Πυπάγεά ρΡουηὰ ννοῖρῃξ," τηδλί 15, ἃ πΒυπαγρά 
Ἀοπίδη ρουηάβ οὗ ποαγν ἴνγοϊνε οὐ πο θ5) ἢδ5 
οδιυιϑοα 9ϑοπιθ πϑθά 655 αἰ ΘΠ συγ. ΤῊΣ ᾿πἰδητοπ 
οἵ Νιςοάεξιηιι5 ννᾶ5, πουΐ ἀοινῖ, ἴο σονογ 
(6 Βοαγ ςοπιρ εἴε! Υ ἢ [Π6 πη455 οὗ ἀγοζηδ- 
τἰς5 (οοπιρ. 2 Οἤτο. χνὶ. 1.4): ἔοσ {π|5 ρυγροβε 
[6 φυδηςιν νγᾶ5 Ποῖ Ὄχσθβδῖνο 8ἃ5 ἃ ζοβί]υ για 
οὗ ἀενοῖίοῃ. 

40. ἽΖεη Ἰοοῖξ {δέν ...7] {δὲν Ἰοοξ ὈΔΘΤθ- 
οτϑ ... 35 υπ|τἰπρ ἴῃ 186 Ρίοι 5 ϑογνὶςθ. 

«σομπά (088 ἃ) ἐΐ ἐπ περ εἱοέδει (ο101}8)} 
ΤῊ οὀχαςὶ νγογά ιι5οὰ (ὀθόνια) 5 ἔοι! 4]50 ἴῃ 
1κ6 χχὶν. 12, ἃ γοῦθθ Ὑν ΠΟ ἢ ἀΡρΟΔΓΒ ἴοὸ ἢᾶγθ 
Ὀδδη ἃ ΨΕΥΥ ον δάάιίίοη ἴο δὲ [,κο 8 
Οοβροὶ. ῬὍΠὸ ἀϊπιηπυίίνε ἔοττῃ νυ ῃς ἢ 15 υιϑϑὰ 
ἱπ Οτοοῖκ πηοάϊοδὶ νυτιηχε ἔστ Ὀδηάδροβ, 566 Π|8 
ἴο ἀϊπιϊπσιυ 5ῃ {Π656 “" συναῖῃοβ᾽" ἴῃ ἩΒΙσἢ {ἢ 
Βοάν ννᾶ5 Ὀουπεὲὶ ἔγοπη “ἴῃς ᾿Ιπθη οἱοῖἢ 
(σινδών) πιοητοποὰ ὈΥ ἔπε οἴμεσ Ενδηρο! 5:8, 

στ. ΤἸΟΗΝ. ΧΙΧ. 
41 Νον ἴπ τε ρίδςς ψνῆεγε ἢς 

ννᾺ8 στυς! ῇεά τπεγα ννᾶ8 ἃ ραγάδη; δηά 
'π ἴῃ ραγάβδη ἃ πδνν βερυ στα, νγνῆστγο- 
ἴῃ νγὰβ πενϑῦ τηδη γεῖ ἰδ. 

42 ἼΤοτε ἰαϊά {πε |6505 τῇετγε- 
ἔοτε Ὀεσδιβϑε οὗ τῆε [εννϑ᾽ ρτγεραγα- 
τίοη ἄαγ; ἴον τῇς. βαρ ΐςῆγα νγὰβ ηἰρἢ 
δῖ μδηα. 

ἴῃ ΜΏΙΟΝ τ νᾶ “ταρραά "ἢ (ἐνετύλιξεν 845 
ςοηίγασῖοα ϑν] ἢ ἔδησαν). 

ἐδε νπαμμεγ Οὗ δὲ εαυ.} 845 σοηϊγαβίθα νυ ἢ 
(πδὲ (6...) οὗ ἴῆ6 Ενγρθδηβ, νγῇο τοπηονοά 
Ρατῖβ οὗ ἴθ Ὀοαγ Ὀείοτγο οὐ αὶ πης (Ηετοά. 
11. 8684[Ξξ. ΤῊΘ Ρῆγαθθ ΠΙΔΥ, Ὠόνονεγ, ΟἸΪΥ 
ταατῖς ἴῃ6 [Θυν δὴ ουδϑίοπι οΟὗὁὨἨ δηλ ΑἸ πλὴν 85 
ςοηϊγασίοα νὴ ἢ Ὀυγηϊηξ : σοπρ. Τὰς. “ Ηἰ5ῖ.᾽ 
ν... 

0 δὲὼγγ) ΟτΥ᾽ πιοῖδ δχδοῖυ, 19 γεραγε ὸγ 
δωγίαἰ. (ἀοταρ. οἷ. χι!. γ; Μαῖῖ. χχνὶ. 12; 
Ματσκ χῖν. 8. ἼΤὴὸ βάπ|ὸ ννογά (ἐνταφιάζειν) 
15 υϑϑοὰ ἴη ἴη6 ΠΧ Χ. ἔογ ἴῃ “" δι δἰ πλὴν " οὗ 
1]Δςοῦ (Οεη. Ἰ. 2 [.). Τμε ῥῬσόσεββ ἱπάϊςαδιεὰ 15 
Π6 5Ρ]|6Ὲ νυγάρριης οὗ ἴπ6 ἀεδὰ Ὀοάγ ἰπ 
ϑυνδῖπο5. οὗ Ἰίηθη οἰοίῃ σονεγοὰ νὴ (Ὠϊςκκ' 
Ιλυοῦβ οὗ 6 ἃἀσγοϊηδίὶς Ὀγορδγδίοηῃ. 

41. « χαγάςπ] ΟὐΟτΔΡ. ΧΥ]. τ. ὍΤἼ6 βοθπὸ 
οὗ {Ππ δεῖγαγαδὶ ἀηὰ {Π6 δοδπο οὗ {86 1 τ ρηδηξ 
Γοβῖ δῆβννογ οὔς ἴο ἴδε. οἴδμεσ. ὙΠο ἀεῖδ!! 15 
Ρεσυ γ ἴο δ1 [οἢη. 

]οϑορῆι5 τεϊαῖοβ οἵ  ζΖίδῃ (΄ Αηΐ. ΙΧ. χο. 
4. κήποις), ἀπὰ οἵ Μαϊαϑββοῇ (" Δηϊ. χ. 2.2, 
παραδείσοις), ἰμδὶ {ΠΟΥ ννεγα Ὀυγιοὰ ἴῃ {ΠΕΣ 
“ἰ σαγήδης.᾽" 

α πεαὺ “εριώμεδγε] δῖ Μαίζμον δάἀ5 {παὶ 1ἴ 
Ὀοϊοπροά ἴο [οβορῇ (χχνὶϊ. όο, 566 ποίθ), δηά 
411 1ὴ6 ϑγυπορίϊ5ῖ5 ποί!ςο (Παῖ 11 ννᾶ5 οι ἴῃ 186 
ΤοΟΚ, ὍΤΠε ἔαςϊ ταί “πὸ οπς δά δυεσ γεῖ 
Ὀδδη ἰδ ὰ ἴῃ ᾿ἴ " (ςομῖρ. [μΚὸ χΧΧ. ς2) 15 6Π1- 
ΡΠ Δ512Ζοα (85 ἴἴ ἀρρθαγ58) ἴο 5δῃενν (Πδῖ ἴῃς 1, οτὰ 
νγὰ5 ποῖ ὈτουρὮϊ ἰπίο σοηϊδςξ νυν] ἢ σογτιρίίοη. 

42. Τρεγε... ὀεεσισε...  ΤὨΘ οι δἰ τητηθπξ 
ςου]ά τοί (δεσογάϊηρ, ἴο {ποῦ νυἱϑνν5) Ὀ6 ἀθ6- 
ἔεττοά, δηὰ ον {ἢ 15 ἀπρ]6 ὑγον  ϑίοη ννὰ5 πιδάδ. 
Βυϊ ᾿ξ 5 ἱπιρ θὰ παῖ (ἢ βορυϊοῆγο ἴῃ ΒΒ οἢ 
[86 1, οτὰ ννὰ5 ἰδ! ἃ ννὰ5 ποῖ σποβθη ἃ5 Ηἰ5 ἢπδὶ 
τοϑιηρ -Οἷδοθ. 
ῥα 4φὁ.}}] Ἐτοτὴ ἃποῖμοσς ροϊηξ οὗ νίον 

ἴξ 5 βαἰα ποδί πδίιγα! νγ (Αςὶβ χῆΐ. 29) οὗ 
ἢρ [ὸνν5 δηά {Π6ῚΓ ΓΌΪΟΓΒ "ἡ ΟΠ Ϊγ, παῖ 
“ΠΟΥ ρῥἰαοο " ΟΠ γῖϑὲ ἴῃ (ἴῃς ἰοῦ. [ἰ ννᾶ8 
[ῃ6 ἃςῖ οὗ Ὀοΐῃ, οὐ ἴΠ6 οπδ 5ἰάδ ἔγοτῃ {πὸ ἃ9- 
Ρεςὶ οἵ ἀονοϊίΐοη δπὰ οὐ (πὸ Οἵ ΒῈῦ ἔγοπι [86 
ἀϑροςῖ οὗ παίγοα. 

“ε::}] Οὐοπιρ. Χὶ. 11, ποΐο, 
ἐδε εευ4᾽ ῥγεραγαΐξίοη ἀα}] (Οοπιρ. ἰΐ. 132, 

ΧΙ, ςς, “1δ6 ράϑϑονοσγ οἵ ἴῃ [δννϑ :᾽) ΧΙΧ. 21, 
“({ἢ6 σὨϊεῦ ῥγιοδίβ οὗ {πῸ [ενν8.) ΠΙ5 υδὲ οὗ 
[Πα ἴογτῃ “ ργοραγαίίοῃ ᾿ 15 υπέδνοιυδθϊθ ἴο ἴῃ 
νίενν {πὶ 1ἴ 15 υυϑδα 5 ΠΊΡΙΥ ἔογ ἴῃς ἀδγΥ οὗ [86 
νοεῖς (Ετ4γ). 
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2352 51, ΙΟΗΝ. ΧΙΧ. 
ΑὈΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘΒ οἡ (ἨΗΑΡ. ΧΙΧ. 

ΝΟΤΕ ΟΝ 5717 ἸΟῊΝ᾽ 5 ΚΕΟΚΟΝΙΝΟ ΟΕ ΗοΟῦΒ8. 

δῖ Τοδη πηοπίϊοῃϑβ ἃ ἀεβηϊΐς μουν οὗ ἴμ6 ἀδῪ 
Οὐ ἴοι Οςοδϑοῃ9: 

1) 1. 39, αδομὲ ἐδεὲ ἱφμτ δοιμγ. 
ὃ ἷν. 6, αδομὲ ἐδε εἰχκέθ βομγ, 
4) ἵν. ς2,), αὐ δὲ σουεπίῤ ῥομ. 
ω ΧΙΧ. 14, αδομὶ ἐδὲ εἰχὲῤ δομν. 

Ης α͵5ο τεοογάς (ἢ]5 βαυϊηρ οὗ {Π6 1ἃογά, ΓΑτὸ 
ἴδογε ποῖ ἵννεἶῖνο Πουγβ ἰη ἴπ6 ἀδῪ ὁ " (ΧΙ. 9). 

,ις ἍΠδε αἀυοσδίίοη {πογοίοσθ γίϑοϑ νν οί Πογ (Π6 
ἱποιἀθηΐβ οὗ νυῃϊο δ [Π6 {π|6 15. ρίνθη ἔσῃ δὴ 
ΔΗΥ͂ οἷπὸ ἴο {Π6 τηοάδ οἵ γοσκοηῖηρ: ννῃεῖογ, 
(παῖ 15, ἴῃ Πουγβ ννογὸ γοσκοπρά ἔγοπι 6 2.»ι. 
ἴο 6 4.»". ἀπά ἤτοπὶ 6 4.». ἴο 6 .»ι. Δεσογά- 
ῃξ ἴο [πΠ6 σοπγηπλοη δηοίεηϊ τηοάδ ἔο]]οννοὰ ὉΥ 
ἴΠ6 [ὁνν5, οὐ ποπι πιἀπὶρῃξ ἴο ποοπ, δηὰ ἔτοπὶ 
ποοῃ ἴο τηϊἀπίὶῆϊ, δοοογάϊηρ ἴο ἴΠ6 τηοάογῃ 
ιν ϑίεσγῃ πιοάθ. 
ΤΠ ἀϊβεγοηΐ ρᾳϑϑαροβ νν"}}} ἢγϑὲ ὈῈ ὀχαπηποὰ 

ϑοράγδίοεϊυ, ἴῃ ογάοσ [δὶ [ἴ πΊΑΥ ὍΘ 5θθῃ ΠΟ 
ἴατ ἴῃ6 σοηίοχί ἢοὶρϑ ἴο ἀδίεστηϊπο [86 Δῆϑννογ. 

(1) 1.39. ΑΠογ ἴδε πποπίϊοη οἵ της μου, ἸῈ 15 
5814 [ῃδῖ [86 ἀϊδοῖρ 65 αροάς νυ [6505 ““1ῃδῖ 
ἀλγ" (τὴν ἡμέραν ἐκείνην). [1 ἀρρθᾶγϑ {ἰΚο Ὁ 
Αἰϑο {παῖ [6515 ἰθ (ἢς Βαρίϊ5ι δαυὶγ ἴῃ ἴῃ ἀδΥ 
(ἰ. 3ς 5). [{|5 ἴῆδη βοδγοοὶγ σοηοείναθ]ο (πδῖ 
1ἴ ννᾶ5 4.2.». (4 α.»1. ῖ56. οὐΐ οὗἩ [δ 4ιε5[]0η) 
Ὀείοτε Ης γοασῃοα [ἢ Ρ͵αςθ "Ποῦ Ηδὄ δροάθ;" 
δΔη ὄνϑη [655 σοηςεινδ οἷο ἴπδξ {πῸ βδῃογί βρᾶσς 
οὔ [Π6 ἀδὺ ἔδποη τετηδιηΐηρ δῃουϊὰ δ6 οαἰϊοὰ 
Δ ἄγ." ψῃϊοῆ, ἰπ ἔδοϊ, ἄρρθδῖβ ἴο 
δανθ Ὀθεη ΕἸ} οὐ ᾿ηςἰάεηῖ. Οἡ {Π6 οἴδεῦ 
Βαπά, 1ο α.»:. 5:15. ὈοΐϊΪῃ ςοπάϊξίοηβ. [{ 5 δῇ 
ἤοιγ ὈΥ ννΒΙ ἢ ἃ νναγέαγο νοι] 5θοῖκ ἴο μάνα 
οηάθα ἢϊ5 Ἰουστον; δηὰ ἴἃ νου Ἱά ἰθᾶνο ρτᾶς- 
ΕἸ ΑΙ “4 ἀδγ ̓ " ἔοΥ ᾿ηϊθγοουγθδα. 

(2) ἰν. 6. [Ιῃ {Π1|5 σδϑ6 ἴΠ6 Ποιιγ πηᾶκβ ἃ 
Ῥᾶι156 Οἡ ἃ ᾿ΟΌΓΠΘΥ : [Π6 ν]ϑιῖ οὗ [ῃς ἀ5ς1Ρ]65 ἴο 
ἃ ἴοννῃ ἴο ριυγομδβθο ργον ϑοηβ; ἃ σοπιηρ οὗ ἃ 
νυ τΊδΔη ἴο ἴπε νν6]} ἰο ἀγανν νναῖοσ. [{σϑῃϑοᾷγοοθ- 
Ι͂γ θὲ αιιεϑιΙοπρά ἐμαὶ [μεθ ἴῆγθε 1Π1ηρ5 [4]] ἴῃ 
Ὀοῖῖεγ ἢ 6.». ἴδπ ἢ ποοη. [ἔ ἰ5 
τιοϑὲ 0] ΚΟ ὶγ ἴπδὶ ἃ ννοπηδη νου ά ςοπΊ6 το Πὶ 
ἃ ἀϊξίδηςθ δὲ τηϊάδὺ ἴο ἴ86 ννὲ]], δηὰ οἡ {Π6 
ΟἴΠοΓ Παπά, ὀνθηϊηρ ννᾶ5 [6 υ5114] {|π|6: Οδη. 
ΧΧΙν, 11. [{ 5 πλοῖα πδίῃγαὶ παῖ (ῃ6 ριυτγ- 
οἤδ565 ννοι]ά ὃ6 πιδάθ ννῆθη ἴδε ἀδγ᾽5 γᾶν] 
νν»β Οὐδ. δϑύοθαγ ἴοο ννᾶβϑ αἱ αῦουϊΐ [Π6 
υδιιδὶ ἀϊδίδηςε οὗ ἃ ἐγ 8 ἸουγΠΟΥ ἔγοπι ἡ] Π]η 
[6 Ὀογάοιβ οὔ [|υάπὰ, πη δγγδηροπιθηῖβ 
του] ῬγοΟΌΔΟΪΥ Ὀ6 πηδὰθ ἴο βροηά {με ηϊξῃϊ 
ουϊϑ!άθ [Π6 εἰν, ννῃϊςἢ ννὰθ δῇογνναγάϑ θη- 
ἰογοὰ ὈῪ 5ρϑε!δὶ ᾿Ἰηνι!δίίοη (ἰν. 20, 40). [ἢ {Π6 
Ἰηςσ!άἀδηΐ ἔ6}] ἴῃ δυτηπιεσ (νυ. στ, Αἀάϊοπδὶ Νοίοθ) 
ποτα ννου]Ἱὰ Ὀ6 ἀιρ]6 {ππ|6 ἔοσγ ἴδ σοηνεῖϑᾶ- 
ὕοηῃ δηὰ {πὸ γεΐυγηῃ ἴο ἰῃ6 ςἸΥ. 

(3) ἵν. 52. ΤΟ ὑποογίδιπυ οὗἁ ἴμ6 οἰἕθ οὗ 
(ὐδπᾶ οδυδο8 ἃ ᾿ππ{|6 ἀἰ βΠσ] Υ ἴῃ ἀσίετγτηϊηΐην 
16 πιο σραϊγοὰ ἔογ [Π6 ἸοΌΓΠΟΥ ἔτοπι Οδροῦ- 
πᾶυπὶ το ὕδπᾶ. 5 ΠΊΑΥ Ποννονοῦ θὲ (ΑΙ ΤΥ 
τες Κοποὰ δἱ δῦοιυΐ ἔουγ ογ ἢνο ἤοιιγθ. ((οτῃρ. 
165. “νε΄ ᾿ς. 15): ἃ ὨΙΡδϊ ἸουσΏοΥ ἤοπὶ δηλ 

ἴο ΤΙρογ25.) [τ 5 {πο ροϑϑιῦ!α ἐπαὶ (6 
ΓΑΊΠΟΓ ΠΠᾶΥ ἤᾶνθ ρἰδηπθὰ {πδΐ ἢ]5 ἸΟΙΓΠΙΟΥ ἴο 
δὰ ἴοπὶ Οδηᾶ ϑῃποιϊὰ ὃς ἱποϊιιάθαὰ ἴῃ οπθ 
Ππδῖυγαὶ ἄδγ, δηὰ {μδὶ ἢς ἀϊά ποῖ πιϑροῖ ἢ]5 
βογνδηΐϑβ {11 δτοσ 6 2.»νι., νν ἤθη ΠΟΥ ννοιυ]ά ροῖ- 
ΠᾶΡ5 βρϑαὶς οὗ 1 2.»η:. ἃ5 "γοβδίθγαδυ, δδουΐ [6 
βονυθητῇ που" (ΠΡ [ὺκ6 ΧΧΙΪ, 54); ἱδοιιρῇ 
500ἢ 4 ιϑᾶρὸ οὗἉἨ "" γεδίογάδυ ̓" ἈρρθΑΓ ἴο ἢ ἀ15- 
ἘἸΠΟΙΥ δὲ νατίαπος ννἱἢ δὲ [ἢ π᾿ 5 ον 5858 
ΟΥ̓ "ἀΔΥ: ἾΧΧ. το (σςοπιρ. Πυκ6 χχῖν. 29, 12). 
811 10 15 πλογὸ ΠΚοὶγ {μαὶ τΠῃ6 ννοσάβ οὐ 655 
ΘΓ ΒΡΟΚθη ἴο [πΠ6 ποδ]επιδῃ δὲ (δπᾶ ἴπ ἴῃὸ 
δυθηΐηρ δῖ βονθη ο᾽οἴοςκ, ννβεη ἴἴ ν ᾶ5 δΙγεδαῦ 
ἴοο ἰφἴ6 ἕογ ἢϊτῃ ἴο τεῖϊιιγη ἢοπηὸ [δῖ ηἰρμῖ, δηά 
παὶ ἢθ τεϊυτηοα ἴο (δρογηδατη οἡ ἴπ6 ποχῖ 
τλογηϊηρ, ἤδη ἢ]5 ϑογνδηῖθ ποῖ ΠῚ ἡ {πὸ 
ὙΑΥ. ἴη [ἢ]|5 σᾶϑ6, οὗ σουγϑο, ἴΠ6 56η56, ἀπὰ 
ποί ἴπ6 ρῆγαϑθ οἵ ἴῃ βεγνδηΐβ 15 βίνθῃ, 

(4) χιχ. 14. 1π τῃϊ5 ρίαςς ἰξ 5 δάπιηιοὰ 
πὶ ἴΠ6 ἀδῖο οὗ ποοὴ σδπηοΐ Ὀ6 Ὀγουρῆϊ ᾿ηἴο 
ὨΔΙΤΉΟΩΥ ἢ {πε ἀδίεβ οὗ δῖ Μαζὶ (χν. 2). 
Βυϊΐῖ 1 να συρροβο (Πδὲ {Π6 Εἰπηὰ ἈρΡργΟΧΙ ΑΙ ΟΙ Υ 
ἀοβογι θεὰ ννὰ5 δδοιι 6.30 4.». ἴ ἰ5 ποῖ ἀΠΕ[- 
οὐ ἴο δὲ 1ἴπ 411} [86 δνεπῖβ οὗ ἔπε ἴγα]: 966 
Ρ. 288. 

80 ἔαγ (ἤδη ἴῃ6 ὀχαπηιπδίίοη οὗ ἴπ6 ραϑϑῆξος 
{ΠοπΊϑοϊνοϑ 15 ἀθοι θαυ ἐανουγδοϊο ἴο ἴΠ6 5ρ- 
Ῥοβιτοη παῖ ἴπΠ6 πιοάστῃ ὟΥ δβΐοσῃ γεσκοπίηρ οὗ 
{Π6 ΠουΓβ 15 [ο]οννοὰ Ὀγ δὲ [οῦη. ΤΠ πιθι- 
ἰίοη οἵ “ἱνγεῖνο πουτϑ ἴῃ ἴῃς ἀδγ᾽" ἢ45 ΠΟ Ὀδᾶγ- 
ἴῃς οὐ ἴδε ἀδοϊϑίοῃ οὔδ ΨΑΥ͂ ΟΥ Οἴ ποῦ; ἴῸΓ ννδ 
ΠΟΙΏΠΊΟΠΙΥ 86 ἴΠ6 54Π|6 ρῆγαθε τπου ἢ νγὲ 
ΤοσΚοη ἔτοπὶ τ ἀπ ρῆϊ ἴο ποοη. 

[τ τηυδὲ ποννόνοσ Ὀὲ δάση θὰ {Παὶ (ἢ]5 πγυάθ 
οὗ γϑοκοπίηρ ΠΟῸΓΘ νν45 ὈΠιιδιι4] ἴῃ δποίθηξ 
{ἰπλο5. Τὸ Ἀοιηδηβ (Μαζί. τν. 8) απ Οτεοκβ, 
ΠΟ ἰε55 ἴμδη {πὸ [Θνν5, τοοκοηρὰ τἢοῖγ δομσε 
ἔγοπὴ διιηγῖϑο. Βυΐῖ {πὸ Ἀουδη5 γος κοηθα τΠοΙσ 
Εἶν] αν: ἴτοσι τηϊάπρῆς (Α]. ΟεἸ!. ππἰ. 
2: σοῃρ. Μαῖίϊ. χχνίϊ. το, ὁ 1Π|15 ἄδγ.,,)) δηά 
Ποῖ ἔγοπι) 500156, ΟΥ̓ ἵτομη ϑιιηβεῖ (45 ἴῃ 
65). Αμπὰά {Ποῖ ἅσὸ 4150 ἴγαςθβ οὗ τοσκοη- 

ἴπῃῷ [06 Πουγδ ἔτοτῃ τἀπὶ πὲ ἴῃ Αϑι4 Μη που. 
ῬΟΪΎΟΔΙΡ 15 βαὰ (᾿ Μαγί. Ρο].᾽ ς. 21) ἴο ἤᾶν 
Ὀδθη πηαγγυγραά δὲ ϑιηγγηδ "Αἱ [Π6 εἰσ Πουτ.᾽" 
ΤὨιΙ5, ἔγοπι ἴδ οἰγουπηδίδηςοβ, τηιϑῖ ἤᾶνο Ὀδθη 
84.». Ῥιοηιι5 ἀρᾶϊη 15 βδιὰ ἴο πᾶνθ Ὀθδη 
τηλγίγγοα (Αἱ δηηυγηᾶ 4150) δῖ “"ἴΠ6 ἰοπίἢ Ποιτ,᾽" 
ὙΠ ΠΙΟἢ σδΔη ΠΑΡΟΪΥ ἤανα Ὀδθη 4 .2.»., βδίηςθ βυς ἢ 
ΘΧὨΙΙΕἸΟΏ5. 5014}}} ἴοοκ ρῥἷδοθ Ὀδίογο ποοῃ. 
ΎἼΠΕ6θ6 ἴννο ράβϑαβοβ ἔιγηϑἢ ἃ 5 βηςοηΐ Ρῥσὸ- 
διπιριίοη τμδὶ 81 [οἤη, ἴῃ ιἰϑίηρ ννδῖ 15 ἴΠ6 
τηοάστῃ γοοκοηίηρ, [ο]ονγοὰ ἃ ργαςῖῖος οὗ (ἢ 
Ργουΐποθ ἴῃ νΠΙςἢ 6 ννᾶ5 ᾿Ἰνὶπρ ἀπὰ ἔογ ννυὩϊςἢ 
ἢδ ννᾶ5 την. 
ΤῊΣ 50] 6ςῖ Π45 Ὀθθη ἀϊβοιιϑϑοά δὲ ἰδσηρτη ὉΥῪ 

τ Τοννηβοῃ, "᾿ϑοοιιΓβὲβ,᾽ ΡΡ. 21 ς--εο; δηὰ 
ἀφαΐη, 416 Ἰαΐοὶγ, υνἱ στοαὶ Ὄχδοΐηθϑβ, ὈΥ͂ 
Μνυ Μοριείδη, “Νενν Τοβίδηηθηξ,᾿ 1. ΡΡ. 727 Η- 

ΝΟΤΕ ΟΝ “ΤῊΕΒ ΔΟῚΒ ΟΕ ΡΙΙΑΤΕ." 

Τῆς ρασῖ  ἢϊςο ἢ ΡΙδῖθ οσοιρίθθ ἴῃ [ἢ ἢ15» 
(ΟΓΥ οὗ ἴῃς Ῥαβϑίοῃ διίγαοϊθὰ ἴπὸ δι[επίίοῃ οὗ 



στ, ΙΟΗΝ. ΧΙΧ. 
ΕΟ γϑιϊδη νυτὶ[οῖθ δὲ Δῃ δαΥΪῪ {ἰπ|6. Ηδ ςδπιο 
ἴο ὃς τεραγάεαά ὈΥ͂ ΠΔΩΥ 845 ἴα γοργοβοηΐδιϊνο 
οὗ ἴδε Ὀεϊζοῦ ἰδ ποῖ οὗ δοαϊμβεπάομπλ ονοσ- 
Ροννογεὰ ὈΥ 1} τοὶ θη. }655 τΊΔ]1ς6 οὗ [6 [δνν8. 
Α ἰαγρο δηὰ ροριυΐϊασ [ογαΐιγο σγονν ΠΡ, σοῃ- 
βιϑίηρ οὗ “" Δ οῖ5,." "61 ,δ ἴθ 9 δηὰ Ἰοζεηά5 οὗ ἴῃς 
ἀφαιῃ οἵ Ριϊαῖθ. ΟΥἉ ἴΠ656 νυ τ ΠΠρ5, ἴΠ6 “6 Α οἴ5,᾽" 
Ὡς ἢ ἔογπῃ ἴδο ἤγβὶ ραγὶ οὗ ννῃαῖ 15 κΚῆηοννῃ ἃ5 
ΠΟ οθρεὶ οὗ Νιῤοάσηι5,᾽" ἅτὸ ἴῃ πχοϑβί τηροτῦ- 
ἰδηῖ δηὰ ἴῃ6 πηοϑί δηςσιϊθηῖ. ὍΠῸῈ “ Αςἰβ᾽" ννοῦδ 
1:1 ΕἸΓουϊ]δτοπ ἴῃ ἴῃς τ ἀ]6 οὗ ἴῃ βοςοηά σθη- 
ἴωγγ; δηά ἴῃε ἰοχίβ 51}}} ργεϑογνοὰ ἤᾶνο, 45 ἰΐ 
ἄΡρϑᾶγβ Ὀεγοπὰ 411] ἀουδί, Ὀδθη ἐογπιθά, ὉΥ 
δι σσάϑϑῖνθ ΤΌΥ 5: 0η5 ἃπα ἰηίογρο δίοηβ, ἔτοτι 
1ηδὲ ογ ρίπαὶ. [!ἢ 115 ργεϑοηΐ βῆδρε 186 παγγᾶ- 
ἔνε ΠΊΑΥ ΡῬΓΟΌΔΟΪ Ὀδ Γεΐεγγεὰ ἴοὸ ἃ Οτθεκ 
ἰοχὶ οὗ τῆς 4“1ἴἢ ςεπίυγγ. Μυςῇ οὗ [ἴ 15 υη- 
4υοϑι οΠΔΌΪΥ οδγοσ. Βυΐ ονθη νγβδῃ τοραγάρα 
ΟὨΪΥ 85 ἃ ἰδῖθ δηὰ Δροςσγυρῆδὶ σοπιη θη ΓΥ οὐ 
[6 τϑοσογάϑ οὗ ἴῃς Οοϑρεῖϑβ, 11 85 σγοδῖ ᾿ηἰογοϑῖ. 
ΤΠ παιγδῦνθ ἰ5 ἐουπα ἱπ Οτεοῖς δηά 1, η 
σορίε5; δηὰ ἃ Οορίϊς ἔγαρτηθηΐ 4150 γε 415 ἃ8 
οἰὰ ἃ5 ἴθ «ἢ Τσεπῖασγ. ΑἹ] τ6 Μϑ5. κεῖνα 
δι 5. ΔΉ ΓΑ} 7 [Π6 βϑᾶὴς οὐϊίηθ, {που ἴδ 
γδυ Δί 5 ἴῃ ἀδίαι! ἀπά ἰδηξιᾶρο 416 νοΓῪ σοη- 
δι ἀογα]6. 

ΤΠδ πδγγδῖῖνο ὀροηβ νὰ (6 ἔωσι] σοπὶ-» 
Ρἰδιηῖ οἵ 4Α Ὀοὰγ οἵ [ἐνν5, ποδάθὰ ΌΥ “"Αππδ5 
δηά (δίδρἤδϑ,᾽" δηὰ ᾿ποϊυαϊηρ "" ΟαπηΔ16]" δηὰ 
“ ΑἸεχαηάογ᾽" (Αςἰϑβ ἵν. 6), δα ἀγοββοὰ ἴο Ρι]αΐδ. 
ΤΎΠΟΥ δοςσιιδο [εϑὺ5 οὗ βαγίπρ {πΠαὶ Ηες 15 “""δοὴ 
οἵ Οοὰ δηά Κίηρ,᾽" οὗ ννιϑϊης ἴο δὈγοραΐο ἴΠ6 
αν", δηὰ οἵ νἱοϊδίίηρ [Π6 δα δὶ ΌΥ οὐτοδ, 
τοῦ ρηΐ ΟΥ̓ 61} τίβ (γόης ἐστί), ἀῃὰ ῥτγαν 
πηι Ηδ πιδὺ ὃὉθ Ῥέσικὴν μείογο ἢϊπι. Ρι]αῖθ 
Ογάδιβ δὴ ΟΠ ἴο ϑυπθοη ἤμῃ. Τῆς 
οἴδποογ, ννῃο πδά Ὀδθη ῥγεβθηΐ δὲ πὸ {ΓΙ ΠΊΡΏΔ] 
ΘὨΪΓΥ, ϑργοδάϑβ ἃ τοῦὸ Ὀείογο Ηἰπὶ ἴο νναἱὶκ οη ; 
πὰ ννῆβεπ [650}5 εηῖρῦβ ἴΠ6 σοιτγί, [Π6 ϑἰαπάαγάς 
Ὀεπὰ Ὀείυτε Ηἰπιὶ ἴῃ ἴπδ6 παπάϑ οὗ {πεῖγ ὈΘΆΓΕΙΒ. 
ΤΠὸ 5ᾶπ|6 δοὶ οὗ δάογαίίοῃ ἰ5 δἴϊογνναγάβ τὸ- 
Ῥεδίοἀὰ ννῆθῃ {πΠ6 [ονν5 ἀδρυΐε ἵννεῖνε οἵ ἴδὸ 
βἰγοηροϑβὶ οἵ {Ππ6ῚΓ πιπιθοσ ἴο Πο]ὰ ἴδὸ βἰδηἀ- 
αἰὰς, Ριϊδίθ, ἴῃ διῃηδζοπιθηῖ, 15 δρουῖΐ ἴο Γίβ6, 
ἤθη ἴῃ τηθϑϑᾶρὸ οὗ ἢ]5 ν)}δ (4 ρῥγοβεϊγζἴο, 
Ῥχγοςιδ) ἰ5 Ὀγουρῃϊ ἴο Ἀπ. ““566,᾽" 5δἱά 16 
]ενν5, "Ης [5, 45 ννὸ τοϊΪὰ γοῦ, δΔη δησδδηΐοσ." 
Οη ἰμ|5, ΡΙ]αῖο 45 κ5 [65115, “"" Δ μδῖ ἀο ἴδοϑο 
νυ ἴπ655 αραϊηοί Τ ποοὶ ϑαάγεϑὶ Τ Ποιι ποίη ν᾽" 
[6515 δηβδννογθά, “ΤΕ ΠΟῪ δὰ ποῖ Παά δι Πο- 
ΓΙΥ (ἐξουσία), ἴδ γ ννου]ὰ ᾶνο βϑρόκθη ποίῃϊπε: 
Θϑοἢ οἠς ἢ45 δ} ΟΠ ΟΥΘΓ ἢ158 ον τηου ἢ ἴο 
ϑροαῖὶς ροοά δηὰ ὑδά: {ΠῸῪ {ποπηϑοῖνοθ 5}8]] 
866 ἴο 11. “ὙΝΒμαὶ 5841] νγὸ 566} 15 ἰῃδ τϑ-- 
Ἰοϊπάογ. “ἍΝ ὸ πᾶν ϑδθθῃ {Ππ4[ Του νναϑί Ὀογῃ 
οὗ ἐογηϊσδίοη: (πδὶ ΤὮΥ Βιγίῃ Ὀγουρῃὶ τῆς 
βἰδυρῃῖοσ οὗ (πὸ ἱηΐδηΐ5 δὲ Βειῖῃ]εποπὶ: [δαῖ 
Τὴν Δῖδεσ δηὰ ΤῊΥ τποῖμοῦ ἤρα ἴῃ ἔεδγ ἴὸ 
Ἐσγρο." οἱ [δ|5, σογίδίη οὗ ἴῃ6 [ονν5 διί[ϑϑῖ 
τπδῖὲ (Π6 τηοῖπογ οὗ {πὸ [ογὰ νν 85 ἀπ}γ ννοδἀοὰ 
ἴο [οϑερῇ. ΤὭρη ἔο]ονν5 δῖ [οὔ χν ]. 29---- 
37, ᾿Γδηδογι θα αἰπιοβὲ νουῦδ}}Κγ: δὰ Ρ᾿]Δῖο 5 
Ἰαϑὶ φιιβίίοη ἰ5 ποῖ ἰεξξ ππδηθννεγοα : “ὙΤΌΙΝ," 
[68115 βϑαιτἢ ἴο Πιπη, “15 ἔγοπι θάνε." Ρι]αῖς 
ΒΑ} ἢ : 4615 ἴδογε ποῖ ἱγατῃ οἡ δαῇτἢ ν᾽" 655 

58 το ΡιΪαίο: ἐϑοοϑὲ (ῇουὶ Ηον δἵοϊ 
[Πδὲ σρεακ πο ππῖ υἀροά ΌΥ ἴἢοϑ6 ἴμαϊ πάνθ 
ἴῃς δι ΠΟΥ ὑροὸπ οδτί ἢ} Ὑ86 [ὸνν5 ἔῆθη 
ΡΓοβ5 ἴπ6 σῆδγρεο οὗ Ὀ᾽αϑρθοωγ. “ἍΝ Δι 5}8]]} 
Ιἀο ἴο ΤΠ οο" Ρι]δῖθ δϑικς οὔ [Ἔϑ8. “ Ὰ5 ἴξ 
ννγ85 ξίνθη [ἢ66.᾽᾽ 15 {Π6 Δῆϑννογ. “" Ηονν ρίνϑη 
[6505 βδδ: (ἢ ἴο Βῖπι: "“ Μοβεβ δηὰ ἴθ ργορῃοῖβ 
ΡΓορῃοβιθὰ οὗ τγ ᾿θδῖῃ δηὰ βοουττεςίοη." 
Οπ 1ἢ 15, ννἤθη ΡΠ]δῖο σμδῦροβ [6 [ἐννϑ5 ἴο ᾿πῆϊςὶ 
(ἢ6 ρυπϑηπηεπί ὙΠ]ο ἢ ἰ5 ἄμιθ, ἸΠΟΥ δηβννοῦ, 
ον ν 5} Ηΐμ ἴο 6 οτυςϊ βοά." ΤὍΠΐ5 ἀθ- 
τηδηά Ἰοδάβ ἴο ἴπε πηοϑὲ γοιηδγκαῦ]ε δά πἰοη 
ἴο ἴῃ6 Οσοοϑρεὶ πδιταῖϊνθο. Α υτηρεῦ οὗ [ἢ6 
ἀϊδοΐρ]θ5, Νιςοάδπιιϑ, (Ὠ6 ραγαϊγιῖς οὗ Βειμοβάδ, 
ἃ ὈΠΠά πλᾶπ, ἃ ἰδροσ, [86 ννοσηδη ννῆο δὰ ἴῃ6 
556 οὗ Ὀϊοοὰ (Ν᾽ εγοηῖς8), δηά οἴδμεῖβ, ροδὰ 
ἔοτ {π6 δϑανίουῦ ννῆο μαὰ ποαϊθὰ [πθπὶ. . 

Ῥιδῖο {Πογοίοσο ἀραϊη δθοῖς ἴο δοὲ Αἰ γίϑὶ 
ἔτεθ, θυΐ 15 παν τπεῖ ὈΥ (Π6 οΥγ, νὲ δο- 
Κπον ]θάρε Οαϑασ ΤῸΣΓ ΟἿ ἰκίηρ, ποΐ 65:5, 
ΤῈ Μαρὶ Ὀσχουρῆΐ γῆς ἴο Ηἰπὶ 85 ἃ Κίπρ, 
Ὀυΐϊ Ηεογοά βδουρὰϊ ἴο [κ1}} Η πὶ." 4615 τῃϊ59 Ης," 
ἢ 1Πθη 55, "᾿νῆοτῃη Ηεογοά βοιρῆς}" Απὰ 
ὙνΒθη 6 ἤρᾶγϑ [δὶ Ηδ ἰ5, ἢ6 νγδϑῃθβ ἢϊ5 ἢδηάϑ, 
Ρίδοοϑ ἴΠ6 βὶδ ἀροη ἴμ6 δοσυϑεῖβ, ἀπά ρμίνεβ 
ἢϊ5 ϑδοηῖθηςθ: "ἼΤῊΥ παϊΐοη ἤδίῃ ργονοὰ Το ἴο 
Ὀε Κίηρ, 1 ἰπογείογο ρσγοπουηοο {μα Τ μοι 6 
βοοιγροὰ δηὰ ἤθη ογυςϊβοὰ 'π ἴδ6 ρσαγάθη 
ΠΟΙ ΤΠοιι νυδϑῖ ἴλκοη; δηά ἴπαὶ ἴννο πλδ]6- 
ἀλεαίι Ὀγϑηλᾶβ δῃὰ Οσϑίδϑ, ὑ6 σσυοϊβεὰ ἢ 

66." 
11 15 πϑϑάϊοβϑβ ἴο ρυσβιιὸ [ἢ παγγαῖϊνο ξυγί μοῦ, 

ΟΥ̓ ἴο ννε}} ὕροὴ (Πὸ βἴγδηρο σοηΐγαϑί ὑυν ΠΟ ἢ 
1: οἴετβ ἴο ἴθ ΟοβρεῖὶβΊΌ ὙΤΠῈ (δουρῆὶ οὗ 
Ῥηδῖο ἃ5 [Π6 Ἄχεσυῖΐοσ οὗ τῃ6 ἀϊνίηθ ν᾿ }}} νης ἢ 
Γα5 ΤὨγουρ ἢ ἴὸ Πη5. 115 τοδί γοιηδγκαῦϊο οχ- 
ΡΓοβϑίοῃ ἴῃ Δ4η δοσοιηῖ οὗ ἢΪ5 Θχεοιτίοη ὈΥ ἴῃ 6 
ογογ οὗ {πὸ Επιρετγοτ." Αἴἶογ δ δά οηδοὰ 
ἃ ὈΓΔΥΘΓ ἴο ἴΠε 1, οτγὰ ἔῸΓ ρδγάοπ, 8 γοῖὶοθ σδπὶθ 
ἔγοπι ἤθάνθῃ, δαυτηρ, “411 [6 σεπογδίίοῃβ ἀπά 
1π6 ἔΔΠ}}}}65 οὐ ἴπ6 (σθῃς 165 5041} Ὁ1655. ἴῃθα, 
Ὀδοδιιδθ ὑπάθγ ἴπθ6 (ἐπὶ σοῦ) ννεῦεὲ δ] Β|]οά 
411 1Π656 Τρ 5 [Πδὲ ννεῦθ βρόκθὴ ὈΥ ἴδ ὑσο- 
ΡΒεῖβ δρουῖ πιὸ; ἀπά ἴδοι ἰοο πᾶϑὶ ἴο ἄρρϑαγ 
Ὧ5 ΤῊΥ νυ] Π655 δῖ ΤᾺΥ ϑεοοηᾶ οὐτϊηΐηρ, ἤθη 1 
5}4]} ᾿υάρε ἴῃς ἔννεῖνο γι ρ65 οὗ [5γ86] δηὰ ἴποϑὸ 
(ῃδῖ σομέεσϑοά ποῖ ἴο ΠῚῪ ΠΔΠΊ6᾽" ( Ραγδα. ΡῚ]. 
8 1ο). 

ΤΠἢς ἰοχῖβ «οὔ {π6 αἰβογοιξ σορίθ5 οὗ {πὸ 
"“Ας5᾽) δηά Οἴου νυν ΠΕ ηρ5 ἅΓ ρίνθη στηοξί ς0ΠΊ- 
ῬΙοῖοὶΥ ὈΥ Τιβοπεπάοτῇ ἴῃ ἢ15 " Ενδηροὶα Αρο- 
σΥΎΡἢΔ." 203 Η. ὍὝΠ1]Ο 85 φίνθη δη οἰαδογαῖθ 
ΠΟΠΊΠΠΘΠίΑΣΥ οὐ ἴδε δυσηρείϊμ»ε ΝΙοοώεηιὶ ἴῃ 
ἢ5 “Οοάθεχ Αροσγσυρῆιβ Ν. Τ᾽ 1. 49ο Η͂;, 
δῃἀ ἢϊ5 " Ργοϊοξοπιθηδ,᾽ ὃ 8 ΡΡ. σχυ!. Εἶτ, ρῖνο ἃ 
ὙΘΓΥ [Ὁ]] ΠΠτογάγγ Ὠδίουυ οὗ ἢ θοοκ. ὍΤβοῃθη- 
ἀογέ [5 ρυ  ἰϑηῃοὰ 4 5158 Ἔββϑᾶγ οὐ ἴπὸ 
τοϊδίίοη οὗ ἴ86 Αςῖβ ἴο ἴπθ Οὐοβροὶβ (" ΡΙ]αῖΙ 
εἴτα Οδγίβίαπι 7υἀ!Ἰςϊο᾽΄...χ8ὃς 5), δηὰ (ἢ ἀδίο 
δηὰ ςσοϊηροϑίίοη οὗ ἴπ6 Ὀοοῖς ἢᾶνο Ὀθθη ἀϊ5- 
ουβδοὰ ὈΥ [ω|ρ515 (1871) Αἴζοσ οἴπογ Οογηδῃ 
βοβοϊαγβ. “ὝἼὙΠε Οὐοδϑρεὶ οὗ ΝΙσοεοπιυβ᾽" ννᾶ5 
ἰγδηβιδῖθα ἱπίο Αηρίοσϑαχοπ; ἂπὰ 11 ννᾶβ γὸ- 
Ρεδίθαυ ρῥγηϊθα ἴῃ Επρ] δὴ ἴπ ἴῃ6 σἰχίθοπι ἢ 
ΠΟΠΓΌΓΥ. 
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ΟΝ ΤΗῊΕ ΡΑΤΕΙΒΤΙΟ ΓἹΝΤΕΚΡΕΚΕΤΑΤΊΙΟΝ ΟΕ 
ΧΙΧ. 34. 

ὙΤΠ6 ρῥαϊγίβεῖς ἱπιογργείδιοη οὗ Ἂοἷἣ. χίχ. 24 
οἴὔδεγβ. δη ἰπδίγυςνε ὀχαπΊρὶς οὗ ἴπ6 πιοϊμοὰ 
δηὰ ἌἙμαγδοίογιϑιῖοϑβ οὐ δηςιθηΐ σοϊηγηξηίδίοῦϑβ. 
[τ..0}}} τπογοοσο 6 ννοσῖῃ 816 ἴο χυοῖὶς «αἱ 
ΞΟΠ ἰσηρῖῃ νπουΐξ ἔυγί μεσ ἀϊδουσδίοη [ἢ 6 
νενβ οἵ ἴῃ6 Οτροκ δηὰ ]1,δἴϊη ἔδίῃουϑ ὑροη 
ἴῃς ρᾶϑϑαρβθὸ. ὅθ σοδάθσ νν1}}] πὰρ ἢονν ἔλΓ 
{ΠοῖῈ ἰδ ΔΩΥ ΞΈΠΟΓΑΙ σοηβθηΐ δεῖννθεῃ ἴδε αἰ οτ- 
δπῖ ννΓΙ ΓΟ 5 ΟΥ̓ ΔΠΥ οἶθαγ ἱπάοροηάεηςς οὗ υάρ- 
τηθηΐ ἴῃ ἀδδ]ηρ νὴ [μ6 οὔ ρίμδὶ ἴοχῖ, 

Ι. ΟΚΕΕΚ ΒΑΤΗΕΚᾺΒ: 

Τῆς οαγϊεσὶ τοῦ νῆο αἰ ΒΕ ΠΟΓΥ τεῖθυϑ 
ἴο (6 ρᾶϑϑᾶρε 15 Οαῦθυ8 ΑΡΟΙΜΙΝΑΚΙΒ 
(ς. 1)0 Α.}.). ᾿ 

ΑΡΟΪΠΙΠΑΓΙ5 ΘροΆΚ5 οὔ ἢ ἴἉ,ογά 45 ΗΙπὶ “νῃο 
δά Ηἰ5 ΠΟΙΥ 5:46 ρίογοθά (ἐκκεντηθείς, Ἰοβη 
ΧΙΧ, 27), Ψῆο ρουγεά ἔοΓἢ ἔτοπι Η!5 οἱάθ [ἢ6 
ἵννο Θἰοπιθηῖβ ἴΠδὲ ἀρδίη ΡΌΠΥ (τὰ δύο πάλιν 
καθάρσια), νγᾶῖοεΥ ἂπὰ Ὀ]ϊοοὰ ((Π6 οτάξθγ 15 
σμδηροα), ννογὰ δηά ερί γι..." (Κ ουίῃ, "Β 61]}.᾽ 1. 
161). Τῆο ἱπιτοάαοιίοη οὗ ἴῃ6 ννοτὰ ““4ρ41η 
ἌΡΡΟδᾶῖβ ἴο σοπηεςῖ [Π6 τννδαῖογ ἀπὰ ἴπ6 ὑ]οοά 
ΜΠ 1Π6 υ56 οὗ νναΐῖεγ δηά Ὀ]οοὰ υηᾶετ {Π6 οἱά 
(ονεπαηῖ. Α5 ἴο ἴπε ἀἄθεοροσ τηϑαηΐηρ οὗ {86 
δίδτι, Α ρο  Ππαγῖβ, δοσογάϊηρ ἴο ἴπΠ6 πηοϑὲ ὕὑτὸ- 
Ὀ4ὈΪ]6 νιθνν, ἱπίογργεῖβ τ οὗ [86 ννοτγὰ οὗ {πὸ 
δο5ρε] (λόγος), Δπὰ οὗ [Π6 54ποι1βοδίίοη οἵ ἴπε 
βρι τ ΠΡ ὐμοι 1Παϊ 15 οὗ {86 Ὠιϑσζογς δηά οὗ 
(Π6 Ἰηνναγὰ ἰθοβΕ ΠΟΥ. ὙΠΟΓΘῈ ΠΊΑΥ ὍΘ 4150 ἃ 
ΓυΓΊ ΠΟΥ Ὁ οὔϑουτο τγείογεηοο ἴο ἴἢ6 ΠυπΊδη 
δηὰ ἀϊνῖπο ἠδίυτοβ οὗ ἴῃ 1 οτά, 

ΟΚΙΟΕΝ ἰη ἴννο ρῥ͵δοθς ἄννο}]9 προπ ἴῃς ρΠ6- 
ΠΟΠΊΕΠΟΙ 85 ἃ ἀἰνὶπὸ βρη, “1 [Π6 σᾷβὸ οἔ ]]} 
οἴπογ ἀοδά Ὀθοάϊθ5,) δὸ νντιδβ, ""1ῃε ὈΪοΟά 5 σο- 
δρυϊαϊοά, δηά ρυγα ννδίοσ ἄοοβ ποῖ ἤονν ἴπῸΠὶ 
{πὸπΔ. Βυΐ ἴῃ ἴΠε σᾶϑ6 οὗ 65115 ἴῃ τρᾶγνο] ἴῃ 
ΗΙ5 ἀοδὰ Ὀοὰγ ννὰ5 ἴπδὶ ὄνθὴ ἴῃ ἴῃς ἀοηά 
Ὀοάγ ἱπόγὸ ννᾶ5 Ὀ]οοά δηά ννυδίοσ ροιυγθά ἔογῖἢ 
ἔτοπι Η!5 5: 465᾽" ('ς. (ε]5.᾽ 11. ς. 26). 

ΦΉΟΡνν ρτοαῖ,," δὲ νυγῖίος ἀρδίη, “ἐννᾶ5 Η!5 
ΤΏΘΓΟΥ {Παῖϊ ἔογ οι βαϊναϊίοη Ηθ ποῖ ΟἿΪΥῪ ννὰϑβ 
τηδάθ ΕἸεσῃ, Ὀὰς ἀοθοοπάεα ὄνθη ἴο ἴπε ἀεδά, 
δη4 ἴῃ ἀφδίῃ 1ἴ56} ἢδλ5 πὸ πλᾶγκϑ οὗ [Π6 νη. 
ἘοΥ νυδίεσ. δπὰ Ὀϊοοά Ἴᾶπιὸ ἔοτί ἢ ἔτοπιὶ Η!5 
5:46 (' (οπιηι. ἴῃ Ἴ Π655.᾽ 1ν. τς, αυοϊορα ΟΥ̓ 
7]εζοπιε “Ερ. δὰ Μίμποσγν. δὲ ΑἸοχ. ὃ το, 1 ἴη- 
ἀδεά {π6 φυοϊδίοη ἔγτοτα Ο τίρθη Ὄοχίθηκδ 50 ἔδγ. 
Ιπ ἃ ἔτασπιθηΐ οὗ 5 σοιητηθηΐασΥ οἡ ἴῃ6 Οδ- 
Ἰδίδη5 [ν. γδδ δὰ. 1,οπηπιαϊ:50 ἢ} ἢ6 ἰγεαῖβ (Π6 
δ η ἃ5 ἃ ρὑγοοῦ οὗ ἴμ6 γϑα! υ οἵ ἴῃς 1, οτά 5 
Ὀοάγ). 

ΤΑ ράββαρα συοίεά ὈΥ (Ἰ]ετηοηΐϊ οπὶ ἃ Κ᾽ δ]θη- 
«ἰηἰαη γον (" ἔχος. εχ ΤΠοοά, ὃ 61) πιιδὶ Ὀε 
ἐχοερίεα, ἴῃ ΨὨὶοἢ ἴῃς ἰδϑυϊηρ οἵ ἴῃς Ὀ]οοά δηὰ 
ὙΥΔΙΕΓ ἰ5 Ἰηϊεγργείεά οὗ (ἢς Ἔχρυϊβίοη οὗ ἴΠ6 ρδ5- 
βδίοῃβ ἔτοηὶ ἴῃς Βοάγ οὗ ἴῃς ᾿,οτὰ. [τεηδιι5 8]- 
ἸΙυάος ἴο 1Πε "" πιϊχεὰ σὰρ᾿ (Νν. 2. 3; [1Ν. 33. 21), 
υὰῖ ννὴπουῖ ΔΩΥ τείεγεηος ἴο 81 μη. [Ι͂ῃ δπο- 
1Π6Υ ΘΑΥῪ ντηρ, ἴη6 “1 ἴῖεσ οὗ ἴῃς Οδυτοῃοβ 
οἵ ίεππε δπὰ 1,γοηβ᾽ (Ευβεὺ. “Η. Ε.᾿ ν. 1), τ1ῃ 6 
εἢιικίοη οὗ ᾿νδίθσ ἀρρεᾶγβ ἴο θὲ Ἴοοπηθοϊοα ψ ἢ 
οἰ. νἱϊ. 38. 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΙΧ. 
Εὐυβεβιῖῦβϑ ΟΥ ΟΞ βαβζα (" Π οπὶ. ἔν. χ. 

8, Ῥ. 504) {γεδῖβ ἴπεῈὶ βαϑβϑᾶρθ 85 ἃ []Π]πιεπῖ οὗ 
Ῥς͵ χχὶϊ. 14, “1 δπὶ ροιγοά οὐκξ [κΚὸ νναῖευ," 
νυ πους ἀννε! !ηρ διγί μοῦ ἀροῦ [{. 

ΟΥ̓Κ, ΟΡ [ΕΚΌΒΑΚΕΜ ἄρρ]1ε5 ἴῃς ἱννοίο]ά 
5516 ἴο ἴπ6 ἔννο Ὀαρι5π|5 οὗ Ὀϊοοα ἃπὰ νι δῖε 
(' (κἱ.᾿ ΠΙ. Χο): “Ὅδὸ ϑδανίοιυγ τοἀθοπηίηρ ἴῃς 
ννοῦϊὰ τὨτουρῇ ἴδ6 ογοββ, Ὀεΐηρ Ριθιοθά ἴῃ 
ΗΙ5 5146, θγουξαῖ ἔοτῖἢ (ἐξήγαγεν) Ὀἱοοά ἃηά 
ννδίογ, ἰὴ ογάογ ἴπδΐ ϑοπῖα ἰῇ ϑϑάϑοῃβ οἵ ρϑᾶςς 
ΤΆΔΥ Ὀ6 Ὀδρ(ζοά ἴῃ νναΐογ, οἴοῦβ ἴῃ βθδϑοηβ οὗ 
ῬΟΙΒΘΟΙΙΟΩ τλὰ Ὁ6 Ὀδρίϊγοά ἴῃ {ποῦ ονῃ 
Ὀϊοοάὰ (ἐν οἰκείοις αἵμασιν, {μὲ Ὀϊουά οἵἉ {δεῖς 
ἀδδίῃ).᾽" 

ΟΗΚΎΒΟΒΤΟΜ (' Ηοπι.᾿ υχχχν. ἐπ ]ος.) ἰπ- 
τογργοῖβ (ῃ6 ἕδςϊ οἵ {π6 ἔννο βδσγαϊηθιῖϑ: “" Νοῖ 
νυτπουϊ ἃ ρυγροϑθο (ἁπλῶς) ΟΥ̓ ὉΥ͂ σἤδηςε αἰά 
ἔποϑο σργίηρβ οοπῖο ἑοσῖῃ, ὈὰΣ Ὀθοδιισο {86 
ΟΒυΓΟΝ ςοπϑιϑίθι ἢ οὗ (μ656 ἵννο ἱορεῖμογ (ἐξ 
ἀμφοτέρων τούτων συνέστηκε). Απά [Ποϑ86 
(Παῖ τὸ ἱπιτιδίθα κπονν ἴξ, Ὀοῖηρ τοροπογαῖα ὈΥ̓ 
ννδίεγ (ἀναγεννώμενοι) πὰ πουγδῃδὰ (τρεφό- 
μενοι) ὉΥ ἴῃς ΒΙοοά «πὰ ΕἸεσβ. Ηδηςς [86 
δϑδογαιηεηί5 (τὰ μυστήρια) ἴᾶκε {Πε]Γ Ὀερίη- 
Ὠΐηρ ; ἴῃ οὐάθυ ἴπαΐ ννῆθη ἴποι ἀτγαννοϑὲ ΠΟΑΓ 
ἴο ἴπ6 ἀννι! Οὐρ ἴποιι πηᾶγοβῖὶ 50 Δρρσοδοῇ, 85 
ἀγιηκίηρ ἔγοπι πὸ νϑγν διάθ." 

ΟΥΚΠ, ΟΡ ΑἸΈΧΑΝΘΕΙΑ (σά 7...) τ πκ5 
(ῃδί "" Οοά ἀρροϊηϊοα {πὸ ἕδοΐϊ 85 80 ἱπλᾶρο δηὰ 
ἢγϑι γα 5, 50 ἴο βρϑᾶκ, οὗ ἴῆ6 Μγϑῖῖς ΒΙοϑθηρ 
(Εὐλογία; 566 ϑυυίςσογ, 5.4.) Δπὰ ΗΟΙΪΥ Βαδρί!πτη. 
Εοτ ΗοΙγ Βαρί15πὶ 5 γθα]}γ οὗ (ἢ τσὶ δηὰ ἔσοπι 
ΟΠ γδῖ; δηὰ [δε ροννεσ οἵ ἴῃ. ΜΙ νβῖϊῖς Βθββίπς 
ΒρΓηρ5 (ἀνέφυ) ἕο, ὺ8 ουἨξκ οὗ ἴδε ΗΟ 
ΕἸ65}." 

ΤΠΘ τϑοθηςγ αἀἰϊδοονγεγοὰ ψνοῦκ οὗ Μασα- 
ΕΙυῦ5 ΜΑΟΝΕΒ [ᾶ5 δῃ ἱπίογεβδίηρ ποΐθ οἡ (86 
ρᾶβϑαρε, {που ρ ἢ ἴποὸ ἰοχὶ ἰ6 ἘΠΏΔΡΡΙΪ οοιτυρῖ: 
ῸΟπο οὗ [Π6 50] ἀεῖβ ριοσοοά ἴῆθ δ!άε.... ἴῃ 
ογάογ {παὶ ννποη Ὀϊοοά ἤοννοὰ δηὰ ννδῖθσγ 'ἰῃ ἃ 
Ευβῆίηρ δἰγοαπὶ, ὈΥῪ ἰῇ Ὀἱοοά ΠΟῪ πᾶῦ δ6 
ἀο!νογοὰ νῆο οσσυρίοά ἴῃς ρίδοθ οἵ σδρι νι, 
πὰ ὈΥ πὸ νγαῖοσ ΠΟΥ τᾶν ὈῈ ννδϑμοάὰ ννῇο 
ὈδθαΓ ἴπ6 5ἰγῖροβ οὗ 5ἰὶῃβ. (ογίδι ΠΥ {ἢ15 Βα ἢ 
Ὀδθη ἀοπθ ποῖ νῖπουΐ ἃ ρυτροβο, διῖ οὗἩ Ρτο- 
νἱάδηςρ, 45 που ρὴ ἴΠ6 ἀϊνῖπο ἐογοῖ πουρῆϊ ἰφιὰ 
ἄοννῃ {παῖ 1 5ῃοιϊά σοπηα ἴο Ρᾷ55:; [ὉΓ 5ίποδ 
[ἴτοπὶ {ΠῸ 5ἰάθ σᾶπιθ ἴπ6 ογ βίη οὗ 51ὴ] ἰΐ νγᾶβ.. 
ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ ἴπαϊ ἔγοπι {πὸ δἰάθ βῃουϊὰ ἤονν ἴῃ 6 
βδουτζοθ οὗ ϑβαϊναδίίοη : τοῦ πε 5ἰάς σᾶπια ἴῃ6 
δίϊπρ (ἡ πληγή), ἴτοπη {ΠεῸ 5! ἀθς πὸ βργίηρ 
(ἡ πηγή): ἵτοπι [ἢ 5146 {86 πηαϊδάγ, ἔγοπι ἴδε 
5δἰάθ ἴῃ συγο..." ((. 18). 

ΤῊΘ βᾶπιθ {που ρ 5 ΟσσῸΓ ἴῃ 4 ΠΟΠΊΠΥ ἦ Οη 
ἴῃς Ῥαβϑίοη᾿᾽ (ὃ 2.5), [α βεὶγ διπρυϊοά ἴο ΑἰδΠλ- 
πᾶϑι5 (Ιν. 186 ΕἾ, εἀ. Μίρπο), 45 αἷἰϑο ἴῃ 
ΑΡοΪ πα α5, ΕἸ γτηϊυ5, ΤΠΘΟρΡγ]αςῖ, δηὰ 
Τειυ  4η, ᾳφυοίοὰ θεῖον ; πὰ πιοσγὸ ρᾶυίίςι- 
ἸΔΥΪγ 1Ἰῃ ἃ υοίδϊίοη ἕγοπῃη Απἰϊοςδι5 οὗ Ρίοϊο- 
[815 ἴἢ ΟγαπΊοσ 5 ὁ Οδίθῃδ,᾽ κα ἦοε. 

Α ΨΟΤῪ τογλδγκδῦ]6 ποῖΐθ οὗ ΑΡΟΙΜΙΝΑΆΙΌΒ 
οἵ Πρ ἐπ εἰνθη ἴῃ {πὸ " Οκίοηδ᾽ οὗ (οτ- 
ἐσ Ἰροη ἴῃς ρᾶδϑαρο: "“"ἼΓΒε [νογὰ οἤεγοὰ 



51. ΙΟΗΝ. ΧΙΧ. 
ἃ 5146 ἴογυ ἃ 5ἰάθ: (86 ττοσθδη [ΕνεῈ}] νγὰ5 ἃ 
διθ, δηὰ τῆθ οὐ] ὑυῃϊοΐδ σᾶπιὸ ἔγοπι ἤοσο ἰ5 
πηάοπο (λύεται) Ὁ ἴῃς 1,οτά δ Ῥαβθίοῃ. ΕῸΣ 
ἔγοπη ἴῃδῖ 5:46 ργοσθοάθά ἴῃ6 σοιϊῆϑεὶ νυ] ἢ 
Ὀγουζῶϊ γα οἡ πηδη ; δυῖ ἔγτοπι [86 ΠΟΙΥ 5146 
ΜΑΙΟΥΓ ἰ8 ρουγοὰ ἔογί ἢ δπά Ὀ]οοά, ἰῃγουρῇ 
ψὩΙςἢ {Π6 ννογ]ὰ 5 οἰοδηϑοά, 45 νγὸ βεῖ ουζγ- 
56 ῖνθβ νυδϑῆθα οὗ ΟἿΓ 51Πη5, δίποθ ἴΠ6 οἰθηθηΐβ 
ὙὩΙ ἢ ἡνοΓῈ βοραγαϊθα ἴῃ τῆς [ἃνν σοπλο ἴορθ- 
{ποῦ ἴῃ Ηϊπι. Εογ ποτα ννογὸ [υπάογ ἴἢ6 [,2νν} 
ΒΡΓΠΚΙΙΠρ5 οὗ δ]οοά ἔογ ρυτβοδϊίοη (πρὸς 
κάθαρσιν), ἀῃια Ὀδρ(ϊ5η15 ὈΥ νγδῖου ἴου βδηςίῇ- 
σδίίοπ (πρὸς ἁγνισμόν). ϑδ΄ηςε. (πογοίογθ 8]]} 
ΚΠ ΠΡ5 ννογα ἀδνιϑοα Ὀοίογοῃαπά ἴῃ τορασγάὰ ἴο 
Ομτβί, ἴῃς Βοαγ οὗ {πὸ [τὰ ἐαγηϊϑῃοαά Ὀοίῃ 
ἀπε656 ἴο τῆς ννοτί ἃ, βδογρά ὑἱοοὰ δηὰ ἤοΪῪ 
νναΐῖοσ, ὄνθὴ ΨΏΘη ἴξ ννὰ5 αἰγοδάγ ἀδδά 1 
δυπιᾶπ ἐαϑπίοη ; ἕοσ Ηδ πδίῃ ἴῃ Η  πηβοὶ ἡ ρτοδῖ 
Ρον ΕΓ οὗἉ }16.᾿" 

ΤΟΗΝ ΟΥ' αμαάβοῦβ (" θ βάρ, ἴν. 9) 
δῖνος (ἢ 54π|6 ἰηςεγργείδίοη : ΟΠ γιὲ “ ἐδυϑοὰ 
ἰο ἤονν ἔοσ ι.5 ἔγοπι Η!5. Ποῖ ἀπά υπάεῇ]οά 
8:46 ἃ ἰουηΐδίῃ οἵἉἨ γεπηϑϑίοη : νναίθ ὺῸ τὸ- 
ξεπογδίίοη πὰ ννδϑῃίης (ἐπίκλυσις) οὗ 51η 
δηά σοΙτιρίίοη: Ὀϊοοά 845 ἃ ἀγίηκ ἴο ἔωγ- 
Ὠἰϑἢ 6 νου δϑείηρ (πότον ζωῆς ἀϊδίον πρό- 
ξενον)." 

ΕὐτΗΥυμιῦβ ΖΙΘΑΒΕΝῸΒ (σά 7ος..) εῖνθβ 
Ὀοῖῃ 186 ᾿πίογργοίϊδίοηβ, {πὶ οὗ τ[ῃ6 ἔννο ὈὰΡ- 
[15π|8 ἀπά οὗἉ ἴδ ἔννο Ξδογαπιθηΐβ. ὍὙΠ6 Ἰαϊίοῦ 
15 ξίνϑθῃ ἴῃ ἴΠ6 ννογὰβ οἵ Οῇῃγγϑθοβίοπι ἀπά ΠΥ 
Ὀ6 8η ἱηπίογροϊαϊϊοθσ. ὍΠῸῈ ἰΌΥτΉΟΓ δὰ5 90ΠῚ6 
ἀεῖ4:}}5 οὗ ἱπίεσοσ. “Ἴἢε ὀνοπίὶ (Π6 νντἹῖ65) 
5. ΘΒ: ΡΟΓΠΙΔίΏΓΑΙ, δη ἃ οἰθατὶγ 5μεν 5 πὶ Ηὀὄδ νν ῃο 
νν85 Ρἰογοθαά ννᾶ5 ποῦ [ἤδη πᾶη. Εοσ Ὠϊοοά 
ΨΠ ποῖ ργοσθεὰ ἔτοπιὶ 4 ἀελὰ γηδη, ἱπουρἢ 
Οἠδ Ρίεγοε ἴῃε Ὀοάν ἴεπ ἱπουβαπὰ {{πη65. 
Ευγῖδοσ, [6 ΘΑνΊΟΙΓ 15 ριογοθαὰ ἴῃ {Π6 5!ἀ6 ὉγῪ 
ἃ 5ΡΟΑΓ Ὀεσδιι56 (Π6 5!ἀθ οἵ ἀάδπι ννᾶβ ρίοσοθά 
ὈΥ 5'π, δὶ ἰ5 ἔνθ, πραὶϊπρ ἴῃς ννοιυπά οὗ 
(Αἀδλπι᾿5) 5ἰάθ. Ὁγ ἴηε νουπά οὗ (ΗΙ5 ον) 
8:46. Απὰάὰ Ηθ οδιιϑε5 Ὀϊοοά δηά νναῖθγ ἴο 
55:16, ξδϑῃϊοπῖηρ (καινουργῶν) ἵννο ὈΔΡ ἰ5ΠΊ5, 
{πα ΌὈγΥ Ὀϊοοὰ (οὗ πιαγίγτάοπλ), δπὰ ἐμαὶ ὉῪ 
ὑνδῖον (οὗ τβθηθιδί!οη). ἀπά Ὀγ {86 ΞἴΓθαπι οὗ 
ἴῃοϑε Ηδ νυᾶβϑῆθϑ ἄινδὺ ἴπὸ κίγοδμπι οὗ σίη." 

ΤΗΕΟΡΗΥΓΑΟΥ (αδ ἰος.) ξῖνεβ 1Π6 ἰπίου - 
Ρτεϊδίίοῃ οὗ (γγϑοβίοπι, δα ἰἀϊηβ ἀπλοηρ ΟἾΒΟΓ 
1πιηρ5 {πὸ τοίογοηςε ἴο ἔνθ, δπὰ ἤθη σοππηοςῖβ 
[Π6 τνγοΐοϊ ἃ ἰδϑὺθ ἢ “(6 πηχοάὰ σἤδ]ῖςο :᾽" 
[οἵ Π6 Αὐτηθηΐϊδη5,᾽) ἢ6 δᾶυ5, “"" Ὁ6 Δϑῃαπηθὰ 
80 ἀο ποῖ πιὶχ ννδίοσ ἢ (ἢ6 ννῖπὸ ἴῃ ἴῃ 6 
Μγρίεσιοβιυ ον ΠΕῪ ἀο ποῖ Ὀοϊϊονε, 45 1ἴ 
56 ΠΊ5, ἰῃηαξ ννδῖοῦ 4150 νγᾶ5 ρουγοά ἑἕογίἢ ἔγοπὶ 
(Π6 546, πο ἢ 18 [06 τλογὸ τηᾶσνο]ουβ, Ὀυΐ 
ΟΠΪΥ Ὀϊοοὰ : δπὰ δοποὲ ΤΟΥ ἀο ἄννὰὺ σἱἢ 
πε ρτεδίεσ ραγί οἵ ἴὴ6 πιᾶγνοὶ ; 1 πιϑᾶη ἴπδί 
ἴῃ Ὀϊοοὰ 5 ἃ πιᾶτκ πὶ τῆς Οτις βοὰ ννᾶβ 
τδῃ, δυῖ (Π6 ννδῖοσ (ῃλῖ Ηδ ννᾶ5 τῆοτο ἴπδῃ 
τηδῃ. [Πα Ηδ ννὰ5 Οοὐ." (Οὐοπίράᾶγὸ ΒιηϊοσΊ πη, 
. Θεηκινογαϊ κοιίδη," 1ν. 2, Ρ. ςς,, ν ἤοο Δῃ 
ορροϑίίθ ἱπίογργείδιίίοη 5 φυοίοα , ἀπὰ Αηϑεΐπη, 
"Ερ.᾽ ον]. ᾿ 

Π1. ΤΑΤῚΝ ΒΑΤΗΕΕΒ: 

ΤΕΚΤΌΝΗΙΑΝ τοραγάθαὰ ἴῃς ἐννοϊοϊὰ 5506 845 
ἴγρῖςδὶ οὗ {π6 ἴνγο Ὀδρί 5πι5 οὗ νυδίεσ δπά οὗ 
Ὀϊοοά. ““ Μαγίγτάοπι,᾽" ἢθ νυτιῖοβ, “" 15 ἀῃοῖθοῦ 
Ὀδρί5π|.. «Ὑνἤθησθ 4150 νναῖοσ δηὰ ὑἱοοά, [6 
εἰεππιθηῖϑ οὗ θοΐἢ ννδϑηΐπρδ (μίσησμε ἰαυσεογὶ 
ῥαγαίωγα), Ποννεὰ ἔγοπι {πὸ υνοιηά ἴῃ [Π6 1 οτὰ 5 
546") ((1)6 Ρυάϊς,᾽ ς. ΧΧΙΙ. Ρ. 424). 

Αἱ [86 584π|60 {ἰπ|6, νυν ἢ 116 ἢ6 ΓᾺ]Ὺ ἀσνείοροβ 
{Π15 Δρρ!!οδίίοη, ἢ ἈΡΡΘΑΓΒ αἰϑὸ ἴο ἰῃηάϊςδῖο ἃ 
τείεγεποθ ἴο ἴπῸὸ Ευςῃαγίϑξ ἴῃ (ἢ6 πιοηϊίοπ οὗ 
6 Ὀἰοοά." “ΝΝῸ ἢδνὸ 4150 ἃ βοσοπά ννδϑῇς- 
ἴῃ (ἰπυσεγμρι), ἰἴϑ6 1 ἃ ἀϊδίίπεϊ οὔθ (περ οἰ 
γἠρώμο Ὡδιηοὶυ, (ἢαΐ οὗὁἨ Ὀϊοοά οὗ ννῃ!ς ἢ (ἢ6 
οτὰ β8ᾶγ5, "1 ἢανὸ 4 Ὀαρίϊϑπι ἰο 6 Ὀαριϊχοὰ 
νι  ([μκὸ χὶϊ, ςο), ψβεη Ηδς δά ὕδθοη 
ΔἸΤΟΔαῪ ὈαριϊΖοά. ΕοΣ Ηδ μδά σοχηδ " ἰἤγοι ἢ 
νναῖοῦ δηὰ ὑ]οοά,᾽ ἃ5 Ϊοῇπ ψυγοῖθ ( οἢῃ τ. 
6» ἴο Ὀς ὈαριϊΖοὰ ὈΥ νναΐοσ, ἴο Ὀ6 ρἱογιοα ὈΥ̓͂ 
Ὀϊοοά. Ηδξεηςε ἴο τηᾶκὸ τ15 " ς8]16ἀ ᾿ Ὀγ νναῖοσ, 
ἐς ἤόβθη ᾿ ΌὉΥ Ὀϊοοά, Ηε 5επὶ ἑοτἢ (Πε56 ἵννο 
Ὀαρί5πι5 ἔγοπι (ἢ6 ννουπά οὗ Ηἰ5 ρἱογοθὰ οἰάθ: 
(Πῃ4ῖ 50 ἴδοϑθο ψῆο δοϊονοά οὐ Ηϊ8 Ὀϊοοὰ 
τρὶς Ὀ6 ννΑϑηθαὰ νυ ἢ νναΐεγ, ἀπά ποθ ψῃο 
μδὰ νναϑῃοὰ νυ ἢ νναῖοσ στ ρἢϊ ἰ5οὸ ἀτηῖςς Η!8 
Ὀϊοοά. ΗἸἰ5 [δαρξϊΞπι οἵ Ὀ]οΟά] 15 16 Ὀαρίϑπι 
ΜΠ ἢ Ὀοΐὴ σἰδηάβ ἰῃ ρῥίαςο οὗ (γεῤγσιοηταῖ) 
(πὸ Ὀαρεσπι οὗ νναΐοσ (συσεγιρι) ννῆθη 11 45 
ποΐ Ὀθθη τοοεϊνοά, δηὰ τγοβίογεβ [115 Ὀ]6551η5} 
ὙΒοη [ἴ ἢ45 Ὀδθη Ἰοβί." ( ς Βαρί.᾽ ς. ΧΥῚ. 
Ῥ. 203 ; ΠςοΙΏΡ. Ο. 1Χ.) 

Ιῃ δποῖδοσ ρίδοθ ἢθς σοηραγοβ ἴη6 ἀφίῃ οὗ 
ΟἸ γιὲ ἢ [Π6 5θορ οὗ Αὐδπὶ((θη. 1]. δὲ 3.), 
ἔογ Ηδὀ 90 ἀϊδὰ “" {Παϊ ἔτοπι ἴπὸ ννουηὰ 1πῆ|ςϊοα 
οη Ηἰ5 κάθ {πὸ Οδυγςοῖ, {Π6 πὸ Μοίδογ οὗ 
(6 Ἰινίης, πῆῖξϊ Ὀ6 5ῃμαροά." (6 Αη:᾽ ς. 
ΧΕΙ. Ρ. 304.) 

ὙὝΠΕΟΥΟ 15 ποῖ, 85 Τὰ 35 1 ἃ1ῇ ἄννδῖό, ΔΗΥ͂ 
ΓΘίδσρηςθ ἴο ἴΠ6 ἱποϊάθηξ ᾿η 1Π6 σϑηθηθ ννοτκϑ 
οὗ ΟὙΡειανΝ. Βυῖ ἑη ἴἢ6 ψοσκϑ δρρεηοὰ ἴο 
ἢ15 νυ! ἰηρβ ἴπ6 νναΐογ δηὰ Ὀ]οοά ἂγὲ Ἔχρίδιποὰ 
οὗ {πῸ ἵννο Ὀδρίϊ5πι5 (’ 6 δίηγι). Αροϑίϊ. Ρ. 
2491 ἈΙΣ.), ἀπά τῆοῦθ βϑπογα οἵ ἴῃ οἰοδηϑίην 
ρον οὗ Ομ γιϑι 5 Ῥαβϑίοη ὈΟΪΏ ἰη1|4}}Υ ἀπά 
σου ἴἢ6 ψνΒο]ε 16. (6 Ῥᾷ55. Οἢγ.» 

Ρ- 339.) 
ΝΟΝΑΤΙΑΝ (ς. 10) 5665 ἰῃ ἴΠ6 5'5τι ἃ ργοοῦ 

οὗ 1ῃ6 γε γ οὐ Ο τισι 5 Βοάγ. 

ΑΜΒΆΟΒΕ 5ἴδτίς οῃ ἴπὸ πιαΐη ἰάθᾶ οὗ 
. Οτίξοη, δηά ἴμθη ἱπίογργοῖς [Π6 ϑὶβτ ξό ποδὶ νυ. 
ς ΑΠοσ ἀοαίῃ ἴΠ6 ὈΪοοά ἰπ ΟΥ̓ Ὀυά!65 σοᾶρυ- 
Ιλίεβ: δυΐ ἔτοῃ ἰπαΐ Ὀοὰγ 51}}} ἱποοττιρῖ 
(δουρῃ ἀσδὰ ἴδε 16 οὐ 4]1] βοννοά. ἔογ 
νναῖοσ δπὰ Ὀϊοοάὰ σαπὶὸ ἕοσίἢ : [86 ἔοιτηοσ ἴο 
ψναϑῇ, [6 Ἰδίίογ ἴο σϑάθοπι " (“ἷπ [νυς.᾽ Χ, 

134). 
' ᾿ δφαῖη: “ἢ ΝῊ νναΐϊογ ἡ ὮΥ ὈΪοοά ἡ 
ναΐον ἴο εἴθδῆϑε: Ὀϊοοὰ ἴο τράφεπη. ΨΝΉΥ 
ἔγοπι ἴπθ 5) Βϑοδιιϑὸ πεηςθ σᾶπιὸ (Π6 
εὐ}, (Ποποο σᾶπλὸ ἴδ γτᾶσθ. ὅδε συ]]ῖ ννᾶ5 
ΚΠγοι ἢ (6 ὑχοπιδῃ : [6 σύάςσθ νγνὰ5 ᾿ῃγουρἢ 
ἴδ. [ογὰ 6515 ΟΠ τσὶ " (’ [6 βδσγαπη.᾽ Ν. 1). 

ΪΙΈΚΟΜΕ ο]]ονν5 Τογίυ ]δη ἴῃ γεξεστίπρ [86 
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δίψῃ ἴο {Π6 ““ ἴπτσὸ Βαρ5πι5." (Ερ. υΧ1Χ. (44 
Οὐρδηυπλ) ὃ 6): “ἼΠΕ 5ἰὰς οὗ (ἢ γί ἰ5 
νουπάεα ὈΥ ἴΠ6 βρϑβϑσ, δὰ ἴΠῸ β5δογαπιοηῖβ οὗ 
Ὀαρίϊθπι ἀπά τηᾶγίγγάοπι ἅτε ρουγεά ἐογίῃ 
τορεῖθογ (ῥαγίδον).᾽" 

Ασεινῦβ (' (οπιι. ἴῃ ϑγπηρ.᾿ ὃ 23) 4150 
ἰηϊογργοῖ (Π6 δἷζη οἵ ἴδ ἴννο Ὀαρίι5πι5 νυν] ἢ 
186 δάάϊιοη οὗ βοπθ πὸνν ᾿πουρῆϊθ. “ ΤΏΉΏΙ5,᾽" 
ἢδ νυΐε5, “ὁ [85 ἃ τηγϑίςδὶ τηϑαπίηρ, ἔοσ (Ὁ γιϑὲ 
Πδά 5α!ὰ {παῖ ου οὗ ἢ]5 ὈΟΙΪῪ 584}} ργοςσθοὰ 
Εἰνίηρ ννδΐοτβ (υἱ}. 238). Βυΐ Ηε οδυδοά Ὀ]οοά 
ἴο 85:16 4'5ὸ (ῤγοάμκ), ψνὨϊσἢ (86 [ὸν5 
ΡΓαγθά ἴο σοπῖὸ ὕροὴ [Ποηηϑοῖνοβ δηὰ ρου 
{π6ῚΓ “ἢ! άγοη. Ηρσπος Ηδ οδυβοὰ νναΐοσ ἴο 
5516 ἴο ννδϑῇ ἴῃς Ὀδ ονίηρ, ἀηά Ὀϊ]οοά ἴο οσοῃ- 
ἀσπιη ἴπὸ ΚΔ Π1655. [Ὁ ΤΥ 4150 6 υπάετοϊοοά 
ἴο γοργοβοηΐξ ἴπε ἔννο- ΟἹ] στάςο οἵ Ὀαρίϊσηι : [86 
ομς ΨΚ ΠΙΟΝ 5 ρίνεη ὈΥ ἴῃ6 Ὀαριϊ5πη οὗὨ νυδίοσ,. 
[Π6 οἵδεῦ ννῃϊςῇ 15 δου ρῇῃϊ τῆγου ἢ πλάγι γγαοπὶ 
ὈΥ ἴδε Ξῃοάάϊηρ οὗ Ὀἰοοά : ἔοτ Ὀοΐδ αν [Π6 
ὨλΙη6 Οὗ Ὀλρίϊ5πι. Ευγῖπογ, 1 (Π6 αιυσδίίοη 
5 αϑοκοὰ ν γ ἰζ ννᾶ58 ἔτοπι πε 5ιάἀθ γαῖθεῦ 
[ΠΔη ἔγοπη ΔΠΥ ΟἴΟΓ τηθηιθοῦ ἴῃδὶ τῆς 1 ογὰ ἰ5 
βαϊἃ ἴο ἢᾶνο οσδιιϑοά ννδίογ δηῃά Ὀ]ουάὰ ἴο |55116, 
Ιτπιηκ ἰπαὶ ([Π6 ννοπίδῃ ἴω 15 πα ἰςαϊοα ἴῃ 
ἴη6 5:46 {πγουρἢ (Π6 τὶ (θη. 11. 21, 22). 
Απά 50 δδϑοδιιδο {πὸ ξουπίδίη οὗ 5ϊη δηὰ ἀδαιἢ 
ἰβϑιιοὰ ἤγοπι ἴθ ἢγϑὶ ννοπιδη, ννῆοῸ νν45 ἃ τί οὗ 
(Π6 τοὶ Αάδπι, ἴπ6 ἐουηίδίη οὗ τοἀσπιρίίοῃ 
δηὰ ΠΠπ 15 τηδδδ ἴο ἰβϑιιῈ ἔγοπὶ 6 σὶρ οὗ ἴδ 
βοοοηά Αἀδπη)."" 

Αὐσύϑτινε ἱπίογργοίβ (6 ἰβδῦθ οὗ “" {Π6 
ἵννο ϑδογαπιθηίβ : ̓" “ἼὮΘ βῖθθρ οὗ ἴῃδ πιδη᾽" 
Αἀλι), 6 νυγϊ65, “ἐ τννᾶβ ἴπ6 ἀδαίῃ οὗ Ὁ τίς; 
Γ ἤθη Ηδ δυηπρ 1{6]1685 οὐ ἴἢς ὕτοββϑ, Ηἰβ 

5ἰάες ννᾶ8 ρίογοθάὰ ὉΥ {πὸ βρϑᾶσγ, δπά ἴδπϑησς 
Ποννοὰ ἰογίῃ Ὀϊ]οοά δηά ννδΐοσ, νος ννὸ Κῆονν 
ἴο Ὀ6 {Π6 5δογαπηθηῖθ, ὉΥ ννῃϊςἢ (Π6 ΟΠυγοῇ 
[{π6 ἀπειῖγρο οὗ ἔνε) ἰ5 θυ. υρ (! ἀς Οἱν." 
ΧΧΙΙ. ς. 17). 

Απά αραίη (σά ἰο..}: “ὙΠῸ 5οϊάϊεγ ἀἱά 
ποῖ 5π||ῖ6 οὐ νουπά, διΐ ορεποὰ (αῤεγμέὶ, 
δοςογάϊηρ ἴο ἴΠδ ἔλ|56 γοδάϊης ἥνοιξεν) (ἢ γισι 5 
δἰάθ, (ἢδξ 1 50ΠΊ6 560π56 ἴῃς ἄοοΥ οὗἉ "ΠΡ 5ῃοιυ]ὰ 
Ὅδ Ἰαϊὰ ορεῃ ἴπόγο, νῆοποθ [ῃ6 δδςγαπιθηῖβ οὗ 
[ῃΠ6 ΟΠυτγοῇ Βοννοά, νιϊουῖϊ νοῦ [Πογὸ ἰ5 
ὯΟ ὀηΐγδηςο ἴο {πο [6 νυν: ςἢ 15 {πι6 Πρ, Τ δὲ 
ὈΙοοά ννᾶβ ροιγοά ουἽξ ἔου ἔπ γοπηβϑίοη οὗ 
βἰηβ: ἰδὲ νναίοσ ἐδ ρογβα [Π6 σὰρ οὗἉὨ 5αἰναίίοη 
(μαἰμίαγε ῥοεμέμρη); [ἢ 5 ρίνο. Ὀοἢ (ἢ6 ἰανθγ 
δηά {πὸ σὰὺρ (ῤοίι.)." 

ῬΚυρεντιῦϑβ, νὴ ἢ ἃ Ροοίδβ ᾿ἰσθηθδ, σοργο- 
8οηΐβ ἴΠ6 ϑρθηγ.ο νοιηδ 88 ρἱογοὶηρ [ὨγουρΡἢ ἴΠ6 
Ὀγραϑί οὐ (ἢ γιδέ ἔγοπη τρῆὶ ἴο ἸοΗῖ, 45 (Ὁ. ἃ 
ΠΑριἀθ ππάἀογβίαπαάβ πὶ. Ετοτη οπὸ ορεηὶπξ 
([8ὲ ἰαῦρογ) ἤοννεά {π6 Ὀϊοοά, ΠῸπιὶ ἴῃς οἴδογ, 
[86 ννδίοσ. 

“Ὁ πονιπὶ οξάς δἰυρεηάδ νυ] πεγῖ5 τλγὰ- 
ουϊυπι ] 

51. ΙΟΗΝ. ΧΙΧ. 
Ηΐης οστγυογὶ5 Πυχὶξ ὑπάδ, ᾿γιηρθδ ρατίς οχ 

ΔΙΐοΓγδ: 
ΓΥΤΏΡΒΑ ποπῖρο ἀδί ᾿ανδοσιπι, ἴὰπ| σΟΓΟΠΔ 

ΟΧ β5δηριίης 6ϑῖ." 
(' δι}. ὄ1χ. ὃς 3 Οοιηραγε Ατενδ])}» ποῖς.) 

“ὁ [ρ86 Ἰοςὶ (835. ς“35}1) οδὲ ἀοπιὶπι:5, ἰδίογιηι 
ουΐϊ νυϊπογο υἱΓΟΔΊΙΟ, 

Ηΐης σγυογ εἤιπιι5 βυχιῖ οἵ ᾿πάδ ἰδίοχ. 
Τ01{|5 ἌΠΟ ΤΝ αυϊξᾳις Ροίοβί, ρεὲσ νυ ϊπογα 

Ἐνοςῖυ5 εἰς ΑἰἸΐογ, οἵ αἱΐεγ 8415." 
(. Ρειιβῖορῃ.᾽ ΝΠ. ας 8.) 

“Γ ΓΑ] οι 5 μοῦ υἰγυτηηιο ἰδἴι5 ἰδίϊςοτη δίαιθ 
ΟΓΌΟΓΘΙηΙ 

ΓΟ γίϑειιϑ δρὶ᾽ : βϑδηρυὶβδ υἱοίοσγία, ἱγτηρῃδ 
ἰδνδογαπὶ εϑὶ.᾽" 

(' Βικίοςδ.᾽ χει.) 

Γ.ῈΟ δρρ]ϊεβ {πὸ ραϑϑᾶρθ ἴο ᾿]]υ5ίγαϊο [Π6 
ἀοοίτίπε οὗ (ΟΠ γίϑιια Μαπῃοοὰ διὰ οΥ 
(Ερ. ΧΧΝΙΗΙ. “δά ΕἸαν. ὃ 9). ““νΒεη τΠ6 
βδἰάε οἵ {πὸ Ογυς οα ννᾶβ ορεποὰ (χρεγιο) ὈΥ 
ἴῃς 50] 6]ογ᾽5 βρθᾶγ, ἰεὶ [{πὸ ἱτηρυξπεγ οἵ πὸ 
ἴπ|6 ἀοοσίγίης οὗ (ἢ γίϑι 5 Ῥογβοῃ] ιἱπἀογϑιαπαὰ 
ΜὨδηςο βοννοά (6 Ὀϊοοὰ ἀηὰ [πὸ νναῖογ, (ἢδὲ 
ἴῃς ΟΠυτοῦ οὗ Οοά πιρῆϊ ὑδ τγοΐγοβῃοα (γσα- 
γείμγ) ὈΟΙῊ ὈΥ {πὸ ἰᾶνθῦ δπὰ ὈΥ ἴδ6 σμρ .... 
ΕἼΓΒΟΓΕ ἀῇὸ ἴῆγθε [Πα Ὀδᾶγ υν]ΐηθϑβ. {πὸ ϑριγιῖ 
δηά [πὸ ννδῖοσ δῃηὰ ἴμο ὈϊΪοοά, δηὰ {ποϑὸ ἴῆγθο 
ΔΓΕ ΟΠΘ :᾿ [Π6 ϑριτγίῖ, (Πδὲ 15, οἵ βαποι βοδίίοῃ, 
δἃηά [πε Ὀϊουά οὗ γτεάἀεπηρίίοη, ληά ἴπδ νναΐῖογ 
ΟΥ̓ Ὀαρίϊ5πι, ννῃὶο ἢ ὁΤῆγοο᾿ Αγ ὁ οπθ᾽ δηὰ 
ΓΟΙδΔίη ὑπάϊν! θα, πη ποίπίηρ ἰῃ ἴποπὶ ἰ5 
βοραγαϊοα ἔγτοπὶ 15 σοπηοχίοη: ἔογ ἴδ (μους 
Οδυγοῦ |ἱνὸθ δηὰ δάνδηςοβ ἴῃ 115 ἔδιτῇ, μδὲ 
ΠΟΙΒΟΓ 185 [6 τηλπῃοοά ἰπ ΟΠ γϑὲ [ὁδ5 ὕὲ- 
Ἰονθὰά νψπους Ηἰἴβ5 ἴσας ἀἰϊνίπιῖγ, ποῦ Ηἰ5 
αἰν!πη!γ πους Ηἰβ ἴσὰα Ὠυπιδη!γ.᾽" 

Οπε ἰδίΐογ Ἴσοιηπηθηΐ ΠΊΔΥ Ὅς δάάεά. Ἀυ- 
ῬΕΚΤ ΟΕ ὨΕΥΤΖ (' Οοπιπι. ἴῃ [οἢ.᾽ ΧΠΙ. 
ΡΡ. 26ς [.) εἐχρ φίης ἴΠ6 'ρτι οὗ ἴῃ6 ννῆοΐϊο 
υἱσγίυς οὗ 1ῃ6 [,υτὰ 8 Ῥαββίοη ἰγδηϑίοττοα ἴο 
τποη: “Τα δῖ γϑραάθοπιθὰ ὈΥῪ Ὀ]οοά: ννὲ ἂΐθ 
ὑνάϑηθα Ὁ νναῖογ.... ὙὍΤῆο ογὰ νν45 ὑαριϊ2οάὰ 
ἴῃ Ηἰς οννῃ Ῥαβϑίοῃ, ἀπά ἤδη δἱγόδαγ ἀδθδά 
ὈγΥ [δαϊ Ι5ϑι16 δηδοϊοά υ.5 ἴο βῇδγο 'η Ηἰ5 βανὶπηρ 
ἀφίῃ... Ὑπογείοτε ηοὶ ὈΪοοά ΟὨΪΥ, ποῦ νναῖευ 
ΟΠΪΥ, βοννθά ἔγογῃ ἴῃ δανιοιτσβ 5ἀθ ; Ὀδοδιι5δ 
[86 ἀϊνίπο ογάσγ οὗ οἵιγ βαϊνδίίοη του γο5 Ὀοίῃ. 
Ροτ ννγὰ σσογὸ ποῖ γϑάροπιραὰ ἴογ {Π|5 ἴμαΐ Ης 
8Που)]ὰ ρόβϑθβθ 0.5 δι Οἢ ἃ5 γὙὸ ΕΓ Ὀοίοτε.... 
ἴπ ογάοσ δὴ παῖ ἴπογὸ ταρῆϊ Ὀ6 [παῖ ὈΥ͂ 
ΠΟ ννὸ οουἹἱὰ Ὀ6 ννάϑῆεςὶ ἔγοπιη ΟἿΓ 51}5, 
νναῖογ, νυν ἢ ἢ σου ΟὨΪΥ νναϑἢ ὈΟΑΠΥ ἱπηρυτί- 
[165, νγᾶβ υηϊϑὰ ἴο Ὀϊοοά, ννῃ]οΐ 15 ἴδ ργίςο οὗ 
Οἷς τοἀοπιρίίοη, δηά ἔτοτῃ ἰπδὶ υπηΐοη οὐὈϊδιποά 
νἱγίιιο ἀπά ροννοῦ ἴο Ὀ6 ννογῖῃν οὗ Ἴοορογαῖης 
ψ ἢ τἢ6 ΗοΪγ ϑρίτις ἴο νναϑῇ δὐνᾶῦ 86 ἰῃ- 
Υἱ5: Ὁ]6 πρυτ 165 οὗ 5ϊη5.᾽" 



στ ΙΟΗΝ. ΧΧ. 

ΓΗΑΡΤΈΕΚ ΧΧ. 
: Δα» εονεείλ ἰο ἐλε τορεέολγες 3. “9 ἀο ῬΦΙΦΥ 
αμά ολν, ἱνπογαηέ οὔ ἐλέ γερμργεζίοη. 

τι ὅσω: αἀῤῥεανγείλ ο Μαγν αχιζαίοιε, 
10 σ»α ἐο ἀπ αἀἐραίῤῥεσ. 44. 712 Ἱπογεύμη έν, 
α» αἱ εογ»γέτείον οΥΓὙ 7 ονιας. 10 7142 σεγίῥέμγε 
ἐς σε ϑεξερ ἐο ταἐναζίοη. 

Ιν. ΤῊΕ ΝΕ Π16ΡῈ. (ς. χχ.) 

1. δὲ ομηδβ τοοογὰ οὗ ἴδε Ἀοϑυττγοςίίοη 
εοττοϑροηςβ ννἱἢ Ὠ5 γοσογὰ οὗ ἴῃς Ῥαδϑββίοῃ. 
11 18 ποῖ 5 ΠΠΡΙΥ ἃ ἢ ιβίοσυ, 511}} 1658 δὴ ὃχ- 
διαυπῖϊνο Ὠϊδίογγ, Ὀυϊ ἃ τονοϊδιίοη οὐ ϑρί γι] 
ἀὰἢ (πγουρῇ ουϊννατά δΔεῖϊ5. νη ἴῃ 
(Π6 οεηῖγε οὗ ἃ (ἢ γιϑίίδη Ομυγοῖ ἴο ἴδ οδ56 
ΨῆῸ ννότο {2Π}Π|2σ ἢ [6 Ὠϊδίογις στουπά- 
ψοΥκ οὗ (Πς Οοβροεῖ, [6 Ενδηρο σὲ τοσουηῖβ 
ἔγοιη ἢἷ8 ον Ἔχρογίθηςς 1.51 ἴΠο56 ᾿Ἰηςϊάδη 5 
ὙνΠΙΓ ἢ οΔ] δὰ οὐἱ ἰη ἴπ6 αἰδοῖ ρ]65 16 ἢ 1π685 
οὗἨ δεῖ {πυπηρῃδηῖΐ ΟΥΘΥ ρΟΥΘΟΊΔ] 5ΟΥΤΓΟΥ͂Ν, 
δηἃ σοιηηοη ἔδαγ, δηά ἱπάϊνιι4] ἀοιιῖ, 
Ἑδοἢ Πιβίογιςδὶ σμαγαςίοσ 15 4150 ἰγρίςδὶ: ϑδοῖὶ 
ἀο(λ1} ἢΔ5 ἃ ροϊτηδηοηΐ ἰεβθοῦ. Απὰ 85 γεϊδίοὰ 
ἴο (6 ννδοΐο οἰδῃ οὗ ἴῆεςΣ Οοβρεὶ δὲ [οη᾽5 
ῃδιταῖνο οὗ (πὸ Ἀδϑυγγοοίίοη 15 ἴΠ6 σουπηίογ- 
Ε- πὰ Τοιηρίοτηθηΐ ἴο ἢ᾽5 παγσγαΐϊνε οὗ πὸ 

δββϑίοῃ. Ηἰ5 Ἠιϑίοσυ οἔ ἴῃς Ῥαβϑίοη ἰ5 ἴδε 
Ὠἰδίοσυ οὔ {πε ἀδϑοθηΐ οὗἁ 596β5ἢηθβϑ ἴο ἃρο- 
ϑίδοΥ: ἢ]5 ἢ ϑίοσΥ οὗ ἴπο Ἐδϑυτγτοςτίοη 15 πὸ 
Πισίοσυ οὗ ἴδ οἰεναϊίοη οὗἁ ἰονε ἰηΐο διϑοϊυϊο 
ἴδ. [τ Ιᾶαγβ ορεῇ ἃ πὸνν [ϑΞϑΓ Ὲ ἴῃ Ομηβῖ, 
δηὰ ἃ ποῦν [1 ἴῃ πηεῃ. 

4. Το ἱποϊάθηϊβ γεσογάθα ΟΥ̓ πλοῖο τπδη 
οὔθ οὗ {π6 οἴοῦ Ενδηρο 315 νυ ἢ] ἢ ἀγὸ οπι το 
ὮὉγ δι ]οῆη γε: 

Τρε αηρεῖ. νιοασό 10 δὲ ἰαυο 4,7. απά 
ϑαίονις (Μαῖξ., Μαγκ). 

Τόε ἀῤῥεαγαηεε 19 ἰαυο ἀμεῖβίοι, ποὲ ρου δες 
(υκο, Ματγκ). 

{ῤε ἰαεἰ ἐδαγχε απά ῥγορεμε (Μαῖϊ., Ματκ). 
3. Οἰμδογ ποϊάθηῖβ οπιοαὰ Ὁγ δὲ [οδπ ἅτ 

τεοογάσθα ΌΥ 5ἰηχίο Ενδηρο 55: 

δτ ΜΑΊΤΗΕΨΜ. 

Τῦε εαγίῤρωμαζε: δὲ ἀειςεπὶ οΥΓ δὲ απο «υδὸ 
γοπιουσ! ἐξέ «ἴοπε: ἐδε βαπὶς 97 δὲ σμαγάώ. 

Τϑὲ γεβογί οὗ “δὲ σιαγάς, απά {δὲ ἐδυΐεε 9 δὲ 
διὸ ῥγίει, (ΧΧν ϊ. 1 61). 

Ἡδονάς αἱ δε ἀῤῥεαγαπὸς οα ἐδε σαϊίκσαν 
"ποι. ((οπρ. Ματγκ χνί. ἐς Η..) 

51 ΜΑΚΚ. 

Ἀοῤνγοσοδε: ὁ δε αϊεεὶρίεν ὃν ἀπδοίῳ  (χνὶ. 
14). 

51 {0Ὁᾷ κε. 

“1: ἀῤῥεαγαπεε ἰο δὲ Ῥείεγ (ΧΧΙΥ. 34} ΘΟΠΊΡ. 
1 (ον. χν. ς). 

δὲ εοπυεγιΣ! 0 ΟΝ ἐδὲ «αὐἂΥΥ ἴὁῸὸ Ε»πριαι 
(χχίν. 12 ΕἸ; ςοπιρ. Ματγκ χνὶ. 1.2 ἢ). 

Ἡογά; αἱ ἐδὲ »ηροίηρ «υἱὴδ ἐδὲ εἰσυεν ἀπά 
οἶδεν: (χχὶν. 16 8.). 

ΤΡε αγαπο ῥεζογε ἐδὲ “πεπείοη (ΧΧῖν. 
44 [1.. 
Οοπιρᾶτε 4150 Αςῖβ '. 1---12, ἰϊ, 24-.022, 

Δ}. Σς, ν. 20 ΗἾ,, χ. 20 ΕἾ, τσ ον. χν. ς---ϑ8. 
Τα εηυσιγογαϊίοη οὗ ἰδὲ δρρεδασδῆσεξ οὗ 

,ὕ 

{86 1 οτὰ “ ταὶβϑοὰ οἡ ἔπε {πἰγὰ ἀδὺ δοσογάϊηρς 
ἴο {πε δορί 65," ννδιςἢ 5 σίνθη ᾿ σὲ Ρδυὶ] 
ἱπ [ἢ]15 ἰδϑὲ ραββᾶρε, ῖ5 οὗ τῆ ἀθορεϑὲ ἰηϊογοβῖ. 
Το ἱηϊγοάμυςίίοη οὗὨἨ ἴῃ6 ρῆγαϑο "ἴδ νυᾶϑ 566 ῃ " 
(ὥφθη) ἰπ συν. ς, 6, γ, 8, Ὀγελκβ ἔποπὶ ἃρ 
Ἰηῖο ΟΣ ,ΌΙρ5, δοραγαῖϊοα (45 ἰδ ΤΏΔΥ ὃ6 
ΓΕΔΒΟΠΔΌΪΥ σοποϊ 64) ἴῃ {ἰπ|6 ἀπά ρΐδοο. 
( 10 Ῥείδγ : 10 δε “" ἑαυείυε ᾽" ( Θγ 5416 π). 
(1) Το αδουε ἥυε δωμάγεά ὀγείδγεη αἱ ὁριεῖ 

(Ο 160). 
(3) Τὸ “α»ιει : 10 “" αἰ ἐδε αροτεΐε." (]6τὰ- 

546]. 
(4) 10 8: Ῥαμ δὶ» ε 
ἴ ν}} θ6 οὐβεγνϑὰ {πὶ 81 Ῥαι)] 5βᾶὰγ8 ποϊῃίηρ 

οὗ {πὸ ἀρροάγδηςθ ἴο Μδαῖγ Μαράλδίθῃο. Ης 
5 5:|16πὲ ἰπάθοά ἃ5 ἴο 411 ἴδε Ἄνεηΐβ ἀΐγεςτν 
σοππηροῖθα νυν [ἢ 6 Θορο ]ςἢτο. 

ὙΠε υϑὲ οὗ [πε ρἤγαβε ὠς ευα’ “εεπ (ὥφθη) 
ἴῃ ΠΟ ΨΥΥΔΥ ᾿ϊπι}ῖ5 ἴῃ6 Δρροάγδησε ἴο ἃ νἱϑίοῃ 
ἃ5 αἰβιϊρ 5Π θα ἔγοπὶ ἃ σο8] ρούβοηδὶ πιδηΐ- 
[εϑιδίίοη οἵ [πὸ Κἴϑεη Οἢ γι. (Αοῖδ νἱϊ. 26. 
Οομαρ. Αοἴϑ χῖν!. 31.) 

4. Τε πιδίη ἱῃοϊἀθηΐβ ρεςυ]αγ ἴο δὲ [οῇπ 
ᾶτο: 
Τόε ΚΣ οὗ τδὲ βοαυεν ο αὐτοἰμείοη. 
Τδε ἀῤῥεαγαπος οἡ ἐδε “εεοπά 7,ογα 447. 
Το {πε56 τηυϑδὲ θ6 δά ἀθὰ (δε ἱποιἀθηΐβ οὗ 

ςἢ. χχι. 
Τῆηδῖ βόνγενοῦ ΒΟ 5 πηοδέὲ οπαγαςίογιςιῖς 

οὗ δῖ: Ϊ]ολη πόθ, 45 οἰβοννῆογο, ἰ5 ἴῃ6 οἰθαν 
τονεϊαίίοη οὐ ἱπάϊν!άιπα! ἔταϊῖϊ5 ὈΥ [6 σοιυγϑο 
οὔ ἴῃε ἐνθηΐβ ; 81 Ῥεΐεγ, δῖ [οῃπ. Μδγγ Μᾶρ- 
ἀδίοπο, 851 Τποπιδ5, σἴδηαὰ οὐὖἱλλσ νυ ἃ ἀϊδιηςῖ 
ΡΟΙΒΟΠΔΙΠΥ ἴῃ {Π656 ἴννο ἰαϑῖ ςμαρίουβ. 

ς. ΜΉΘ {πόγθ ἀγὸ νεΓῪ σγοαὶ αἰ δγεησθβ 
ἴῃ ἴῃ ἀεῖδ:}5 οἵ ἴδθ βονογαὶ Ενδηροῖῖς πδῖτὰ- 
ἔνεβ, ποῖ δῖθ δἰϑο γοπιδγκαῦϊες ροϊηῖβ οὗ 
φτοοπιοηΐ Ὀδοίννθεη ἴπεπι, ὈΟΪῚ ἃ5 ἴο ἴδ6 
ξεπογαὶ ἔδδίιγοβ οὗ ἴδ Ὠδίογυ, δηὰ 45 ἴο ἰϊβ 
οἰγοιιπηϑίδηοο5. 

ΑἸ] τ. Ἐνδηρο ἰϑῖβ σοποὺγ ἰη τε ἔο]]οννίης 
Ττηδίη ραγίουἶδγϑ : 
Νο ἀειεγίρεϊοι ἐς σέυοη οὗ 1δὲ αεὶ 9 Ἀσιαγγεος. 
. δίομ. , 
Το »ιαπὶγείαίίοη: «ὐεγε »ιαάε οπὶν 10 δε ϊξυεγλ 

((οηϊγασε ἴπ6 δοσουηΐ ἴῃ ἴἢ6 Δροςγυρθδὶ 
“Οοβροὶ οὗ ΝΙςοάεπμιι5.,) 

{δε ν»ιαπἱ)ε!αίίοπ: αὐεγ δά ποῖ οπῖν 19 “εραγαΐς 
έεγίοπ, μὲ 10 ξογιραπίει. 

ΤΡε αὐεγε ἀείεγεποά δγ δὲ Σιογάς ῥίκαιμωγει 
Ἧε «ὀκεευεά Ηἰ»μεί, 

ΤΡεν «ὐεγε γερο υεά «υἱὲ δειίἑαἰίοη αἱ 3γ:!. 
Νο »ιεγὲ γρογί «υα: σεζερβίεά. 
ΤΡ. Κουείᾳιίοη ἱσεμεά ἐπ αὶ κοπυϊεείοη οΓ δὲ ῥγεὲ- 

σεπος οὗ δὲ 1ἑυἱης ]Πογά «υἱὸ ἐδὲ ἀϊπεὶρίε:. 
ὙΠοῖο 15 ἈρΥθοπΊΘηϊ 4150 45 ἴο ϑβ8ευεγδὶ οἣδ- 

τλςιετγ εὶς εἰγουπιϑίδηςοβ: 
Τδε υἱηὶῖ Γ᾽ «υονιφη 10 ἐδεὲ σορμίεδγς πὶ ἰδὲ εαγίὶν 
"πογϑί να «υαΖ ἐδε “ἰαγεπρ-βοὶκέ 977 δοῤβε. 
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΄  ίαιϊ, «8. 
Το 
ἩΜαεῖς τό... 

ΗΕ, “ βγεῖ ἄσγ οἵ ἴῃς ννεεῖζ σοηι- 
εἴ Μδιγ Μαράαδιεπε βαυῖν, ννἤβη 

1 ννᾶ8 γεῖ ἀαγίς, απο (6 βερυ ςῆγε, 

ΤΡε γενιουαὶ οΥἹ ἐδὲ “ἰοπὸ 3γ11 γαϊσεά φμρείίοπ- 
ἐπ. 

Τδε ̓ ΕΝ ΟΓ απρεοῖς ῥγεκεάεά ἐδε »παπὶ- 
,)εἰαείοη οὔ δε Πογά ΗΙν ες 

ΤᾺ 1ονά γευεαίεά Ηρηε ἰο κα» ΜΜαφααϊἑεπε 
γα. 
Η [1 15 πηοϑὲ ἀϊβῆσι το σοπεοίσγυςς ὙΠ Ὲ 

ΔΩΥ ΠΟΥ ΠΥ ἃ σοηϑδοσιῖνε νῖονν οὗ (Π6 ἕενν 
υηςοηποοίρα Ἱηοϊἀθηῖς ννῖ ἢ πᾶν Ὀθθη ῥΓγδ- 
βεσνοά, ὙΠῸ ἐΟ]οννίης 406 ρῖνοϑ ἃ ργον 5 οηδὶ 
Διγδηροιηθηΐ οὗ ἴπ6 ἔλεῖϊβ σοῃπεςῖοά νν ἢ πὸ 
ἢγϑὶ Βδϑῖοῦ Ὁ ΔΥ. 
Ἀρρτγοχίπιδῖς 

Μᾳανγ Μαράαϊίεπε απ Μανγ7 18ὲε 
[νηοί δογ] 7 α»ιδὶ γὸ 10 αἱεαυ ἐδὲ 
“ερμἑεῦγε (Μαῖϊ. χχνη!. χ). 

62.»». 
ϑδαίωγάαγ. 

Δεν 
6».»". 

ϑαϊμγάαγ. 
Τρε ῥμγεδαό οΥΓἹ “ρίεο δ αν 
Μαγάαίεπε, αν» 1ῤὲ [γνιοΐρεγ) 
ανιος αηά ϑαίον»ις (Ματκ χνὶ, 1). 
Τρε Κοιμγγεοίίοη, γο οαυοά γ ἐδὲ 
εαγίῤᾳμαῖε, ἐδε ἀεσσοηξ ὁ “ρὲ απρεί, 
ἐδεὲ οῤεπίῆσ ΟΓ᾽ Τ1ρὲ ἑοριό (Μαζῖῖ. 
ΧΧΥΠΙ. 2---- 4). 
Μαγν Μαγάαϊεπε, αν ἐδε μα βηβι, 
97 υα»ιο: απ δϑαίονιο, ῥγοῤαδίν «υἱΐ 
οἱῥέγ:, “«ἰαγί γον ἐδὸ σορμἑεγε ἐπὶ ἐῤε 
ἑαυϊίσδι. Μανν Μαφάκίεηε σοσ: δε- 
γε ἐῤε οἱδεέγι, ἀπά γείμγπς αἱ οπτέ 
40 είν απά οῥη (]οἢη χχ. σ 8). 
Ἦεν εονραπίο! γοαορ {δὲ σερμίοδγε 
«υδέη ἐῤὲ “μη ὀᾳά γεη (Ματκ χνὶ. 
2). 
᾿ αἱσίον ΟΥΓ απ αησοὶ. Μεασε ἴο 
ἐς ἀϊερίεε (Μαῖϊ. χχνῖ!. ς Νῖ; 
Μαῖκ χνὶ. ς [.). 
“ποΐδεγ ῥαγίγ, ἀγιοῖσ «ὐῤοηι ἐς 
οαηρα, σοῦ ὦ ἐ 1}6 ἰαίογ, δμ αὐ 
ἐπ ἰδὲ εαγὶν γπογηὶπσ ([ἴὐκὺ χχὶν. 
Σ ἢ). Οομρ. Ματῖκ χνὶ. τ ηἠοΐθ. 
ΑἹ υἱπίοη οΥ ""ἰαυο γοισισ ρθη." 
Ἡνογά. οΥΓἹ εογιΐογέ ἀπά ἐμαί γμοιοη 
(υκε χχιῖν. 4 8). ᾿ 
Τρ υἱὶῖ Γ᾽ Ῥείον ἀπά «].οῥπ (]οἤη 
ΧΧ, 3-- 10). 4 ουἱπίον 9.7 ἴαυο 
αηρσεῖν ἰο αν Μασάαίεπε (] ΘΠ 
ΧΧ. 11---13). “δομὲ δε “α»ηὸ {ἐ)716 
ἐδ το ΩῊ 97. «ὑοῦ (ΩΡ ἐῤεὶγ 
ἰδ. ἢ 20 ἰδὲ αρονΐες (1ρὰκὸ χχίῖν. 
ῖο [.). 
Τό ]ογά γευεαὶς Ηἰ»ε Ιο Μααν 
Μαγάαίεηςε (]οπ χχ. 14--κι8; 
Μαγκ χνὶ. 9). 
Νοὲ ἰοπσ ἴεν Ἦε γευεαὶς Ηρ οὶξ 
Ω, 1 ἀῤῥεαγι, [ἰὁο ἐδεὲ εορηραην οὗ 
φυονιεη «υδο ὥγέξ γείμγη 10 1δὲ 
“ερωδεῤγε. Οϑαγρε ἰοὸ 1δὲ ὀγείδνγεη 
ο 8οο σαὐίεε (δ αῖϊ. χχνὶ. 9 ἔ.). 

Κδν εατγὶν 
ο"; ϑμηααν. 

ς 4.91. 

5.20 4.51. 

6 «.»;. 

ό6.3ο 4.»»:. 

) α.»". 

στ. ΙΟΗΝ. ΧΧ. ἶν: 1.2. 

Δη4 56εῖἢ τε βἴοπθ ἰδίζε πη ἌνΤΑΥ ἔγοπι 
τῆς βερυ]οῆγα. 

2 ΓΠεη 8ῆς6 τυπηεῖῆ, δηά σοπιοῖῃ 

Αγρρτοχίπιαϊο 
Ἐ|Π16. 

4---6}.»". ΤΡε ἀῤῥέαγαπεο 9 ἐδὲ ἰαυο ἀξεῖρῖεε 
οὔ ἐδε «υαν ἰο ἔγινιας (Ἰίακο χχῖν. 
13 ιν; Ματκ χνί. 12). 

“εν 4}.». π ἀῤῥεαγαπες το δὲ Ῥείον (Ἰακο 
Χχίν. 24; σΟΙΊΡ. Σ ΟὐοΥ. χυ. ς). 

8.»ι. Ἴῥὲ ἀῤῥέεαγάπες ἰο ἐῤὲ οἰθυεη ἀπά 
οὐδεγ, (Ἰυκὲ χχίν. 26 ἔξ; Μαῖκ 
ΧΥΪ]. 14: ]Ιοἤη χχ. το 6). 

ΤΠηθ πτηδίη αἰ σ 65 τὸ ἀυα ἴο ἔπ οχ- 
ἴγοιηθ σοπηρτεϑβϑίοη οὗ δῖ Μαῖιπονν᾽5 ἡλυγδῖϊνο, 
ἴῃ γ ΠΟ ἢ {Π 6 ΓΘ 15. ὯῸ οἶραγ ἀἰδεϊποϊοη οὗὨ ροϊπί5 
οὗ {π|. ὍΠδ ἱποίἀδηΐς δηπὰ ἔπ ξροςοϊλίουβ 
ΔΥῸ ὈΓΟΌΡὮΣ ἰομεῖποῦ ἴῃ ἃ βΈΠΟΓΑΙ ρἱοσῖαγο. 
(οπιρ. Μεαῖξ. χχνυ". 9, ποῖθ.) 

γ. 1 ἘΠ] δτῖκο (η6 σατγοίυϊ σἰυάσης (παῖ 
ἯΠΟΓΘ ἰ5. ἃ τοπιΑγκα Ὁ] ογάθγ ἴῃ {δε ἴγρεβ οὗ 
ΓΔ ἴῃ (Π6 1,ογὰβ Ἀδϑυτγτγθοοϊίου ψῃϊοἢ δὲ 
1ομη ποξςοβ ϑιισςοβϑίνοῖυ. ὙΤΠῈ “δ εϊονεά 
αἸ5ο!ρ Θ᾿ “Ῥ6] Ἔνθ 5 ἴῃ σοηϑοαύρησο οὗ ἃ ἔγίρ]ς 
βίψῃ, που ΔΠΥ τηδηϊ[οβίδζιοη οὗ ἴδε 1 ογά 
ΗΠΊ56}Ὲ (χχ. 8). Μᾶγγ Μαράδιοπο Ὀοίϊονοϑ, 
ποῖ [σου ἢ σρἢϊ οὐ ὄνθὴ [χοῦ ρὴ κουπά, δι 
ΓΠγου ἢ [86 ρδγβοπδὶ νοῖςε οἵ ἶονε (Χχχ. 14--- 
16). ὝΠδ “" ἀἴ5.ῖρ]65 ᾿" Ὀε] εν ννῆδη ΠΟΥ 566 
πε [μοτὰ 5 ψοιπάς (χχ. 20). ϑ8ῖ ὙΤδοπιᾶβ 
ΘΙ ονῈ5 ἤθη ἢ5 οννη ἰοβὲ 5 οβδγοά ἴο ἢἰπὶ 
(χχ. 27 "} [τ 566 Π15 ἱππ|ροβϑιθἷς ἴο τεραγὰ 
[Π656 ϑονν} Υ νἀθηίηρ νἱοϊογίθϑ οὗ ἴον ψἢ- 
οὐ ἔδε!ηρ [ἢ6 ρογτιαπρηῖϊ σἰρηϊἤσαπος οὗἩ Ποῖ 
ΠΟΙΠΊΟΙ ἰοβθοη, ὍὙΠΕτο ἰ5 Ὠονγενεῦ ἃ ἔδιἢ 
Πῖρσῃοσ (Πδη 411 Πδθ6 νυ ῃ]οῇ ἴῃ ναᾶγίουβ ἄθρτθοβ 
ἀερεπαρὰ οἡ οιϊνυναγὰ οχρογεποο (Χχ. 29). 

8. ὙΠ τρδίη τοοογά οὗ δῖ [οὔη {11]5 ἱπίο 
ἴοι ἀϊνβίοης : 

(1) 12ε αοίμαί ἥαε. Ὑ{όὲ ἐγίρίε εἰρη υεγὶ- 
,)εά (Χχ. 1τ---ο). 

(2) Τε γευείαϊοη 1ο ῥεγεοπαὶ ἰσυε. {δὲ 
Σογά ᾿Ἰγαροβσηγε: ἀρυοίίο (νυ. το--- 18). 

(3) {δε γευεία!οπ ἰο αν ἀαῤίο. {6ὲ 
Τογὰ χίυε! ῥέσεε ἀπά ἀμέρογὶν 9 ΗΠ «οεἰοίν 
(υυ. 1τ9---23). 

(4) Τδε γευείαϊϊοη ἰο ἐδὲ σηχίομ: φμεοίοπεγ. 
Τρε Τιογά σίυε! εοπυϊελίοη ὁγ αἰσῥὶ ἀπά δίοησϊησ 
10 7αἰ (υν. 24---.0). 
ΤΠ σεηῖγαὶ ἐπουρῆϊ οὗἩ [86 ννῆοΐο 15 1Π6 

ΡΔ55Δρδ ἔγογῃ βιρῇῆϊξ ἴο ἐδ τῆ. 
ΑΠοΥ 1Π6 παιταῖῖνο οὗ ἴῃς Ἐσυτγοσοη ἰς 

ςοιηρΙεοα ἴμοτα ἔοϊϊοννβ 4 Ὀγίεῖ ποίΐςθ οὗ τὸ 
500Ρ6 οὗ [ἢ6 Οοθρεὶ (υν. 30 ἢ... 

1. Τόε αεἰμαὶ πε. Ὑδὲ ἐγίρίο εἰσπ νεγὶγεά 
ί(υν. 1---ο). 

ὙΤῊ]5 ϑοοίΐοῃ [215 Ἰηΐο ἔνγο ραγῖβ. ὙΠῸ ενΐ- 
ἄξεηςε οὗ Μαῖγ Μαράλδιθῃς (υυν. σ 8), [06 
ενϊάθηςθ οὗ δῖ Ρεῖΐογ δηὰ δῖ [οπη (υυ. 3.9). 
Μαδγγ αἰϊοϑίβ (6 ἢγϑὶ εἰστι, (πε οροποὰ βοριι]- 
οἶγε; 81 Ῥοίογ δηὰ 8ι [|οὔη δἰΐοδὲ 16 ἵνο 
ΟΕ υἰχζηβ, ἴ86 δπΊρΡ(Υ ϑορυϊοῆτο, ἀπά [86 



ν. 3-5} 

Ὁ ΕΡαΡ . χϑ. ἴο ϑιπιοη Ρεΐοσ, δηά ἴο (ῆς ὅδοίδογ 
20. ἀϊβεῖρ]ε, ννῆοπιη [εβι8 ἰονεά, πὰ δῇ 

υπῖο τῃ6πὶι, ΤΕΥ πᾶνε ἴἌκεη ἈΥΨΑΥ 
τηε [,οτά οὐ οὗ {πε βερυ ςῆγε, ἀπά νγε 
Κηονν ποῖ ννῆεγε {ΠΥ δᾶνε ἰδ ἀ ἢίη,. 

4 Ρεῖεγ τἢεγείογε νψεπὶ ἔοσῖῃ, δηά 

στ. ΙΟΗΝ. ΧΧ. 
(δὲ οἴδον ἀϊβοίρὶς, δηὰ Ἵδηϊε ἴο τῆς 
βαρ ςἢτα. 

4 ὅο0 {ΠΕΥ γάη δοῖὴ τορεῖμεγ: δηά 
τῆς οἴδεγ ἀϊβεῖρίε αἀϊά ουἴγαη Ρείεγ, 
Δηἀ σδπηε ἢγβὶ ἴο ἴῃς βερι ςἢγα, 

ς Απά δε 53ϊοορίηρ; ἀοννη, σηπά ἰοοζ-- 

σΑΥΘΆ ΠΥ ογάογεά στανθ-οοῖ 65. Οοπιρ. Μαίί. 
ΧΧΥΠ τ ἢ; Μαγῖκ χνὶ. σ Εἰ. 1ὺκὸ χχῖν. τὸ 
- 1. 

ΓΗΑΡ. ΧΧ, 1. Τδροι ἤγεὶ αν 9" δὲ «υεεξ} 
Βυΐϊ οἱ 76ε.... Οοπρ. Μαῖῖ. χχνἹ. 1, ποῖο. 

Μαν7 Μαγάκἰεηε)] (οτῃρ. χῖχ. 2ς. 81 Γὺκο 
δοῃηθ οὗ ἴδ Ενδηρο ϑῖ5 πηθηϊίοηβ ΠΟΥ Ὀοίογο 
ἴδε ὨἰδίογΥ οἵ ἴπ6 Ῥαϑϑίοη, [υΚῸ νἱ}}. 2. 

«υδὲη ἐδ «υαΓ γεί ἐαγξ}] ΜατΥ Μαράλίθηθ. 
ρΡρδαβ ἴο ἢᾶνο γοδοῃθα ἴδ βορι ]οῆγο Ὀδέογο 
{π6 ΟἾΒΟΓ ννοπίθη οἵ ΠΟΥ σοπηραηγ. (Οοπιρ. 
Μαῖῖ. χχυι! α; Ματγκ χνὶ. 2, δηὰ ποῖθβ. δί 
ἔΚ6 σοπιδίπες {πὸ ναγιθαά πιϊπἰϑίγυ δηά ἰοϑῖ!- 
ΤΏΟΠΥ οὗἉ 4]1} ἴΠ6 ννογῆδῃ ἴῃ οπὸ ποίϊςθ, χχῆδ. 
ἐς ἔς, χχῖν. το. 

δὲ τἰοπέ... ὥονε δε «ορἑογε ΑἸ τῃ6 
Ἐνδηρο ϑῖθ πιθηϊίοη {πΠῸ τοηπηονδὶ οὗ “πὸ 
Βίοῃθ," «πὰ 851 Μαγκ ποίϊςεβ [ἢ}18 Ἔβρδςί δ! 85 
ἴδ 55 ῃϊ ννῃϊςἢ Πτϑὶ διἰγαοιοὰ [86 δἰἱθητοη οὗ 
1Π6 νιβιϊδηῖβ ἴο ἴἢ6 ϑορυ)οῖῆτο, Μαγκ χνὶ. 4. 
ΤΠ δυποριβι5 βρθᾶῖκ οὗἉ "στο  πς ἀν " (ἀπο- 
κυλίειν) ἴῃ6 πἴοπο (ςοτηρ. Ττϊσίγαπι, "1 ,δηὰ οὗ 
[5γ86],᾿ ρρ. 296 ἔ,, οὰ. 2). ὙΠῸ ρῆγαϑθο υδοὰ 
Ὀγ 81 [οἤπ ἰ5 Υὐθγὺ ρου γ, "“Ἅ ἴάκοθη, ΠΕ οὐἱ 
οὔ" (ἡρμένον ἐκ), 85 ΑΙΠΠἸΠρ υρ ἴΠ6 οροηΐηρ οὗ 
[Π6 Βορυ ἢ το. 

᾿ῶ. Τδὲπη “δὲ γμππείδ...ἢ ϑδόε. γωπηοὶϑ 
ἘΒΟΣΘΖΟΣΘ.... Αρρδσγθηῖ Μϑῖγ Μαράλ- 
Ἰεπθ πιδάὰθ πὸ ΙΓΙΠΟΥ βθᾶσο. 806 ἢδϑίγ (Ἰ 
ΤΙ ΒΕ) σοποϊυάοά (δὲ {πε ϑερυ]οῆγα πιυϑὲ 6 
ΕἸΏΡΙΥ ἔτοπι ννῆδί 5116 8δνν δῖ ἃ ἀϊσίδηςο. Τῆς 
βίοῃθ νοιἹά ποῖ πάνθ Ὀδθη σοηονοά 1.}1655 
ἢ ἴἢ6 οὔ]οςξ οὗ τακίηρ ἀνγᾶὰὺ ἴθ Ὀοάγ. [ἰ 
5 οἰδαγ ἴαϊ 56 Πδὰ πο νἱβίοῃ οὗ δηρεῖβ ζξροιε 
8ὴ6 τεϊυττηοα, δης τγοοοϊνθα ΠΟ πηθϑϑᾶρο, 85 ἴο86 
ἢ ΒΟΠῚ 5}6 ἰ5 αβϑοοίαϊοα ὈὉγ δὲ Ματγῖ (χυΐ. 
1) δπὰ δὲ Μαίίδον (χχνιῖ!. 1). 

εογιοί ἰο δύποη βεῖογ)] [Ιῖπ βρὶἴὸ οὗ ἢιῖ5 [2]], 
ὮΙ ἢ νγὰ8 ὈΥ Π]|58 {ἰπιὸ ργΟ Δ ΌΪΥ Κηοννη, 
δῖ Ρεῖογ. νγᾶβ 51}}} σεραγάρα 45 οὔθ οὗ {πὸ 
Παῖιγαὶ Ἰοδάοσβ ἀηθηρ (Π6 αϊ5ςῖρ]65, Τοιῃρ. 
[μυκὸ ΧΧΙΙ, 22. 

δὲ οἱδεγ ἀξεῖρἦε, «υϑόονι έσι ἰουε Τῆς 
νογαὰ Βόγὸ 864 ἴογ ᾿ουεά (ἐφίλει, Ν αἱἷζ. α»ια- 
δαὶ) 18 ἀϊβεγεηϊ ἔγοπι [ἢδι υϑ5εὰ ἴῃ χὶ!. 22, χχὶ. 
77) 20 (ἠγάπα, Νυὶν. ἀἠίρεδα!), δὰ πιᾶγκβ ἃ 
ΡεΙϑοηδὶ δβξοιϊίοη (σοπιρ. χὶ. 5). Αἵ ἴῃ 58Π|6 
Ἐπι6 ἴῃς ἀϊῆογεποο οὐ [Πϊ5 ρῆγαϑθο (“ἢ ΟἾ ΠΟΥ 
ἀἰϑειρίς ννῆοπὶ ...,)) ΠῸπι ἴΠ6 σοττοβροηάϊηρ 
θὐρᾷ (ἰδὲ ἀἰϊδοῖρὶς ποῖα ....,᾽" χχὶ. 7) 
οδήβ ἴο ἴδθ σοπο]υδίοη δαὶ ὈΟΐΒ ἀϊϑς]ρ 165 
ΑἸΙΚΟ ἅγὸ ἀθβοσι θα ἤοσὲ 85 οὐὔ]οςῖβ οὗ ἴῃ 58ΠΊ6 
ἐδοϊϊηζ. δίπιοὴ Ῥοῖοσ νγᾶβ οπθ πηδγκοὰ ὈΥ ἴΠ6 
ῬεΓβοηδὶ αβεςίίοη οὗ ἴδ6 1, ογὰ ὄνθη 85 δὲ [οῇῃ 
ὑγᾺ5 "[ἢς οἰδεῖ." 

Το τερεϊπίοη οὗ [6 ργοποιιη (“ἴο δ᾽ πιοη 
Ῥείογ.....᾿ “ἴο πὸ οἵδοῦ....,)) ϑυρξεϑὶβ 5ΟΠῚΘ 
ἀϊςποίίοη ἴῃ ἴποῖγ ροἶδοθ οὗ Ἰοάξίησ. ΤὍΤδὸ 
το οῖμοῦ οὗ {86 [ογά, τ σαπηοῖ δα ἔογξοίζεῃ, 
νγὰ5 ἢ δὲ [οἤη. 

Τρεῦ δαυε ἰαἀεη] Τδὸ ταρ!ὰ Ὀοϊάποϑβ οὗ 
(86 σοπο]υβίοη 15 οσπατδοίογϑιῖς οὗ ἃ ννοιηδηβ 
ΘΆΡΟΙ παίυγο. Τδο ϑιυδ]εςῖ 15 ἰηάοβηϊίο: ἱξ 
ΤΆΔΥ ὈῈ “ἴἢς [εννβ᾽" (σοτῆρ. ΧΙχ. 4), ΟΥ̓ ᾿ξ ΠΙΔΥ͂ 
6 “1ἢοθ6 ῆο ργονιἀθά [6 ἰοΠΊΡΟΓΆΓΥ χοϑῖ- 
᾿η5-Ὀλςοο᾽" (χίχ. 42, σοϊηρ. ν΄. 15). 

ἐῤε 1ογ 4] Ἐοτ μεῦ ἴθ ἀεδὰ Ὀοάγ 15 58} 
{ΠῸ 1 ,οτά." ΟὐΟμπΊΡ. χῖχ. 42. Εογ ἴδ δ080"- 
ἰδ υ.ι56 οὗ 6 ἴογπὶ 566 'ν. 1, ποῖοδ. 

«υε ἐποαυ πο] ΒΥ ἴδδ ρῥίιιγαὶ Μαγγ ἰΙΔεη- 
ἢι65 βουβοὶ τυ ἢ τἤο56 ῆο Πδὰ 5ἰαγίθα οἡ {86 
Υἱϑιῖ ἢ Πεγ, Τπουρῇ ἴῃ δεῖ 586 δά ποῖ 
νναϊζοα 1}}} {ΠΟῪ σᾶπιο ἴο {π6 ἰοπὶῦ. (ΟΙηρᾶγο 
τ. 1...41 Κπονν ποῖ," ἴῃ σοηηθχίοῃ ΜΠ “ὁ ΤΩΥ͂ 
Ιογὰ," ϑροόκθη ἴῃ ΠΟΥ βοϊϊυάθ ἴο (Ἀρραγεηῖ) 
ϑί γΔΏΡοΓ5. 

8. Το ἔοτπι οὗ ἴπδ ϑοπίθηςσθ 15. ϑίηρὶ Δ ΥΥ 
Οδχργοβϑϑῖνθ. Ῥοῖοσγ δὶ οὔθ ἴδκο (6 ἰοδά 
("ννοηὶ ἑογῃ," δογιϑι) ; Ὁ89 οὐδε" ἀεῤῥίε αἴ" 
ἴδοῆοϑ5 ὨΙΠλ56] ἢ, 85 1ἴ ἡνογο, ἴο ἢ]5 ἀδοίϑινο συ - 
δῆς, ἴδῃ ὈΟϊὮ ἃτα γοργοβοηϊοα οἡ {Πεὶγ νναΥ, 
αηπα ὉΛΟΥ͂ θη Οπἱ ΤΠΟΙ͂Σ ὙΔΥ τἰονδαγχά 
(ποῖ απ εα»ι 10) ἐδὲ “ερωΐοδγε. Οουιρ. Μαῖῖ. 
ΧΧΥΪΙ. 1, ποῖθ. (ΟΟΙΆΡΑΓΙῸΟ ΧΙΪ. 22 ἔου ἴῃ 5ϊη- 
διυϊατ, ἀπά ἵν. 10 ἕογ [86 σοπιδὶηδίίοη οὗἩ δοσ. 
δηὰ ἱπὶρ. 866 δἷβο Υἱ. 17. Εὸγ (6 ἱποιάθηΐ 
σοτρᾶτο [Κ6 χχῖν. 12, ποῖθ, 24. “ 

4. 80 1δεγ γα ὀοἐδ Ἰορεέδεγ) ΤᾺ ΟΥΑΙΪΥ, Βμὲ 
ἐδεγ ὀέφαν ἰο γιωι (ἔτρεχον), [ἐξ ἐφυο ἰοσείδετγ. 
ΜΔΓΙῪ 15 παίι γα! ν ἔογοϊζίθη ἴῃ ἴΒ6 ἀδβοτγιρίοη. 
δὲ [οἤη τεςδ}}ς ἴῃαϊ νυν Ὡϊο ἢ νχᾶβ. πηοβϑὶ υἱνί αν 
ἱπιργοβϑοὰ ὑροη ἢϊπὶ δὲ [ἢ6 {{Π|6. 

414 ομίγμμ] [{|ΊΟΓΑ Υ, γαη οα ἱπ 2οπίὶ 
(προέδραμεν) "πογε φιίεξγ ἐῥαμ Ῥείογ, ἃ5. τὴ 
γΟ ΡΥ πιδη ; ϑἰδσιηρ οἡ ϑυ θην (50 ἴῃ6 
ἴδῆϑε 56 61Ὼ5 ἴο ἱπΊ|0|}}, ΡῬογμᾶρ5 ἤθη ἢ σΑΠΊς 
ἴῃ 5'ψῃϊ οὗ ἴλε ϑερυ οῆγο. 

δ. σ“1οορὶπρ ἀραυη, απαά ἰοοξίηφ 1) ὌΠ 
οὐ κίηδὶ ννογὰ (παρακύπτω), ὙΠϊοῆ 5. ἴδι|8 

ρἤγαϑοά, σου γβ ἴῃ τ. 1α δηά ἴῃ ἴΠ6 ραγδὶ- 
Ε] ρδϑϑᾶζο, [υκο ΧΧΙΥ. 12, Δηα ἀραίη ἴῃ τ Ρεῖ. 
1. 12: [|ᾶ1π|ὴὲ5 1. )λς. ὙΠ6 Ἰάθα Ὡς ἢ [ἢ σοη- 
ΥΟΥΒ 15 ἰῃαὶ οἵ Ἰοοϊκίηρ ἱπίθποΥ νυν] ΘΑΡῸΓ 
ἀοϑῖγο δηὰ οὔογὶ (ΠἰΠοσα  ὀεπάϊπ δε 46) δὲ 
(παῖ ννὩϊς ἢ 5 ῬΑΙΓΔΙΪΥ σοποθαϊθὰ. (οιρρ. 
Ἐςο]ι5. χῖν. 23, ΧΧΙ. 23; ϑοηρ οἵ 50]. ἰ1. 9. 

“44“0] δΒοοῖμ. Το 5:Π10]6 5 χἢϊ ἤθγε (βλέ- 
πει) ἰ5 ἀϊδπιρυϊϑῃοὰ ἔγοπὶ ἴῃς ᾿πίοπὶ τορασγά 
(θεωρεῖ) οὗ 81 Ρείος νγοη δὲ εἐπίογοά (6 96- 
οἰήξῆτει δηὰ ἴῃ [5 ςοπηοχίοη ἰἴ ἰ5 5 σπίβοδηξ 
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ἡηρ 1π,͵ 840} ἴῃε ᾿ἴπεη οἰοίῃε8 ἰγίπρ ; 
γεῖ νγεπῖ ἢε ποῖ ἰῃ. 

6 Ἴπεη Τςοπιοῖῃ δίπιοη Ῥεῖογ [0]- 
Ἰοννίηρ Πῖπι, ἀπά ννεπί ἱπῖο [6 δερὰ]- 
οἢγεα, ἂηά βθοῖῃ τῆς ᾿ἴπὸπ οἱοῖῃεβ 
Ι16, 

7 Απὰά [δε πδρκίῃ, τῃδὲ νγὰβ δδοιυῖ 
ἢϊ5 Πεδά, ποῖ ἰγίπρ νι τῆς Ἰἴποη 

5: ΙΟΗΝ. ΧΧ [ν. 6---Ο. 

οἰοῖθαβ, δυῖ ψνγαρρεὰ ορεῖῃεγ ἴῃ ἃ 
Ρίδος ὃγ [ΕΠ 

8 ΤΠεη ψεηῖ ἰπ Α͵'83ο τῆδλι οἵδοῦ 
ἀϊδεῖρίθ, νυ ἢ σᾶπις ἢγϑὲ ἴο {πε 86- 
Ρυ οῆτε, ἀπά ἢε 8δυν, ἀπὰ δε] ενεά, 

9 ἔογ 48 γεῖ ἴπεῪ Κπενν ποῖ ἴδε 
βογιρίαγα, ἴῃς ἢ6 πιυδῖ Γ86ὲ Δρδ!η 
ἔτοηχ ἴδε ἀεδά, 

τΠαῖ 81 Ϊοῇπ ἀοδβ ποὶ 866 “" ἴὴ6 πδρίκίη,᾽" {ΠῸ 
5118} ο]οΐῃ, ᾿γίηρ δραγί. 

γεί «αὐεηΐ ῥὲ ποί ἐπ) ΑΔ ὨδίυΓΑὶ! ἔθος οὗ 
Αγ 6 νοι] ἀὐτοσὶ ομθ οὗ ἴδθ σμαγδοίοσ οἵ δῖ 
]οῆη. Ηδθ μιὰ δ᾽ γεδαυν ϑϑξὴ δῃηουξὴ ἴο Η]] 15 
8001 νυ ἢ δηχίοιϑ [που ρ 8. 

6. {δε εο»ιεί δ δί»ιοι Ῥείογ] δϑίριοη ῬρΙοΓ 
ΦΠΟΙΘΙΌΣΟ 8160 εο»ιεῖδ, ὙὮΠ6 δὲ [ο πη 51}}} 
ἸΏ οῖΞ οι ϑι46. 

«υεηΐ ἱἰπ|0] αἱ οςσθ ψβουῖΐ 4 ἴοοὸῖκ ΟΥ ἃ 
Ρδι1156. 
απ “εἰ δὲ ἑποη εἰοίῥει {|6.. , από 6 Ὅ6- 

ἨΟ]άΘΌΙ 76ὲ πε ΟἹοΟΌ 5 (Δηά υ. 7) Ἱγίῃε. 
Τῆο δογυρὶ σἤδηρο οὗἨ ἴδθηϑθ πηᾶγκβ ἃ Ὀγθακ ἰη 
[ἢ6 ῥγορτοβθβ οὗ {π6 τῃουρῆϊ. ὙΠῸ δηΐγδηςο ἰ5 
ΠΟΙΙΓΑΡΘΟΙΞΙΥ πηδάθ: {Πθη ἕο ονν5 ἴπ6 δχρετί- 
ὅποθ. Τὴ νογὰά δεῤοίάείδ᾽ (θεωρεῖ, 566 12, 
14) ΘΧργόβϑϑοβ [6 δαγηοϑὶ ἰηϊοπὶ ρᾶΖ6 οὗ (ἢ6 
ΔΡΟΞ[]6 85 ἢϊ5 ογθ ρᾶ5565 ἔγοπὶ ροϊηΐ ἰο ροϊπῖ. 

7. δὲ παράϊη)] Οοπιρ. ΧΙ. 44. 
αδομὲ (ΡΟᾺ) δι: ῥεα4] ὙΠῸ δῦβοποο οὗ 

πὸ πάπα ἰ5 ποῖίςθδθϊθ. Ὅμὸ πιπὰ οἵ [6 
ὙΓΙΟΙ 5 Β]|ο ἡ ἢ [86 τπουρῆς οὗ Ογίβί. 
(ὐοπηραᾶῖο συ. 1ς. 

«ὐγαῤῥεά Ιοσείῥογ ἱπ α ῥίασο ὃγ “πο 1,116- 
ΤΑΙΪΥ, ἀραγὲ ἱπ ὁπ ῥίαςε. ΤὮΘτΕ ννεγο ἢῸ ἴγαςοβ 
οὗ δαϑῖο. ὙΠ ἀδϑογίοα ἰοπιῦ Ὀοτα ἴπ6 τρδγκϑ 
οὗ ροτγίωςϊ σαὶπι. Ὅῆδ ρτάνθ- οοῖμο5 δὰ Ὀθθη 
ΠΑΡ ΠΥ τοιηονοά, νυ ϊςἢ νου δ6 ἃ ψουΚ οὗ 
ἔπιε δηὰ αἰ βηςυ Υ, δηὰ Ἰαϊὰ ἴῃ ἵννο ϑοραγδῖθ 
Ὀίδςθ5. [{ νναβ οἶθαγ ἱβογοίοσε ἴπδὲ 86 Ὀοαγ 
᾿δά ποῖ Ὀδδη βίοϊθη ὈΥ ϑῃοπῖθϑ; 1ἰ νγᾶ8 5ΟΔΓΟΕΪΥ 
1655 οἰθασγ {πὶ ἴἴ πδὰ ποῖ Ὀδθη ἴδκθῃ ἄνγᾶὺ ὉΥ͂ 
ἔπιεηάϑ. 

8. Τρὲη (ἘΆΘΙΣΘΖΟΣ 6) «ὐεπὶ ἐπ απο ἐδαΐ 
(686) οὐῤεγ...71 Ηδ Ὧο ᾿οηροΣ βῇγδηκ ἔγοπὶ 
Θηΐογιης ἴΠ6 στανὸ ψῃϊοἢ δα Ὀδοη πον (ΕΓ - 
ΤΔΙΗΪΥ ἔουπά επηρίγ. Με «ὐεπὶ πὶ... ἀπά “ααὖ 
(εἶδε) ἀπά ὀεϊϊουεά. ΑἸ] 15 ρα ποθ 'ἵπ οὔθ 
ϑδοηΐοηςα νυἱπουτ Ὀγραῖ ΟΥ σἤδηρο οὗ ἔογπι 
(ςοηϊτγαϑι υ. ον Ηὀς “βανν᾽ ννῆδῖ δῖ Ῥοῖογ 
δὰ 5θθη, ἴδ οἶθαγ σρῃβ οἵ ἴῃ τοηοναὶ οὗ {πὸ 
Ὀοάγ οὗ ἴῃ 1,οτά, φπὰ “" θοϊονοά,᾽" 
ΤΠ οχᾶςῖ ἱπίεγργείδίίοη οἵ ἴῃ6 ψνογὰ “"δ6- 

Ἰονθά " ἰ5 ἀϊῆηοιϊ. [1 15 ποῖ ᾿ἰκοὶγ (παῖ ἰξ 
ΤῊΘΔΠ5 5 ΠΊΡΙΥ ““ Ὀο Πονθὰ παῖ ἴῃ6 ὈοάΥ δὰ 
Ὀδθη τεπιονεὰ 45 ΜατΥ Μαράδιθηθβ τορογίθα." 
δυςῇ ἃ Τσοποϊιβῖοι) ννᾶ5 γδῖῃοσ ἃ τηδίϊου οὗ 
πδῖιγαὶ δηα ἱπιπιθαάϊαϊε ἰηέογοποθ ἔτοπὶ ννῆδί 
δ βᾶνν. ΤῊΘ ι186 οὗ ἴπΠ6 ννογὰ δοβοϊ ον σὰ- 
ἔπεσ ροϊπίβ ἴο ἴῃς οδὶπὶ ραϊϊεπὲ δοοορίδησς οὗ 
ἃ ΤΥ ΞΙΟΙΥ 88 γεῖ ἰῃ ρᾶγῖ Ἰποχρ ΔῈ ἢ 61} 

ςοηδάδκηοσο 'π ἴδ ἀϊνίπο ἰονθο. ὙΠῸ {Πγροίοϊὰ 
δίξζη οὗ {πὸ δἴοῃμο γτοπιονοά, ἴπθ δπρίυ 9ερι}- 
ςῆγο, {δ6 γσγανο- οἵ 65 ἰδ βιι γοῖν δὐτδηρεά, ἰη- 
ἀϊοαῖεά δοπιθιίηρ 5111] ἴο ὈῈ πιοτὸ [ΠΥ σἤεννη, 
δηά {πὸ ἀροϑβίὶθ νναϊϊϑὰ ἴῃ {γιβίξι! Ἔχρεςοίδίοη 
ἔογ ἴΠ6 ἱπϊογργοίδίϊἼοῃ. Ῥογῆδρϑ ἴῃ νγογὰ τΠΔΥ͂ 
Ὦδνα δνθὴ ἃ {ΠΟΥ 8θη5ο, δηὰ ἱπιρὶγ {ἰμαὶ 81 
]οδη θοϊενοὰ ἰῇ ϑοπὶθ ννΑΥ {παῖ ἴπΠ6 1 ,ογὰ νᾶ 
ΑἸῖνο, ὙΠοτὸ ἰ5 ἴἢ 15 ἃ ϑῆδτρ σοηΐγαϑσέ Ὀδίννοοη 
οἰ ΒΟ ονθὰ "ἢ δηὰ “Κηενν" ψυμς Υἱ. ὅρ, ποῖο). 
Ιῃ ϑδιυιςοἢ 4 σᾶ96 ἴποτθ οὐρῆϊ ἴο ἢᾶνε Ὀδθῆ ἢῸ 
50ῸΡ6 ἴον δ ; ἴῃς ἔδοϊ 5ῃουϊά ἤάνθ Ὀδθη οὔθ 
οὗ Κηον]οάξο. [ΙΓ [ὴ6 ἀροπῖ]οβ δὰ ΓΌΔ]ΪῪ 
ὀηΐοτοὰ Ἰηΐο ἴΠ6 τηρδηΐηρ οἵ ἴδε ϑδογιρίιΓθβ 
ΠΟΥ ψνουϊὰ μανο Κηόννῃ [πὶ {Π6 1,16, (8}6 
-Ἀαβυγτοσίίοη, οὗ (γίϑὶ ννᾶβ ἃ αἰνὶ πε ποοδϑϑ 
ἴογ ψνῆοἢ ἀδαῖῃ νγᾶθ ἃ σοπάϊοη. Βιυΐῖ 81 
]ομη, {κα {πὸ οἵἴπογ ἀἰδεῖρίεβ. (“ΠΟΥ Κηονν 
Π01), μαὰ ἕδι!οὰ ἴο τοδά ἴμε ἰθϑϑοὴ οὗ τῆ 
ΟἹ Τοβίαπιρηΐ, ἐνθη ὈΥ (ἢ Ποῖρ οὗ ἴῃς 1,οτὰ 
ἰοδοῃηρ. Νονν ἢ6 15 ἴῃ 50ΠΊ6 56η56 ϑεραγαϊοα 
ἔτοπι ἰμθπὶ (δε δεϊευεά ... ἐδεν ἔπεαυ ποὶ). 

9. Σὸν α: γεί ...} Αομρ. [ὺυΚὸ χχῖν. 21: 
Ματῖκ χνὶ. 14. ὙΠῸ Ὀο]ιοῦ τη ἴΠ6 Ἐρϑυττοςίοη 
νν»ὰς ργοάυσοα ἴῃ βριΐθ οὗ ἴῃς τηοϑί Ἴοχηρ εΐδ 
ὈΠΓοδἀΐηθ85 οἡ ἴῃ6 ρατί οὗἉὨ ἴπ6 ἀἰδοῖρ!ο5 ἴο 86- 
οορί 1. 80 ἔδσ ἔγοπὶ θείη Ὀαϑθὰ Οἡ ἃ Ργδ- 
νοι ηϊογργοίδιίοη οὐ βεγιρίυγο, (Π6 ἴαςξ 
1156} ἢγχϑί {Πυπυιπαῖοα [6 ϑοηθὸ οἵ βοτιρίυγο. 
Οομρ. [υκὸ χχῖν. Δς, 4ς. ΤΠο Τδίοῖ ρῥγιοδβ 
Κηον οὗ ἴδ Τογα δ ννογάς 85 ἴο Ηἰ5 τίϑην 
δρδῖη, δηὰ ἴῃ {ΠεῚΓ δα ἴοοὸκ πιϑᾶϑυγος ἴο 
σουηΐογαςϊ ἴΠποπὶ (Μαῖξ. χχνίϊ. 63 ΕἾ, 566 ποίθ), 
ψἢΠὸ {Π6 ἀϊβοῖρ]ε5 ἰῃ {πεῖς ἴον ἔα ]θὰ ἴο 
ΓΟΟΔ]} ἴΠ6 απὸ ννογάβ (Ὁγ {ποῦ σοηϑοϊδίοη. 
ΤΗΐδ σοηϊγαϑι 15 ἃ γονοϊατοη οὗ σπατγαςίοσ, ἀπὰ 
Ψ1}1 6 τεσορηϊϑοα 45 ρσγοίου παϊγ {πι6, ᾿ξ δς- 
σοουηΐ 6 ἴακθεη οὗ ἴπὸ αἰ ογοηξ σοποθρίοηβ 
ἢ ἢ ὈΠΌΟΙΙΘνοῦβ δηὰ ἐἰ5ο!ρ]65 πδὰ οὐ [ἢ6 
Ῥογβοῃ δηά οὗ ἴπς [θα δηὰ οὗ 6 Ἀσϑυτγτοο- 
ἄοη οὗ (τίϑί. 

ὅδε τογίρίμγε] ΘΟ τεΐθγεηςθ 15 ῬΓΟΌΔΟΌΪ ἴὸ 
Ῥς, χνὶ. το. (ὐοπρ. Αςῖβ ἰΐϊ. 4 ἢ, ΧΙ, χς. 
Τῆς Ενδηρο δὶ βρθακϑ οὗ ϑοπὶθ ὄχργοβθβ ἴδϑίὶς 
ἸΏΟΩΥ (ἡ γραφή, ᾿ΠΟπΡ. ΧΥ]. 12, ποίθ), δηὰ 
ποῖ οἵ [Π6 ξΘΏΟΓΑΙ σοπίθηϊβ οὗ κεπρίυγο (κατὰ 
τὰς γραφάς, τ ΟοΥ. χν. 5 {). 
»η 1] ΤὨῊΪ5 ἀϊνίηθ ΠΟΟΟβΒΥ (δεῖ) ἰ5 5πονγη 

ἴο τη πγουξ ἴἢ6 ἰασὲ υποχρεςῖοα ονοηΐβ οὗ 
(ἢ6Ὲ [οτ δ ΘΑΤΗΪ 1; Μαῖί. χχνὶ. ς4; 
Μαγκ υἱϊ. 21: [κ6 ΙΧ. 22, ΧΥΙ. δς, ΧΧΙΪ, 
247) ΧΧΙΥν. 7, 26, 44, (46); [οἰῃ ἰἰϊ. 14, χὶϊ. 
834) ποῖα; Αςἴδ5 ,. τό. 866 450 ἱϊ..4 (ὥρα), ποῖα. 



Ψ. 10---15.] 

10 ΤΠ θη (δα ἀἰβοὶρ]68 γαῖ ΑΥΤΑΥ 
ἃραὶη υπηΐο ΤΠ 6ῖγ ον Ποπηδ. 

11 4 Βιι Μάδιν 8ϊοοὰ ψἱτβουῖ δὲ 
τῆς 8ερι ςῆτε νγεερίηρ: ἀπ 48 886 
ὑνερῖ, 586 βἰοορεα ἄοννηῃ, “πα ἰοοῤεά 
ἰηῖο [πε 86ρι ΓΘ. 

12 Απά 86βῖβ ἔνγο ἀπρεὶβ ἰπ ἢ ϊτε 
8'{τπ|ηρ. ἴῃ οπς δὲ ἴῃε ἢθδά, δηά τῆς 
οΟἴδεγ δὲ τῆς δεῖ, ψψἤεγε τῆς θοάγ οὗ 
[εβ05 Παάὰ Ἰλἰη. 

11 Απά ΠΟΥ 84 υπῖο δεῖ, Νο- 

51. ΙΟῊΝ. ΧΧ. 
ἴλη, ΜΨΗΥ ψεερεβϑῖ τπου ὃ δῆς 5841ἢ 
ὑπο ἴΠεπ, Βεσδυβα ΤἤεΥ ἢᾶνε ἴδίζοη 
ΑΥΨΑΥ͂ ΠᾺΥ [ογά, ἀπά 1 Κπονν ποῖ 
γγῆεγε τΠεΥ ἤᾶνα ἰδία Π1πι. 

14 Ἀπὶ ννῆση 8ῆ6 Παά τῆι 541ἀ, 
8ἢ6 τυγπεὰ Βεγβεὶ θδοΚ, Ὧπα 8ἂνν 6- 
8118 8:2 Παάϊηρ, ἀπά Κπενν ποῖ ἴπδῖ ἰξ 
νγὰ8 [εϑι.8. 

Ις εϑι8 841τἢ υπίο ἢςτγ, οπιδη, 
ὙὮΥ ννεεροϑὲ τποι ἡ ννῆοπι 8εεϊίκοϑῖ 
ἴδοι ἡ 586, βυρροϑίηρ ᾿ΐπὶ ἴο θὲ 86 

14. 7δε γευείαείοη 109 ῥεγιοπαὶ ἰσυε. {δὲ ]ιογά 
ἐγωήσηγες ἀευοίοη (υυ. το---τ8). 

ΎΤἼο ἀοίλ!]5 οὗ (ἢ5 ϑοσϊϊου ἂῖὸ ρϑοι αν ἴἰο 
8.1 ]οη. Ὑπὸ ὕᾶγο ἔδοϊ ἰ5 πηεπτιοποά, Ματίς 
ΧΥΪ. 9. [ἰ 15 οἰρηϊβοδπὶ ἔπαὶ ἴῃς ἤτϑξ πιδηὶ- 
[εςιδλίίοη οὗ ([Π6 Εἴϑθοη [ογὰ ννᾶβ σταηϊοά ἴο 
πὸ ραϊίοης νγαϊςπίης οὗ ονθ.0 [}π {18 5θῆϑο, 
Ῥγον. υἱ. 1, Τουπά Δ ἰ πιο. Ὑῆθ ἰαἷθ 
ἰγλάϊθοη (ϑεάμ]. ὁ στη. Ῥαϑοδ.᾽ ν. χόσ Π{) 
ὙΒΙοἢ τοργοϑοηΐῖς ἴδ Τογὰ 45 δρρϑαγίης ἢγϑες 
ἴο Ηἰ5 τηοῖδοσ σοϑὶβ Οὔ πὸ δι ΠΟΓΥ. 

10. Τδεη δὲ ἀμεὶρίοε «υεπὶ σευ... {δε 
ἀἰμείρίες ἘΆΘΥ οἴοσθ..., 85 Το ηρς τ[πᾶΐ ποίμίηνς 
τῆοτο σουϊὰ ὈῈ ἰοραγπξ ὕροη ἴῃ 5σροῖ. 
Το δηροὶς δίς ᾿δὰ Ὀθοη ϑθθη ΟΥ̓ ἴδῃς 

ὍοπΊδη αἰά ποῖ ἀρρϑᾶσ ἴο ἴπ6 δροϑίϊθϑ.0. ϑυςἢ 
ΤΩΔΙ 5 ΔΈ ΟΠ 5 ΠΟΟΟΘΘΑΓΪΥ οἰΐονν 186 ᾿αννβ οὗ 
ἃ δρ᾿ στιῖυδὶ θΘςσοποσγ. ΟΟΠΊΡ. συ. 12. 

11. Βιω! Μαν»}] νυοϑο σχείυστη. 25 ηοῖ Ὀδθη 
ποῖϊςρά, τοπιαίηθα ἤθη (6 δροβίϊθοβ νγϑηΐ 
ΔΥΑΥ: “ΓΑ 5(ΓΟηροΣ δβεοίίου τνεϊοα ἴο [86 
βροΐ οἣθ οὗ ἃ ὙΘΆΚΟΥ πδίυγο" (Αυρ.). Υεῖ 

ἀϊ!ὰ ποὶ νεπίυγο ἴο δηΐογ ἴῆθ βερυ]οῆτο, 
ουρῃ ἃἵοσ (6 δροϑίίεβ δὰ ἄοῃθ 50θ.ῳὉ. 886 
δοπτπποάᾶ εἴδηάϊηκ (εἱστήκει) αὐ ἐδὲ “ερμΐ- 
εδγε «υἱέῥομΐ, ἱ. ἃς, Ὠοῖθ. 

ἀπά (80) α΄ :ὁε «ὑεῖ, “ὁε «ἰοοῤεά ἄοαυπ, απάᾶ 
]οοζεά...} γυϑὲ 45 88 [οῃη πδὰ ἄοῃε: υ. ς. 

1Δ. “Ἵπά «εἶδ... δὲ ὁπό (006) αὐ ἐδε δεαά, 
αμά ἐδὲ οὐδὲν (08.6) αἱ ἐῤε με |ἰκὸ τῃς 
σΒογυῦπ οα ἴπ6 τηογογ .5θδῖ, Ὀοίννθεη ψἢοἢ 
[80 “1 τά οἵ ποκϑῖ5 ἀννοῖὶ,"" Εχοά. χχν. 22; 
1 5. ἵν. 4; 25. ν", 2: 5. ΙΧΧΧΟῚ, ΧΟΙχ. ἱ. 

“εε|Ὁ] Ὀοδμοϊάοι;, ΒοΙἢ πεῖθὸ δηάὰ ἰη 
΄. 14 186 ψογὰ (θεωρεῖ) 5υρξεδῖβ ἴπ6 ἰάδα 
οὗ ἃ ςιἰθηΐ σοηϊοπιρίαίιοη ἕο ἃ {Ππ|6. 

ἕκυο απφο} (Οομρ. σν. 1ο, ποίΐθ. ΤῊ 5 15 
[ἢ ΟἿΪΥ λξα: γνθογο δηροῖὶς ἅγὸ πηρπιοηθὰ ἴῃ 
1}6 πασταῖίνο οἵ ἴθ Ενδηροὶ σι. (οπΡ. ἱ. ς2, 
ΧΙ!. 29 (Υ. 4 ἰδ Δῃ ΘΑΥΪΥ ᾿ηϊετροϊδ!]οη). 

ἐπ «υδὲ!ε}] Μαῖϊ, χχν!. 1: Μαῖκ χνὶ. ς; 
Αςῖδ '. το. ὙΠ 54π|6 εἰ ριςαὶ ρἤγαϑο 15 υϑο 
Ἀσν. ι. 4. Οοπιρ. Μαῖϊ. χνὶ. 2, δηὰ 
ῬΑΓΔ εἶς, Ἀδν. ἰδ, ς, 18, ἵν, 4, Υἱ᾿΄ ΣΙ, ΥἹΊ, 
9.) 13) ΧΙχ. 14. 

18. δεν “47 ὠπίο δεγ] Τῆθ ργοπουη (ἐκεῖ- 
νοι) πο 5 ππιμς ἣς (86 ὩΔΠῚΘ 

Νγαὺ 7ε:1.--Ν οἵ,. 11. 

ὙὨΙΟΝ 5 ἰηδογίοα ἰῃ τ. Σς, πιδῦκο ἴἢ6 ρϑιι58 
ἀυπηρ Ὡς ἢ ΜδΙῪ τοραγάθα ἴποϑο Ὀοίογο ΠΟ 
σπου ϑροακίηρ. 

ΜάΑγῪ τερεδίβ, ἱὩ ἴνγο 5ἰζηϊβοδηΐ νδγὶδ» 
ἐοπε τς ννογάὰβ θοῇ 58ὴο6 Πδὰ δάγοβοοά ἴο 
{86 Δροβίϊεβ (νυ. 2). [{ 5 ϑᾶϑυ ἴο υηάογοϊαηὰ 
δον (ΠΟΥ νοῦ τοροαϊθα ἴῃ ἤοῦ ποτὶ δρδίῃ 
δηᾶ δρδίη 45 ἴπ6 σιιπὶ οὗ 411 ἢδγ ᾿πουρῃϊβ ; Ὀυΐ 
δῇδ πον 8ᾶγ5 ΜῪ Ζογά (ποῖ “ῤε Ζιογά), δπὰ 1 
ἄποαυ (ποῖ «υὑε ἀποαυ); ἴῃ6 τγοϊδίοη δηὰ ἴῃ6 
Ιοβ5 ᾶἃγθ, ἰῇ ἴ}15 οᾶϑο, τοραγάθα 845 ρεγϑοῃδὶ, 
δά ποῖ ἃ58 βέπογαὶ. ὉπΠὸ ἔπι Αγ Ὀοϊάπ655 οὗ 
86 νυογάβ, βδροκθὴ υἱῖποις 5ροςῖδ] ὀχοϊεπηοηῖ 
ΟΥ̓ δἷαστη, ἤσουν ον [6 νυῇῆοϊο 5οι] οὗ ἴδ 
ΒΡΘΆΚΟΓ νγᾶ5 δυϑογθεα ἴῃ οπὸ οδ]εςῖ. 

Τῆς εχίγεπιθ 53|Π|ρ]} ΟΕ οὗἨἁ Ἀ{Π6 παγγδῖῖνον 
1 πᾶ 6 δάάρά, γοβθεῖβ βοπ)θίῃην οὗ ἴΠ6 
80 [Ἐπλῃ πηδ)οϑίγ οὗ ἴῃ 5ϑοοπθ, ὅΤΠδ ϑθηΐθησοβ 
ζο ονν νϊδουϊ ΔΩΥ σοππηθοίίηρ ρδγίῖς]ος 111} 
υ. το. (ΟοινΡ». ς. χν.) 

14. ἤῥοι (οταῖξ “1η4ὴ “δε δαά ἐδὼ ταἱά, 
δε ἐωγπεά...} 85 ἀπ] πρ ἴο σοπέπιυο ἃ σοη- 
νογβδίοη νυ ἢ ργοπηϑοὰ πὸ μοῖρ. ὍΘ νἱϑίοῃ 
οἵ δηζοὶβ τηλίκος ἢ0 ἱπιργοβϑίοη Ὡροὴ δογ. ΚΝ Ὲ 
σΔ ἱπηΔΡῚη6 4150 ἴηδῖ 86 Ὀδθσᾶπιὸ σοηπεοίουβ 
οὗ δηοΐμογ Ῥγεόθθῆςθ, ἃ5 νγὰὲ οἴϊθη ἤδεὶ ἴπῸ δρ- 
Ῥγοδοῖ οὗ 4 νἱ βίου ψιποιΐ αἰ 5 ΟῚ ϑδοίηρ, 
οὐ δοατηρ πἰπι. [ἴ ΠΙΔΥ 6 ἴοο ἴδαῖ ἴἢ6 
ΔηΡΕ6|5 Ἰοοκίηρ οννατάς (Π6 1,οτὰ 5ῃονυθα 50ΠῚ6 
οἰζῃ οὗ Ηἰ58 σοπιίηρ. 

απά ““ευ...} δηὰ Ὀομοϊάοίι... Οοπρ. νυ. 
ό, 12. 

ἐπεαυ ποῖ] 886 νγβ ργε-οσουρίοα ν ἢ ΠΟΓ 
οὐνη τοἤοςοπ5. ΨΚ ὲε 566 {παῖ οἷν εἰς ἢ ννὸ 
ἢᾶνὸ ἴῃ6 ἱηνναγά ρόῦγεσ οὗ ϑεοείησ. ΤΙ] ΜΑγΥ 
νν25 ρῥἰδοθὰ ἴῃ δοπιθι πηρ οὗὨἨ βρί γ[}4] ΠΑΓΤΠΟΠΥ͂ 
ἢ τη)6 Ἰ οτὰ 8.6 σου ]Ἱά ποῖ τοοορτίϑο Ηἰπ|. 
Οοπρ. [υκε χχίν. τό; Μαίϊ, χχυ!!. 17; οἢ. 
ΧΧΙ. 4. 

158. ὙΠΟ ἤἢγϑὶ νογὰς οὗ ἴδε 1 οτά, Η!5 ἢγξῖ 
τοσογάοε ψογάς δῇοι ἴθ Ἐουγτοοῖίοη, ἃἴὸ ἃ 
τοροι τίου οὗ ἔπ δηρθ}᾽}5 ννογάβ, Ὀυϊ νυἱτῇ δὴ 
ἱπιρογίαπξ δά ἀϊίοπ. Ηδς Υ ἰπϊογργοῖβ 1πῸ 
τοί οὗὐ [86 ΤΟΌΓΠΟΥ ϑκίηρν, ἤῥογι 
“εεξοιί ἰδομῇ 886 ἢδλ8 Ἰοϑδῖ βδοπὶὸ οπθ (ποῖ 
βοιηθίῃίηρ ; 1. 28). 

δὲ φαγάεπογ} δὰ τποτγείοτε ἃ ἐγιοπά, Μαῖξ. 
ΧΧΥΪ. ὅο; ςοἧἢ. χίὶχ. 4Σ ἔξ. ὍὙδα οοηπ)εσῖυτο 



292 στ. ΙΟΗΝ. ΧΧ, Ἴν. τό, 17. 

ρΑτάεποτ, βαῖ ἢ ὑπῖο ἢΐηι, δῖτ, του 886 τυγηεά ἤεγβοὶέ, δηδ 84: υηῖο 
δᾶνα δογπα ἢἰπὶ ἤξηςε, ἴ6}} πα νγῆεγε ἢΐπι, Βδοθοηὶ ; ψ βοῇ 8 ἴο 88γ, 
ἴῆου Παϑὲ ἰδία ἢϊπι, δπὰ 1 ν}}}} ταίκα 
ΠἰΠὶ ΑΥΨΔΥ. 

Μ,λδβἴοσ. 
17 |6808 8411 υπῖο ἢεγ, Τούς 

16 6508 861} υπίο πεῖ, Μίαγγ. πιὲ ποῖ; ἔογ 1 δπὶ ποῖ γεῖ δϑοεηάεά 

νγϑ8 ἡδίυγαὶ, Ὀοΐῃ ἔγοπὶ (ἢ6 ὑΪδοθ δηὰ ἔγοῖι 
[6 Ὀπ16. 

ἐγ τοι (οταρμδῖς; “1 ἴδου δηά ποῖ ουγ 
ΘΠΟΠγῖ65,,,) δαυε (μ886}) δογηρ Ηΐ»... ΗΣη... 
Ἡ"»η) ΜάΑΥῪ τᾶ ὯῸ δηϑινεσ ἴο ἴδ6 Πα ΌΪΓΥ. 
Ηδὸογ Ὠοατί 15 50 [}}} οὗ ἴθ Ῥεύβοη ἴο ννῇοπι 1ἴ 
γείεσσοα (δὶ 5ῆε δβϑιιπιθα ἔμπα Ηδ 5 Κηοννῃ 
ἴο ΠΟΙ 4υσϑί! ΠοΓ: ἐὁ ραίδηη ΟἹ ηΌι15 6556 σγθάϊξ, 
υοά ἃ 5110 οογάδ πος δὰ πηοιπθηζιπὶ γτοσθάοτο 

Ῥοίοβι " (Βογη. "Ἶἢ (ὐδηΐ. ν11. 8). ὙΠ ἴγδιῖ 5 
ΟΩΘ οὗ [ἢοϑο ἀϊγοςΐ τοβοσξοῃβ οὐὗἨὁ [πὸ ννϊςἢ 
τολῦκ δ1 [ὉΠη᾽5 Οὐοβρεὶ. 

απά 1... Ι(ονὰ τᾶ κεβ ΠΕΣ ϑίγεηρτ ἢ ἀρροᾶγ 
ἴο Ὀ6 ϑυβῆςϊεηί. 

16θ. δ'ηνε πιυδῖ ϑδιιρροθα ἃ ϑηογί ρᾶιι96, 
ἀυτγίπρ Ιςἢ ΜΑΓΙῪ ταϑβιιπΊθ5 ΠΟΙ ἐΟΥΠΊΘΓ ροβὶ- 

. Το, δηὰ γεσθινὶηρ ΠΟ δῆϑινοσ, Ὀδοοιηθ5 Ἰοϑβῖ ἴῃ 
ΠΟΥ βυίεξ ρα, Δ ΏΙ]6 5ῃ6 5 ἴΠ:15 Ἰοβῖ [65:15 
ες (Δ]]δῖ ἢ ΘΓ ΟΥ̓ ὨΔπ16,᾽") ωγγ (Μαριάμ); «πὰ 
ἴῃ (ῃαὶ αϊγοςῖξ Ῥουϑοηδὶ δάάγοββ ἀννακθηβ (ἢ 
ἴγυς 5617 ({ὺΚ6 νὴ. ἃ; Μαγκ χνὶ. 9). νδαῖ 
186 ννογὰά οὗ σοπιπιοη ἱπίογοϑδὶ (φυογηαη) σοι]ά 
ποῖ ἀο, πε ννογὰ οὗ ἱπαϊνίάυ 4] σγτιραῖῃυ ἀοα5 
δῖ οῇςθ (οοπΊΡ. ςἢ. Χ. 2). 
δε ἐμγηπεά ) οπσθ ἃρϑίη (25 Ὁ. 14), Ὀυϊ 1ἢ15 

πιο ἢ ἃ οἶθᾶγ ἀησννεῦ οὗ γονογθηΐ γοοορπὶ- 
ὕοῃ, σπά ταἰδδ μπίο ῥίγει) 1ὰ ἨΘΌΤΣΟΥ, Καόο 
δοπὶ, Μασίεν (Τ ϑλεϊιογ). Υεῖ ἴπ6 ἘΕ16, νυ ἢ1]}6 
1 τουθαὶς Ποὺ ἀενοζίοῃ, γονθαὶβ α͵ϑο {ῃῸ ἰπι- 
Ῥογεεϊίοη οὗ με 1} (ςοπίγαϑι Ὁ. 28). 

Διὰ ἨΘΌΣΟΝΥ) Ὑ8Πὲ νΟγὰδ τηιϑὶ Ὀ6 δα ἀδὰ 
ἴο ἴδ ἰοχ, ἼΠ6 οχδςῖ ἴοῖτῃ ἰῃ [Π6 οτἱρίπαὶ 
ἰοχὶ (Ἑβραϊστί) 186 ἔουμαά ΟΠΪΥ ἴῃ δὲ [οΠη᾽5 
Οὐοϑρεὶ δπὰ ἰῇ ἴπ6 Αροσδῖίγρϑο. Τῆδ ποῖϊςς οὗ 
[ἢ15 ἀθίδι! ἔογ Οτγεοῖς τεδάεγβ 566 ΠῚ5 ἴο τηδσὶς 
Οἰοασγ ννῆδῖ νὰ ἴη6 ἰδηρυᾶασο οὗ ἴπ6 πιοκῖ 
ἱπΈπιδῖο ᾿Ἰηΐεγοοιγϑθο οὗ ἴῃ 1,ογὰ ἀπά Ηἰ5 ἀϊ5- 
εἰρίεβ. Οοιῃρ. Αςἰβ χχὶὶ. 2, ΧΧΥΐ. 14. 

Ἀαόῤῥοπὲ (ΒΔΌΘα51}} Ὑπὸ νογὰ οςουτῖβ 
450 ἰπ Ματγκ Χ, «1. [{|5 5: ΓἹΟΕΥ “τὴν Μαβῖου," 
Ὀυΐ, 85 ἰη ἈδΌΌΙ, [6 Ῥγοποιηιηδὶ ΑΒχ οραϑρὰ 
ἴο δᾶγνο ΔΗΥ͂ ΨΟΓΥ αἰβιϊης ἔογοθ. Ηδοτγθ οἠ]γ ἰ5 
τῃε ἴοεττῃ ““ Μαςῖογ᾽" δρρ θὰ ἴο {πὸ 1,οτά δὔδογ 
ἴΠ6 Ἐσδουϊγοςῖίοη. ΤῊ οχᾶςῖ ἴογπὶ (31, ΟΓ 
33) [5 υϑεὰ 45 ἃ {{Π|6 οὗ τεβρθοῖ ἴῃ ἴῃε Τατγ- 
ξυτ5 (Οεη. χχὶϊ. 1:9). ὙὍΠὸ ἱπίεγργείδιίοη 
ς Μαᾳβῖεγ" (διδάσκαλε), νν»ῃϊςἢ 15 Δα δὰ ὈΥ ἴπ6 
Ἐνδηροὶϑῖ, Πχοβ ἴη6 τηθδηΐηρ, πὰ οχοϊυθβ 
ἴη6 ΒΙΣΏΘΓ 86η86 οὐ “"1ἴη6 ἀϊνίηο [οτὰ " (2 
ΝΌΟΣ), Ὑνςἢ Π45 Ὀδδιι ϑογηδί 65 ρίνοη ἴο ἴξ, 
85 ἰξ τἴ ὀχργεβϑθὰ ἃ τεσορηϊξίοη οἵ ἴῃς [οτά 5 
Ὠἰρδοῦ Ναίυτο. ὙΠ ῥτοβογνυδίίοη οὗ πὸ ἔόσγηὶ 
5. οηβ οὗὁἩ ἴδοϑβὲ {π{{|6 ἴουισ 65 νυ ς ἢ βίδιπηρ τδ6 
Ἐνδηρο δὲ 85 ἃ ἴον οἵ ῬαἹεβεϊπε (εἰ ζϑοῇ, 
. Ζίβεγ. ἢ. Ἰαΐπογ, ΤΉΘΟΪ.᾽ σ8γ8, 5.2). [ἰ ἰδ 
δ:.ὰ {δὶ [Ὠ6 ἔοστῃ ρῥγεϑογνοὰ ἰῃ ἴῃς οτίρίηαὶ 

ἰοχὲ (Καῤδῥιωτῖδ, τ Ὠϊς δᾶ5 οδὰ ᾿οσδὲ ἴῃ 186 
γυϊξαῖε ἀηὰ Α. Ν'. (Καῤῥοπῖ), να “’" ΟΔ] δὴ " 
(Βδτίεδες, " 1ρηγῦ.᾽ 8 64): 1Ε 15. Ὀδ6 50, 186 
ἴγαῖὶ 15 πιοσε δἰ σηϊβοδηΐ, 

17. Τομοῦ νι ποῖ; 7 γ 1 νι... ΤῊΣ τοσγάς 
ΠΏΡΙΥ, δῖ ἃ ἔδνν σορίεβ μετὸ δίδϊε ὉΥ͂ δῃ 
ἱπτογροϊδιίθα οἰδιιϑθ, [δὲ ΜΑΓΥῪ ϑίδγιοὰ ὰρ δηά 
Τὰη ἴο (ΕΟΠγΞί, ρεγῆδρθ ἴο οἷδϑρ Ηἰ5 ἔεεῖ 
(ςορ. Μαῖίξ. χχν, 9), δηὰ ἴῃς οχδἼοξ ἔοπῃ 
(μὴ ἅπτου) ἵτρ}165 ἤυγῖ μοῦ ἴπδὶ 5Π6 ννᾶϑ 
ΤΟΔΑῪ ΟἸἰπρίηρ ἴο Ηἰπὶ βοὴ Ηδ βροκο, 

Τἤυ5 5806 οχργεβϑοὰ ἴῃ ψψογά ἂπά δςεὶ ἴδἊ 
Βίγοη ΡῈ δηὰ {πῸ δι! υγὸ οὗὨἨ Ποῦ ἰονθ, ννῆϊοἢ τῃ6 
Ιιοτὰ ἀἰϊδοϊρ πο δηά γαϊιϑοὰ ὈῪ Ηἰ5 δηϑινοσ. 
ὙΠΟ γοάϑοη ὈΥ νυν Ὠϊοἢ {πὲ 1 οτὰ Ἐποοκοὰ [815 
ἐχργοβϑίοη οὗ ἀενοίίΐοῃ Ἵσδὴ ὃδ αἰ δου ΠΕΥ δρ- 
Ῥτθῃοηάρά. ὙΠῸ “Γ᾽ ΠΊΔΥ τοῖογ (1) ἴο [86 
ὙΏ0]6 βοηΐθπος ὑν ἢ] ἢ ἐΟἸ]οννβ (1 αν ποῖ... γοων 
Οοα). οὐ (2) ΟΠΪγ ἴο ἴπε ἤγϑί οἴδιιϑὲ (1 ὧ»ηε 
ποῖ... Ἑαδόγ). ἴῃ ἴῃε ἢγϑὲ οδϑὲ ἴπε ἱτηπλποπῖ, 
[που ποῖ γεδ]ιϑοά, Αϑοθηβίοη οὗ ἴδθ 1 ογτάὰ 
νου ὰ ὃ6 τεραγάθα 45 ἐοσθὶ ἀάϊηρ (6 οἱά ἔογπιβ 
οὗἁἨ ΘΑΥΤΉΪΥ Ἰηἴογοοῦγϑθο, [ἢ {8Πδ βοσοπὰ Ἵᾶϑε ἴῃ6 
᾿Αϑοθηϑίοη ὑνοι]ά Ὀ6 ργεϑοηϊθὰ 45 ἴῃς ὈορΊ πηϊης 
δηά Τςοπαϊξίοη οὗ ἃ πὸνν υπίοῃ. ὙΠῸ ἰδίίογ 
5665 (0 6 ὉΠΗ 65 ΠΟ ΔὈΥ ἴΠ6 Γὰδ νίονν, δηὰ 
4115 'ἰῃ ἢ ἴΠ6 πλογαὶ οἰγουπιδίδηςεβ οὗ πὸ 
Ἰηοϊάθηῖ. Μδγγ ϑιιϊβειτυϊοὰ 4 Κηον]εάρε οὗ 
πο Ὠυπιδηϊυ οἵ ΟΠ σῖβδι ἔοσ ἃ κποιυν)δάρε οἵ Ηἰς5 
ψΠοΪε Ῥεσβοη: “ Οποά νἱάεβ ἤος 50] τὴῈ 
6556 Ῥυΐδϑ : Π0]1 πη6 ἴδηφεγο" (Αὐξ. “1η [οἈ.᾿ 
ΧΧΥῚ. 3). ὅ86 (δουρῃϊ [παῖ 5Πὴ6 σου]ά ΠΟΥ 
ΘΠ]ΟΥ͂ Η! 5 τεϑίογοαὰ Ῥσόϑεησθ 85 δῇ ἴδῃ ἂἃρ- 
ΡΓθμοηάοα 1ἴ. ὅ8ὅ86 δϑϑιιπιθὰ τηδὶ ἴΠ6 τσοΐζυση 
ἴο πε οἱὰ 116 ἐχῃαυβίεὰ {π6 οχίθηξς οἵ δοσ 
Μαϑίογ᾽β νἱσϊογσυ οὐδ ἀθαῖΐῃ. Ὑογοίοσο ἰῃ 
Η!5 τορὶν Οσίϑὶ βαϊὰ : ""Ὧο ποῖ ο)ϊηρ ἴο πιο, 
ἃ5 ἴξ ἴῃ τηδὲ νη οἢ [4118 ὑπάθσ ἴΠ6 ϑεπϑοβ γοὺ 
Οδἢ ΠΟΥ͂ ΠῚΘ 8ἃ5 1 ἃ1ῦ:; ἔογ μεοῖθ 15 γδῖ 50ΠΊ6- 
τις Ὀεγοπάὰ ἴἢ6 ουννατὰ τοβιοσγαϊίοη ἴο οασττῃ 
ὙΠ ἢ πιιδὶ Ὀ6 τοδὶ ἰϑοά, Ὀεΐοσο {μαι ἔθ ]ονν- 
5ῃ]0Ρ ἰοννατάβ νῃϊοῆ γοὺ τος οἂη δ 
οβἰδ Ὁ} 5 θὰ 45 δϊάϊηρ. 1. 2»η ποί γεῖ αϑοεπάρα 
0 ὍᾺΔ9 Ῥδαῖμοσ. ὉνΏθη (ἢαί ἰαϑῖ {ΠῸΣΤΩΡἢ ἰ5 
ΔΟσοΟΙΊρ Ι5ηθά, {Π6η γου 7111 θ6 40]6 ἴο Θῃ)οΥ 
[(Ὧ6 σοπηπιυηΐοη ΏΟΒ ἰβ 85 γϑῖ ἱπηροβϑιθ]6 
( 51. ᾿δηρίτογ δὺ 115 4 φυϊθυι5 Ὀδπδ ἰδηρίτιγ, 
ἀϑοοηάθηβ δὰ Ῥαΐσοπι, πηᾶηθηβ οὑπὶ Ρδῖγο, 
86 40}.4}15 Ῥαίτ].᾽ Αὐκ. Δ 4). Μοδηνις, τἢ}5 
15 ἴδε τενναγὰ οἵ (ἢγ ἴον, τῃδὲ δου 5ῆδ!ε Ὀθὰτ 
ἴΠ6 τηοβϑαρὸ οὗ ἰἢδ σοτηΐης δηά πιοῖὲ ρ]οῦοι 
οσἤδηρο ἴο ἴποβο ἴο ννῃοπὶ ἴμοιυ ἀϊάκι Ὀδαᾶσ [86 
Εἰἀΐηρ8 οὗ νυῆδῖ βοειηθὰ ἴο ὃ6Ὲ ἴῇγ 1055 δπά 
1Ποῖγβ." Οοιρ. Βεγῃ. ἐϑογτη. ἰη (δηϊ.᾽ ΧΧΧΙΙ͂. 
οἵ. ὝΠΟ 5ριγιίυδὶ ἴειροσ οὗ ΜδγῪ τ ῖ}} Ὀς 
δέῃ ἴἰο δε ἴῃ οχδοῖ ορροβίϊε οἵ ἴδμαὶ οὗ 



γ. 18, 19.] 

ἴο ΠΥ λίπα: Ὀυζ ρῸ ἴο ΠῚ Ὀγεῖῃγεπ, 
πὰ 54ΔΥ ὑπο ἴπαπι, 1 ἀβοεηά υπῖο 
ΤΥ ἔλίδεγ, ἀπά γουγ Εδίπεγ; δηά 10 
ΤΥ Οοά, ἀπά γουγ οά. 

18 Μδιγ Μδράλίεμε οδπιε πὰ τοἹ]ά 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΧ. 2) 

της αἰδβοὶρ᾽ε5Β τῆδι 8η6ε πᾶ βδβεῦ τῆς 
Ι,ογάὰ, απ ἐῤαὶ ἣῈ ἢδὰ βϑροκεη τῃεβς 
τῆ! ηρ5 πο ἤΘΓ, 

Ιο 4 “ΤἼποη ἴδε 84π|6ὲ ἀδ 
ἐνεπίηρ, δείπρ τῆς ἢγβθε ἀκγ οὐ τῆε ἦἢ 

ὙὝΒοπιδθ. 5816 15 βαίἰβῆοὰ υνἱβ [Π6 δδγί 
ἔοιπῃ ψνῃοἢ 586 γεσορηϑε8. Ὑποχηδβ, μανίην 
τπουρδς τμδὲ [Π6 τοβιογδζίοη οἵ ἴδε φασί ]γ 116 
νν85 ᾿πΠΠρΟββ Ὁ]6, γίϑος ἔτοπὶ ἴμ6 τοσορηϊίοη οὗ 
[86 ΘΑΓΙΏΪΥ ἔογπλ ἴο ἴμο ἔμ 1|6ϑὲ δοκπονοάρ- 
τηθηῖϊ οἵ ἴδ αἰ νῖπο: ν. 8. 

0.06] Το ἰάδα ἄρρϑαῖβ ἴο 6 μδῖ οὔ 
“ Ποϊάϊηρ," ἴῃ (ἢε ἀοϑῖγο ἴο χείδίη, δηὰ ποῖ 
οὗ ““Τουοδίηρν " ψἱ ἃ νἱονν ἴο δϑοοογίδίη ἴῃ 
σΟΥΡογθαὶ το] οὗ (6 Ῥγέϑθοησςε ἴὐπάοσ 
οἵδε οεἰγουπηϑίδηςεβ [6 [ογὰ ἰην θὰ [6 
ἀϊβεῖρίεβ ἴο "" μβαηάϊε" Ηἰΐἴ8 Ῥεοβοη: [ωκ6 
Χχῖν. 29, Ὁ. 27} ΠΟΠΊΡ. Σ [οἢη 1. 1. 
7 Ἐαϊδὲγῦὴ ὙἸμο τηοϑὶ ἀποίοπὶ δ ΠΟΙ [165 

οχϊο {Π6 ργοηουηῃ, τεδάϊηρ 89 Ῥαῖμοσ. ὍΤὴδ 
ΕεΏΘΓΑΙ ςσοποορριίίοη οὗ Εδιμεγῃοοά ἰ5 ρίνθη 
ἢγϑί, δπὰ 1}}18 15 δἰϊεογνναγάβ ἀθβηθά δηὰ εἐϊ5- 
Ἐηρυ 5ῃθά. 

δμέ κο 10 »ρ ὀγείῤγεηι...) ΤΒθ πὸνν [1Π]6 
(Μαῖξ. χχνῆὶ. τοὺ ἴο!οννβ ἔγοπιὶ ἴἢθ 96 οὗ 
ἴΠ6 ννογὰβ “"1ὴθὸ Εδίποσ." δρίπῖυδὶ τοϊδιοη- 
5ῃἢϊ]ρ8 ἢονν ἴδκα [δ ρῥίδοθ οὗ πδῖιιγαὶ γεϊδι!οη- 
85ὴ1ρ5. Οοχῃρ. χΧίχ. 26, ποίο : Μαῖϊ. χιϊ. 48 
Τῆ6 01|6 οσσυῖβ ΥΟΥῪ 5ἰζη! ποδ ΠΥ ἴθ τδ6 
τεσοτά οὗ {πὸ ἔγϑε δοϊΐοῃ οὗ ἴῃς ΟἸ γβιϊδῃ 
βοςσίεῖγ : Αςἰβ ἡ τς (ἐπ 2δε νράηὲ ἡ ἐδὲ 
ΒΕΕΈΒΕΕΕΙ 

Ϊ «-οπά...1 Νοῖ “1 58}.4}} δϑοθηᾷ,᾽" θυϊ “1 
ἃπὶ ἀϑοθηάϊηρ.᾽" [Ι͂ἢ οπα 86η96 ἴδ σῆδηρε ΞΥΠ|- 
ὈοΙΙΖοὰ ὈΥ ἴπ6 νἱϑίθῖς Αϑοθηβίοη ννᾶς Ὀοίηρ " 
ὙΓΟΌΡΏΣ ἔογ (6 δροβίίθοβ ἀυγίηρ [6 ἴοΓΥ 
ἀλγβϑ, ἃ5 (ΠΟῪ φυδάυδι Ὀθοδπιθ [πι}Ἰτϑοὰ 
ν ἢ (Π6 ρῥῃοποπιθηδ οὔ (τσ 5 μι ρθογ 1,1{6. 

ἼΠ6 πιοϑϑᾶσο Πὶςἢ ΜΑΓΣῪ ννᾶ5 οἰαγροὰ ἴο 
ὉΘΔΓ νγὰβ ΟὔΘ Οὗ 3 ρΡγΟΠΪθ6 845 ννὲ}} 45 οἵ [ι]- 
ΒΙπιοπί. Οτϑδὲ εἰά ποῖ 54Υ “1 ἤδνθ τίϑθ 
δξαῖη,." 245 ᾿πουρὰ ἴῃ6 ἀϊϑοῖρ]65 σου]ά 45 γεῖ 
πηάἀογοιδηὰ πὸ τηθδηΐηρ οὗ ἴπὸ ννοτάβ, θυϊ "1 
ϑοοηα." Τὸ επὰ ννᾶ5 ποῖ ἴο ὃὈ6 ρταβρϑά γοί. 
Τῆς Ἀοϑυτγγεςίίοη ννᾶ5 ἃ ὈΘΡΙΠηΙηΣ 85 ννε]ϊ 45 
ἃ [18] πηοηΐ. 

μπίο γπῦ Ἑαϊδεγ, ἀπά γον Βα δεγ}] δ νψἴο 
ἰ5 ἐδε Βαίδεγ 18 ἘΔΊΠΟΥ οἵ Ομ γιϑὶ δπὰ Εδῖποσ 

ΟΥ̓ πῆδῇ ἴῃ αἀἰξεγοηϊ γα; οὗ (ἢ γιϑῖ " ὨδΔίΓΟ, 
οὗ πῆθρὴ ΌΥ τᾶσθ.0 Απά Ἰυ5ῖ 45 ἴθ ἰ ογὰ 
βοραγαϊοά Η πη ϑο] ἢ ἔγοση ποθὴ 816 Ηδ δἷ- 
ππηθά Ηἰβ ἴσυς Ηιυμπιδη! τ ΟΥ ἰδκίηρ ἴο 
ΗἸπιβοῖε {π6 Ἐ1|6 οὗὐ "ἴῆὸ δοὴ οὗ Μάδη,᾽ 50 
Ὦσθγθ, ψ ἢ} 6 Ηδ αἴττηβ 1Π6 ἴππι|6 ἀϊνὶης 830η- 
5} οὗὨἨ δεϊϊενοτβ, Ηθ ϑοραγαίοϑ {ΠΕ Γ ΘΟ 5ἢ]Ρ 
ἤἴτοπὶ Ηἰ5 οὐνῃ. Οομρ. Ηδθῦδγ. 1]. τσ ; οπι. 
ΥἹΙ, 29. 

ἢ) Οοά, ἀπά γοὼγ Οοἦ] ἴπ ἩΗΐδβ8 ρετγίοςξ 
ΠυπΊΔη ΠΥ ΟΠ τσὶ βροακβ οἵ πὸ ῬδίΠοι 45 Ηἰ5 
Οοά: Μεῖί. χχνῖ!. 46. Οοτῃρ. ον. 11}. 2, 12 
(οὶ ἰἱ. 7). 

[Ι͂η [86 δρίϑι!ἰεβ οὗ δὲ Ῥδὰὶϊ ἴδο ςοιηρουπὰ 

116 “16 Οοὰ δηά Ἐδίδογ οὗ οὖγ 1, οτγὰ 6ϑ811.5 
ΟἸ ΓΕ" 15 ἠοῖ υπίτραιοπί: ἔοπι. χν. 6; 
2 Οογ. ἰ. 3, χὶ. 41; Ερῇ. ἴ..3. ΟοΙΏΡ. σ Οος. 
ΧΡ. 24. ᾿ 

18. εα»ιὸ απᾶ ἰοἰά] οοσαοῖῃ πὰ 9119 1}. 
ΤΠ οχδοῖ ἔοττῃ οὗ ὀχργεβϑϑίοη ἰ5 γοιηδυκδΌϊο: 
ἐς σοΟΙΏ6 (ἢ [6]ΠἸπρ᾽ (ἔρχεται... ἀγγέλλουσα), ἀπά 
ποῖ ““ πανίηρ ΠΟΠΊΘ (ΟΥ̓ σοπιίηδ) (6}1εἰἢ."} ὙὨ6 
ΘΠΊρΡ 4515 ἰ5 [ἤγοννῃ οὐ Μασγγ᾽ 5 ἱπιπηθαϊδῖθ 
ἀεραγίισο οἡ ΠΟΥ πηϊϑϑίοῃ. ΕῸΓ [15 ρυγροϑδ 
516 νν258 ΓΟΔΟῪΥ͂ ἴο ἰεᾶνα ἔπὸ 1ἃ,ογὰ ἂἴ οῆσθ. ἴῃ 
(ἢ6 Ὀεδέ δυϊοῦ!ε5 ΠΟΙ ψνογὰβ ἃΓ6 ΡΑΙΤΥ 
ἀΐτοςξ δηὰ ραγ οδ]ψυο: δε... εἰ εἰ, 1 
ἼανΟ Β60Σ 266 7ογά, αππ ἸΟῪ ἰδαῤ δὲ Βα1ἃ 
ἐῤε!ς ἐῤίηψ! μπίο δέν. 

4. 12ε γευεία! ον το αγγμ ἀμερίεσ. Το Σιογα 
3:1 σε: ῥέαες ἀπά σωϊῥογὶΐ7 ο ΗΝ :οεἰε! (υν. 

19---23). ; 
ΤἼς ἀεῖλι:]5 οὗ [ἢ]5 ϑϑοϊίου ἃῖὸ Ῥϑοῦ Αγ ἴο 

δῖ οδη----ἰῃὸ οἰοϑοὰ ἀοοῦβ, ἴῃ6 ἔδραγ οἵ Π6 
]εονν8, ἴθ δῦϑθοηςθ οὗ 881 Τ Βοπιᾶ8, [ἢ πη βϑίοῃ, 
(Π6 Ῥγοπηῖϑο : δυῖ {Π6 ἔδεϊ οὗ 6 ἀρροάγδηςθ ἴο 
[ἢ 45ϑϑοτη δ] οὰ ἀἰθοῖρ]65 ου ἴμ6 ὀνθηίηρ οἵ ἴδ 
ἢτϑὶ Εδϑῖογ ἀδύ 15 τοοογάθαὰ ὃν 81 16, χχῖν. 
26, δηὰ 81 Μαῖκ, χνὶ. 14 (ἀνακειμένοις). 
Το οἰδιιϑεβ ἰῃ δῖ [ὺκ6 θὐ φἡ πθονε ΘΒ 

πιοϑὲ οἰ βου ἢ δῖ []οδπ (1υκὸ χχῖν. 26 ὁ, 
40) ἅρρθᾶγ ἴο ἢᾶνδ Ὀδθη ΥΘΓΥ ἘαΥ]Ὺ [Δροϑῖο]!ο] 
δα! Ἰοπ 5 ἴο ἢϊ5 ΟΥ̓ΣΊΑ] ἰοχί, 

19. Τδὲη δὲ “ανιό ἄαγ. αἱ ευερίηρ, ὀεὶηρ 
ἐδε ἥγι 4αγ..}1ὺ ὙὝΏΘΩ ὈΒοΙοζοσο 1 τ͵88 
οὐκ ὁπ Ὁ δ᾽ ἀδύ, [0 ὥχαὺ ὅδ γ.. 

Το ἔοττῃ οὗ ὀχργοϑϑίοῃ 15 5 ΠΡ ΌΪΑῚΙΥ ἐ0}} δηὰ 
ΘΙ Ρἢ δίς, 
θη ὑμποσοίοσο..} ὙΠδ ἀρρθάγαποθ ἴο 

ΜαγΥ Μαράδίθῃθ ννᾶ5 (50 ἴο 5ρ64Κ) ποοϑϑ- 
ΒΔΙΓΠΥ συρρίεπιοπίοα ΌΥ Ὧη ἀρρϑάγαπος ἴο ἴδ 
Ομυτςοῦ. ὙΠ6 ϑόνογδὶ γονοἰδίϊοηϑ ἴο παν! ἀυ.4}5 
([μκ χχῖν. 321. 34) ρΡγεραγοά 1Π6 νγᾶὺ ἔοτ [ἢ 15 
τηδη  οβίδίίοη ἴο ἴῃ6 ὈΟΩΥ͂ ; δηὰ γζᾶνθ οσςδϑίοῃ 
ἴοσ ἴδ γραϊπογιηρ οὗ ἴπε ἀϊϑεῖρίοβ. [ἰ Ἴσου]ά 
ποῖ Ὀυῖ Ὀ6 (ῃδὶ ἴδ ΓΙ ηζ5, νος ἢ πλυσὲ ἤᾶνο 
Ὀδοη βργεδὰ τγου δῇ [Π6 σοιηράηΥ οὗὨ δῬεϊΐονοσβ, 
βῃοιὰ οδυ86 ΤΏΔΩΥ ἴο Τοοπια ἰορείμεσ, δηά 
ῬΟΥΠαΡ5 ἴο ἴδ “ἼΡΡΟΙ τοῦ" ννῃοτο {ΠῸ 
[,ΑΞῖ ΘΌΡΡΟΓ ννὰ9 μοϊὰ. Οογῃρ. Αςῖβ ]. 12. 

οἱ ὑμδὺ ἄδυν] ἴῃδὲ πιοπιούαῦϊα ἀδΥ, ἴΠ6 
ὈΙΓΙΠάΔΥ οὗ Οἢτϑέδη 16. (οπιρ. ἱ. 239 (40), 
Υ. 9, ΧΙ. ς3, (χίν, 1ο, ΧΥ]. 23) 26), ΧΙΧ. 27, 21) 
χχὶ. 3; Μαγκ 'ἰν. 3ς. Το ρῆγαϑθο σογτοβροηάβ 
ν ἢ δαὶ γεαγ; Χὶ. 40, Ὡοῖο. ; 

ευεη!η5)] Οοηρ. [κὸ χχῖν. 29, 23, 36. 
ὙΤΠῸ ΠΟῸΓ νγᾶβ θυ ΠΕ ἰδῖθ, ἀθουΐ 8 2.»ρ. 
Τίπιο τησϑὶ ὃς δἰοννοάὰ ἔογ τῆς τεΐϊυσῃ οἵ ἴΠ6 
αἰθοεὶρ ε8 ἔγοπι Επιπιδυβ, γμο τότε ποῖ ᾿Ἰ ΚΟΥ 

υ2 

αἴ “ Μασ :ό. 
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ψγοοῖς, ἤθη τῆς ἀοοῖβ τοῖα 8διῖ 
ὑνῆεγε τῆς ἀἰβοῖρίεβ νγεγε 8586 π0]εα 
ίογ ἔδαγ οἵ τε [εἐνν8. οδπιε [εϑιι5 δηά 
βῖοοα ἴῃ ἴἢς πχιάϑῖ, δηὰ 84:1} πηῖο 
τΠεπι, Ῥεᾶςα δφ πηῖο γοιι. 

20 ΔΑπά ψἤξη δε ᾿ιδά 80 84, ἢξ 
βῆεννεα βηῖο τπεπὶ δίς Πδηά8 δηά ἢ 5 

στ. ΙΟΗΝ. ΧΧ. [ν. 20---22. 

8ι46.ἁ. ΤΠεη ψγεῖε τῆς ἀἰϑοίρ᾽ε5 οἶδά, 
ἤδη ΓΠΕΥ 8νγ τῆς [,ογα, 

21 Ἴδη 8414 ζεβιιβ ἴο {ῃεπὶ ἃραίη, 
Ῥεδος ὁφ μηῖο γοι : 258 σιν Ἐδῖμεγ ἤδιῃ 
86ηἴ Πιε, ἐυβῃ 80 8επ4 1 γοι.. ᾿ 

22 Απὰ νβεη δὲ διαά 5.4 {ἢ 18. 
Βα Ὀγοδίῆεά οὐ ἐῤεπι, ἃἀηὰ δ 1ἢ 

ἴο ἰεᾶνθ [ογυιβαίθπι Ὁ1}} αἴτεσ (6 ὀνθηΐῃρ ὈΓΑΥΘΓ 
(Α-ςἰδ 11. 1). 

«υδεη ἐδ ἀἄοογ; «ὐεγὸ “δι:2] (Οὐοπιρ. Ὑ. 26. 
ΤΠ εἴδιιϑο σῇ ΟὨΪΥ ἢᾶνο Ὀδεη δά ϊἀθδὰ ἴο πιδᾶγκ 
ἴῃ6 τηϊγαου]ουβηο68β5 οὗ ἴπ6 οὐ 5 ἀρρδαγδῃςο. 
Ἡς οἄπιὸ ποῖ ἴῃ ΔΩΥ ΟΥΪΠΑΓΥ, ὨδίιΓΑ] ὙΝΑΥ͂ 
(οορ. [μκὸ χχῖν, 31). [{|15 νδίη ἴο βϑρεοι}" 
ἰλὶ ἃ5 ἴο (6 ΠΊΔΠΠΟΥ ἴῃ Ψ ὮΙ Ηδ ΟΔΠΊ6. 
ΑΙΙ {παῖ 15 δεῖ Ὀοίοτε υ5 15 ἴπδῖ Ηξ ννᾶϑ ποῖ 
βνοιιπὰ ὈΥ τῆς ργεϑοηΐ σοπαϊξοηϑ οὗ χηδίεσιδὶ 
ὀχ βίθηςο νος ἢ ψνὸ οὔϑοεσνθ. ὍΤηο Ενδηρεϊ οί, 
1 πηυϑὶ δε δα ἀοά, 5:πιρὶγ ϑἰδῖεβ ἴῃς ἴδςοῖβ.1 Ης 
ἄἀοεβ ποῖ, 8ἃ5 50Π16 ἰδίοὺ σοπηηδηϊλίοῖβ, ΓορΓὸ- 
ϑοηῖ ἰδθ 1 ,ογὰ 45 ςοϊηϊηρ τὨγουρὴ ἴμ6 οἰοϑθοὰ 
ἀοοῦβ, ΟΣ οπίοσίηρ 'ἢ ΔηΥ ἀδἤηϊΐε Σ,ΔηηΕΓ. 

«υῤεγέ ἐῤέ ἀεὶῥίε: «ὐεγε (οταῖς αποεπιὀἠς)} 
“ἢ οἰονθη ἃπὰ (Ποὺ ἰμαΐ νοῦ ἢ ἰποπγ᾿ 
ἴῃ [86 νγογάϑβ οἵ 81 [ὐὐυκὸ (χχῖν. 32). ὙΒοΟυΡἢ 
δῖ ΤἩ ποπιᾶβ ννᾶ5 υϑεηΐ, ἴΠ6 δροϑδίϊθβ ἃ5 ἃ Ὀοὰγ 
(“τπὸ οἰονθῃ ᾽) ννεῦθ 4556) Ὁ]. 
3 γ ,ἕαν φΥ δὲ ὕεαυ.]Ὶ ΟὐοιΡ. νἱϊ. 132. ΤῊΙ5 

αἴδιιϑο οχρ  δίηϑ [Π6 σδσγεῆι] ο]οβίηρ οὗ ἴῃς τοῦ. 
ΚυπιουΓ5 οὗ ἴΠ6 Ἀδϑυττοοϊίοη πδὰ Ὀδθη βργοδά, 
δηὰ ἰξ ννᾶὰ5 45 γεῖ υποογίδίη γμδί ῬΟΪΙΟΥ 186 
ΡΟΡΟΪΑΓ ἰολάογα τνου]ὰ δάορί. 

Ῥεακὸ δὲ μριΐο γοῇ ΤὨϊ5 νγᾶ5 ἴῃς ΟΥ̓ ΠΑΥῪ 
58] }211οὴ (ςοτρ. [6 χ. ς), ΜΙ ἢ 15 511} ἴῃ 
56, Ὀυΐ Πογὸ 1ἴ ννᾶβ5 σπιρογθὰ ἢ ἃ ΡΘσΌ ΑΓ 
ἔογσοθ. ΤὍΠο ἀἰβοῖρ]θ8. ννογὸ ἰγουδ]οά, δἰδστηθά, 
ζϑαυία! (ςοπρ. [Κὸ χχῖν. 27), ἀπά ἴῃ ἈΊϑεη 
Ιογτὰ Ὀγ Ηἰ5 Ῥγεέβθρηςθ δηποιιησθα ςοηβάρδιςθ 
δὰ νἱσΐοσγΥ. Οοιηρᾶγο Οεη. ΧΙ. 23 δηὰ ςἢ, 
Χίν. 27, ἴ6 αϑὶ ννογάβ βϑροκθὴ (πὰ ρογῆδρϑ 
ΒΡΟΚοη ἴῃ ἴπδ 584Π|6 σοοῦ) ὑὈείοτε πο 1 ογὰ 
“ἰ γυνεηΐ οὐ ἰο Η!5 Ῥαϑβίοῃ. 

20. φ«υδεη δὲ ῥᾳά -0 «αἰ (Εα1ᾶἃ 1816), 
ῥὲ τρεαυεά μπίο ἰρεηι δὲς ῥαμα: απά δίς “ἰάε] 
ΤΠ ΥΑΊγ, δοςογάϊηρς ἴο ἴΠ6 πηοβὶ δηοιθηΐ ἰεχῖ, 
ῬΟΙΒ Ηρ δαμπάφ απ ἨΜ «ἰδ μπίο ἐδεηη. 
ἼΔΕΓΟ 15 ἃ βοϊοηη ρϑῖμοβ ἴῃ ἴπ6 [11] ἔοτπι οὗ 
ἀεοοσρίίοη. δῖ [0κ6 ποῖϊςοθ “Ηἰ5 διαπὰϑ 
δὰ Ηἰ5 ἔεεΐ " (χχῖν. 40). δῖ Ιοβη μιδὰ 5ρὸ- 
οἶ4}}γῪ τεσογάθα (πὸ ρἱεγοίηρ οὐἩ ἴδε 5άθ, δῃηὰ 
ἤθησθ ἢ6 πδῖυΓΑΙΥ τοςδι θά (ῃδὲ ννοιηά. 

Ἰδέ «ὐεγό 1δεὲ ἀμερί ΤᾺ6 ἄϊδοῖΡ168 
ΦῬΏΘΙΘΙΟΣΘ ὙΟΙΘ χίηά... Αἱ ἢγβέ “ἽΠΠΟΥ 
ὈοΙονοὰ ποῖ ἔογ ἴον " ({υκὸ χχὶν. 41); Ὀυΐ 
ἴΠ6 ἸΟῪ οἵ Κιπάϊεά βορὲ Ὀθοᾶπιε ομἱυ ἔμ] εῦ 
ὙΒΘη 1ἴ ννᾶ5 σῃδησεά ἰηΐο ἴῃ6 ἸοΥ οὗ σοηνίο- 
ἴοῃ ; «ὐῤέπ δεν “ἀ4ὖ (ἰδόντες, ςοτῃρ. χΥΐ. 16) 
ἐδε Ζογά, διὰ κπονν ὉΠα 4}} ἀουδὲ (20) 
10δι [ἃ ννὰβ Ης Η;:πϑεϊξ, 

ἐδε 1Ζογ] υ. 1. 

21. Τδεη “αὐ ὕει. (ϑοαπα ὉΒΟΣΟΟΣΘ 

8814) 20 ἐδῶ ασαὶπ..ἢ 6 ΠΟΟΟΘΒΩΓΥ ὕΓθ- 
Ρασγδίίοη νγᾶ5 ον σοτηρίεῖιοα. ὉΝΊεη ἀοιδὲ 
ν᾽ 85 ΟΥ̓ΟΓΟΟΠΘ ἴΠ6 πονν νουῖκ νγᾶϑ δηπουποδά, 
ΤῈ ἢγθὶ “Ῥεδςθ᾽) νυᾶβ ἴῃ6 γοϑϊογαίίοη οὗ 
ῬΟΙΞΟΏΔΙ σοηβάδηοσο : ἴΠ6 ϑοσοπὰ “" Ῥρᾶςθ" υγὰ5 
ἴθ ρσερδγδίοη ἔογ νγοσκ. Βοῖ Βονγευογ ᾶτὸ 
ΘΑ]ΌΔΙΙΥ οὀχιθηάοά ἴο 8}} ργοϑθηΐ. 

ας »͵ν ἕαῥον (6 ῬαΌΜ 61) δαί τη πε...ἢ 
ΤΠ πηϊϑϑίοη οὗ ΟΠ γῖϑὶ 5. μότὸ τοραγάθα ποῖ ἰπ 
πὸ ροϊπὶ οὐ 115 ιϑίογιοδὶ ἔι] Ἰπιεηΐ (“επ2), 
δα τὴ [86 δηςθ οὗ 115 εἴϊεεϊ5 (δαΐό “«επὲ). 
ΤὮο ἔοπτῃ οὗ {πὸ δ ]Π]πιοπὶ οὗ Ομ γιϑι 5 πλοῖο 
ὟΑ5 ὨΟΥ ἴο Ὀδ6 οῇδηροά, δι ἴἢ6 πηιϑϑίοη 
ἰϊϑο ε ννὰβ 51}}} σοπεϊπιιοά δηὰ 511}}} οῇεςῦνο. 
ΤὮδ ἀροβίϊοβ ννεῦο σοπΊπ 5ϑ!οηθα ἴο ΟΑΓΤῪ Οἡ 
ΟΠ ϑι 5 οσκ, δηά ποῖ ἴο δερὶη ἃ ΠΟΥ ΟΠΘ. 
ὙΠΟΙΓ ΟΠοΘ ννὰδ 8η δρρ᾽!οδίίοη οὐ Η!5 οὔος 
ἌΡΟΙΙΩΕ ἴο ἴδε ποϑὰϑ οἵ πιεῃ, 866 Αἀάϊδοηδὶ 

οἴο. 

Δ. ὀνγεαίῥεά οπα δερ!] (οπρ. Οεηῃ. 11. 7 
((ΧΧ.). Ὕδε 54πι6 ἱπιᾶρὸ νι ἢ νὰ5 υϑοὰ 
ἴο ἀοϑογίθε [6 σοπηπηηϊσαίίοη οὗ [86 ἡδίυγαὶ 
18, 15 ἤεσὲ υϑοὰ ἴο ὀχργθββ' [6 σΟΙΏΓΏΙΠΪΟ2- 
[ἴοη οὗ (86 Ὡδνν, ϑρίγιῖυδὶ, [6 οὗ το-σεδίεὰ 
Βυπιδη γ. 

ΤἼΘ “ὁ ὈΓΟΔΙΝ ᾿" (πνεῦμα) 15 8η Θπλ ΐεπι οὗ 
(86 ϑριτῖ, ἢ, 8; δηὰ ὈΥ ““ Ὀγοδίῃϊηρ," 85 
Αυφυπίηθ οὔϑογνοβ, ἴπ6 1Ὀογὰ 5ῃοννεὰ ἴῃαΐ 186 
δρΙ νγᾶ5 ποῖ ἴῃ ϑριγιὶ οὗ ἴη6 Εδίβοσ ΟὨΪΥ͂ 
Ὀυΐϊ 4150 Ηἰβ5 οννῃ. 

Τῆς δςοῖΐ ἰ5 ἀδβοτ θὰ ἃ5 οὔθ {ἐνεφυσησε) 
δηὰ ποῖ τοροαίθά. ὍΤἢο βιῆ ννᾶ5 οηςὸ ἔοσ αἱ], 
ποῖ ἴο ἱπάϊν!άἀ 415 Ὀυΐϊ ἴο ἔπ6 δοίάϊὴς Ὀοάγ. 

οπ ἐδερι.. ὠπίο 4ῥε}} ὙΊΘΓΟ ἰ5 ποίμίης ἴο 
Ἰιῖς 1Π6 ργοπουη ἴο “ἴδε ἰεη." [{ἀρροθᾶτβ 
ἔγοπι 1Κὸ χχῖν. 22, ἰῃδΐ ἴἤογο ννᾶβ ἃ ζϑπογδὶ 
ξαιμοπηρ οὗἁἩ ἴῃς ὈδΙΙΕνοσβ ἴῃ [ογυϑ8|6πὶ (ἐδοσε 
«υἱὴέῥὸ ἐῤερι: ἴῃ ὦ. 24 “ἴθ ἴννοϊνο " δῖο ονὶ- 
ἀθηῖγ ἀϊδιϊηρυ πηθὰ Ὸπὶ ὁ“ ἴ86 ἀἰϑιρ 65). 
ὙΤΠοΙο 15 ἃ [ϑυγιϑἢ ἰεξοπὰ τπδὶ ἤθη Μοϑὸβ 
Διὰ 815 βαπά οἡ [οβῆιια, Οσοά 5αἰά, “"[ἢ τ8]}5 
ννοσϊἀ ΟὨΪΥ ἱπαϊνίάνι4]ῖ9 ρόϑϑεθ {πὸ οἱ οὗ 
ῬιΌρἤεοΥ, Ὀυϊ ἴῃ (ἴπ6 νγου]ά ἴο οοπιε᾽ (ἴδε 
Μεβϑίαπις ἃ9,6) 411 [ϑγδϑὶ δ 5}.4}} Ὀ6 Θ66Γ5: 
]06] τι. 1" ( Μιάταδῃ Ταποδυσηδ,᾿ ὅς ς, 
αυοίεά ὈὉγΥ Δ ὑπ5ςοΠὸ). 

ἈΚριρεῖυε] 1 ογα γ, Ταλε(λάβετε). ΤΠ σΠοῖςσο 
οὗ ννογά ϑϑθπὶβ ἴο πιᾶγκ ἴΠ6 ρουβοπαὶ δοϊΐοη οὗ 
Τπ8η ἰῃ [Π]5 τοοορίίοη. Ηδθ ἰ5 ποῖ ΨΒΟΪΥ͂ 
ραββϑῖνθ δυύθὴ ἰῃ τοϊδίίοη ἴο ἴδς αἰϊνίῃο γι. 
ΤΠ βᾶπιθ ννογὰ ἰ5 υϑεὰ οὗ “16 " (χ. 1η ) 
ηὰ ““ψογά5᾽) (χιὶ. 48). ΤὨδ ρῆγαβο τεουγβ 
Αςἰβ υἱῖῖ, ᾿ς, 17, 19, (χ. 47) ἐλ. τὸ π. τὸ ἁ.), 
ΧΙΧχ, 2. 



«αι, 18. 
χϑ. 

ν. 23. 

υπΐο τῆδη, Κεςεῖνεα γε τῆς Ηοὶγ 
ΟΒοβῖ: 

23 ἌΝ οβε βοδνεγ 81Π8 γε γεηηίῦ, 

, Ὧδ6 Ἡοΐγ Οδοω] Οὖ᾽ ταῖδοσ, ἰη ογάσγ ἴο οχ- 
ῬΓΕβ5 [ῃ6 ἀῦβϑθηςε οὗ ἴπὸ δγίϊςἶθ, ὦ ψίζ 9 δε 
Ἡοὶν Οδοε! (σοιμρ. νἱΐ. 29), Ἔνθη ἴῃ6 ροννοσ οὗ 
[6 πονν 1ΠΠπ ργοοθοάϊηρ ἔτοπὶ πὸ Ῥοσϑοη οὗ ἴΠ6 
Ἀϊϑεη ΟἸγβι. ὙΠ ργεϑοῆσε οὐ [πἰ8 πενν 1 
οὗ ΒυπηδηΥ ἴῃ ἴδ ἀπο! Ρ͵65 σοπιπιιηϊςσαϊοὰ ἴο 
[Πότ ΌῪ ΟἾ γδὶ νγᾶ5 [Π6 ὨθοσσϑΑσΥ σοηαϊ το ἔργ 
ἴμε ἀεβοεηί οὐ ἴδε ΗΟΙΪΥ ϑρίγίξ οὐ ἴμ8 ἀδγ οὗ 
Ῥεηϊεοοβ. ὙΠῸ ϑρίστιὶ ψ ποι ἴπ6 1,οτὰ ἱπὶ- 
Ῥαγίοα το ἔποπὶ ννγὰβ Ηἰ5 ϑρ᾽Π|, ΟΣ, 85 ἰζ τῆδὺ ὃ6 
ἐχργεβϑεά, {πε ΗΟΙΪγ ϑρίγιξ 85 ἀνε! !ης ᾽ῃ Ηΐπι. 
ΒΥ 1δϊ5 Ης ἢἤγβι ψφυϊοκοποά ἔποπὶ, ἀπά ἴῃ δη ϑεηΐ, 
δοοογάϊηρ ἴο Η]5 ρσοπηῖϑθ, ἴπῸ Ῥαγδοϊοίς ἴο 6 
ἢ τΠεπὶ, ἀπὰ ἴο ϑῈΡΡΙΥ 411} ρονοσ ἕογ τῇς 
Θχοῖοῖθο οὗ {Ποῦ ἀϊβεγεηε Πιποοηβ. ΤΠΘ 
τεϊδϊίοη οὗ ἴῃς Ῥδβθςοῃδὶ ἰο 1ῃ6 Ῥοπίθοοϑβίαιὶ ρίει 
15 1δεγοίοσε (δε γεϊδίίοη οὐ φιυϊοκοηίης ἴο 
οηάοννίηρ. Ὑὴδ οπὸ δῆβννοβ ἴο ἴῃδ ρονγεσ οὗ 
ἔπε Ἀπεπυττεσίίοη, ἀπά ἴπε οΟἴποῦ ἴο ἴπῸ ροῦνοσ 
οὗ ἴδε Αϑοθηβίοη (Οοάεσι); ἴθ ὁπ ἴο υἹἱοΐοσγῃ 
δηὰ [86 οἴδοσ ἴο βονεγοιβηίυ. Ὑὴθ σἤᾶγδο- 
ἴογίϑτὶς οἴἶδοςϊ οἵ [δε Ῥεηίεςοκῖδὶ βῆ ννδ5 ϑονσηῃ 
ἴῃ [Π6 Θχεγοῖϑε οὐ βιργεπΊοΥ ροίοπεδ! ν υπὶ- 
γΈΓ58]. ΤΠΘ σπαγδςοϊεσιϑες οἴοςϊ οὗ ἐπ Ῥβθοῆδὶ 
εἰς νγᾶ8 βῆδνη ἰῃ [Π6 ποὺ (211 Ὁ ψῃϊςἢ 86 
ἀἰϑοῖρ!εβ γεγο ψαϊπετοά ἱπῖο ἃ Ἰ᾿ἰνίηρ ϑοςὶ οι 
(ςοπρ. ἰμακε χχίν. 45). ΑἹ] πόθο ᾿πίογργο- 
ἰαἴίοηβ οἵ ἴδ ψψογάβ νης ᾿ἰπῖξ ἐπαπὶ ἴο ἃ 
ῬΑΓΈσ ΪΑΓ κί, 85 οὐ τνογκίηρ πιίγαοϊθβ, ογ οὗ 
Κηον]θάρο, οσ ἴπ6 [κ6, [8}} σοπιρ οῖεὶν βδοσί 
οὔτΒα πιραηίηρ ννἰςἢ ροϊπίβ ἴο δὴ ἐπάοντηθηΐ 
ῃοῖ οσοδϑίομαὶ Ὀαϊ ρετρείυδὶ. Τὸ τεζαγὰ ἴῃ 
ὑγοΓά5 δηὰ δοῖ 85 ἃ ργοπΊῖβα ΟἿΪΥ δηὰ ἃ συτῆθοὶ 
οἵ ἴῃε διΐυτε ΒΕ 5 ΠΟΙ ΓΟ ΓΑ δηὰ 
ἀπηδίιγαὶ. 

28. ὙΤΠδ ργοποιῃβ ἴῃ [ἢϊ58 σᾶ86 ἅ16 υἢ- 
δηρηδῖς. Ὑῆὲ πιαίη ἰδουρῆξ νοῦ [6 
νΟΣΩ5. ΘΟΠΥΘΥ͂ ἰ5 [πδῖ οὗἩ {π6 τϑα] ν οὗ 186 
Ῥοννοῦ οὗ δυϑοϊυϊίοη ΠῸΠπι 5ἰη ρταπίοα ἴο ἴῃε 
ΟΒυτγοῖ, ἀηὰ ποῖ οὗ ἴδο ραγίϊουϊατ ογρδηϊζα- 
ἰἰοη ἰὨγοι ρα νι ἢ [ἢ6 ροννοσ ἰ8 δαπιϊη!σιογοά. 
ἼΔΟΙ 5 ποίδίπρ ἴῃ ἴπ6 σοπίοχί, ἃ5 845 Ὀεθη 
566η, ἴο 5σῆονν [δαὶ [Π6 γ»ἱῆ νγᾶβ ςοπῇποά ἴο 
ΔΗΥ͂ ΡΑΓΓΙΟυ] ΑΓ ΚτΟῸΡ (845 ἔθ δροβίὶθ5) ἀπιοὴν 
1Π6 ΠΟ]6 σοπιραπυ ρτεβοηῖ. ὙΠ σοΟμΠΊΠἰΞϑίοη 
1δεγοίοσε πηυδὲ Ὅ6 τοραγάδα ὑσορογ!ν ἃ5 [86 
σΟΠΊτἸϑδίοη οὗ [6 ΟἾ γι ϑ[ϑη ϑοςϊθῖυ δπὰ ποῖ 
ἃ8 παῖ οὗ [6 ΟΠ βιίδη πιϊπίϑίγγ. (Οοπρ. 
Μαῖί. ν. 13, 14.) ὙΠῸ στοδῖ τηγϑίετυ οὗ [πὸ 
ψνογά, δυο θῖν ἰηϑοϊ δα ὈΥ τβουρμῖ, 15 
παῖ οὗ 51πη: ἴΠ6 πκίΞξβίοη οὗ Οπγδε νγᾶβ ἴο 
Ὁπηρ ϑαἰναϊίοη ΠΤ πὶ 5'η, δπὰ (86 ννοσῖκ οὗ Ηἰ5 
ΟΒυτγοῇ 5 ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο 8}} {πὶ νης Ηδ [85 
ξαϊηθά. ΕΟ γδὶ γίϑδθῃ νγὰβ Η ἰπη56 1 (ἢ 5'ρῃ οὗ 
ἴπ6 σοπιρ!εῖο ονοτίγον οὗὨ ἀδδίῃ, [86 οπὰ οὗ 
5ίη, ἀπά ἴπε ἱπιρατίπιεηΐ οὗ ΗΙ5 1.5 πος ββΑΓΙ 
οϑιτιοὰ νὰ πὸ [86 ἔτ οὗ Ηἰἴβ5 οσοπαιεβῖ, 
ΤὨὭυβ ἔπ6 ῥγοπιῖϑο 15 ἢ ΟἿδ 5636 Δη ἰῃίεγργο- 

5:. ΙΟΗΝ. ΧΧ. : ἴω. 

ΠΟΥ ὅγε τγεπηϊτιεά ὑπο (Πδπὶ; σα 
Ὑγἢο86 βοδνοῦ εἰπ γε Γεϊδίη, ΠΟΥ ἃΓδ 
τεϊδί πα. 

ἰδλίίοη οὗ {πΠ6 γᾶ. ὙΠο κἰ ἢ οὗ (6 Ηοὶγ ϑρὶπὶ 
βηάβ ἰἰ5 δρριιοδίοη ἴῃ [6 Ποπιπγιπηϊοδίϊοη 
ογ ὙΠ ΠΒοΙϊηρ οὗ ἴΠ6 ρονγεσβ οὗ (86 πον 
1,16. 
ΤἼδ ῥγοιηϊθο, 85 Ὀοίηρ πηδάθ τοὶ ἴο οὔς 

Ὀυϊ ἴο [Π6 5ος!εΥ, σατο ἢ ἰξ οὗὨ ΠΟΟΘΘΘΙΥ, 
δου 115 15 ποῖ ἀϊβεπεοι Υ οχργοβϑοά, τῃ6 
σδασγάςῖοσ οὗ ρεγρείυγ ; [ἢς 5ος εἴῦ πόνοῦ 
ἀϊεβ (ςορ. νυ. 21). ἴη 1} 15 [ἢς ὑτο- 
Πῖϑο αἰ ἔδτθ ΘββοπΈ Δ! ἔγοπι ἰδδί ἴο δὲ Ῥείεσ 
(Μαῖξ. χνὶ. 18 ἔ,, 5εὲ ποίΐθ), συ βίο ννὰ5 αἷ5- 
ὈΠΟΙΥ Ρεγβοπαὶ. ἀπά ἴμὲ βϑεορὲ οἵ {δὲ 
Ριομηϑο αἰβετα ἔτοπὶ {πὶ ΟΊ ΟΥΙΥ σίνθη ἴο 
ἴδ. ϑοςϊεῖγ (Μαῖξ. χνὶϊ. 18 ἔ, 866 ποῖο), 
ὙΠΙςΓ ἢ σοποοῦπ5 ἴπ6 οηδοϊπηδης οὗὨ ογάϊηδηοθβ 
δῃὰ ποῖ ἴῃε δαάπιηιηϊσίγαϊτίοη οὗ [πὶ ψὩΙσἢ ἰ5 
ΡΌΓΟΙΥ ϑρί γι]. Αἱ (ἢ6 54πι6 {ἰπ|6Ὲ (ἢ}15 ρτοὸ- 
ΤΉΪ56 ΟΔΥΤΙ65 1πδ΄ ἐογννασγὰ ἴο 4 δἰρθοῦ τορίοηῃ. 
Α5 ἴῃαῖ ρτοπῖϑο γᾶν ἴΠ6 ρονγοσ οὗ ᾿δγίηρ 
ἀοννῃ ἴδ6 ἴοττβ οὗ ἔθ] ουνϑἢρ, 50 [ἢ]15 ψίνοβ ἃ 
᾿νιης δηὰ δϑϊάϊηρ ρονγεῦ ἴο ἀθοϊδγε ἴῃς ἕδεϊ 
πὰ [6 σοηάιίΠοης οὗ ἔογρίνοποσθ ὙΤὴῃὸ σοη- 
ἀϊοησ, 45 ἰπίογργείοα ΌῪ ἴπΠῸ ἀροϑβίο]ϊς ργδο- 
Εςδ, Ὡο 1655 [Βδὴ ὃν ἴδ οἰγοιπιδίδησες οὗ ἴα 
Π856, ΓΕΙΓ ἴο Τδδγαοῖοσ (ςοπρ. ὺκὸ χχῖν. 
47). ΤΟ γιᾶ, δπὰ ἰῃθ γεῆιϑαὶ οὗ (86 δι, 
ἅγ6 τεξαγαραὰ ἴῃ τγοϊδιίίοη ἴο οἰδ5565 ἀπά ποῖ ἴῃ 
τεϊδιίοη ἴρ ἱπάϊνἀυ4]15. ΤΕ υ.86ὲ οὗ ἴπε ρίαΓαὶ 
ἌΡΡΘΟΑΙΒ ἰῇ 50ΠῚ6 ἀδρτθθ ἴο ἱπάϊςαῖο (15 (ἄν 
τινων, αὐτοῖς) ; δηὰ 511} πιοτθ {π6 Ὠϑοθϑϑυ οὗ 
Εἰνίηνρ ἴο "" τεΐϊδίῃ ᾽᾽ δῇ Δρρ]ἰςδίίοη ςοιτεβθροηά- 
ἴῃὴν ἴο (Πδῖ οὗὨ ““τοπιῖ." [( 5 ἱπηροβϑίῦ]ο ἴο 
Ἑςοηϊειηρ᾽αῖο 84ῃ δυβοϊυῖα ἰπάϊνίἀτι14] οχεύοῖβε οὗ 
[ῃς ρονσ οὗ “τεϊδιπἰηρ :᾽) 50 ἔδσ ἰΐ 15 σοπίΓΑΓΥ 
ἴο ἴῃ6 θζορε οὗ [6 ὑᾷβϑαρε ἴο 98εὲκ ἴῃ 'ἴ ἃ 
ἀϊγοοξ δυϊδοῦΥ ἔογ {πῸ δὐϑοϊιῖε ἱπάϊν!ἀιι4] 
ΟΧοσοῖθο οὗ 6 “Ἅ γουλιηρ." Αἴ ἴΠ6 5ΔΠ|6 
{ἰπ|ὸ ἴῆ6 ὀχογοῖϑο οὗ ἴΠ6 ρον πιιδῖ Ὀ6 οἰδοθὰ 
ἰη ἴῃς οἰοθοϑδὲ σοῃηθχίοη τ ἴπ6 ἔδουϊγ οὗ 
βρ᾽ Πυ8] ἀϊϑθοογηπιθηΐ σοηθοαιθης ὑροὴ [Π6 
ἘΠῚ ΩΣ [ὃς ΗΟΙΪΥ ϑρίγι. Οοιρ. σ |οδῃ Ι!. 
18 ἢ. 

γορ}] ὙΤῊ15 8 (Π6 ΟὨΪΥ ῥἷδοθ ἴῃ 81 [οβὴΐβ 
Οὐθροὶ ψῃογο ἴπ6 ννογάὰ οσσυγβ ἴῃ [ἢ]5 σο- 
Ὠσχίοη. (ΟΟμΊΡ. 1 [οδη ἱ. 9, 11. 12. ΤΠ6 0.56 
5 πεαυρθηΐ ἴῃ ἴῃς δυπορίϊ5ῖβ. 
γερά. γείαίπεα] ΤῊΝ υ56 οὗ (ἢ ρεσγίεςξ ἴῃ 

{πε86 ἔννο ννογάβ (ἀφέωνται, δοσογάϊης ἴο [86 
πηοϑῖ ργοῦΔ 0] 6 τοδάϊηζ, δηὰ κεκράτηνται) ΕΧ- 
ρΓθθθοθ ἴθ δοβοϊιιϊο οβσΔοΥ οὗ (Π6 ροννοῦ. 
Νὸο ἱηΐογναὶ ϑοραγαῖθοβ ἴπ6 δοῖ ἔγοτῃη [(Π6 ἰβϑιιθ. 
ΎΒΕΓΕ 5 ρογίθοϊ ΠΔΙΤΉΟΩΥ, ρεγέεςίϊ σοἰποϊάδηςο, 
δεΐννεοπ ἔπθ ἀϊνίπο νοΐοθ ἑπγου ἢ [Πε 5ος! ΕΥ̓͂ 
δηὰ {86 ἀϊνίης νν1]}. 

γείαἱμ) Ὠο]ά ἔλϑϊ, 580 (παῖ ΠΟΥ ΤῊΔΥ Ὡοΐῖ ρ455 
ΑΥΤΑΥῪ ἴτοπὶ ἢϊπὶ ἴο νομὴ ἘΠΕΥ δἴΐδοῆ. ὙΠΟ 
ννογὰ (κρατεῖν) 15 υϑοὰ 5ονεγαὶ {Ππ|6Ὲ5 ἰη [πὸ 
Αροσδίγρϑε οἵ “ ποϊἀϊηρ ἔωϑι ἀοςοίτηο " δηὰ 
86 ἴκ6 (11. «2 ΕἾ, 2ς, 1. 11). 

95 
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24 Δ Βυῖ ΤπΠποπΊαβ, οπὲ οὗ δε 
ὕνγεϊνε, ςα]1εἀ Ὠιάγπιιβ, νγὰ8 ποῖ γῇ 
τε πὶ ννἤεη [6818 σΔπη6. 

2ςΣ Ἴδε οἴδεγ αἰδοῖ ρ]εβ τπεγείογε 
β4ἰ4 ιηἴο ἢϊηι, Ὗε ἢᾶνε 8εθη ἴῃς 
Ιοτά. Βιῖ ἢς 5414 υπῖο ἴδεπι, ἔχ- 
ςερῖ [1 5}4]] 83εε ἴῃ ἢϊ5 πδηάβ τῆς ργιμῖ 
οἵ τῆς ἠδ1158. ἀπά ριι ΠΥ ΠηρεΓ ἰηῖο 
(ἢς ῥγίηϊ οὗ τῆς π4:15. ἀπά τῆγυβς ΠΥ 
Παηά ἰηῖο ἢ 8 546, 1 νν}}] ποῖ Ὀεϊϊανα. 

4. Τίκ γευείαϊοη ἰο ἐδὲ ἀπχίομ φμρελίοηογ. 
Τδε 7ογά σίυες εοηυϊοίοη δ᾽ σὲ σπά δίε.- 
ἐπ ἰο πὴ (υῦυ. 24---20). 

ΤῊΪ5 βοσ Ίοη 15 ἘΠΕ ΓΟ Υ ροου] τ ἴο δὲ [οδη. 

24. Τρο»"α.] Οομιρ. χὶ. τό, ποΐο. 
Ζῤε Ἰαυεἶνε}] Οομῃρ. νἱ. 67, ποῖε. 
«υα: ποί αὐἱὦὸἍ ἐῥό) ὍΠῸ σδιιϑὸ οὗ ἴ6 δ0- 

βεῆςε οἵ δῖ ὙΓοπΊΔ5 15 ηοΐ Ἔχργοβϑθὰ οἵ πιπίοά 
δῖ, [Ιἴ 15 ΘΑΆΞΥῪ ἴο ἱπηδρίηθ {πὶ οπὲ οὗ ἢἰ5 
[οπηρογαπηθηΐ (566 χὶ. χ6) ϑνοι]Ἱά ργείογ ἴο νυδῖὶῖ 
ἴῃ 50 Πυὰ6 ἔογ βοπὶθ ρῶς ὕροη ἴΠ6 ταγϑίεσυ 
οἵ ἴῃς Ῥαββίοη. 

25. Τδὲ οἱδεγ ἀϊεῖρίφε ἐδεγοογο... ΤῊ 
Ἀ55ΌΓΔΠΓΕ ΟΥ̓ ἸΟΥ͂ νγᾶ5 οἵ πϑοοβϑιγΥ σοηνογοὰ ἴο 
ἢϊπὶ ννῇο δαὰ ποῖ τοςοϊνθὰ ἢ; δπὰ ἰΐ ννᾶϑ 
Εἰνθη ἴῃ 1185 σοπιρ|είοϑὶ ἔογπαι, ἢε δαῦε τεεπ ἐδὸ 
Ζογά, ννἤετο 16 αῦϑοηςθ οὗ ἃ ργοπουηῃ ἰη ἴπ6 
οὔ ρίηδὶ ἴἤτονν5 ἴΠ6 βἔγεβϑ Προη ἴπδ νοτῦ. 

ἼΠῸ τΟΡΙΥ οὗ δῖ ΤΠοιηδ5 γενοαὶς ον ἢδ 
Πδὰ ἄννεὶξ ὑροὰ ἴπ6 τσ]. ἀοί4}}5 οὗ ἴῃ 
Ῥαβθίοη. ὙὨῈ ψοιμπάς οὗ ἴπὸ [ογὰ ἃγο ἔογ 
δ1ΠπΊ 51}}} σαρίῃρ, 8ἃ5 ἢ6 μαὰ ϑϑθόῃ ἴπθπη. Ηδ 
Τηυϑὲ θῈ 4016 ἴο γεσοης δ τπδΐ τθδ! γ οὗ ἀδαίῃ 
ψ 18 Ὀοΐοσο ἢς σδῃ Ὀεϊενε. [υ5ἴ 45 Ὀθέογο 
(αἸ. 16) ἢὲ ϑεῖβ ἴῆε πιοβῖ δχΐγεπιθ σᾶϑο Ὀδέογο 
ἈΠ ΠΊ561 δης νν}}} ἕαοθ (ἢδί. [{ [5 ξιγῖμοσ ἴο θ6 
τοιιαγκοά ἰθδῖ [6 1 ογὰ πδὰ οβεγεὰ {ΠῸ ἴοϑὲ 
οὗ ἴοις ἴο 6 ἀἰδοῖρῖεα οὐ τῃ6 ἔογπλογ 
οσοδϑίοη (Κ6 χχῖν. 39, 40). [ἰ 5 ᾿Κοὶγ 
1δογείογε ἴῃ 81 ΤΠοιηδθ βῃδροὰ ἢϊ5. ννογάς 
δοσογάϊηρ ἴο ννῆαΐῖ ἴμεν δὰ το]ὰ δὶπι (νυ. 20, 
ῥαᾳμπάς, «ἱ46)ὴ. Ὑἢδ σοττεβροηάθησε ἰ5 ἔ}}} οὗ 
ἰηΐεγοϑῖ. 

2γίηξ ῥγὶπῇ Τῆὴδ τοδάϊηρ φίσεο ἴοτ ῥγἱπέ 
(τόπον ἴογ τύπον) ἰπ ἴπε βεσοπηὰ ἰπβίδῃοθ 15 
ποίδιηξ πιοσε [ἤδη Δ ΘΑΥΥ πη παίιγαὶ πηΐ5- 
ἴλκο, Τῃδ στοροϊοη οὗ ἴπΠ6 54π|6Ὸ6 ννογὰ ἰβ8 
δἰρηϊβοᾶπί ; «πὰ ἴῃ6 Α. Ν. [45 οὐ] τεταϊοὰ 
ΔΠΟΙΠΕΟΓ ΘΧϑΙ ρὶα οὗ ἴῃ6 54Π|6 0.56 ΌΥ 5 δι τυϊ- 
πη. ἤογα δηά 1ῃ υ. 27, ἐῤγιυΣ ἐφ ῥαπά ἴοτ νὰ 
(βάλω) ἐῤγ βαπά ἴῃ ἴῃδ βϑοςοῃὰ οἰδιιβθ, 

1 «υἱ] ποὲ ὀείϊϊσυε] ὝΕΣ Ἔπιρπιδῖς ἀεπίδὶ (οὐ 
μὴ πιστεύσω, ςοτρΡ. Υἱ. 37) σογγεβροπάς νυ] ἢ 
16 (επρεῦ Ὑῃϊο Πορὲβ δ οποὸ δηά ἔδαιβ 
Ἰῃη[ΘΠ56}γ. “ἼΒοι ἴοοὶ (ΚΒ 4ς8),᾽" 5 ἃ [Θνν]5} 
ΒΑΥΪΏΡ, “1 που δάδι ηοΐ 5θθη ἴδοι. νοιυ]άοβὶ 
ποῖ μᾶνο Ὀε]ονοά : (μου ἃ ἃ τποσκογ᾽" (' Βαθά 
Βαΐηγα, η)ς 8, φυοϊοα ὈΥ ΝΝ ἀΠϑς. 6). 

826. αβὲγ εἰσδε ἀαγ... Ὀυΐης τα 

στ, ΙΟΗΝ. ΧΧ. [ν. 24---27. 

26 4 Απά «δἴζϊεγ εἰρῆς ἀδὺβ δρὰϊη 
ἢ!5 ἀἰβεοῖρ]ε5 νγεσε τῆ. ἀπά 1 Πο- 
πλᾶ5 ΠῚ τἤδαὰ: ἐφέπ ςᾶηπιε 6808, 
τῆς ἀοοῖβ δείηρ 5ῃπῖ, δηα 5ζοοά ἴῃ 
(ἢ πλϊα5ῖ, δηά 5414, Ῥεᾶςς ἐξ υμηῖο γοιι. 

27 ἼΠδη β841ἢ δε ἴο ΤΠοπΊλ8, 
Ἀδᾶςἢ ΒΠΒΟΓ ΤΥ ἤηρεγ, ἂπα θεῃο]ά 
ΤΥ ἤδηάβ; Δηὰ γέδοῇ ὨΠΓΠοΓ ΓὮΥ Παπά, 
Δηὰ τῆγυϑε 12 ἰῃῖο ΓᾺῪ 5146: δηὰ δὲ 
ποῖ [Δ 1685. δι θα] νίπρ. 

ἰηΐογναὶ, ἃ5 ΔΓ 458 Δρρθαγβ, ἴῃς ἐϊϑοῖρ] 65. νγοτὸ 
Ἰεῆ ἴο ροῃάεδγ οὐδοῦ δηὰ ἴδκο :ηΐο {πε ὶγ ποαγίβ 
1Π6 ἴδε(5 οὗ Εδϑίογσ ὕδγ. Νὸ ἔγθβῃ πιδηϊεβίδ- 
ἘΙΟΠ8 5θθπ ἴο Πᾶνα Ὀδθη πηδάς ἴο ἴπεπα. Αἵ 
Ἰοηρῖῃ ἐμεγοίοσο ΠΟῪ ννοῦα ἔτγθο, 245 ἴἢὴ6 Ἐδϑίνδὶ 
ἃηὰ {Π6 δαρθαΐϊῃ νγογο οὐϑθσ, ἴο ὸ ἴο Οδ)1166. 
Υοὲ [8 ννᾶ5 παΐυγαὶ ἔοσ ἴοι ἴο Ἰοοῖὶκ ἔῸΣ 50πὶδ 
ἔγοβἢ ἴοΚθη οἵ ἢορθ οἡ ἴθ ἢγϑί ὑνθ  ΚῚΥ τοΐυγη 
οὗ {μ6 ἀΔγΥ οὗ ἴῃη6 Ἀοβυγτοσῖίοη. Νοιδίηρ ἰ5 
βαϊὰ οὗ πε {{π|6ὸ οὗὨ {πεῖγ αι οτίπρ. [1 ΠΠΑΥ͂ 
πᾶνε Ὀδθθη ἴῃ [Π6 δνυοηίηρ (,.ε. 186 Ὀορὶπηΐης 
οὗ {π6 [ονν δῇ ἀδγ.), ννἤθη ΠΟΥ͂ ννογὸ ργεραγιηξ 
ἴογ {ποῦ ἀορασγῖιιγο ἔτοπλ [ογιβαίοη οὐ ἴδ 
τηοσονν. Ηννενοσ [ἢ]5 ΤΊΔΥ πᾶν Ὀθθη ΤΠο- 
Τη85, 1η 5ρ1ἴ6 οὗ ἢΪ5 υπϑ8[15Π66 πηι νίηρϑ, δά 
ποῖ ἰοὔς ἘΠΟΙΓ σοιηρᾶηγ. Ηδς βῃοννεὰ ζαιἢ ἴῃ 
ἂςΐ 1 ποῖ ἴῃ ἰπδοιρῖ. Οη ἴδδ6 οἴμεῦ ἢδπὰ [ἢ 
ἴορη δὰ ποῖ οκοϊυάεα δῖπι, τπουρ ἢ ὑποοης- 
νἱηςοά, ἔγοπι ποῦ βοςἰοίγ. 

ἀγαίΐη... «υὐδίη... ὝΒο Ψψογάβ ἱπιρὶγ ταὶ 
[ῃ6 γαϊποίηρ ννᾶβ ἢεϊὰ ἴῃ [6 ϑᾶπιῈ ῥίδοδ 
Δηά ὑπάοσ ἴΠ6 54Ππ|6 οἰγοιυπηδίδηςθς 45 Ὀοίοσγο. 
Υοῖ 18 15 ρογῆδρϑβ ποῖ νου πηϑδηϊπρ (πὶ [ἢ 6 
ννογάϑ “"0γ ἔδαγ οὗ {πε [6νν5᾽ (υ. 19) ἅτε ποῖ 
τοροδίθοαὰ, Ὑῃθὸ ροννεῦ οἵ (6 πὸὺνν 11 δὰ 
ἴγοοὰ ἴποιη ἔγοπι 1815, (που ρὴ {Ποῖτ ἀοοῦβ νοΓῸ 
εἰοϑθά. ὙΠὲ ρῆγαθο “" ἢϊ5 αἰδοῖ ρίθβ " (νυ. 19 
86. αἰδοῖ ρί65.,), νψῆθη [86 [ οτα θ᾽ Ὡδπὶθ 
μᾶ58 ποῖ ργροράθά, νν1}} Ὀ6 ποίϊοϑά. (οπιρ. χίχ. 
4. Ὠοῖθρ. 

ἐδεη εαπιὸ 7.1. ] Τῆδ οΠρίηδὶ πποοηποοῖοα 
ΡὮΓΑΘΘ 15 δῦ ΠΊΟΓΟ βοϊθπιη : 98:85 ΘΟΙΩΘΊΩ. 

7. Τῤέοη «αἱ δὲ “ἢ ΒΥ τϑοδι]ηρ δῖ 
ΤΒοπηδϑ᾽ οὐν ννογὰϑβ ἴῃς ἰ,οτὰ σῆσιν5 ἰῃαὶ Ηδ 
γνᾶ5 ργοβοηΐ δἱ ἴΠ6 νοσῪ {ἰπ|6 γῆοη δῖ Τ ῃοηλδς 
νν»5 αι οϑιϊοηΐϊηρ ΗἸ5 Ἀδϑυττοςςοη. 

δεῤοί] 5696 (ἴδε, ον. 25). Οπὸ ἰοοκ νγᾶβ 
Θηοι ζῇ. 

δὲ ποῖ... δίδου, “" θδοοπίθ ποί,7 Βοϊϊοῦ 
δηὰ υηδοϊ εἴ Ὀοΐ στον. δῖ ὙΒβοπιδϑ “"ννᾶ5᾽" 
ποῖ, Ὀὰϊ Π6 “ ννᾶ5 οἡ [86 ννΑὺ ἴο Ὀ6,᾽" [41{}]|658. 
Απά γεῖ ξυγίμεγ πε ἵεπθε οὐ {πε νεγῦ (μὴ 
ΧΡ} Πιλτ ες [6 Ῥγοόσεβθ 45 σοῃπίπιδ}}Υ ζοιης 
οα, ἢ ἰγδηβέοιτηδίοη 15 τοραγάδα 5 ργεβεπὶ 
δηά ποῖ 45 ἃ διξζιιγο γεβαξ, 
ΤΠ οχδςῖ σοττοθροηάθηςς οὗ ἴπ6 ἵννο ψογάϑ8 

“(Δ }|655,᾽} “ς Ὀε] ον ρ,᾽) ἴῃ τΠὸ οτἰκῖπδ] (ἄπι- 
στος, πιστός) ζᾶπηοῖ δ δαἀδαυδίεϊυ τεπάσγοὰ 
ἴῃ Πρ ἢ : “6 ἀηο ενιηρ "ἢ... ““ δε ονίηρ," 
δηά “" 1 1Π]1659ς,, ΣΈ α],"" Ὀοΐὰ 211 «Βογὶ 
οὗ ἴπο ἰάραδ, 



4 ςὮδρ. 2:. 
85. 

ν. 28--- 21. 

28 Απά Τοπηᾶβ δηβννεγεὰ δηὰ ϑδἱὰ. 
υηΐο Ὠἰηι, Μγ [νοτὰ δηά πιν Οοά. 

29 |,6808 54: υπῖο Πίπι, ΤΠΟΠλΔ8. 
δεσδιι8ε ἴποιι ἢαβῖ 866 ῃ πι6. ἴδοιι ἢαβῖ 
Ὀο]ενεά : δ᾽εβϑεά {γέ {πεν τῆδὶ Πᾶνα 
ποῖ 866η, Δηἀ γεΐ ἢδνε με ίϊενρα. 

20 4 “Απά τΔΠΥ οἴδογ 8ἰρΠ8 ἴγῸΪΥ 

48. Ἐνογυίμης σου! η65 ἴο δὁδον ἰῃδὲ δῖ 
ὙΒοπλᾶθ αἀϊά ποΐ ΘΙΏΡΙΟΥ {πὸ ἰοδὶ ψΒῖο ἢ Ὠ6 
μιδά Πἰπηϑε] ἢ ργοροϑοὰ (εκ. δασὶ “εεη, ποὶ δα 
,“2π). ὍΘ ργοϑεῆςθ οὗ ἴξς [οτὰ οπμδυϊοὰ ἈΪπὶ 
ἴο [86] αἴ οηςο ἴῃαῖ ννῆδί ἢ6 ἢδά ποοηβοίου 5} 
ἀεσίγοεὰ ννὰ5 βοπηϑιπίηρ πιοτὸ τἢδπ οουϊά Ὀ6 
δϑϑιιγοὰ ἴο ἢἰπὶ ΟΥ̓ ΠΊΘΤΕ 96η5:0]6 ἰοϑίϊηρ, Ης 
τοσορηίϑοα ἴΠ6 Ἰογὰ, δυϊ τ ννᾶ5 ποί 4]}]. 
80 ἔδγ (86 σπίοποη νυ ἢ Β6 ἱπηιδρίποά τς 
δᾶνθ ὈὉσουρῃϊ οοηνϊςτίοη. Βυΐ 6 Κηονν 8150 
[δὶ ἢϊ5 [νοτὰ ννᾶ58 πιοτὸ ἴῆδη πιδη. Ηδνίης κεῖ 
Ὀεέοτε ἢ πΊ56] Ὁ ἀἰσεϊη ΕῪ ἴῃς οχίεπί οὗ ἢ15 ἢΟρ6 
διὸ ννᾶ5 Ὀείζοσ δῦ]. ἴδῃ οἴποῖβ ἴο ρογοεῖνο μον 
πο τονοϊδίοη οὗ {πὸ 1 οτγὰ ννεηΐ Ὀεγοηά [ἴ. [ἡ 
ἢϊ5 Ἔχδηιρὶθ ἰξ 15 ϑδεὴ {πὶ ἕδι τ, 15 ποῖ πιθᾶ- 
ϑδυγοὰ ὃν 5ιβῃϊ, νΏ 16 18 15 (6 ἱπϊογρτοίδίϊοη οὗ 
δοίυδ] ῬοποπΊθηδ. 

“414 (οπλ!) Τϑονια:... Μν Σογά απά »ιν Οο4 
ΤῊΘ ννογάς ἅγὸ Ὀογοπά αιυοϑίίοῃ δά ἀγοβϑοὰ ἴο 
ΟἸγιδὲ ("σαί ἀπο ῥδὲέρε), δῃὰ Ἴσαπηοΐῖ θαΐ Ὀδ 
υπηάἀετβίοοα 85 ἃ σοηξοβϑίοῃ οὗ δο]οῖ 45 ἴο Ηἰ5 
Ῥογβοη (ςοπρ. “ϑγη. (Ες.᾽ ν. ὕδῃ. 12, 26 
ἐγίδις ἐαρ ἐμ.) ΟΧργοβϑοά ἴῃ ἴΠ6 ἔογπι οὗ δη 
᾿πηραϑϑίοηοα δά άγεςθ. Ὅῆδο ἀϊθοῖρ] 6 οὗἨ 56]- 
χυεϑεοπίης, ἐοἸ]ονγοὰ Ὀγ ἴπὸ γενεϊδίίοη οὔ ἴδη- 
ἀεγ ςοπηρδϑϑίοη δηά ἀϊνιηθ Κπον]οάχο, δηλ] 
δῖ ὙΠοπιδ8 ἴο τγίϑο ἴο ἴθ ἰοϊιοϑὶ υἱὸν οὗ 
{δε 1,ογά βίνθῃ ἰπ [6 Οοβρεὶ8β. Ηἰβ 5] πηε, 
ἰπϑοίδηϊδηθουβ σοηίεβϑίοη, ψοη ἔγοιῃ ἀοιδίῖ, 
Οἰοβοβ ἢἰϑίογι δ! [6 ῥγόςτεββ οὗ δ! ἢ νος ἢ 
δὲ [οἤῃ ἵγᾶσθβ.0 Αἱ ἤγϑβί (ςἢ. 1. σ) ἴδε Ενδη- 
δο]ισὶ ἀδοϊαγοὰ ἢ5 οὐ ἔϑιἢ : δ ἴδ οηὰ Π6 
δῆοιν5 [δι ἴἢ15 811 ννᾶ5 ραιηδὰ ἴῃ {Π6 δοίιδὶ 
ἰπίογοουγθο οὗ ἴπ6 αἴθε ρίο5 ἢ Οτσ. Τῆδ 
τοςογὰ οἵ [Π1]|95 σοηξεοβϑίοη τμογοίοσγε ἔοστηβ ἴΠ6 
Δρργοργίδίο οἶοϑθο ἴο ἢ]5 Ὡδίσαῖϊνε ; δηὰ [86 
υνογὰς ἡνΠ]οἢ ἐΟἸ ον σθονν [δῖ (6 1 ογὰ δο- 
ςορίοα ῃ6 ἀοοϊαγαίίοη οὗ Η!5 ιν 45 16 
ἴΓι|6 Ἔχργοϑϑίοη οὔ ἢ. Ηδ πόνοσ οἔ 
ΗΪπηϑοῖ ἢ ἀϊγοοῖ]Υ 45 Οοὰ (οοιῃρ. ν. 18), Ὀυϊ 
ἴδε δἰἱπὶ οὗ ΗΪ5 γενοίδοη νγᾶ58 ἴο ἰοδαὶ τηδῃ ἴο 
866 Οοά ἰη Ηἰπι. 

29. Τῤονριασ, δεεσισε..ἢ Οπιξ Ζ2ο»"α:. 
ΎΠοΓΟ 5 ἃ ροννοῦ δηά οἰθασθϑ5 'ἴῃ ἴδ σοη- 
ζεβϑίοη νυ ϊςἢ σοϑίβ οἡυ ἴοι ῆῖ δηὰ νἱϑίοη, Ὀυξ 
{πὸ Τιοτὰ 5πον5 ἃ ὨΔρρΙοσ ἰσὶυτρῃ. ὍΠ6 ἢγϑὶ 
εἴδιιϑο οὗ Ηἰ5 σϑρὶῪ 15 Πδὶε ἱπίογτορδῖϊνο, μα] 
ΘΧΟΪΑπιδίοσυ (ςοπρ. χνὶ. 21). ὙΒοη ἐο] ον 5 
[6 ρτραΐ Ὀγογηθϑε ἴῸΓ 411] ἀζοβ, Ὀαϑοὰ οἡ [86 
ὀχροσγίθηοο οὗ {πὸ ἤσϑὶ ννεοκ οὗ ἔπ ριοςϊδιηδ- 
του οὗ ἴδε χοοὰ {ἰἀΐηρβ: ΜΒ “εὐ γε “δὲ 
ἐδαὶ! ΒΑῪ ποῖ “ηπ4 γεί ὀε ῥϊευεά, Ὀοϊϊενοὰ ποῖ 
ΘἸΓΊΡΙΥ ἔγοσῃ (6 νογὰ οὐ οἴδεσβ Ὀυΐ ἔγοπι 
δοεϊυδὶ ἐχρεσίθεηςθ, ὑνδῖς το]ὰ ἴποσὰ ἴδδῖ ΟἸγχίσὲ 
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ἀϊά [εϑ8 ἴῃ τῆς ργεϑεπος οὗ ἢ 8 ἀ[8- 
ΟἰρΙ 68, ἢ] ἢ ἀγα ποῖ νυτιτῖεη ἴῃ τἢ 8 

41 Βυῖ τἢε86 ἅἀγὲ ψηζίεη, (παῖ γε 
ταϊσἢς δε] αν τῆλ [6508 18 ἴῃς (ἢ τιβῖ, 
τε ϑοη οὗ σοά; «δπά τῆδῖ δεϊϊενίηρ 
γε πλίρῃς ἢᾶνςε [{{6 τὨγοιρἢ ἢ͵8. ΠΔπΠΊΘ. 

ννγᾶ5 Γβοη, Ὀθοδυθο Ηδ νγα5 ἱπάἀθοὰ νὰ ἴδοηι. 
Ἀεροτίῖ, ᾿ἰκθ 5 ψηῖ, 15 ἔμ6 οσοδϑίοη, δηὰ ποῖ ἴῃ 6 
βηδ] βίδυ οἵ ἔδ!ἢ. Τῆδ σἤδηρο οὗ ἴδηϑο ἴῃ [ἢ 6 
Ῥαγ οῖρίΘ (πεπίστευκας ... ἰδόντες) ΘΥΙΘΏΓΥ 
ΤΑ κ5 ἴΠ6 ϑἰδίειηθηΐ ἃ5 σα ἰϑοὰ δίγοδαυ ἴῃ 
[86 ΟΠ γϑιίδη ϑοςιεῖγ. ὙὌΔοτο πλιϑὲ ἤᾶνα ὑδθη 
ΤΏΔΗΥ ἀἰθοῖρῖο5 ὙΠῸ διδὰ ΟὨΪΥ ποαγὰ οὗ ἴδ 
ΔΡΡεΆγδηςοβ οὔ Εδϑῖογ ὈδυΥ, δηά οὐ ἰδεϑὲ 
ΒΟΙῺΘ δὲ ἰοαςὶ πδά δε ιον, ΤΟΙΣ “Κ ΠΔρΡ!]- 
Ὧ655 ᾽ (μακάριοι, ςοπιρ. Μαΐῖΐ. ν. 3 4.) Δγ ἴῃ 
[86 ἔδοΐῖ (μδῖ δί οὔθ ΠΟΥ ννοῦ ἴῃ ΒΥτα Δ ΠΥ 
ψ] τἢ6 ἔλοῖ5 οὗ ἴδ ᾿ἱηβθθη Ὄγάσυ. 

ΤὨΙ5 ἰδὲ δηὰ ρτοδῖοςὶ οὗ ἴῃς ΒοδΕτυ θα 15 
(6 ρϑου αγ ποΐαρε οὗ ἴδ6 ἰδίοσ. Ομυγοβ. 
Οορ. χ Ῥεῖ. 1. 6 ἢ. 

{2 ε εἶωσε απά ῥώγρβοῦε οὗ ἐδε γεεογά (υῦυ. 20, 31). 

80. Τδο ραγίοϊε οὗ σοπηοχίοῃ ἴῃ [815 νυῦβδ 
8 ἀϊ βίους ἴο ΟΧρυθθ5 (πολλὰ μὲν οὖν ... ταῦτα 
δὲ ...). ὙΠῸ Ενδηροίιβι βθθπη5 ἴο 5ΔΥ, ἰοοκίῃρ 
ὈΔοΚ Ὡροη 186 τοργεϑοηϊδίνο ονθηΐβ ἢ] ἢ ἢδ 
Πδὰ τγοϊαϊεα, Ἵσσοννμοὰ ΌὈΥ {πὸ ονθηΐίβ οὗ {Π6 
Ἀαϑυττεςίίοη: “8ὸ ἐῤέπ (οὖν), 845 ἩδίυΓΑΙΪΥ 
της 6 ἐχρεοϊθα ΟΥ̓ ΔΠῪ τοδάοσ ννῇο [858 
[ο!Ποννοὰ [ῃ6 σουγθα ΟὗἨἁ ΠΥ Ὡδγγδῖϊνθ, γ»η,η7 
οὐδεν τἰση! ἡ έμ ... δι ουΐ οὗ ἴ[π6 νυ ῃο]θ 
5πὶ 2 ε1:6 γε «υγλεη..." (Εογ ἴδε σοῃδίσζυςς 
ὕοῃ 5866 Μαγκ χνὶ. στο ἢ: [ἀκὸ 1. χ8 ἔ.; Αςΐς 
ΨῈ., 4 ἢ, δἀπὰ οἴῃ; [Π6 μέν δηθννεῖβ ἴο δέ 
ἴῃ Ὁ.31, δπὰ [Π6 οὖν πιδιῖκα ἴῃ6 ἰγαπϑιἰοῃ.) 
ΤἼΘ ὁ 5:5 }}15 τοίογγεά ἴο σδηηοῖ ὃ6 ᾿ἰπλϊτοὰ ἴο 
ἴΠοϑ6 οὗ ἴῆθ ΕΚ ἴϑδοη ( γίϑι, [μοι ρὴ [ἢ 656 1Ππ|πη]- 
πδίοά δηὰ ἱηϊογργείοά ἴῃ γεπιδιηάθσ. ὙΠῸ 
οἰδυ56 “1ὴ [86 ργέβϑοηςο οὗ Η]5 ἀϊ5ς 1 0165," ἢον- 
ὄνοσ, ὈΕΪΟ ΠΣ 5 ὈΓΠΊΔΓΙΪΥ ἴο ἰἢθβθ, ᾿πδϑπλιςῇ 85 
ΠΟΥ ψνοο σοηβηρά ἴο ἴΠ6 ὀχρεγίθηοθ οὗ δδ- 
Ἰίενοσβ. ὙΠ 5ἰδίειηθηϊ 15 οἵ Ὀγ ΠΊΔΓΥ ἱπηροῦ- 
ἴλποθ ἴῃ ςσοηποχίοη Ψ] ἴΠῸ δοορο οἵ ἴδῃ 
Οοβρεῖ. [ἐ νγὰβ ποῖ δὲ [ομη 5 ρυγροθθ ἴο 
το ἃ “1,6 οὗ (6 Τοτὰά. Ηἰ5 ννοῦγῖκ νγᾶβ 
ἃ Οὐοβροῖὶ δηά ποῖ ἃ ὈΪΟΣΓΑΡΏΥ. 

81. δαὶ γε »εσδί...,χ.ὲ »ρδί ῥαυε {δ 
ἐδγομ 6] δαὶ γ6 ΤΑΔΥ,...γὲ ΤΑΔΥ͂ δαυε ἰδ 1ὰ... 
ΤΟ οδ)εςῖ οἵ ἴπΠ6 Οὐσοβροὶ 15 ἀδϑοσί θά ὑπάοσ 
115 ἔνγο πιδίῃ δϑρεςί5, ἱπίε Ἰδοΐι2] δηὰ πλογδὶ. 
[ νγᾶ9 ἀεβίρῃηθα ἴο ργοάυςες ἃ ἱνο-ξο]ά σοπη- 
νἱςίίοη, δηὰ τῆγουζῃ 5 {Π6 δη]ογπηθπὶ οὗ 
ἃ ἰδ ρίνίηρ [Δ1ἢ : ἐόσς ἐῤίησε ἀγὸ «υγή θη 
ἴῃ ογάοσ πὶ τγεδάεσβ »27 δείίευε, δαί επα 
--᾿Ἤρλρογίεςξ πηδῃ---ἶν 266 Οῤγέ, τμ86 ΔΙ ΒΊΙΟΓ οὗἁὨ 
ἴῃς Ὦορδβ δηά ῥγοπιϑβ οὗ ἰϑγδοὶ (ςοπιρ. Μαῖϊ. 
1. 16), δῃὰ 4190 2ῤε ϑοη 9" Οοά τ ἘΡ [κὸ 
1, 23, 48), ἴ6 ΔΙΙΒΠΙΕγ οὗ (86 ἀεϑΌ ΠΥ οἵ 
τηδηκιηά ; ἴδοη, ἰῃ νἱγίυο οὗ (μ15 δε! οξ,. 
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μεϊὰ 85 ἃ ργεβοηΐ ρονεσ, »»α.7 δαυε ζῶ ἐπ Ηΐ 
πῶλξ, παῖ 15, ἰῃ Ἐν βμὶρ σῇ Ηἰπὶ 845 
τονοδίοὰ ἴῃ ἰῃς διΐηοθς οὗ Η!5 ἀουδ]ε πδίιγο. 
ἼΤὨ15 ἀδοϊαγαίίοη οὗ ἴἢ6 ρυγροβε οἵ ἴπ6 Οοβροεὶ 
οοττεϑροηάβ πιοϑὲ οἰοϑοὶγ ἢ ἴἢ6 ΑΡροβιϊο᾽β 
ἀεεϊαταϊΐοη οὗὐ ἴθ ριγροδε οὗ ἢ15 Ἐρίϑίϊο, 
1 ]οδη ἱ. 3, 4. ἴῃ ὈοΙδ οᾶ965 ἃ ἢἰϊδίοσις τη685- 
5456 15 τιδάδ (ἢ6 σϑρῇηρ οὗ ἴΠ6 δἰχβοϑὶ δἰοβδίηρ 
οὗ “1186, οὗ ἀϊνίης ““ [6] ονν581Ρ.᾽" 

δσυε ἐμ) Οοπιρ. σ [|οδῃ νυ. 12. ὙΤΒῈ 

51. ΙΟΗΝ. ΧΧ. 
δεποσαὶ τοϊδιίοθ Ὀεΐνσθθη ἴδ ΟΠ κου οὗ 
[Π6 Οὐοθρεῖϊ «πὰ οὗ πε ἤγϑϊ Ερίϑε]ε οἵ δῖ ἰοδπ 
ἰ5. οὗ “ἴε Ὠἰρἢεβδὶ ἱπίογοβὲ δηά ϑἰξπίἤςδηςθ. 
[π [86 [6 Ενδηρο σὲ ϑδονν5 βῖερ ΟΥ̓ 
ϑῖορ ἴπδὶ τῃ6 ἢἰϊδίοσίς [|65808 νγὰβ πὸ (ἢ γίβξ, 
(56 δοὴ οὗ Οσοάἂ (ορροϑεὰ ἴο τηεσὸ “" ἤεϑὴ ")}) ; 
ἴῃ [86 Ερί5ι]6α Ὧθ γϑ δ γπιθ {πὶ 186 (ΟἩγιϑῖ, 
ἴπῸ ϑοὴ οἵ σοά, ν»ᾶβ ἴπι|6ὸ πδῃ (ορροβεὰ ἴο 
ΓΛΘΓΟ “ὁ ΒρΡΙΓΙΪ :) σ Ιομη ἴν. 2). ὙΠ6 οοττοσ- 
Ῥοπάδηοοβ ἂηὰ αἰ ἴοσοηςδβ ἃσῈ 64 0211} 5 τ κίηρ, 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕῈ οἡ (ΠΑΡ. ΧΧ. 21:. 

ἴῃ 1818 νεῦϑθὸ πὸ ἰθῆβεβ οὗ ἴπ6 νεσὺβ (ἀπέ- 
σταλκε [ποΐ ἀπέστειλε] πὰ πέμπω) (].), ἀπὰ 
(δε αἰϊβδγθηςς οὗ ἴθ νοσὺϑ 1ῃειηβεῖνεβ (ἀπος- 
στέλλω---πέμπω), τεαυῖγο ἴο Ὀς ποίϊορὰ (11.). 

ΙΪ. ὙΠΟ τηιβοίοη οὗ (ἢ γῖβζ 15 ϑοιηθεϊπιο5 (1) 
ςοηϊοτηρίδϊοά ἴῃ {Π6 οπμθ βρεςιῆς ἔαςϊ οὗ {πὸ [ἡ- 
οογηδίίοη (ἀπέστειλε 4οτ.} ; ΞΟΠΊΘΕΙΠΊ65 (2) [1 15 
ςοπίεπηραἰοά ἴῃ ἰϊ5 δοιάϊηρ ἰδθουθβ (ἀπέσταλκε, 
2εγ). ΑἜ ϑἴυαγ οὗ ἴθ ραβϑαρθϑ ἴῃ νι] ςἢ [Π6 
ἴννο ἔΌΓΠΙ5 ἃΓῸ ΞΟνΈΓ ΝΥ υϑεὰ Μ0}}} Ὀγηρ οὐ 
{δε ῖγ ὄχδοῖ πηθδηϊηξ. 

:. [|π ἴδε (ο]οννὶηῃρ ραβϑᾶροθ (Π6 δογῖϑι 
(ἀπέστειλε) ἰδ υϑοὰ : ἰ. 17, 24, Υἱ!. 42 (ἴῃ 
ςοπηπδίίοη ἢ [Π8 ρεγέεςὶ ἐλήλυθα), χ. 36, 
χὶ. 42, ΧΥΪ!. 3.) 8 (} ἐξῆλθον), 18 (ἢ ἀπέ- 
στειλα οὗ ἴδ ἀἶδοῖ}]65), 21, 23, 25. [ἢ ἴδεβ6 
Ρᾶβδαζοβ ἴΠεΓῸ ἰ5 ὯῸ νδσγίδίϊοη οὗ γεδάϊης. [ἢ 
πε [Ο]]Ον ηρ ρᾶϑϑαρὸβ ἀπέστειλε 15 ὉΠ4.65» 
ἘΟΠΔΌΪΥ [86 ἴσιο τοδαϊηρ, [που ἢ 1π6 νΔηδηΐ 
ἀπέσταλκε ΟΟΟΙΓΒ ἰῃ 50ΠῚ6 ΘΑΥΪΥ δι πογιτ 165 : 
ν. 28 (ἹῈ πιστεύετε), Υἱ. 29 (ὙΠ ἕνα πι- 
στεύητε), Υἱ. 5) (ὙΠ ζῶ), νἱ!. λὸ (ἢ εἰμί); 
1 ]οδη ἱν. 1ο. 

ἴῃ 411 ἴΠποϑ6 σδϑθβ ἰἃ νν}}} 6 ἰουπὰ (μὲ [Π6 
Θχδοῖ ἔογος οὔ ἴδε ἰδδομίηρ 1165 ἴῃ [6 δοίιδὶ 
ἴλεϊ οὗὁἩ ( γϑι᾿β πιϊβϑίοη. 

2. Τα ρεγίεσὶ (ἀπέσταλκε) 15 [ΔΓ ΤηοΓΟ 
Τατθ. [ἴ οσσυῖβ ψιποιΐ ΔΩ ναγδίίοη ἰῃ 
: ]οδπη ἵν. 14 (ἢ τεθεάμεθα δπὰ 
ροῦμεν). [ἰ 5 450 υῃαι6 5: ΟΠ ὈΪΥ {πὸ ἴγι6 
ΤΟΔΟΙΠΡ ἰῃ ν. 26, ΧΧ, 21:1 [οδη ἰν. ο, τῃουρἢ 
ἴη6 ναγίδηϊ ἀπέστειλε 15 ἑουπὰ ἴῃ ἴδοθο Ρδ5- 
ΒΔ Ρ65. 
ΤΟ υ86 οὗ ἴΠ6 ρεγίδοϊ οἰϑεννῆοσο 15 5118Ε{ἰ-ἐ 

ΟἰθηὮγΥ ἔτεαυοπὶ ἴο 5ονν [πδῖ [ἰ ῥργεέϑογνας 18 
ῬΓΟΡΕΟΙ 56η86, πὰ ἀδβογθεβ ἃ πηϊϑϑίοη ὙΠ ἢ 
ΠΟΠΙΠι65 ἰῃ ἰἴ5 ργοϑεηῖ οῇἴεςϊῖθβ. ΟοῃρΡ. «ἢ. 
ν. 33, ἴυκὸ ἵν. 18; Αοἴδβ Υἱῖί. 2ς (τοδὰ ἀπέ- 
σταλκεν σὺν χειρί), ἰχ. 17, Χ. 20, ΧΥ. 27, ΧΥΪ. 
26:1 2 ΟοΥ. ΧΙ, «7 ([π σοηῃποχίοη ἢ ἐπλεο- 
νέκτησα, συναπέστειλα). 

ΤἼε σου θιποα υ.96 οὗ ἴπ0 δογίϑξ ἀπά ροσγίθςϊ 
ἴῃ σ ] μη ἰν. ο Ηἶ 5 βἰ ζυ ΑΓ ἰποίγυςίίνςο, 

1. ΤΏ ςοηϊγαϑί Ὀείννεθη ἴδθ νεγθβ (ἀπο- 
στέλλω, πέμπω) ἰπ ἴδ ἴννο Οἰδιι5εὲ5 ἰ5 
ΥἹΟΙϑΙΥ οἰ σηϊβοδηῖ. Βοῖδ νογὺς ἅγὸ υϑορὰ οὗ 
ἴδ πιϊςϑίοη οὗ ἴῆ6 ὅϑοη, δηὰ οἵ ἴδ πηϊϑϑίοη οὗ 
Ὀείονοσα, ὈυϊΣ ἢ ἀἰϊδίϊηςξς πιοαηιπρβ. Τῆς 
ἔοστοοσ (ἀποστέλλω) Θοττεβροηάβ ἢ [86 

ἰάθα οὗ οὔγ ουσγῃ ννογὰϑβ “" ἀεϑραίςἢ ᾽" δηά “" οῇ- 
ὙΟΥ,,) δηὰ σοηνδγϑ [6 ΔοσθΒΟΓ ΠΟ[Οἢ5 οὗ 8 
Βρ6οΙΔ4] σοτηπηβϑίθῃ, δηὰ 50 ἴῶσ οὗ ἃ ἀεϊοραϊεὰ 
Δι ογιγ ἴῃ ἐμ6 ρούϑοη ϑρηῖ. Ὑὴα 5ἰπιρ]ε νογὺ 
πέμπω ΤΆΔΙΪΚ5 ποῖ ρ πλοῖο 1882π ἴπ6 [π|Π|6- 
ἀϊδῖο γεϊδτίοη οὗ [86 βοηάδγ ἴο ἔπε ϑρηΐ. 

ΤἼΣ ρᾶϑϑαροθ ἰῃ Μ ΠΝ ἀποστέλλω 15 υϑοάὰ 
ὉΥ δὲ [οἱ οἵ ἴτ6 Μιβδίθη οἵ ἴδε ϑοὴ ἢν 
θδδη δἰγοδάν αᾳιυοίοά, 

[1 [5 υϑοὰ οὗ ἴΠ6 πιίδϑαιοη οἵ ἴδ ἀϊϑοῖρ]α5 : 
ἷν, 48, χνυὶ!. 18. Οοῃρ. Μαῖΐϊ. χ. ς, 16, χχΙ. 
34, 36, ΧΧΙΙ. 27; Μαῖκ νἱ. 7; [υὑκὸ ἴχ. 2, 
ΧΧΙΪ. 41ς. : 
Τῇ ἔοσοο οὗ {86 νογά ἰ5 {Ππι:5ιγαϊοα ὈΥ τὴ 

οἴμοι ρδβϑϑαρθβ ἰπ οἢ ᾿ἴ 18 ἑουπὰ : 1. 6. 
19, 24, ᾿ἰϊ. λϑ, ν. 23, ΥἹΊ. 22, ΧΙ. 2. ΤΠοθα 
Ράβϑϑαρθϑ δοὶρ ἴο Ὀτηρ οὐ ἴΠ6 πηορληῖπρ οὗ [Π6 
ΡἤΓΑβΘ ἰῇ ΧΥ , 24, ΟΥ̓ ΜΙ Οἢ 1 5 παρ! θὰ (δὶ 
1Π6 [ογὰ ννᾶ5 “ ἀεβρδίςποα " ἴο Οδιδρῆδϑ 85 
αἰγοδὰγ Ὀθαηρ Η!5 σοηἀεπηηδίίοῃ, ἀπά σἰδιιροὰ 
ψ ἢ (ἢ6 πηατῖκ οὗ ΑΠηΔ5. 

Τῆδ ἀϑᾶρὸ οὗ πέμπω ἴῃ 81 [οἴη 45 δρρ δὰ 
ἴο [86 Μιβϑίοῃ οἵ, [86 ϑοη ἰ5 ἀϊδιϊηρυ πῃ 
ΒΘ ΤΑΤΩΠΊΔΙΙΟΔΙΥ ἵΤῸΠῚ (δαὶ οἵ ἀποστέλλω. 
᾿Αποστέλλω 15 αἰννᾶγθ υϑοὰ ἴῃ βηϊῖα ἰἴδηϑεβ, 
Ἐς πέμπω ἰ5 αἰνγᾶγβΒ υϑεὰ ἱπ [ἢ6 ΒΕΠΟ ΡΝ 
πη (ἐ. 5. ὁ πέ η ὃ πατὴρ ὁ πέμψας), 

τΠουρΡἢ ν ἐ λξλώ, υΐαι 15 Ἰοάα Οἰβεννῇοτο: 
Μαεῖϊ.χ. 4ο: Μαγκ ἰχ. 37); [ὐκο Ιχ. 48, χ. 16. 
Πέμπω 5 υϑρὰ οἵ ἐϊ5ς! ρ[65 ἤεγα δά ἴῃ Ἂἢ. 

ΧΙ, 2ο. [{ 15 αἰϑὸ υϑεὰ οὗ ἴδῃς δριπῖ, χίν. 26, 
χνΐ. 7. 

Τῆς ἴνο ννοσάβ ἈΡΡΘΑσ ἰπ οἶοϑο σοπηρχίοῃ, 
ἷ. 19.) 22, 24, ΙΝ. 34, 38 (8 σοπίΓγαβὶ ἴο τη 15 

ΡΑΒ5ΔΡ6), Υ. 36, 37, 38, ΥἹ. 29, 38, 44, 57, ΟἹ]. 
48, 29. ἴῃ Τδδρίουβ ΧΙ!.---χνΐ. πέμπω ΟἿΪΥ 15 
υϑο ; ἴῃ οἢ. ΧΥΙ. ΟὨΪΥ ἀποστέλλω, δπὰ 50 
4150 ἴῃ Ἐρ. 1.Ἅ 
ΤΠ ροηΟΓΑὶ τόσο οὗ ἴπ6 δχαηηϊηδίοη οὗ 

{π656 ἔδοῖβ βϑοηβ ἴο Ὀε (δῖ ἰη 1Π15 σθάγρο ἴπ6. 
Ιογὰ ργοϑοπίβ Ηἰβ οὐ Μιβθίοη 45 ἴῃ6 οὔθ 
δυϊάϊηρς ΜιΞβϑίοη οὗ ἴΠ6 δίποσ ; τ815 Ηδ []Π]ς 
(Πγουσἢ ΗΙ5 οδυγοῆ. Ηἰ5 ἀϊδοῖρίες γεσοῖνε ΠῸ 
Ὧν σοτηπηϊβϑίοῃ, Ὀυξ οαττῪ ουὐἱ Η15. (ΟΟμΊρ. 
Μαῖϊ. χχυ. )λο:; Ηδφῦτ. 11. τ. ὙΠΟΥ͂ ἅγὸ ποῖ 
((π 115 τοϑρεςῖ) Ηἰ5 βην ύϑ, θυ ἰῃ ἃ βοοοηά- 
ΥῪ ἄορζτοε εηνογβ οὗ ἴῃ Βδίῃεσ. Οοιῃρ. 
4 ογΥ. ν. 2ο; ΟοΪ. ἰ. 24. ὙΠοῖσ νοῦκ ἴοο 
Ὀοσὶπ5 Ὡ ἴδ6 τοσορίοη οὗὨ ἴδ6 πεν [18 (7 ο» 
“επάϊηφ, Ὠοῖ 1 «υἱ τεπά. (Οοτηρατα 1 φεεεηδ)). 



νυ, 4.] 

ΓΗΑΡΤΈΕΚ ΧΧΙ. 
1 Ολγίσί αἀῤῥεέαγίη ν᾽ ἀραΐρ 1ο ἀΐν δέτεΐῤίες τᾶς 

ἄποιυρ οὗ ἑλενε ὁγ ἐδ σγεαξ ἀγαμγά οὗ βεάες. 
11. 4ἴ2 αἀριείλ τοὴλ λένε τ5 σαγμεσέν ἐσησ- 
τιον άπ ΔΩΟ 19 Μεά ἀὶς ἑανιός αμαά τἀεῶ : 
18 ,ργείοίείά ἀΐνε οΥΓὙ ἀὲς ἀδαίά : χ2 γεδιξ- 
ἐλ ἀξς σεγίοειν ἐομελίμ, )οάμ. 5 724 
εο»εἰμξΊοϑε. 

ΕΡΙΚΟΟΥΕ, «ἢ, χχί. 
ΤῊ5 σμδρίοσ 15 οὐ θη Ὧη ἀρροηάϊχ ἴο 

ἴ. Οοβρεὶ, νν Ὡς ἢ ἰ5 σοπιρ[εἰοὰ ΌὉΥ «ἢ. χχ. 
ἴξ 15 ᾿πῃροβϑίῦ]ε ἴο βδιιρροβὸ ἴπαὶ ᾿ξ ννᾶβ ἴῃς 
ΟΥΣΊμαὶ ἀεβίρη οὗ ἴμὸ Ενδηροὶϑὲ ἰοὸ δα ἀ ἴῃ6 
ἸηςσἸάεοηΐς οὗ ἢ. χχὶ. δῆοσ οἰ. χχ. 10 ἔ., ψ ῃ] ἢ 
νΕΓΘ65 ἔογπι ἃ ϑοἰδυηη οἶοϑα ἴο ἢἰ5 γεσογὰ οἵ ἴΠ6 
δτελί Ὠϊβίογυ οὗ ἴῃ6 ςοῃῆιςϊ οὗὨἍ 2} ἀπὰ ὑηθε- 
Ἰἰοῦ ἴῃ ἴῃς 1ἴ6 οὗ Ομγβῖ. Απὰ 1ΠῸ ξεπεγαὶ βξοορα 
οὗ [με ςοηϊεηί5 οὗ [15 σῃμδρίογ ἰ5 ἀϊβιίηςϊ ἔγοτη 
ἴῃς ἀενεϊορπιεηξ οὗὨ ἴῃ ῥΙδη νυ ῃϊς ἢ ἰ5 ἀεοϊασθά 
ἴο ῬῈ ἙςοπιρΙεἰεά ἰη ςἢ, χχ. Το πιδηϊξεδίδιίοη 
οὗ (δ. Ι,οτὰ ψ Ὡς ἢ 15 σίνθη ἴῃ ἀσίδι! ἴῃ ᾿ξ 15 
ποῖ ἀδοιρπεὰ ἴο ογεαῖο ἔδ ἢ ἴῃ ἴῃ6 ἕδςϊ οὗ Η!5 
Ἀοβϑυττοοῖίίοη, Ὀυΐϊ ἴο ΠΠ]υπίταίο Ηἰ5 δεϊΐϊοη ἴῃ 
[(ῃ6 ϑοςϊεῖγ ; Ηδ ριιϊάθ5 δηὰ ϑυρροῦίβ δηά 
δϑϑίγη5 πεῖς ραγίβ ἴο Η!5 ἀϊϑβς! Ρ 65. 

Οπ [Βε οἴμεγ δδηὰ [ἰ 5 δα 0Δ}}γ οἰθαγ ἰπδὲ χχί, 
1--- } ννᾶ5 νυτιτἴοη Ὁγ ἴπδ δυΐποτῦ οὔ ἢ Οοθβρεῖ. 
Τἢε 5ἴγ]6 δηὰ (16 ροπογαὶ σμδγδαςῖοσ οἵ ἴῃ6 ἰδη- 
Βυδξο 4{1κὸ ἰοδά ἴο 1:15 σοῃο]υβίοη ; δηὰ ἴποσὸ 
15. ΠΟ ουἱάθηςε ἴο 8ῃπονν ἴπδὶ τῆς Οὐοδρεὶ ννᾶ8 
Ῥυ ] 15ηοά Ὀεέοτε ἴδ ἀρροπάϊχ ννᾶ8 δά ἀδὰ ἴο ἴἴ. 

ΤΠδ γεδϑοὴ οὗ {πὸ δά ϊϊίοη ἰ5 ργοῦδοὶΥ ἴο 
6 Τουπὰ ἰῃ ἴμο εἰγουϊδτίίοη οὗ ἴπο βαγίηξ οὗ 
ἴδε ΓΟγά 45 ἴο δῖ Ϊοῃη (χχὶ. 22). ὙΘ οἰθᾶγ 
εχροβί[οη οὗ 1ῃ15 βαγίπρ σαγγιοὰ ν ἢ τ παίυ- 
ΤΑΙ ἃ τοῦδ] οὐ ἐδὸ εἰγουχηβίδησεβ ὑπάογ 
ὙΠ ΙΟἢ [Ὁ ννᾶ5 βροκθῃ. 
" ὙἼ86 οοηϊοηί5 οὗ ἴπ6 σΠδρίοσ ἅγὸ ρϑου]δγ ἴο 
ἴ ]οδη. ; 

δ6 παιταῖνο [415 ἰηΐο ἵἴνγο τηδίη αἰν ϑίοπϑ : 

Ι, ΤΌο [ογὰ δηά ἴμὸ ὈΟαγ οἵ ἀἰϊϑοὶρ᾽ε5. Τ πεῖν 
νοτκ : Ηἰ δε (χχὶ. 1--- 4). 

ΙΙ. ΤΠ [ογὰ δηά ἰηάϊνϊάυ4] ἀϊϑεῖρ᾽ε5. Ηἰ5 
ἀεϊεγηγϊπαίίοη οἵ (Ππεῖσ ννοσκ (ΧΧΙ. 1 ς----2ϑ)). 
Τῆε ἴννο αϑὲ γεῦθε5 (24. 25) Τοπίδίῃ δῃ 

ἰἀοπειβοδίίοη οἵ ἴδε Ποῦ οὗ {[Π6 Οοβρεὶ, ἀπά 
ἃ τοῃοννοὰ (οβΕΠΊΟΩΥ (ςοπιρ. Χχ. 30) ἴο ἴΠ6 
ἰηβηϊῖα τὴ} ΠΡ] Ἰςγ οὗὁἩ ἙἾ τισι 5 σοσκϑ. 

Ι. ΤῊΕ ΠΟΚΡ ΑΝῸ ΤῊΕ ΒΟΡΥ ΟΕ Ρ18- 
ΟἹΙΡΙΕΒ (1---14). ΤὨΪ5 ϑοοίϊίοη [815 ἱπῖο ἔννο 

τῖς . ρατῖϑβ: 
ι, ὙΠὸ νοτκ οἵ ἴδ ἀϊϑεϊρ᾽εβ ἢγϑί σγουρὰ 

οὗ {πεῖγ οννὴ ρἰθαδυσε (1--- 3), δπά {δϑη ἴῃ 
οδϑάϊεηςε ἴο ἴδε 1 ,ογά 5 ἀϊγοςϊοηβ (4-- 1). 

ἰ,,. Το [οὐδ μ᾿ οὗἉ 5δυίοηδηςο (12---14). 

ϊ. ὙἼΒοὸ ννοχκ οἵ ἴδε Ὠ18ςῖρ[65 (1--- 1). 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. 1. “43:εν ἐδέ:9 ἐδίηφ,] ΟΟτηρΡ, 
ΥΟΣ, Υἱ. 1. ϑυςἢ δὴ πα θῆηϊο τηδγκ οἵ {{π|Ὸ ἰ5 
Ὡοῖ υπδϑι1140]6 ἴο [86 σμδγάςσίοσ οὗ 1:8 ΠᾶΓ- 
ΓΑϊνο 45 Δῃ Δρρεηάϊχ ἴο [Π6 ογιζίηδὶ ρίδη οὗ 
ἔα Οὐοθβρεὶ. 

51. ΙΟΗΝ. ΧΧΙ. 
ΕΤΕΚ ιδεβ6 τηΐπρβ [6808 βμενγεὰ 

Α ἰπη56 1 δρδίη ἴο τῆς αἰδοῖ ρίεβ δὲ 
Ὅἢς 564 οὗ ΤΊΡογί8 ; δηά οἡ {Π18 νν]86 
βῃηεννεά ἢς ῤιπιεεί. 

2 Τδεῖς νεῖ τορεῖδει δ᾽πηοῃ 
Ρεῖεγ, δπὰ Ποπιδβ Το ]οα ιάγη,ι8, 
δῃηὰ Νδίμδηδοὶ οὗ δπᾶ 'ἴπ (σΔ1Π|6ς, 

“δεαυεά ῥί»μεί] Ἀλίπον, δ }οπ1οἀ δί»- 
σ ὙΠῸ β4π|6ὸ ψογά (φανερόω) ἰ5 υδεὰ οὗ 
86 Δρρελσδῃςθβ οὗ ἴῃ 1 ογά δεν ἴΠ6 Ἀδβυτγ- 
τοςίίοη ἴῃ ἴδ σοποϊυβίοη οὗ δῖ Μαγκ᾽β Οοβϑρεὶϊ. 
ΧΥΪ. 12), 1. ΤΠΟ δεῖϊνες ἔοπῃ, ννὩ]οἢ ΟσσιΓ5 
ἴῃ [Π15 νϑῦϑθ ΟἹΪΥ (σοπίγαϑἑ υ. 14). πιᾶγκϑ ἴῃ 6 
Δρροάγδησθ 85 ἜΕΡΠΙΟΝΕ οὐ ἴδε 1 ,οτάϊς ν]]}]. 
ΗΘ νν83 50 ῥἷδ ἴο τενοδὶ ΗἸπηϑο]ῖ. Οοιιρ. 
1. Υἱ. 4. ΤῊΪ5 βροςῖαὶ πηδηϊδϑϊδίοη οὗ 
[Π6 ΑἸϑεη ΟΠ γχὶϑὶ ἰ5 ρατί οὗ ἴῃθ ννβοὶε "" πηδηϊ- 
ξεβίδίίοη ᾿ [Ὠγουξὰ ἴῃς [πολγηδίϊοη (ςἢ. ἱ. 21; 
ι [οδῃ 1. 2, 11]. ς, 8; σοῆρ. 1: Τίπι. 1]. τό ; 
1: Ρεῖ. 1. 20) ὙΠΙΟΝ 18 σοποιπηπηδῖοα δ [86 
Ἀαΐυγῃ (1 [οΘδη 1]. 28, 111. 2; σοτρ. (ΟἹ. 11, 
4: τ Ῥεῖ, ν. 4). 

αραϊμ] ΤΠ νογὰ ἀσεβ ποῖ δχοϊυάθ {Π6 
ἰάρα οὗ οἵπόσ ἱπίογνοπιης πηδηι οϑίδίοης, θυῖ 
ὈΪδοῦϑ ἔμ παγγαῖϊΐνο νυ ῃ] ἢ ἕο Πονν5 45 ραγδὶ οὶ 
νὴ (ἢ6 ἔΟΥΤΠΟΓ παγταίϊνοσ ἴῃ Ὀοίηρ ἃ πιδηὶ- 
[οδιδίίοῃ ἴο “ἴΠ6 ἀἰϑοῖρ]ε5᾽" (Χχ. 19, 24 .), 
(Πδὶ ἴβ, 'π 411} ργοθδθ  γ, (16 ἀροβίίοβ, τἢθ 
ἀἰδοῖρ]ο5 ἴῃ [6 ΠΑΙΤΌΥΨΟΙ 8θηβ6, ἐπουρὴ “(86 
ἔννεῖνο " ννεγὸ ἢοΐ 41} δϑϑουη δ]οὰ οὐ (ἢϊ5 οοσᾶ- 
βίοη, Ὀσὲ δὲ πιοβδῖ “" βούθῃ ᾽Ἶ ΟὨΪ. ὅ866 ῃοῖδ 
Οὔ σ΄. 2. 

αἱ δὲ “εα 9 ΤΙιδεγία)] ΟουΡ. νἱ. συ. ΤΉΪϊ8 
ὨΔΠῚΘ ἀο65 ποῖ ΟσςῸΓ οἰβενσῃοσο τη [Π6 Οοβροῖβ, 
Τῆὸ τεΐυγῃ οὗ {π6 ἀϊϑεῖρίο5 ἴο ΟἍΔ8}1|66 ἰ5 ἴῃ- 
ἀϊςαϊοὰ ἴῃ Μαῖί. χχν. ); Ματσγὶς χνὶ. )ς. Β6- 
ἔογε ἴῃς Αϑοθηβίοη [ΠΟΥ ςᾶπιὸ ἀραϊῃ ἴο [εγὰ- 
58416π| δηὰ Ἑσοηίἰηυδά Ποτὲ ΕΠ] δἴεσ Ῥεηΐοςοβξί 
(Αςβ.. 4). Τῆς ψνογάβ ἴῃ [ὑκὸ χχῖν, 44 ἢ 
ἌΡΡοΑΓ ἴο Ὁ6 ἃ 50 ΠΊΠΊΔΤΥ οὗ ἰεδοδίηρν αἱ ἀϊἔογο 
οηΐ {{π|ὲ8 ἀυγίηρ {πὸ ΤΟΥ ἀδγϑ. [{ ἰ8 'π|- 
Ρογίδηϊς ἴο οὔϑογνο (δὶ δὲ [οὔη ἴδκοβ δοςουηΐ 
οὗ Ὀοϊῃ ρτοιρ8 οὗ δρροάζδηςσθβ οἵ ἴῃ6 Ἀ ϑοη.. 
Ιογτὰ. δ1 Μαῖίζδονν ΟἹΪΥ ποίϊοεθβ {πῸὶ ἄρρεδγ- 
806 ἴο “{π6 οἰσυθῃ " ἴῃ Οὐδ] 166, δηὰ 81 κυ κὸ 
ΟὨΪΥ ἀρρδάγδῃοῦβ δὲ [ογ 54 6 πὶ. 
πᾶ οη ἐῤί: «υἱσε “ῥεαυεά δὲ ῥὲ»μεὶί Μοτὸ 

ΘΧΔΟΙΪΥ, ἀπά Ἀ6 ταϑηῖζοαῦθα ΠΙΠΊΞ6ἸΓ ΟἹ 1818 
Ἧ1806. ΤΠε τοροί( το οὗ ἃ ργοπιίποηΐς ᾿νογὰ 
ῖ5 σπαγαοϊεϑιὶς οὗ δὲ [οἢη 5 οἵγε. Τὴ 
Ἐνδηρο δὶ δἰδῖος ἴῃς ἕδςϊ ἢγϑί, δηὰ 1ῃοη, ἃ5 ἴἰ 
ὙΟΙῸ αἴογ ἃ ρᾶϊ56, βῸε5 Ὀδοκ ἴο σϑοδὶὶ [Π6 
ἀείδ:]}5 οὗ . Οὐοιρρ. χιϊ. τ ΕΣ 

Ω. {ῤεγε φυεγε Ἰοσείῥεγ  ὍΤὨδ σπυπηογδίίοη 
ὙΠ ἢ ΟἸ]ονν5. 566 Π|5 ἴ0 σῆθνν [δῖ 41} ργϑβϑοης 
Ὀεϊοηρχοὰ ἴο 186 β4πὴ6 ποι ῃθουτῆοοά. 

ΤΡο»α.}] ἴῃ Αςῖβ 1. 12, Τ οπιᾶς 15 Ἰοϊποὰ 
ἢ ῬΏΠΙΡ, 50 ἴπδῖ δὲ ΠΙΑΥ πᾶν Ὀδεη οὗ 
Βειπβαιάδ (ἰ. 44). 

Ναιδαπαφῆ 8661. 4ς. ὙΠΟ δΔάϊίοη “ οὗ 
Οδηδ᾿" ἴἤγονθ μὲ ὑροὴ ἴδ οοπηοχίοη οὗ 
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απὰ τἢ6 :οης οὔ Ζεῦδεάες, δηά ἴννο 
Οἴπογ οὗ ἢΪ8 ἀϊβοὶ ρ]6β. 

4 διπιοη Ρεῖεγ βδτἢ ἀπο τπεπὶ, ὦ 
ἢ ἃ ββηῆϊηρ. ὙΠΕΥ͂ 54Υ υπῖο ἈϊπΠῚ, 

6 4130 ρὸ γι τπε6. ὙΠεγ ψγεηΐϊ 
ἔοτιἢ, δηὰ επίεγεὰ ἰηῖο ἃ 83ῃϊΡ ἱπιπιε- 
αἀἰδίεὶγ ; ἀπά τῇσι πίρῃς τμεγ σδυρῆς 
ποιῃίηρ. 

4 Βυῖ ψἤῆξη τε πιογηΐηρ; νγὰ8 Ππονν 
ςοπια, [ἐϑι15 βοοά οπ τῆς 8ῆοσγε : διιῖ 
τς ἀἸβο1Ρ1ε8 Κπονν ποῖ τῆδζ [τ νγᾶβ [ εβ8ι.3. 

ἴ. 45 ΠΞ διὰ ἰϊ. χ ΕΞ, σνβογ [πε ἀείαδι! ἰ5 ποῖ 
δίνεη. 

ἐδὲ τοπϑ Γ᾽ Ζεῤεάεε] ΜΜαῖῖ. χχ. 2ο, χχυῖϊ. 
47, ΧΧΥΙΪ. ςό. 

ἕᾳυο οἱῤεγ] Ὅδὸ τεσοσγά οὗ ἴθ ἤγβὶ σμαρίοσ 
Βιρροβῖβ ἴῃ ἴΠ656 ἴννο ΠΊΔΥ ἢᾶγα Ὀδθη Αη- 
ἄγεν (ἰ. 41) δὰ ῬΒπρ (1. 42 81). Ὑεῖ ἴὲ 15 
Τποτο ργοῦδο]ς {παῖ ἔἢ656 ἔννο ὑν γα “ ἀϊβο : Ρ 165 " 
ἴπ [86 νν]δὺ 5θηθθ, ἀπά ἴπαῖ 81 [οῇπ ρ]δςεβ 
ὮΙ ΠιΘ6 1 δηὰ 5 Ὀγοῖμου ἰαϑὶ ἀπιοηρ ἴΠ6 ἀροϑβίϊεβ. 
ὕὐπάογ ΔῃΥ ςἰγοιπιδίδηςο5 {Π6 ροϑβιτίοη οὗ “1Π6 
850η5 οὗ Ζεθοάθο᾽" ἴῃ ἴῃ δηιϊπιηογαϊίοη 5 ποῖ 
(αὶ ΠΟ ἢ ΠΥ ΟἾΠΕΣ ψυτιίοῦ τη δῖ [οδη 
νου] ἢάνα ρίνθη ἴο {ῃοπη. 

8. δένιον Ῥεϊεγ] Ἐχνθη ἤθγο δ1 Ρεῖου [265 
{πε Ἰοδὰ ἴῃ δοϊΐοῃ. ὙΠ ἀϊϑοῖρ]65 βθθηὶ ἴο ἢᾶνα 
σοπίημυοα {Π6ῚΓ οΥά ΠΑΓῪ ννοσκ, νναὶτπρ σΔΙ ΠΥ 
ἴογ ἴῃς δίρῃ ννῆηϊοῆ βῃουϊὰ ἀδίογτηιπθ (ἢ οῖγ 
δυΐυτα. Οοιαρ. ᾿νυκο χχίϊ, 36; 2 Τ 655. "1. 8; 
Αςῖϑβ χυῇ]. 3. 
Ἦ αἰνο σο] 1, γα} ν, οο 19. 
Τόεν «υεπὶ 32, γι} ἴγοπι [6 Ὠοιι56, ργοθδΪΥ 

αἱ (δρογηδιπὶ οὐ Βεϊμιβαιάδ, ἰὴ ψνΒι ἢ ΠΟΥ 
ΕΓ ἢονν βίδυϊηρ. 

Ω «ὀὶνὄλν ([Ὰ6 .8δ))}}] Οπιῖ ἐνινριεάίαϊεῖν. 
Οοπρ. νἱ. 1) ΗΠ ἴῃ ἴῃς βτϑὲ ρἷδοθ ννΠοῖο 
(6 ννογά οσςοιτβ (νἱ. 1..),) ἴδε 15 πο δγίϊοἷθ 
δοςοταϊπηρ ἴο ἴ86 ἴσιο τοδάϊηρ. Ηδγο “1ἢ6 
ΒΡ" 15 πιεπίοπρά 45 ρατί οὐ ἴπῸ ογάϊπαγγ 
Θαι!ρπιθηΐ ἔογ ἴῃς βϑῃοῦβ ννοῦκ. [ἴ ΠηΔΥ ες 
πδίιγΑ ν συ ρροβοὰ πὶ ννῆθη δὲ Ῥοΐοσ “ Ἰοξξ 
4}1" (ὑΚὸ ν. 11. ἴῇοϑε ννῇο γείδιπθα ροβϑθϑ- 
βίοῃ οὗ 5 ΡΥΓΟΡΟΙΥ τγοϑροοίθα ἢϊ5 τσῃξ ῃθη 
Β6. τϑοϊδιπηθὰ 1. ὙῈῈ ψογὰ “" ἱπηπηοαϊδίοὶγ ᾽" 
τυ Ὀ6 οπιϊοά, 

1π ἐῤαὶ μπίσθϑ) Τῆς επιρθδίῖς ρσγοποιῃ 
(ἐν ἐκείνῃ τῇ ν.) ῬΟΓΠᾶΡ5 ἱπιρ]}165 ἰδὲ [6 ννδηΐῖ 
οὗἨ ϑδιεςο55 νψγ»ᾶθ ππυδὺ8] νὰ ἴἤεπι. ὍΘ 
ΠΡ ἢΐ ννᾶ5 ἴῃ6 τπιοϑὲ ἑδνουγαῦο {1π|6Ὲ ἔοσ ββῃϊης. 
(ὐοπιρ. [ὐκὸ ν. ς. 

4. «υδεη δὲ »ιογη μη «ὐαΓς ποαὺ εο»|6] ΤΠῸ 
ἔπιε γεδάϊπρ (γινομένης ῸΓ γενομένης) δῖν65 
[86 πιοτὸ νἱνιἀ ρῥἱοΐυγο: «υὐδὲπ ὃ 9 δ ψὙ88 
ΠΟῪ Ὀγχοδκιηκ. ΤὍΤῇε οχδςῖ {Ἰπ|6 ἰ5. βρη Ε- 
σδηΐ ἔογ ἴῃ ἱπϊογργεϊδίίοη οὔ ἴῃς ἰπςίἀθηζ. 

σἸοοά,..οπ...}1 Οὐδπιθ, 85 ἴδε ρῆγαϑθ [ΠΊ0}168 
(ἔστη εἰς), οπι βοίηῆς ὑπκηονση αυδτγίες, δπὰ 
δίοοά Οὔ ἐόε ῬΘ86Β (αἰγιαλόρ). ϑ8ες Αοίξ 

στ. ΙΟΗΝ. ΧΧΙ. [ν. 3--7. 

ς ὙΠεη 6815 81 υπίο τἢεπὶ, 
"ΟΒΠ]άγεη, πᾶνε γε ΠΥ πιεᾶῖ ἢ ὙΠ ΠΕΥ͂ "Οτν 
Δηβυγεγεα ἢϊπὶ, νι : 

6 μά ἢε 5αἰά υπῖο τδεπὶ. (δϑῖ 
τε πεῖ οἡ ἴδε τίρῆϊ 5146 οὗ τῆς 5ἢϊρ, 
ΔΠᾺ γε 53}4}1 ἅπά. ὙΠΕΥ οαϑῖ τΠογο- 
ἔογβ, δῃηά πον [6 Υ νγεῦε ἤοΐ δύϊε ἴο 
ἄγανν ἰτ ἔοσγ τῆς. τι !ττὰ4ς οὗὨ 5868. 

 Τμεγείογε τῆδλιὲ ἀΐβοῖρίε ννῇοπὶ 
]εβὺ5 Ἰονεά 5! υηῖο Ρεῖετ, [τ 15 
τε μοτά. Νον ψῇεη διπιοὴ Ρεῖεγ 

ΧΧΥΙΪ. 30 ἔ,, χχὶ. ς ; Μαζί. χἕϊ. 2, 48. σοπιρ. χχ. 
19, 16. [πίἴογρτεῖογϑ δὲ 41} {Ππ|65 πᾶνε ροϊηϊοὰ 
ἴο {π6 ορηιβεοδηῖ σοηϊγασί ἴῃ ἴη6 ροβ!οης οὗ 
Π6 Τογὰ δηά ἴἢδ αἰϑεῖρ᾽οθ, Ηδ οὐ ἴδ6 ἔἤγηι 
δτουηά, πον οὐ 1ὴ6 γοϑί]ο55 ννδίογϑ. 

ὀμὲ (ταῖμεῦ ΠΟῪ 910)... ἀπεαυ ποί...1 ὙὍΠὲ 
οἸΪ4ιι56 15 δά ἀδὰ 85 βοπιδίῃιηρ ϑβἴγδηρε (μέντοι, 
ἷν. 27.) Χ]]. 42). [{ ἰ5 νδίῃη ἴὺ ξῖνθ ΔΠΥ͂ 5: ΠΊΡΙΥ͂ 
πδίιγαὶ οχρ δηδίίοη οὗ ἴμο ἔδυτα οὗ {Π6 ε9- 
αἷρ]65 ἴο τοουρηΐῖθβο (γί. Αὔἴἔογ ἴη6 Ἀδδυγο 
τοςοη Ηδ ννὰ5 Κπονγὴ ἃ5 Ηδ ρ᾽θδϑεά, δπὰ ποῖ 
ὨΘΟΘΘΘΑΤΙΠΥ͂ δ οηςὸ (ςἢ. χχ. 14 ΕἾ. : [κς χχῖν. 
41). Ὑεῖ ἰξ 5. ΘΑϑῪ ἴο υπάοτγοϊδπά (δῖ [ἢ 
αἰδοῖ ρἶθ5. ννεγσθ ργεοσσυριοὰ στὰ {ποῖγ νοτκ, 
ἃ5 Μαῦὺ Μαράδιοης νι ΠΟΙ ϑοστοῦν (ΧΧ. 14. 
Δ οχᾶσΐ ρΑΓΔ]161), 80 ἴπδὶ ἴῃ6 νἱϑίοῃ οἵ ἴπ6 
ἀϊνῖπο νγᾶ5 οὐβοιγοά. - 

δ. Τὴ ὕσ (τ Ὀλοτοζοτο)... 85 
ἀοϑιστίηρ ἴο τίη ἴδεπὶ ἴο ἃ Κπον)οᾶρο οἵ 
Ηϊπιϑε. Τῇ ννογτάς πρῃς 6 ἰδίζθη 45 186 
αυσϑίοη οὗ οὴθ ννῆο νυν ϑῃεὰ ἴο ὈᾺΥ νυ μδί {δ εΥ 
Ὠδά. 

Οῤιάγεη] ΤῊΘ οτἱρῖπδὶ ννοσὰ (παιδία) πλλτκ8 
[86 ἀϊβέδγεηςθ οὗ ἂρὸ οἵ ροϑβίζίοπ, ἀπά ποῖ ἴΠ6 
[ἰ6 οὗ γϑ δι οηβῃρ (τεκνία, οἢ. ΧΙ. 22). Οομρ. 
1 ]οδη 1Ϊ. 13, 18 (παιδία) ΜΠ Σ [ΟΠ 1Ϊ. 1, 
12 (πιὸ τοδάϊηρ τεκνία), 28, [1]. ), 18, ἰν. 
4, Υ. 21). Ηδστο 1ἴ 5 ΡγοῦὈΪΥ πὸ πῆοτὸ [ἢ Δῃ 
ἃ [λυ αν δάάγοθβ ὙὍῆδ ἔογηι οὗ ἴῃ ᾳφυεπέοῃ 
ἴη [ἢ6 οτξίπδὶ (μήτι) δΒυξξεβῖθ ἃ ποζαῖϊνθ 
ΔΠΒΝΨΟΓ. ὅ866 'ν. 29. 
για το ΔΟΪΥ ϑβοιπείπιηρ ἴο οδὲ ἢ 

Ὀγοδὰ (προσφάγιον, ΜΏΪΟΝ ἀπδύνεῖβ ἴο ἴπ6 
Αἰῦς ὄψον). 5 ννᾶ8 σΟΙΏΠΊΟΏΪΥ ἤϑἢ, 50 
δαὶ {Π6 σγῃοηγτήουϑβ ννογὰ (ὀψάριον) οσλπιδ ἴο 
ὃς υϑεὰ ἔογ ἤξῃ (ςἢ. Υἱ. ο ἢ). 

6. οπ δὲ γίσδὲ :412] Ἰδο ἀοῆηϊίξηδδς οὗ 
6 ςοπιπιδηὰ (ςοηΐϊτασδε [κ6 ν. 4) ὀχρ δίῃ 
[πὸ τεδάϊποβϑ νυν ἢ ἢ] ἢ ἰἴ νν85 οὐεγοά. 

0 ἐγακυ { ἀρ ἱπίο πε Ὀοδὲ (ἑλκύσαι), 85 
ςοηπίγασιοα σι ἴΠ6 “ ἀγαρρίηρ " (σύρειν) ἷἴὶ 
Αἴογ ἴπ6 Ὀοαῖ, [Ι͂ῃ [πὸ ἐπὰ ἴἴ ννὰ5 “" ἄγανγῃ 
Ὁρ ἴο ἴδ ἰδηὰ (ν. 11). ΔΝ 9οη 5ρϑᾶκ8 οἵ {16 
Πι5ἢ 1ῃ ἴ86 ἰδκὸ 85 Ὀδίης 566 "1 ἄθηϑο Ππ1λ5565 
(' Ἀδοονεῖγ οὗ 7 Θγιιβαίθπι,᾽ Ρ. 341). 

7. Τδεγοΐογε δαὶ ἀμεὶρίε...] Ηδθ νυγᾶβ δΌ]Ἂ 
ἴο τοδὰ ἰῃ ἃ πιοιηθηῖ ΟΥ̓ ἃ ςογίδιη ϑυτηραϊΥ 
Μὰ ΟΠ τῖβὲ (6 τηρδηϊης οὗ 16 βίη. ἴὴ 1ἴ}}5 



γ. 8--- 1. 

Πελγά τπδὶ ἰτ ννγὰβ (ἢς ,ογά, ἢς ρἰγί 
δὶς βμεγβ οοδῖ μπίο ὀίπι, (ίογ δε 
νγ)ϑ8 πλκαά,.) δηά αἱ ςδϑῖ ἢ πι5 6] Ἰηἴο 
ἴῆε 868. 

8 Απά τς οἴδπεον ἀἰβοῖρ68 οᾶπια 
ἴῃ 4 ᾿ππ|6 5ῃ!ρ; ((γ 86} ννεγε ποῖ 
αν ἴτοπῃη ἰδπάς διιὲ 45 ἰξζ γε ἴννο 
Βυπάτεά ςυδ 115.) ἀτγαρρίπρ τῆς πεῖ 
ἢ 568. 

9 4.8 βοοὴ [ἢ θη 88 ΠΟΥ ὑγεγα σοπ]6 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΧΙ. 

ἴο ἰαπά, πεν 88νν ἃ ἤτγε οἵ οολ]β ἔπεσα, 
Δηα 5} ἰαἱά τῆδγθοπ, δηά Ὀὑγοδά. 

Ι0 6518 841 ὑπο τπεηὶ, Βτίηρ 
οὗ τὴς 8 ψῆϊς ἢ γε πᾶνε ΠΟΥ͂ 
σδυρῆς. 

11 ϑιίπιοη Ρεῖεγ νγεπῖ τρ. «πὰ 
ἄγτενγ τῆς πεῖ ἴο ἰαπάὰ (ι}] οὗ στεαδῖ 
ἢ5}ι68, Δη πυιπάγεά ἀπά ΠΗ͂Υ ἀπά τῆτες: 
ΔΠᾺ [ὉΓ 41] τἤδγα νγεγα 80 πΊΔηΥ, γεῖ 
νν28 ποῖ ἴῃς πεῖ Ὀγοκβεη. 

Ρομοσ οὗἉ ἰηϑιρμς ΟΠ τσ ̓5 Ἰονθ ἴο δἰπὶ ννᾶ5 ᾿11.5- 
{ταῖοά, 50 {παῖ (6 (116 ὈδαοπΊοβ, ἃ5 18 ννεσα, 
ἃ 1Πδη Κϑρίνη. 866 οἢ. ΧΙ. 23. 

Λοαυ «υδέη δέριοπ Ῥείθγ ῥδεαγά...ἢῚ ϑίγιοι 
Ῥείεγ ἘΘΘΙΘΙΌΟΣΘ πανί ῥεαγά... 6 τενο- 
Ἰαϊϊοῃη πιὸ ἴο ἢϊπι ἔγοπι ψιποιυΐ, δηὰ πὸ 
Ἰοηξοσ ἔτοτσα πη (Μαῖξ, χνὶ. 172), Ὀὰϊ ἢς δὲ 
οηςο δεῖδά ὕροὴ τ. Ης ςοιιϊά ηοΐ νναῖ᾽ ἔογ 
{86 5'ονν ργόρτθββ οὔ (πε δοδί, Ὀυξ ἢ νῆα 
τόβϑοΐνθ “ςδϑὶ ἢΙΠΊ96 1 Ἰηἴο (πε 564." (σοηϊγαϑβί 
Μαῖι. χίν. ,8 6΄.), βανίηρ ἤγϑὲ “" ξιγῖ 15 οοδῖ 
(ἐπενδύτης, ἃπ ὑρρὲῦ ξαϊτηεπῖί. ὅεεὲ ΕΧΧ. 
1 5. ΧΙ. 4, “ΤΟΡ6.᾽ 2 8. χὶϊ. 18; ἴῃς 
ποτὰ νγᾶβ δάορίοα ἰῃ ἰαίες Ηρθῦτγονν ἔογ ἴΠ6 
“ ἔτοςοκ " οὗὨ ἸΑθοΙ ΓΟ 5) δρουΐ Ὠΐπα,," στ ἴη- 
οἰἰποῖϊϊνο τόνογοησθ ἔογ ἴῃ6 ργόϑθηςθ. οἵ ἢ]8 
Μαβῖοσ. ΔΉΙΟ δηραροά ἴῃ ἢ15 νγογίς ἢ ννᾶ5 
ἐἰ ηρκοά,᾽ 1Πδὲ 15, ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ, σἰσιρρεὰ οἔἉ 4}1} θυϊ 
ἢ5 ᾿ἰχῆξ υπάογ- Καιτηθηΐ (ςΟΙΊΡ. 1: 8. χΧίχ. 24; 
Ιςϊ. χχ. 2; Απγοϑ ἰϊ. στό), που δὲ ργεβεηΐ {πε 
ννογὰ Δρρ]165 ΠΟΛῪ ἴο ΟΔ] || ᾶη βϑῃθυτηθῃ : 
Ὀυϊ ἴἢ656 ΤΥ πιοη, ῆο δᾶνθ τὸ δοαίϑ, 
ΟΟΟΟΡΥ͂ ἃ αἀἰδεγοηϊ ροϑιτ!οη ἔγοτῃ ἴθ Δροϑβίϊθβ 
(Τυβίει, ' [μὯπἀ οὗὨ [5τγ86],᾿ ΡΡ. 415 ἢ οὐ. 3). 

8. ἐπα ἐδ. “δ)}} ἱπ ὅλ 6 Ὀοδὶ (τὸ πλοι- 
άριον). ὙΠΟ οδδηρε οὗ Ἰτγογά πιᾶΥ ροιηῖΐ ἴο {πε 
1.96 οὗἁ 5ΟΠῚΘ 518 }}6Γ νϑϑϑοὶ νν Ὡς ἢ ννᾶ58 δἰἰδοῃποὰ 
ἴο ἴῃ ““ 5ῃ1ρ.᾽) 5 ἴῃ6 τνοσγάϑβ ᾶγὸ ἀϊβι!ηρυ]δηρὰ 
ἴπ ΥἹἱ. 22: ΟΥ̓ Τὰ ΠΊΔΥ ὃὈε ἃ τηοτο οχᾶςέ ἀσβογιρίίοῃ 
οὗ 186 νεϑϑοὶ. 
ον ἐδ... ὝὍΠο οἴδυϑο οχρ]δῖης ἤον {ΠΟῪ 

οουϊὰ φΑ5}γ ἀο νυδῖ 5 ἀδβϑου θεά, δηά βοοῦ 
ξϑὶη ἴπ6 5ῆογο, ὙΠῸ ἀϊδίαποθ νν5 δῦοιιϊ ἃ 
ἢυπάγοα γαγάϑ. 

9. “4; :οοπ ἐδὲπ α᾽... ἐδὲγ ταευ... 80 
ὙΔ6Σ... δὲ 806... ὙΠΕΥ δαβίθη ἴο πιρδεῖ 
[)6 1οτὰ Ὀεέοτε {ΠῸῪ πάνθ βεσιγεὰ ΠΕ ΙΓ ΡΓΖ6 
υ. 10). Τῥὲ ἥγε ῳῇ' εοαἱ:, ἰ.6. οὗ σδάγοοδὶ 
ἀνθρακιά, χυὶὶῖ. 18). 6 ,“ιὦὁ (ὀψάριον), δηὰ 

{πὸ ὀγεσά (Ποδέ, ἄρτος), ᾶἃτὸ βϑροκεῃ οὗ ἰῃ δυςἢ 
ἃ ὙΆΥ 85 ἴο 5βιιξξεβὲ [86 ἰπουρὰξ ἴπαΐ {ΠΟΥ 
ψεο ργον  ἀθ 58: ἰυγαῖ γ. ὙΠΟ Ἰοτὰ 
Ῥτονίἀθβ 85 ΗἜἊ ν}]}, ᾿γουρὴ Ὠυπιδη ἰαῦους 
Ὠδίυγα!υ, οὐ οἴ πογινίθο. 
,.δ...ὀγεαά... Ἐδίδοῖ, 8 Ζ7188...8 1οδζ... 

Οομπηρᾶτε το. 13, ἐδε Μιῤ...ἐδε ἰοαζ... ὙΠ 
ἰπουρῆϊ οὗὁἨ ὑπ 9θθηι8 ἴο Ὀδ6 αἰ δι! ΠΟ ΪῪ ῥγὸ- 
δεηϊοὰ (1 Οογ. Χ. 17). 

10. ΤΊ οοπιπιδηαὰ ννᾶβ ὈΓΟΌΔΌΪΝ ξίνθη ἴῃ 

ογάογ ἴο πιασκ ἴῃ 8 οὐἩ ἴμ6 1 ογά 45 γ᾽  β ἴο 
Ὀ6 υδοά. Ῥεγπᾶρδ ἴπε υ5ὲ οὗ ὀψάριον (53 85 
ἔοοά) Πεῖδ 'Δ5 Ἵοηίϊγαϑίοδ στ ἰχθύς (58 
ξόπογα  ]γ) ἰπ ἴΠ6 ποχῖ νοῦϑα οι ρ ἢ Δ51Ζ65 (ῃ6 Ἰάθᾶ. 

11. ϑδένιοπ ῬεοΓ ὉΆΘΣΘΙΌΣΘ φ«ὐεπέ “] 
Ῥεῖοσ δὲ οησϑ---ραΐη ἢγϑδι ἰῃ δοιοη---Θηἴο 8 
[ἢε νοβϑοὶ ἴο ψνηϊοῦ {π6 ποὶ ννᾶβ {ὰϑϊοποά, δηὰ 
(ἤδη ἀταννα ἴ ὉΡ δῇϊογ Ἀἰπὶ οἡ ἴο {πη ἰδηά. 

απ δμμπάγεά απά Π)}) απά ἐῤγεε] Τθτοπιθ 
αυοῖεβ Δη ορίηϊοη (πδὶ ποτα ΕΘ 50 ΠΊΔΗΥ͂ 
κἰπά5 οὗ ἤϑῃ, δὰ δὰ ἀβ [πδὶ οπο οὗ οδςοΐ κιπὰ 
ννλ5 ἴδίκθη ἴο 5ῃθν {Π6 ὑπίνοτβα Πγ οἵ ἴπ6 νοῦ 
οὗ ἴδε δροϑβίἕίεβ (πη ἘζΖεςἢ.᾽ χἰνὶ. 9)ς.. ἔογ 
οἴδιογ ἱπιογργοϊδιοης 566 Αἀάιϊτίομδὶ Νοῖθ. ΤῊΘ 
τοσοσὰ οὗ ἴδε ὀχαςῖ πΠΊθΕΥ ΡΓΟΌΔΟΪΥ πηᾶτκβ8 
ποῖμης πιοτὸ ἴπΔη τῆς Τοατε ἢ νος ἢ {ΠῸ 
ἀϊϑοῖρὶε8 τεοσκοποὰ [μοῖγ τνοπάσεγῆι ἀταυρῃξ, 
ΤῊΣ οἰφηϊβοδηΐ αἰ βογεποθς Ὀεϊχεθη [Π6 ςοἷγ- 
οσυπιδίδηςοβ οὗ ἴδδ πιϊγαουΐουβΒ ἀταυρῶς οὗ 
Ά5Π65 δἱ ἴη6 Ὀοριπηίην οὗ ἴη6 1,ογά δ πη 5, ὙΥ 
[ρ}κῸ ν᾿ χσ 8), «πὰ οὗ (ἢϊ5 αδήο [86 
Θϑυτγτοοϊοη, δᾶνὸ ἔγθαηυςηι  Ὀθοη ποῖοαά, 

Αὐρφυπβίπο ἄταν πολ οὐΐϊ γεν νοὶ]. Τῆς 
Οπ6 τϊγαςΐδ, 6 βᾶγ8, νγ»ὰβϑ ἴῃ6 ὈΟ] οὗ ἴΠ6 
ΟΒυγοῦ δὲ ργεϑοηΐ, {πδ6 οἵπογ οὐ ἴἢ6 Οδυτγοῦ 

τίοςϊοά - ἴῃ ἴΠ6 οὔθ νγὸ αν βοοά δηὰ δδά, 
ἴῃ ἴδ οἵδε φοοὰ ΟἿΪΥ ; ἴδεγε Οἢγίϑί 4150 15 
οὐ ἴῃ6 ννδΐοσ, ἤόγὸ Ηὄδ ἰβ8 οὐ ἴδ ἰδηὰ : {ποῦ 
(ἢ6 ἀτγαυρδῖ 15 ἰεῆ ἴῃ ἴῃθ Ὀοδῖβ, ἤόγὸ 1Ὲ 15 
Ἰλῃηάθά οὐ ἴδε Ὀεαςῇ ; ἴπογο ἴπὸ ποῖβ' αἴθ ἰεῖ 
ἄονπ 45 ἴξ πιχῆς Ὀδ, Πογθ ἰῇ ἃ βρϑοῖδὶ μαζί ; 
ἴῃογο 1η6 ποῖβ ἂζὸ σεπάϊηρ, ἤογὸ ΠΟΥ ἅγὸ ποῖ " 
Ὀγοῖκθη: ἔμογα ἴΠ6 Ὀοαῖβ ἅἄγὲ οὐ ἴδε ροϊηΐϊ οὗ 
βιπκίης ἢ {πεὶγ ἰοδά, ποῦ ΠΟΥ ἄγ ποῖ 
Ἰδλάδη : ἴποτο ἴῃς ἤβῃ ἂῖθ ποῖ πιπιρογοά, βογδ 
ἴΠε πυπΊθογ 15 ἜΧϑςΪΥ βίνοη (ἴῃ [οἢ.᾽ ΟΧΧΙΙ. 
)). [ 5θοπὶ5 ἱπιροβϑὶῦ]ε ποῖ ἴο δοκπον)οαρο 
1ηδι {Ποτὲ 15 ἃ βρὶ γι4] πιοδηΐηρ ἰπ ἴΠ 686 νϑγίᾶ- 
(ἰοῃ5 οὗ ἴπΠ6 ἔννο παγγαῖνοβ νυν! ἢ σοηϑιϑι ΠΥ 
σοηγνεῖζξε ἴο ἀϊδίίηςϊ δπἀ5. 

ἱ. ὙΠ 1, ογά 8 ΟἹΗ͂ (12--14). 

ΤΠ Τσοπιρ εϊίοη οὗ ἴπ6 ἀροϑεϊθϑ᾽ νγοσῖκ, ἢ4]- 
Ἰοννοὰ ποὺνν ὈΥ ἴδε οἰογίηρ οἵ ἤγβι-ἔγ 8, ἰ5 
ἔο]]οννοὰ ὈΥ πὸ Ὀεβίονναὶ οὗ ἴπ6 [,οταὰ 5 Ὁ]655- 
ἰῃζ. Α8 Ηδ δά πηδάο τπεὶσ ἰδθοιγ ἐγυϊξαϊ, 
80 ΠΟῪ Ηδ γίνοβ ῃοπὶ οὔ Ηἰβ οσῃη. Τἢς 
αὐὔϑεηοο οὗὨ σοηποοῖίηρ ραγίϊοϊοϑ ἴῃ ἴθ ἴΠ|Ὸ 
ἰοχὶ οὗ συν. 12 ἢ. εἶνεβ ἃ ρεου δῦ ϑοϊεσηη! εν ἴο 
ἴῃε ἀεϑοτ ρου. 

201 



202 

12 3εὺ3 54 υπίο (πηι, (οπὶς 
σπά ἀϊπ:. Απά ποπε οὗ τῆς ἀἴ5ς 1 0165 
ἀυγϑῖ δος πϊπι, ὟΝ Βο αγί ἴῃοι ἡ Κπονν- 
ἵηρ τΠδῖ 1 ννᾶβ ἴῃς [,οτά. 

12. [ἐ8ὺ8 τῆεη σοπιείῃ, δπά τα κεῖῃ 
Ὀγεδλά, δπά ρίνετῃ τἢεῃ, ἀπά β5ἢ [{κ6- 
56. : 

12. 452] Ἀδίπογ, Ὀσϑδιεζαβῦ (ἀριστή- 
σατε). ΤΠ ὕριστον νν85 ἴπ6 τηογηΐηρ πηϑδὶ, ἃ5 
ςοηίγαβίοα νυ] (ἢς Δἤογηοοη πΊ68] (δεῖπνον). 
Οοπιρ. [μὺκ6 χὶν. 12. [ἡ 81 Μᾳαῖϊῃον χχιϊ. 
4 Ὦ, τ6 σιυροῖβ ᾿ηνιοὰ ἴο “1ῆο Ὀτγοακελϑι "ἢ 
ΓΟῆ56 [6 ἰηνιδίίοη ἂἀηὰ 5ὸ ἄνγᾶὺ ἴο {δοὶγ 
ἀλγ᾽β ννοσκ. 

Π6 1 ,ογὰ ϑθοπὶβ ἴο πᾶν Ὀδθη 51}}}} σἰδηάίηρ 
δῖ βοῖὴδ {π|||ἰ6 ἀϊδίδποθ νσῆθη Ηδθ ψᾶνθ {86 ἰην!- 
ἰλῖίοη. ΤῊ ἀϊϑεϊρίο5 μοϊὰ Ὀδοῖ ἴῃ ἀσὸ. ΤΙ ΠΟΥ 
ἐκχηονν ἴηδὶ ἴἴ ννᾶ5 ἴπ6 [,ογὰ : δηά 511} 1 15 
ευϊάθης {παὶ Ηδ νγᾶϑβ ἰῇ ϑοπῖα ΑΥ̓͂ σμδηροά. 
“ὦ ποιὸ... «42] Οπιῖξ “πά. ΤὨΘ οὐ ΣΙ ΠΑ] 

νογὰ ἔου “πᾷ (ἐξετάσαι) ἀδϑοτῖρεϑ ργθοῖϑε δηπὰ 
ΟΔΙΕΙ] ἱπαυϊγΥ δηὰ οχαπιπαίίοη, Μαείί. ἰϊ. 8, 
ΧΙ 11. ΠΟΓΟ 5 ἃ σοηνϊςτίοη οὗὅὨ τοδὶ! Υ νυ ϊςἢ 
((π ἃ ϑεῆ9ε) ργεο υάεβ ςεγίδίπ ἔοστηβ οὗ ἰμνοό- 
Ὀραϊίοη 845 υῃδίηρ. 

18. Ὑε δα... Οπιῖ ἐδη. Α5 [ἢ6 
αἰθοιρῖοβ δηρ ὈΔοκ “Ὁ 1: ςοιπθίῃ,᾽" δῃὰ ρῖνοϑ 
ἴο ἴδοπὶ οὗἉ ““ἴἢς Ὀτεδλὰ " δηὰ “ἴθ 5) ννῃϊςἢ 
Ης μδὰ ΗΙπι56}} ργονϊ θά. ΤΠ ἀστιοἶοθβ ἰη τ[Π6 
οσρίπαὶ (τὸν ἄρτον, τὸ ὀψάριον) ροϊηΐ Ὀδοκ ἴο 
τ.9. Νοίδιηρ 15 ϑδιὰ εἰἴπου 845 ἴο [ἢ6 56 οὗ 
ἴῃ 5 σδυ φῆ (νυ. 10) οΥ οὗ ἴπ [οτάὰ Η πΊϑοὶ 
βῃδτγίηρ ἴπ6 πιϑαὶ. Ηδ ἀρρϑαῖβ οπἣἱῃ 85 ἴθ Οἶνοῦ 
οὗ ἴπ6ὸ ἐοοὰ ψῆϊοῦ Ηδς Ὀγίηρϑ, δηά τη 5 ἕδεϊ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ εχρίδίπβ [Π6 ἀῦϑοπος οὗ 186 συδίοπι- 
ΔΙῪ “" Ὀ]Ο5ΘΙηρ5) οὐ ““ {Ππαηκορινίης " (νἱ. τα; 
ἔκο χχῖν. 20). 

14, Τὼ ἡ ποαὺ ... “4 Ῥεῖ. 1. σ. Οοπιρ. 
1. Τῆς “{πιγὰ " ἔπι ποδί ργοῦδὈΥ τεειβ 
ἴο τηδηϊ εϑίδί!οηθ ἴο “16 ἀἸϑοῖρ]65) ἴῃ ἃ 
Ὀοάγ. δῖ [οὔπ ἢ! πλϑοὶῇ γεοϊδίθϑ ἰἤγοθ ἄρρθᾶγ- 
ΔΏςΟ5. Ὀοΐοιο [Π1|5, ἴΠ6 ἢγϑδε θείη ἴο Μϑῖγ 
Μαξάλδϊθηο, χχ. εσ ΗἿ.Ό Ῥεγῆδρβ ἴδε ἔογπὶ οὗ 6χ- 
Ῥτεβδίοη (ἐδίς ἐς ποαὺ [ἤδη] ...) τᾶ Ὀε σμοϑεη 
ΠῚ 4 νιονν ἴο ἀϊδειπρυ δἢ [ἢ15 ἀρρεάγαηςδ, 
ννῃςἢ ννᾶ5 ποῖ ργεϑογνοά ἴῃ ἴῃς ρορυΐαγ ἰγαάϊ- 
ἰἴίοη, ΠἸῸπι ἴΠ6 ἰδοῦ ἀρρεάσγδῃοθβ υνῃϊοΐ ννοῖδ 
ῬΓοβεινθά πη ἃ, [{ 5 ροβϑί δῖε αἷϑο {πδῖ “16 
(Πιγὰ {ἰπ|6 ΤΊΔΥ ἀοβοτιῦθ “ΡΤΟΙΡ8᾽" ΟΥ̓ 
“ὁ ἦΔγ5" οὗ Δρρθδγδῃοθβ; ἴῃ 6 ἀρρϑάγδῃσδβδ οἢ 
(Π6 ἤγβί ἀδὺῪ Ὀείηρ γος κοηθὰ 85 οὔθ ἄρρφδ- 
δΔῆοα: δυῖ (6 οχδςοῖ ἰηϊογργεϊδιίοη δὲ ἰῆς 
ὙΟΓΩ8 5θο 5 ἴο Ὀδ6 πηοῖδ Ὠδίιγαὶ. 

11. ΤῊΕ ΓΚ. ΑΝῸ ἹΝΟΌΙΝΙΏΌΑΙ, ὨΙΒΟΙΡΙΙῈΒ 

(1 5---}}}.Ψ 
ἼὨ]5 βεσίοη 4150 [2115 ἱπῖο ἔνο ραγίβ. 

'. Το ψοτκ οἵ 81 Ῥείεσ : ἴο ἂἃςῖ (1 ς--- το). 
ἷ. Ὑὲ ννοτκ οἵ δὲ [οδη: ἴο νναϊξ (2ο--- 

στ ΙΟΗΝ. ΧΧΙ. [ν. 12--- 15. 

14 ΤΠὶβ 5 ποῦν τῆς {π|γτὰ εἶπα 
τηλῖ [655 βῃενγεα ἢϊπιβεὶῇ το ἢ]5 615- 
οἰρίεβ, δῖε τῃλι ἢδ νγᾶβ γίβεη ἔγοπὶ 
ἴηε ἀεδα. 

Ις 4 ὅο ψ ἤδη ἴμεν Παά ἀϊπεά, 
εἴεγ, ϑίπηοῃ, Ϊεβιβ 84:1 ἴο δίπιοῃ 

0 οὗ ]οπᾶβ, ἰονεβῖ ἴοι. πὲ πλοῖα 

Το ςοηϊοηϊβ ἅττα ῬΟΟΌΪΣ ἴο 81 [οδη. 
ϊ. Ὑπὸ ψοῦκ οὗ 81 Ῥοίοσ. Ὑῆο δροβίοϊια 

οὔδγρο (1ς---172};} ἴδ6 ρεβοηδὶ ἰϑϑὺ6 (18, 
19). 

156. δὸο ουδὲπ ἐδ δαά αϊπεά (Ὀτθδκ- 
δεῖο4)..1 ΑἸ [86 σοπιπίοη τηρῶ] ἴΠ6 
ῬοΊΞοΟηδ] σμαγρὸ το] Ἰοννοὰ παῖυγα! ϊγ. 
σα! ἰο ϑρμοη Ῥείεγ, ϑίριομ, 205 οὗ οπῶς 

ΦΟΒπ, δῃηὰ 50 συν. 16, 17; 5661, 42, ἘΠῚ} 
6 ςοηίγαϑξ οὗ [ἢ6 ὨΔΠΊ65 15 δἰ ψηϊἤοδης. Τ᾽ 

δάάγοςς οὗ ἴθ 1,οτγά, τῆτιςε σοροαϊθα, το 8]}}5 
πε ἢΠτϑὲ ψνογὰς δά ἀγοβϑοὰ ἴο 81 Ῥεοῖοσ (ἰ. 42), 
ἤδη Π6 τϑοοινοά [ὴ6 βιγηαπηθ Οορἢδ5 (Ῥείετ)- 
ΑἹ 1Π6 584π|6 {ἰπ|6ὸ 1ἴἃ πιιιϑὲ θ6 οὐυϑογνοά παῖ ἴῃ 6 
Ιοτὰ πόύὸῦ δάάγοθθο δὲ Ῥοΐοσ ΟΥ̓ ἢ]5 ΠΟῪ 
ΒΌΓΠΑΠΙΘ:; ΠΟΙ ἀοοβ δῖ Ῥαὺϊ βρϑᾶὰκ οὗ δϊπὶ ὉΥ͂ 
[π6 Οτθοκ ἔοτπῃ οὗ ἰἴ (Ρεΐογ) δοσογάϊηρς ἴο ἴδ 
ἔγυς ἰοχῖ, Ὀιξ ΟὨΪΥ 45 θρμα5. Οη ἴδε οἵδεῦ 
Ὠαπά, τῆ ϑιτηδπλθ 15 σΟΠΊΤΠΟΠΙΥ υϑοὰ οἰἴδος 
δίοῃε οὐ ἢ δίπιοη ἴῃ {Π6 παγταίϊϊνε οὗ ἴΠ6 
Οὐοϑρεῖς, δπὰ αἰνναγϑβ ἴῃ ἴῃ Οτθοκ ἕοσπι, ΤῊϊ5 
ὙΔΙΥ ΩΡ υϑᾶρθ, νῃιςἢ οχαςίγ σοττοβροηᾶβ ἢ 
(Π6 οεἰτουπιδίδησεβ υπιογ ννῃϊοςἢ 6 ἘΠ1Ὶ6 νας 
δι σε υἱϊοὰ ἔογ [6 οὐ ρῖ ΠΔ] Πληπθ, 15 ἃ Ξ: ΓΙ κίησ 
᾿ηἀςδίοη οὗ [ῃὴ6 οχαςίηρϑϑ οὗ ἴῃ γοοοσγάς, δηὰ 
ϑρεςδ!}ν οὗἨἉ 186 Ἔχδοίηθβϑϑβ οὗ ἰῃς τοοογά οὗ (Π6 
[,οτὰ 5 νογὰβ (Μαῖι. χνὶ. 17, χυῖ. 2ς; Μαγκ 
χῖν. 27: [0κ6 ΧΧΙΙ, 421; Πφοπρ. Αςῖϑ Χ. ς ἢ). 

505 ΟΥΓἹ ὕοπας (308 })}}ὺ ΤὍῆδ τηθηίοη οἵ 81 
Ῥεϊογ᾽5 πδίιγαὶ ἀθϑοθηΐ ποτθ (σοπΊρ. ἱ. 42; Μαῖξ, 
ΧΥΪ. 1.7) ἈρΡΡΘδΓβ ἴο ἀϊγοςῖ διϊοπίίοη ἰπ (ἢ6 ἤγσδὲ 
Ρἷδοθ ἴο {πὸ πιδῃ 'π ἴῃ6 1] π655 οὗ ἢ 5 παίυγαὶ 
σδαγδςίου, 45 ἀϊδιϊησυ ϑηοα ἔγοπι ἴΠ6 ἀροϑβίϊθ. 

ἰουεοσὶ ἐβοι ρις γιογε ἐῤαπ ἐῤεις 3] ἐ. δ. ΤΟΣ 
τῆδη {π696, (ΠΥ [Ὁ] ]ονν-ἀἸβοῖρο5, ἴον θ. ΤῊΘ 
ΤΟΙ ΠΟ 15 ὈΓΟΌΔΌΪΝ ἴο δὲ Ῥοίοσ᾽ 5 ινογάϑβ (ςἢ. 
ΧΙ. 47; Μαῖϊξ. χχνΐ. 332), ἰπ ψῃΙΟ ἢ ΒΘ δὰ 
αἰδιπιθὰ ἔοσ Πἰπηϑοὶε [Π6 ῥροϑϑοβϑίοῃ οὐ 5ΈΡΓοσηΘ 
ἀενοϊοη {ΠΡ χν. 12 .). [Ιἡ ἴδε στϑοοτά οὗ 
δὲ Μαίζον (..ώ) [15 Ῥγοϊεββίοῃ ἰ5. ρἰδοθά ἴῃ 
᾿Ἰπητηθάϊδῖο σοπποχίοη νυ ἴἢ6 1 οταά᾽ 5 ΡγΓΟΠΊ156 
οὗ 83η ἀρρεάσγαηςθ ἴῃ Οὐδ] 11θὸ δἔῖεσ Ηἰ5 βδϑυῦ- 
τοοϊίοη, ψΏΙΟΠ ρίνοθ ῬΟΟΌΪΔΓ ἔοτος ἴο ἴδο 
4ιορίίοη. [ξ 15. ὑυπηδῖυγαὶ ἴο βυρροβο [παῖ 
“ 29.164" 15 ἡρυϊοΓ, δηὰ ἰπαὶ [Π6 1 ,οτγὰ τοΐοβ ἴο 
[86 ᾿ἱπϑίγυπηθηΐβ οὐ ἔγυ 5 οὗ ἰῃ6 ἤϑῃογ᾽β στα, 

ἰουεεῖ (ἀγαπᾷς, δυὶς. ἀμσι.}}] [ἴ ΜῈ} Ὀ6 
ποῖ ςοα παῖ ἴἢ6 ἔουπάδίοῃ οὗ ἴδθ δροϑίοὶϊς 
ΟΠΓΘ 15 διὰ ἴῃ ἰονε ἀπὰ ποῖ ἴῃ Ὀοϊϊεῖ. [ον 
(ἀγάπη) ἴη [5 ἵπιε ἔογῃηὶ ἱποϊυἀε5 ΕΑ ̓ἢ (ςοπιρ. 
ΣΙ ΟΥ̓. ΧΙ]. 12). 

Υεα, Γογά... δῖ Ῥεῖογ ἰπ ἢ5 ἄῆϑνγεῦ δ ΤΩ 5 
ἢϊ5. ρογϑοηδὶ δἰἰδοῃσηθηξ ἴο ἴπ6 1 οτά, ἃρρε8]- 
πα ἴο ἴμο [,ογὰ 5 οὐσῃ πον ϊεάξε.; Ὀυϊ η15 



ν. τ6--- 18. 
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ἴλη τἢ686 ἡ Ηδ 5411 υπῖο ἢΐηι, Ὗ εΔ. 
Ι,οτά ; του ἱκηοννεβῖ παῖ 1 ἰονα ἴῃ 66. 
Ηςε 5411 υπΐο Πίπι, Εδεά πὶγ ἰΔπ108. 

16 Ηε αἰ ἴο ἢϊπὶ ἀραίη τῃ6 
βεςοηά τἰπ|6. δ᾽πιοη, “0: οὗ [ο0η858, 
ἰονεβὲ του τηὸ ἢ Ηδε 88: ὑπο ἢ] ΠῚ. 
Ὗδλ, [,ογά ; ἴδοι ἰἱκποννεβὲ ἴπαῖ 1 
ἴονε ἴῆες. Ηδε 5841 υηἴο Πίπ), Εεεά 
ΤΑΥ͂ 5ῇεερ. 

Ργοϊεοββδίοη αἰ ἶετθ ἢ ἴνο ἱπιροτγίαπὶ ροϊηϊβ 
ἔτοτι ἴῃ6 αυεπίοη ρῥγοροϑθοά. Ηδ ὅσος. ποῖ 
Δ5511Π|6 ΔΠΥ͂ 5 ΡΟΓΙΟΣΓΥ ΟΥΟΣ ΟἴΠΕΥΒ (πογο ἐδαπ 
ἐδε: δ): δῃὰ ἢ ἰδγβ οἰδὶπὶ ΟὨΪΥ ἴο ἴθ ἔδοϊπρ 
οὗ πδίυγαὶ ἶονε (φιλῶ σε, Νυΐξ. ἀ»ιο ἐε), οὗ 
ν Ὡς πὸ σου]ὰ Ὀ6 συτο. Ηδ ἀοοδβ ποῖ νθηζιγο 
ἴο 540 1ῃδῖ ἢθ 45 δἰἰδιποὰ ἴο {πὶ Ὦσἤοσ ἴον 
(ἀγαπᾷν) ψΨΕΪΟΝ νγᾶ5 ἴο Ὀε ἴδε βργίῃς οὗ {πε 
Ομγιϑῦδη Πρ (ἢ. χιΐ. 24. ΧΙν. 1ς, 21, 28, 
ἄζς.). Μογϑονεῦ ποὺν ἢθ 5ϑ8γ5 ποίδιηρ οἵ [ἢ 
ξυΐυγο, ποιϊῃίηρ οὗ (Π6 τηδηϊϑίδίίοῃ οὗ ἢ15 ἴονθ 
(χῖῖ!. 3)). Οομρ. Βεγπαγά, " δεῖτῃ. ἀς ἀϊν." 
ΧΧΙ͂Χ. ἤη. 

ἐδομ (ει ρΔ:1ς) ἄπμοφυε: 1] Ἐχρετγίθηςε δὰ 
ἴδυρμὶ 51 Ρείεγ ἴο ἀϊβίτιϑβὲ ἢδἰ5 ονγῃ ἡπάρτηεηὶ 
οὗ Ὠϊπιϑοῖῖ, Ενεη βοὴ [πὸ ἕδοϊ 15 οὔς οὗ 
ἰτατηθάϊαϊθ σοῃϑοϊοιϑηθ55 Ὧ6 γοϑίβ 15 Δ9ΘΟΥ ΟΠ 
οἡ ἴδε 1,ογα δ ἀϊγοςῖ σι σῃϊ. 

Ῥεεά »ν ἰα»διἢ [Ι͂τὰ τοϑροῆϑο ἴο ἴῃ 5: ΠΟΟΓῸ 
οοηίεβθίοη ἴδ 1 οτγά ἱπιροϑοθ ἃ σβάγσο ἢ] ἢ 
βδῆονν ἰῃδὶ δὲ δοοορίβ ἴπθ δροϑί]θ᾿β δηϑινευ. 
ΤΠ ργνίορο δηὰ (ἢ 6 ννοσῖκ οὗ Ιονα ἀγὸ ἸΙἀδης!ο Δ]. 
ΤΠ ᾿πιᾶμὸ ἰ5 πονν σμδηροά, ΤΏ ἤ5Πογ 5 νοῦ κ 
56 ΓΟ] οννοὰ ΌΥ ἴδδ βμθρμογαβ νοῦ. ὍΠοβο 
ὙΠῸ ἂῖο Ὀγουρῆϊ ἰοροῖθποσ δηά ἴδκοη ουὖἱ οὗ 
ἐς [{Π6 ΤΏΔΠΥ ννδῖογβ " ποοά ἴο Ρ6 δὰ δηά ἰϑηάθά. 
ΤΠ5 οἶος οὗ (Π6 ϑῃορῃμοσά ψ ἢ Ὑνηϊοἢ δῖ 
Ῥεῖοσ ἰ5 δηϊπιβίοα 5 σεραγάθά ὑπο ἴῆγοθ 
αἰ εγεηὶ ἀϑροςίβΌ. Τὴ ἤγβῖ ρογίγαγοα ἤογὲ 15 
{Πρ βἰπιρὶοβὶ ἀπὰ δυπιῦϊεβί. ὍὨε {Π{{16Ὸ Ομ 65 ἴῃ 
Ομ γϑιβ ἤοςκ ποοὰ βιιρροτγῖ, νυβιςἢ ΠΟΥ οαπηοῖ 
οδίλιῃ οὗ [πο ϑεῖναϑ : ἐπτρ εἰς ἀροθης νὶ ἐπάτοτα 
ἴο φῖνϑ {ῃϑτη. 

Ἐεε4Ὶ ὝὙὍΠᾶε ογίίπαὶ ννογὰ (βόσκειν), νυ ἢ 
Οὐσυγβ ἀραΐῃ ἱπ τ. 17. ἰ5 Ἰουπὰ οἰϑενν θοῦ ἴῃ 
(ἢ Νὸνν Τ᾿ οβίδπιθηξ οηἱγ οὗ ϑσσπο (Μαζί. νἱϊ. 
30, 22; Μαῖκ ν. 1σ, 1τΆῷ1 [μὰ κ6 νὴ. 22, 34. 
χΥ. 1:2). Α5 ἀἰδεηρι!σηθά ἔτοπι ἴ86 νοσὰ 
νἰσἢ ΓΟἸ ον» 5 (υ. τό, ποιμαίνειν) ἰΐ ΕΧΡΓΕΒ5565 
{Π6 ργονίἀϊηρς νὴ ἐοοά. 

16. Α 5δογί ράᾶιι96, ἃ8 "γὸ πγιιϑῖ 5. ΡΡΟΘΘΟ, 
ο]οννεὰ ; δηά θη {86 χυσϑίίοη νγᾶϑ γορθαϊοά 
ἃ βδθοοοπά {1190, Ὀιιϊ 50 [δὶ ἴμ6 [πουρὰϊ οὗ 
οοτηρατγίϑοῃ 15 οπητοθα : δύρμομ, “οη ΟἹ δ οἈπ, 
ἰσυεε (ἀγαπᾷς) ἐδομ »ιε δῖ Ῥεῖοσ᾽ 5 ἀπϑυνεὺ 
5 ἰἀΘΠΌΝΔΙΥ [Π6 β84πιὸ ἃ5 Ὀείογο. Ηδ 511} 
ΒΏΓΙ ἢ ΚΒ ἔγοπὶ τἀ κίην ἴο ΒΙΠΊ56}Ὲ "Ὲ Ἰοβτοσ νψογά. 
[π τερὶγ ἴθ 1 ογὰ ἰδὺβ ὑροη δϊπὶ ἃ πὸὺν ρᾶτί 
οὗ πε μέρη: ἀυΐϊγ: Τοπά---Ὅοὸ βδορπογὰ 
οἵ--τῖῦ σφε. Ὑῆα ἰαπλῦβ τοηυΐγο ἴο ὃ ἔρά : 
ἴθ Ἔἤθορ τεαυῖσε ἴο ὈῈ κυϊἀοὰ. Τα ννδίο]} 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΧΙ. 
17 Ἧς 5411ἢ υπίο Πἰπι τῆς τὨϊτά 

ἔπιε, ϑίπιοῃ, “05. οὗ [οπδ8. ἰονεβῖ ἴδοι 
ἴἢ6 ὃ εῖδγ νγὰβ ργίενεά Ὀεσᾶυδα ἢς 
8414 υπίο Ὠΐπι τῆς τῆϊγά της, [,ονεβῖ 
ἴοι πιεΐ Απά ἢς 5414 ιἱπῖο ἈΠ}, 
1, οτά, τῆου Κηοννεβὲ 41} τῃϊηρβ ; ἴδοι 
Κπονγεβὲ τῆδλῖ 1 ἶονε ἴῆεβ. 76ϑι18 βδι τῇ 
απο ἢΐπι, Εεεά τὴν 8ῆδερ. 

18 ΝοΥΪγ, νεγΐγ, 1 54Υ υἴο ἴΠ6ε, 

οἌτῸ δηά τιιΐο ἴο Ὀ6 Ἔχογοϊϑοά οὐοσ [6 τ]ΔΠΓΟΥ 
ΟἸ γϑιδηβ ς4}}5 ἴοσ στϑδίογ 5111} δη ἃ τϑηάθετιθϑϑ 
ἴδδη (ἢ ἐξοαϊηρ οὗὨ [6 γουηξ ἀπά 5ἰπιρὶϑ. 

Ἐεε4]Ὶ Ῥοπᾶ (ποίμαινε), Αςοἰδ χχ. 528; 
1 Ῥεῖ. ν. 2; Μεαῖϊ. 11, 6. Οοπιρ. δον. 11. 279 
ὅτε. ; [υἀ6 12. ὙΠδ Νυϊχαίο ἀοθ5 ποῖ ἀϊδέϊη- 
ξυϊϑἢ “εεά δηὰ ἐεπά (αεε, ῥα“ε). 

17. ἰσυεῖῖ ἐδοι (φιλεῖς, δ αϊς. ἀ»ια.) »ιε 
Ἄν Βοη ἴδε 1 οτγὰ ρυΐβ ἴπ6 ηιιοδιίοη ““ἴπ6 [τ 
Επ|6.,᾽) Ηδ δάορῖ5 [6 νοτὰ νῆϊοἢ δὲ Ῥοῖΐοσ 
Βαὰ υϑεά. [5ῖ 45 ἴδε ἰάρᾳ οὗ ςοπηραγβοῃ 
ννᾶ5 ξίνθη ὉΡ Ὀεΐοτο, 590 πον {Π6 Ιάθ4 οὐ ἴπ6 
Ἰοβιίεσὶ ἰονὸ 15 σίνεη ὉΡ. [ἰ 15 85 1 τῃ6 [οτὰ 
νου ]ά ἰεϑὲ ἴθ6 ἔπιῖῃ οὗ ἴπ6 ἔξεϊίης ψὩςἢ δὲ 
Ῥεῖογ εἰαϊπιθά. 
Το ἴῆγες φιοβίοηβ οουἹά ποΐ Ὀιξ τος 8]1 {86 

ἴἶγεο ἀσπίδ] ; δηὰ ἴῃς ἔογπι οὗ [ἢ]5 1δϑῖ 4ι165- 
τἰἰοη σουϊὰ ποῖ δυΐ νἱνίαὶγ Ὀτης Ὀδοῖ (Π6 
[δπουρδὲ οὗ [6 ΔΠυγὸ οὗὨἨ ρεγϑοηδὶ ἀδνοίίοη δὲ 
ἴῃς πιοπιοηΐ οὗ {γίδ]. ὅ0ο μείεγ «ευα: σγίευεά 
ποῖ ον ἴῃδϊ [86 4φυθϑέοη ννᾶ5 ριιξ ἀρδῖη, Ὀύῖ 
[δῖ {Π1|5 ἐδέγά ἐΐνιό [6 ρἤῆγαϑθο ννᾶβ σῃδηρϑὰ : 
[αἴ {πΠ6 φιιοδίίοη ννᾶ5 ποῖ ΟὔἱΪῪ ρυΐ οποθ δραὶπ, 
Ὀυῖ αἱ ἴδ 5λπὶθ ἘΠῚ ρυΐἱ 50 ἃ5 ἴο γαῖβο ἃ ἀουδί 
ὙΠοῖΠοῦ μΒ6 σουϊά ἱπάροά τΡΠΕΥ οἶδιπὶ τἢδὲ 
τιοάβοα ἴον ννμῖοςῆ πα δὰ ργοίεθθοα, Ηἰ5 
“ἰ γτίεξ" ἸΑΥῪ ἴῃ ἴΠ6 ἀδὲρ ϑθῆϑὲ ἴῃδὶ ϑιιςἢ ἃ 
ἀουδὲ πλρῆϊ νγ 6} Ὀδ6 βιρςρεσίεά ΌΥ ποθ ραϑῖ, 
ὄνθη [ΕἸ ννογὸ δῖ {π6 [τὴς υηστουηάρα, Μέρη 
ΤΑΙ ΓΕΔΘΟΠΔΌΪ ἀϊδίτισιϊ ἢ]5 ρῥγοξοβϑοίοη οὗ 
5 ΠΟΟΓΠῪ ἴον ἢϊ5 δι}, Ὀὰϊ μὸ ἀρρθαϊοὰ ἴο {86 
Ιοτὰ (ΤᾺΡοω (σύν) ἀποασε::...). 
ΤΠ δῆϑννεῦ οὗ δὲ Ῥεοΐοσ πιϑοῖβ ἔπ6 ροϊηΐβ 

ἴῃ ἴπ6 σἰδησοὰ αυσδίίοη. Ηδ ᾿ἰεανθβ οιἱ [ἢ 
δἰδιτηδίίοη (7εα, Ζογα) οὗ ἢ15 ΤΌΠΟΥ τορὶ 
δὰ ἴἄσοννθ ΠΙΠΊΘΟΙ ΕΣ ὙΠΟΪΥ οὐ [δ6 {πε 
Ὀροη Ηἰ5 αὐϑοϊυίθ πον θάξο, ἀηὰ ὑροη Η]5 
5ρδοἶΔ] κπουνεάχο. Ζονά, Τδοι ἐποαυεε! (οἶδας) 
αἱ ἐῤίπφε, πὰ δἷ 10,18 πιοιηθηΐ Το 80081 
(γινώσκεις) ἐῤαὶ 1 ἰοσυε ΤΡεε. ΤὮ6 Κηονίεάρο 
ἴο ψΏΟἢ ΒΒ Ἔδρκα: Ἶ8 ποῖ ΟΠΪΥ δαὶ οὗἁ ἀϊ- 
νίπο ἱητυ!οη, Ὀυϊ οὗἁὨ ἱπιπιοάϊδίθ οὐϑογυδίίοῃ. 
ΟομΊΡ. 11. 2ς, ποῖθ. ὙΤπῃε Ψυϊγχαίο δρδαῖὶη 2115 
ἴο αἰδεϊηρσυ  ϑῃ τ[ῃ6 ἵνγο ψογάϑ. 

[ἢ τορὶνγ πὸ [οτὰ ςοπιρ είοὰ Ηἰ5 σοπηπι15- 
δίοη, ξεεά (βόσκε) »"} “ὐεερ. ὙὍΠδ τπαδίυσγο πο 
ἰο958 1Π4π ἴπ6 γουηξ ΟἾ ΓΞ ΙΔῃ5 τοαυΐγο ἐμοῖγ 
Δρργοργίδί ϑυβίθηδησο, Ῥγονίβιοη τιυϑὲ Ὁδ 
τηδὰς ἔοσ {Πεῖγ ϑυρροτί 85 ννγεὶ] 45 ἕοσ ἵδβεῖγ 
ξυϊάδληοο. Αἰκὶ δια ἰ5 {πὲ Ϊλϑὲ διὰ πιοσῖ 
ἰοῦ ρατί οὗἉ ἔπε ραϑίοτ᾿5 οἴδοδ. 

303 



304 
ὕνεη του νγδϑὲ γουηρ, ἴπου ρἰγάοάϑε 
Κἤγ861 6, ἀπά νναϊκεάβε ννῖτηογ ἴῃου 
νου άεβε : δὰῖ θη του 5411. δὲς 
οἷά, τῆου 5ῃ4] βιγεῖςἢ ἔόγτἢ ΤΏ Βαπάβ, 

"7 ἰαηιδε,, »ῃν “δερ. πν σῤεορ...)1 1ὰ «1 
δ6 ποίϊςοά τπαὶ [6 Τοτὰ τοίδιη5 Ηϊ5. ονγη 
της ἴο ἴποβθὸ ννῆο ἃἅγθ Ἴςογηχη 6 ἴο {Π6 
ΔΡΟΒ[]6᾽5 σᾶγθ. Οοχηρ. : Ρείΐ. ν. 2 ἔ. Αὐρυποπο 
ΡΑΓΑΡΉΓΑΘΟΘ δάμη γα ̓ ν: “6851 πιὸ α"Π1|515, ἤθη 
(6 ρᾷβοοσθ Ἴορίίδ, ϑοὰ ονδβ πιθᾶ5 βἰσιιϊξ τηθ85 
Ῥᾶϑοθ, ποῇ ἰσιιῖ ἴυ85 ; ΒΕ] οΥαπὶ ΠηΘΑΠΊ ἴῃ εἰ5 
αυστο, ποῇ ἰἴπᾶπ), ἀοτιπηϊηίυπὶ πθιπὶ πο 
ἴυμπι..." ([π [0}.᾿ ΟΧΧΙΠ]. 4). 

18. ΤΠο {Πγθοίοϊ ἃ ἀροϑίο]ὶς σθᾶγρο γοϑίης 
Οὐ ἴπ6 δϑϑιιγάπος οὐ ρϑίβοῃδὶ ἰονθ ννα5 σίνθη. 
ὝΠΟ τονοϊδιίοη οὗ [Π6 ρϑγβοηδὶ ἰ55165 οὗ 1ῃδῖ 
Ἰονθ ο]οννοά. ὙΠοτΟ ννὰ5 ἃ τποϑὲ ἴγ}6 56Π56 
ἴῃ νν πο τη Ὀοϊὰ ἀδοϊαγατίοη οὐ ἴΠ6 δροϑβίϊθ 
(ΧΙ. 27) ννᾺ5 ἀεβεπρὰ ἴἰο βηὰ ἃ [1|ἴ6γ4] ἔμ} Π]- 
τηοηΐ : ζζεγὶίν, “σεγίἐγ, 1 1ἀν ἰο ἐδεε...... 

Κεγιδν, ἐγ} ὙΠῈ ΚΊδσεη Οἢγβῖ 565 πος 
Γοσο Η!5 δυλ}αῦ ἔοστηυἶ. 

ἤρεη ἰφοιι «ὐααὐ γομης (νεώτερος, δ υΐξ. 
ἡμπίογ, 11ϊ. γομρσ6γ7})}} ὙΠῸ δαι θοῦ ουϊννατά 
ἔγοθάοπι οὗ δὲ Ῥϑίοσ 'ἴὴ ἢϊ5. γουτἢ 5 ςοῃ- 
ἰγαϑίθα ν ἢ ἢ15. ἤπαὶ σοπιρίοῖ ουϊννατά Ὀοη- 
ἄλρο. Αἱ {πὸ πιοπηεηΐ 6 βσἰοοά Ὀεΐννεθη ἴδε 
ἔννο 5ἰαΐεβ. Ῥογῆδαρβ ἴπ6 ἱπουρῃὶ οὗ ἃ ςοη- 
γοῖθ στον τῇ οὗ ϑρίγιτυδὶ ἔσοθάοπη πάρι! ο5 
Π6 1πηᾶρθ. Ὄφις, 

«υδέπ ἰδοι «φαΐ δὲ οἰ] ὍΠ6 πιατίγγάοπι 
οὗ δὲ Ῥοΐογ 5 ρ]δοθὰ ἴῃ ἴπθ γὙϑᾶσ Α. Ὁ. 64, «πὰ 
ἢδ ϑροπῖβ ἴο ἤδνθ Ὀδθῃ δἰγεδαῦ οἵ πιά ἀ]ε ἀρὸ 
(Μαῖῖ. νῇϊ. «4). 

σγείοῦ ζογί ἐδγ δαπάς} ἃ5 ἢ ρ 655 δηὰ β8εεῖ- 
ἵηρ Βεῖρ. 

σιγά 1ῤε6Ὶ Ὀἱπὰ ἴΠθ6Ὸ 245 ἃ ὄἼοηδεπηηράᾶ 
στ ]ΠΔ], 

«υδέξῥεγ ἐδοι «υομίάεεί πο] ὝΤὮΘ ὯΥ ἴο ἃ 
νἱοϊθηϊ ἀρδίῃ πιυδί αἰννᾶγβ Ὀδ6 ἴοστί 6, Ὀδοδιιθ6 
τπἰπηδίιγαὶ - δηὰ παῖ ΘΧΑΟΙΪΥ ἴῃ Ργορογ Οη 845 
(ῃ6 νἱοϊδῖίοη οὗ παίιστο ὈΥ̓ ϑιιςἢ 84η οπὰ ἴ5 
,[ἘΑ]ϑεά. (ὐοπιρ. ΧΙϊ. 27. 

19. ΤΡ “ῥαζε δὲ (ΝΟῪ ὉἈ}18 9 ΒΡ41Κ90) 
σἰση δίας, (σοπιρ. ΧΙ. 23, ΧΥΠΙ, 22) ὁγ «αυδαὶ 
ΨΏδΔὺ ἸΏΔΏΒΟΡ ΟΥ) ἀεαΐῥ..} ΤὍΠδ οτυςϊ- 
χίοη οὗ 81 Ῥεῖεσ δ Ἀοπὶα 15 δίζεδιο ὉΥ 
Το ]ΠΙΔη (! ϑοογρ.᾿ 15) δηὰ ἰδίογ νυτιῖοῦβ, 
Οτίξοη ξυγίπον οἰδίοα παῖ 6 ννὰ5 Ἵσγσυς βοά 
ψ ἢ ἢἷ58 ποδὰ ἀονγηνναγαάβ δὲ ἢ]5 οὐσῃ σϑηϊοϑξ 
(Ευξοῦ. “Η. ΒΕ. π|. 1). ὙΤΒουρὰ ἴδ6 ἸΔη- 
υλρο οὗ ἴπ6 1 ογὰ δ85 ΘΓ ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ Ὀδθη 
διλρίθά ἴο ἔπε ἀεῖδ|}5 οὗ στυς!ῆχίοη, ἴξ ἀο65 
ποῖ ἄρρϑαᾶγ ἴδ 11 ροϊηΐβ ἀἰγοσῖ]Υ ἴο δηγίδιης 
τηοΙῈ ἤδη ΠΛΔΥΓΥ ΓάοπΊ, νυ ἤθη “ὁ ΔηΟΙΠΟΓ σιγάθα 
δἰ πλ,᾽" δηὰ δ ννᾶβ ἴδοπ ὁ“  ΒΙΓΠΟΓ ἢ ννουϊὰ 
ποῖ." Το “" Ξἰγοίοπιηρ ἔοσίῃ ἴΠ6 Βαπάϑ ᾽ οςδη 
ΠΑγάΪγ δ6 τοίογτοά ῬΠΠΛΑΓΪΥ ἴο ἴῃς ροϑίτοη οἡ 
(ἢε σγοβδ, βίποθ {ῃ15 ἀδίδ!! ἰ5 ρἰδοθά ἢγϑί. 

δὲ «“ῥοωίά σίογ) Οοἀ 11ἰογα γ, 89 5881] 
εἰοχιῖγ. ὙΠῸ Τσοηδίγυςἴοη ἴῃ ΧΥΣ. 22. ἰ5 

5τ. ΙΟῊΉΝ. ΧΧΙ. [ν. 19. 

Δηἀ Ἀποίμεγ 382]] ρἰγά τῆς, δηα ΔΓ 
ἐρεε ννἢϊ ον τῆοιι νγνοι]άσϑι ποῖ. 

Ι9 ΤΠηῖ8 βρᾷκε ἢς, ἰρηιϊγιηρ Ὁ 
νμδῖ ἀθαῖῃ ἢς ββουϊὰ ΒΙοΠΥ δ᾽ 

ἀἰϊβογοηῖ. ΤΠς Ἐνδηροὶῖςε [ἤγονυνς ὨΙπιϑοὶ Ὀδοῖκ 
ἴο ἴἢε {πὸ θη ἴπ6 ἀφαῖῃ οὗ δῖ Ῥοίεγ νγᾶϑ 
85 γεῖ ἐπΐυγο. Α5 πιαγίγγάοπι), νγᾶ5 ἃ “" βἰογίγ- 
ἴπῷ Οοὐ,᾽" 950 σοῃνθίβοιΥ ἴΠῸ ΠΊΔΣΤΥΥ ὮΙ ΠΊ56 1 
5 βιὰ ἴο ἢῈ ““ρ]ογβεά " ὈΥ ἢϊ5 ἀθδῖμ. 
Οὐοπηρ. Υἱἱ. 39, Χίϊ. 23) δηά δ σοῦ ς. υ. δο- 
ξάζειν. 

Μοίίοαυ »ι] ὙΠΟ οηὰ οὗ πιδείγγάοπι μανίης 
ον Ὀδδη 5ῃοσῃ, ἴπ6 1οτγὰ τερεδίοα (πε σοπι- 
τηληὰ σίνοη Ὀείοσο ὑπάογ αἰϊβογθηΐ οἰγουτη- 
δίδποθβ ἴο οἴδμουϑβ (1. 42; Μαῖξ, νυ}. 22, 1χ. 9, 
ΧΙΧ. 2Χχ), “" Εο]ονν τη6. ὙΜνΠηαῖ παὰ Ὀδθη 
ἱπηροόβϑιῦ]ς Ὀείογε τῃ6 ἀροϑί]ε 5 Γ2]}] Ὀθοᾶπιθ 
ΡΟΞ510]6 ἔοσ ἢϊπὶ πον (Χίϊ!. 16 4.).Ψ 
ΤΠ σοπιπιδηα ἰἴϑοὶζ, 85 σίνθη Ὀοίογο δπὰ 

δἴϊογ ἴηε Ἐδδυσγοσοῖοη, Π85 ΠΟΟΟσϑΑΓΪ αἰθογ- 
οηΐ που δηδίοβοιις τηθαπίηρα. Ὀυπης ἴδ6 
[᾿οτα δ δασίῃ)ν [1 ΤΟ] οννηρ ΗἸπὶ ἱπιρ] θὰ τη 6 
ΔΟΔηἀοππηηθπὶ οὗ ργενῖοι5 οσσιραῖΐοπβ (Μαίζ. 
ἰχ. 9) δηὰ ἀυξε5 (Μαδιξ. νὴ. 22); διϊϑηάδηςθ 
ὕροη Ηἰπὶ ὀνθὴ ἤθη Ηδ εηϊογοα οἡ ϑίγδηρθ 
δη πηγϑίογιου 5 ρδῖἢ5 ; ρδγοϊρδίοη ἴῃ ἀϊσρτᾶςσθ 
δηὰ ἀδηρογ (Μαῖ. χ. 38). Νονν ἴο “(ΟἹ ονν 
Ομ τσι " τεαυϊγοά ἔτ Ποῦ ἴΠ6 ρεγοορίίοη οὗ 
ΗΙἰς5 σουγθο; (Π6 ϑβρίτιίι4] ἀἰϑοογηπιθηῖς ὈΥ̓ 
ὙνΠοἢ Ηἰ5 πιονοπηθηΐῖβ σδῃ 511}}} Ὀ6 ἀϊδεοονογοά : 
δηά γεῖ Ποῦ [ἢ6 τοδάϊποβϑ ἰο δοςορῖ πηλγγγ- 
ἄοπι 45 ἴπε επά. 

ΎΠοβο ἀἰεγοηῖ ἘΠουΡ 5 ἀρροᾶγ ἴο μάν ἃ 
Ρίδοθ ἰῇ 1π6 ννογὰβ γοδίζοαυ »ιο, Ὀὰϊ ἴπ6 σοτὰ- 
τηδηᾷ δὰ 4͵50, 85 ἄρρθδῦβ ἔγοπιὶ ἴῃς ποχὶ νϑῦϑὸ 
(υοἠοαυΐησν), ἃ Ἰιϊογαῖ πηθδηϊηρ 4150, (ποι [ἰ 15 
ἸπΊροβϑθ]Θ ἴο ἀδοιάθ ἔοσ ψϑδῖ ρυύροβϑο 186 
Ιογὰ οαἰοὰ δῖ Ῥείεγ. ἄννᾶὺ ἔγοχῃ ἐν οἴδοσ 
ἀϊδςε!ρ]65, 

Αυρυπεέίηο᾽ς σοϊηπηεηΐ οὐ ἴδ Ὀγοπηϊϑο οὗ 
(Π6 ρίοτγυ οὗ Διΐαυγο τηδτίγγάοπι ἴο ἴπ6 ροηϊϊοπί 
δΔηα γοϑϊογεα Δροϑβίϊθ ἰ5 ὑγογπαπξ νυν ἢ τπουρῆϊ: 
ες μπῃης ἱηνοηῖξ οχι πη 1116 πορδίου εἴ ἀπιδῖου : 
ΡΓΞΒΟΠΊΘΠ6Ο εἰαῖμ8, πορᾶπάο ρῥγοϑίσγαδϊιϑ, βεπάὰο 
Ρυγξαῖυ5, σοπβίοηάαο ρῥγοδαῖιιβ, ραιεπάο ςὸ- 
τοπᾶῖυϑ; ἢπης ἱπνοηϊξ Οχίτππὶ αὐ ΡΓῸ εἦι.5 
ποηΐῃθ ρεγίεοεία ἀϊοοϊίοπθ τηογεγοῖοσ, οἰιπὶ 
41ιὸ 56 τηογϊζυγιπὶ ρεγνοσβα 1.5 Δ ΟΠπΘ ΡΓῸ"- 
Γηϊϑογαί. οϊαΐ ο71.15 τοϑυστοςίίομα βστηδίυϑ, 
υοά ἱπιπιδίτιγε ΡΟ] αῖυγ ἰηῆττηιβ. Ηος 
Θηΐπὶ οροτίοραϊς υἱ ρῥγίυ5 (ΟΝγϑίι5 ὑτὸ Ῥεαὶ 
δαὶ ἴα, ἀοὶηάθ Ῥεῖγιι5 ὑγο (Ὁ σιϑτὶ ργααϊοδιίίοης 
τηογογείυσ. χγροβίεγιπι ἔς αυοά διιάετε 
ςορεγαῖ υπιᾶηα ἰοπλογ 25, οσυπὶ ἰδέ πὶ ἀἰ5- 
Ῥοϑιι 5ϑεῖ οὐ ποπὶ νογῖῖαβ. ΑπὶπΊᾶπὶ 5ι12Πὶ 56 

αταπι στὸ ΟΠγϑῖο Ῥεῖτιβ ρυΐϊδθαΐ, ῥγὸ 
Ιθογαΐογο ᾿ἰρογαηάβ, οὑπὶ ΟἸγιϑῖυ5 νοηϊϑϑοῖ 
ΔΗΪΠΊΔΙΏ δ πὶ ροβί[ΓΠ15 ΡΓῸ 5ιι5 ουὐἱῦυϑ ἴῃ 
υΐϊθυ5 ογαῖ εἰ Ῥοΐγυϑ; ασποά δεςο [84πὶ ἕδείι πὶ 
65ῖ... [4πὶ ρτεῖίο ὑγὸ ἴθ Πι50, πιιπς εϑὶ [ΒεῖγῸ] 
υἴ 56 1ΔΓ1|5 οπιρίογοπη, εἰ 5866 114|5 Οπιηΐῃο 
ὑδηὺς δὰ πιογίεπι οσυς!5᾽ (6 [ἢ [οἷ.᾿ ΟΧΧΙΠ. 



ν. 20---23.} 

Απά ψῆοπ πα δαά βροΐεπ ἢ 18, Ἂς 
841 υπίο ἢϊπι, ΕΟ] ον τις. 

20. ἼΠεη Ρεῖεγ, τυγηΐηρ ἀρουῖ, 
αἴ ὐο γα 866} τῆς αἰ5οῖρ]ε “υνῆοπι ε805 ἰονοά 

[ο]]οννίηρ ; νυν ϊς ἢ 4150 Ἰεαμθά οη ἢ 8 
Ὀγεαδὲ δῖ ϑβϑυρρεγ, δηά εαϊά, [,ογὰ, 

᾿ ΜΉΪΟΝ ἰ5 ἢς τῆλε Ὀθεϊγαγειῃ ἴἢεε ὃ 
21 Ρεῖεγ βεεΐπρ ἢΐπι βδιτῇ ἴο εϑι18, 

Ι,οτά, δηά ννδδῖ «ῥα. [ἢ18 πιδη δ ᾧ 

στ. ΙΟΗΝ. ΧΧΙ. 
22 6515 5411ἢ ὑπο Πίπι, [Εἰ σἹ}} 

ἔἰαῖ ἢε τῶγγγ 1} 1 σοπια, γαῖ ἐς ἐδαὲ 
ἴο ἴΠεε ἡ (Ο]]ονν ἴποιι πα. 

223 ΤΒεη ψεηῖ τῃ15 βαγίηρ δϑγοδὰ 
Διιοπρ ἴῃς Ὀτεΐηγεπ, τπ4ὲ τῇδε ἀ[8- 
εἶρ!ε 5που]ά ποῖ ἀΐε : γεῖ [εϑβι5 βδιά 
δοῖ υπίο Ὠίπι, Ηε 5}4]] ποῖ ἀϊε ; δεῖ, 
11 ν}}} τῆδὲ ἢς ἴδγγγ {1} 1 σοπια, 
ννΠδῖ ἐς ἐῤαϊ το τπεε 

4). ἴξ ἰ5 ἱπιροβϑίθ]ς ἴο ἰγδηϑδίθ δδαυδίεϊγ 
[15 ορ᾽ ζταγιπλδίὶς Αἰποδῃ 1, 4ἴϊη. 

᾿, ΦΎΒε νοχκ οὗ δῖ Ϊοδη. 

4Ο. Ῥείεν (ουιῖξ ΤΡεη), ἐμγηπὶπρ αδοι 1 ΤΡΕ 
οοτηπιδηὰ οὗἉ ἴῃς 1 ,οὐά ἀρῥθαῖβ ἴο ἤᾶνθ Ὀδθη 
δοοοιηραηιοὰ ΟΥ̓ ϑοπιε ϑ5υιηοὶς δοῦοη. 45 
δῖ Ῥεῖοσ [ποτα γ ονεγοά ἴπ6Ὸ ο4}} ἴῃ. ὁχ- 
Ῥγεββοά ὑπάσρ ἃ Πρυτγο, δηὰ πιονθὰ ἄννᾶὺ ἔγοπι 
ἴδε στοῦρ οὗ {πὸ ἀροβίϊθβϑ, βοιῃείῃιπε δἰγαςίοα 
δὶς διϊοπιίοη, δηὰ δὲ “τυγηοὰ δϑουϊ" ἰο [Π6 
ἀϊγοςίίοη ἱπάϊςαίεά (ἐπιστραφείς, Ματκ ν. 30). 
Το ψ ἢο]ο 

ἐδεὲ ἀεὶ Ὁ ΟοιιΡ. χἰϊὶ. 23, ποῖδ. 
«αυδίοθ, αἰο ἰεαπεά (Ἰθαπθᾶὰ Ὁ801)...[8 9 

“πρῥεγ] ὌΠ τοβεγεηςθ 15 ἴο {π6 βρϑςῖδὶ ἂςῖ οὗ 
ἴδ ἀροβίΐε (ἀνέπεσεν), ἀπά ποῖ ἴο ἔῃ ροπι[ἰοη 
υυὰϑϊςἢ Πο οσσιρίοὰ δὲ πὸ (206 (ἦν ἀνακείμενος; 
ΧΙ. 22). ΤΠ ποίϊοο 15 δά ἀδά ἤσογε ἴο Ἔχρ]δίη 
186 οἷοϑε σοπποχίοη οὗ δῖ ]οῦη στ δι Ῥείεσ, 
δηά ἴπ6 σοπβάρηςς ἢ ἩνΒιςἢ δῖ ]οδη νϑη- 
ζυγοὰ ἴο ἕο] ον ὄνεη πὶ ουϊ ἃ 5ρεςῖδὶ ᾿ηνι[8- 
ἔσοη. 

4]. Ῥείον ἘΒΘΙΘΙΟΣΘ...1 Νο σπυσδίίοη 
οουὰ Ὅ6 τῆοτο παίυγαὶ. ΤῊ ἕδςῖϊ (Παῖ δῖ [οῃη 
νν»λϑ [ο]]οννίης νυᾶ5 1ἴ56 1 δὴ υἱπϑρόκθη πυεδιίοη 
45 ἴο ἴ86 διΐυγο, Δῃ δϑκίηρ οὔ ἴπὸ 1,᾿τὰ β νν]}]. 

Ζογά, απά...}] Ὑ8ὲ6 οτγξίπδὶ ἰβ βιη ΔΓ 
Ὀγίοῦ δηὰ ρτορπᾶπῖ, ""Ἰ οτά, δηὰ {{||5 πηδῃ, 
νμδὶ ᾿" (Κύριε, οὗτος δὲ τί; Ψυ]ρ. Τοννιῖπε, 
δές αωΐϑρη φιιαὶ ̓  Ὑνδμαῖ οἵ ίπιὶ ΔΝ δῖ 5}}} 
Πο βυθες οὐ ἀοΐ ννϑδὶ 5}2}} θὲ ἢἷ5 ἰοῦ ἢ 

Δ. ἴη [δε 1οτὰϊβ δῆθννοῦ ἴπ6 ΘΠ ρ.1451}5 
'5 ἰἸαϊά ἀροη ἴῃ ργοπουῃϑβ ""ἢἰπι᾽" δηά “ἴῃου "ἢ 
᾿(ἐὰν αὐτὸν θ...σύ μοι ἀκ.). Ὑδδ (Βουρῆϊ [5 οὗ 

6 ἱπάϊνιἀυ δ] Οἴτοες οἵ ἀἰϑοϊρ 65. δῖ Ῥοῖοσ β 
ἔογΐῃπο οοττεβροπάδὰ ἢ δ1]5 ψοῦκ, δηὰ 50 
ἴοο δὲ [οἤη 8. 

Γ1ΓῚ «υἱ]] (εοταΡ. χν]ϊ. 24) ποῖθ) "δαὶ... ΤΟ 
Ἐγροιμοῖςαὶ ἔοστη οὔ [86 βεπίδηςθ γε 5 ἴῃ6 
ἀινίπε σουηϑεὶ. Ἐχρογίοθηςθ [25 δῆοννῃ νυγθδί 
ταδὶ ννυδ8. 

Ταγτ ΕΠΠΠ1 ἐορι] ὙΠῈ οχδεῖ ἔογος οὗ πὸ 
οτἰξίπαὶ 15 γαῖ ποῦ "" υνῃϊ]Ὲ 1 ἀπὶ σοπιηρ " (ἕως 
ἄρχομαι). Ὑδο “σοπιίηρ " 15 ποῖ σεξαγάθα 85 
ἃ ἄεβηϊίε ροϊπξ ἴῃ ἡιζατο ἔἰπιθ, Ὀὰϊ γαῖ δεῦ ἃ5 ἃ 
ἔαςὶ σις 15 ἰη δίονν ἀηὰ σοηίπιυουβ ΓΕ1}158- 
ἔοη. ΤΠ ρῥγοπιϊπεπὶ ἰάθα ͵5 οἵ ἴδε ἱπῖογνδὶ 
ἴο Ὀ6 ρα5ϑο οὐοῦ σαΐμεν [ἤδη οὗ ἴῃς εηὰ ἴο Ὀ6Ὲ 
τολοοά, ΟομΡ. ἰχ. 4, χὶϊ. 3ς ἢ ; Μαζχζκ νὶ. 4ς 
(ἀπολύει); 1 Τίπι. ἱν, 12; [εὐκὸ. χῖχ, 13 

ἰσΐατο ἰ5 (Ὁ οὗ 16. ἦτ 

(ὧν δ); Μαῖξ. ν. 2ς. “Ὑδιτγίπρ " 5 δε σοῦ" 
τεϊδίνο ἴο “" ἕο ]οννηρ :᾿ δηὰ δοςοογάϊηρς ἴο (Π6 
ταδη! Ο]ὰ οἰ σηϊἤοδηοο οὗἉ {Π|5 ννογὰ ἴξ ὄχργοβϑοβ 
ἴδε σδ]πὶ νναἰτἰπρ ἔοσ ἔυσῖπον Πρ δῖ, ἴΠ 6 ραίεπηΐ 
ΤΕ ΝΒ ἴῃ ἃ χοϑὰ ροβίτίοῃ, ἴ[π6 οοηηυδηςε ἰῃ 

ΤΡ “ σοπηην " οὗ (δ6 Ἰιοτά ἰ5 πο ἀουδὲ 
ΡΓΓΛΔΤΙΥ δ1Π6 ϑοοοηὰ ςοπγίηρ " (παρουσία; 
ΑΙ ]οῦπ 11. 28); Ὀυΐ δὲ ἴδθ ϑᾶπὶὸ {ἰπ|6ὸ ἴΠ6 
ἰάφρα οὗ ἙΟπ τϑι᾽5. “ σοπιίηρ " ᾿ποϊυάο8. που ἢ 5 
οὗ Ηἰ8 ροιβοπδὶ Ἴοογλϊηξ ἴῃ ἀεαῖῃ ἰο ϑδοῇ 
Ὀεϊΐενοσ. Απά γεῖ ἔτ μοῦ ἴπ6 Τςοπιηρ οὗ 
ΟΠ γιδὲ ἴο ἴδ δος εῖῦ 15 ποῖ δῦϑοϊ οἷ Υ ΟΠΘ. 
Ης ““σληηθ᾽ ἴῃ ἔπε ἀεδίτυςτίοη οὗὨἨ [ε6ιϑδίοπι. 
ΤὮυ5 8.1 [οδη ἀϊά ἴδγτυ 1{1}} ἴπ6 στεαῖ “" οοπι- 
ἱηρ, "ποῦ ἰ5 ἴδετε δηγίπὶπρ ἐδης 1] ἴῃ ϑεοῖην 
8η δἰ υϑίοπ ἴο {6 σουζγϑο οὗ Ἐπ6 ΒιβίουΥ οὗ [6 
ΟΒυτοῦ υπάσγ {86 ἱπηασὸ οὗ ἴπ6 Ὠἰδίογυ οὗ {πῈ 
Δροϑίϊεβ. Τὸ ἰγρε οὗ ἀοοϊπο δηὰ ἌἽμδγδαςίεγ 
τορτεϑοηϊοά Ὁγ δὲ ἰοῆη 15 86 δϑὲ ἰη (16 ογάθγ 
οὗ ἀδνοϊορπιθηῖ. ἴῃ {πΠ|5 56η86 6 ἰδυτίοϑ 511]}. 
Οοπιρ. χιν. 3, ποῖδ ; δηὰ θυ. ἰἱ. ς, σό, "ΠΟΣῚ, 
ΧΥ͂. 1.) ΧΧΙΪ. 7, 12, 20. 

αυδαὶ ἐς δαὶ ἰο ἐῤεε] ὍΤδδ ἀιγδηροπηεηῖ οὗ 
(πὸ ναγίουβϑ ραγίβ ἰῃπ ἴῃ6 ννῃοΐα Ὀοαγ οὗ 86 
ΟΒυτοῦ ἄοοθβ ποὶ σοποοῖπὶ τηεη. ὙΠδΐ τοϑῖβ 
ἢ ἰδ αϊνὶπο νὴ], δηὰ τπ6 αἰνὶπο νν}}} ἰ5 
υηξοϊάρά πῃ [Π6 σουγθο οὗ 116. 

28. Τρεη αὐεπί δὲς «αγίπς... ὙΡὶ: “αγὶπα 
«υογα} ὈΒΘΣΘΖΟΣΘ «ὐεηὶ ... ἴῃ6 ννοτὰβ ἢ] ςἢ 

(η6 1 ογτὰ δδά βροκεῆ. ὙΠ656 ἡνΕσῈ ἱΠΟΧΔΟΙΥ͂ 
τερεοαϊοά, δηὰ ἴδκοη ἴο ἁϑἔγπι “(παῖ {Πδΐ ἀ15- 
εἰρὶθ ἀϊθῖῃ ποῖ." ὙὍὉῆὴε ἰγδαπίοη {πὲ 81 [οδῃ 
νγ25 5ἰεερίῃρ ἴῃ 5 σγᾶνε δὲ Ερμεβυβ, ἀπά {παῖ 
[πο πιουιηρ ἀϊι5ῖ ννπεβϑϑὰ ἴο {πῸ Ὀτγθδίδίης οὗ 
[πο οαἰπὶ Ὀσποαῖῃ, βυσγνίνοα ἔογ ἃ ἰοῃρ {{π|6, 
Αυφυπίϊης πιρητοη8 ἰἃ ἀου δι Ὑ “οη [86 
δυϊδογΥ οὗ στᾶνο πλεῃ ᾿" (ὁ [ἢ Τοἢ.᾽ ΟΧΧΙΝ, 2). 

αριοηα ἐξέ ὀγείόγεμ] ὙῊΪΒ5 086 οὗ 1π6 ρῆγαβδ 
Ὑ δ ἢ 15 σοπιπίοη ἴῃ ἴΠ6 ὈοΟΚ οὗ (6 Αςῖδβ 
ἶχ. 20, ἅς.) ἰ5 Τοιμηὰ ἤδγὸ ΟἿΪΥ ἰη ἴῃς Οοβρεὶς 
ἩΡΣΙΣ εἢ. χχ. 17); [υὑκΚς χχὶϊ. 32). 
μι ὕει... ὙΠ τδηποσ ἴῃ ψἘΙοἢ [ἢ6 

ΟΙΓΟΓ ἰβ σογτεσϊοα 865 ἴο δῆσνν οἱθασὶγ (ῃδὲ 
ἰἴ ῃαὰ ποῖ Ὀδοη τοξυϊοα ὉΥ δεῖ, οΥ, ἴῃ οἴδοῦ 
ννογάς, {παὶ {Π5 Εροξυς ἴο πε Οὐσβρεὶ ννᾶ8 
νυτιτοη Ὁγ δῖ [οῆη., ὍὅΠὸ δροϑίϊς, 51}}} αἰΐνα 
δηά Ἰοοκίης ἴο ἴ(Π6 υπςοσίδιπῖγ οὗ [6 ἔυΐυγο, 
τεβῖβ οἡ ἴδε 5ἰτηρίθ στορεϊ πο οὗ (ἢ ῥγθςῖβϑο 
ἰδηζυᾶπὸ οὗ {86 1οεὰ, Ηο ἀοεβ ποὲ οἶδῖπι ἴο 
Κηον 4}} [πὶ Ης πιοδηῖ; Πὲ τεροδί5 γμδῖ Ης 

ὅ05. 



206 

ὃ οδαρ. 90. 
ἴο. 

24 ΤῊ!5 ἰ5 τῆς ἀϊδοῖρ]ε νυν ϊο ἢ ἴε8- 
ἘΠΕ οὐ τἢεβὲ τηϊηρβ, ἀπά ψτοῖε 
(Π656 τῆϊηρβ: δηά νγὲ Κπον (δῖ ἢ]8 
[Ε5ἘἸΠΠΟΠΥ͂ 15 ἴγμα. 

2ς ΦΑμά τἤεγε ἅγε 4150 τη ΠΥ οἴποῦ 

5. Το πιὸ ᾿ηϊογργοίδίίοη οὗ ἴδ νογάς 
νν45 ἴογ ἢἰϑίοσγ. 

[τ 5 οὑνίοιι5 (παξ δὲ Ῥείεγ δηὰ δὲ [οδη 
ΟΟΟΘΌΡΥ ἰπ τΠ]5 παγγδίῖνα γοργεοϑοηϊδίινο ροϑὶ- 
ἔίου5 Ὀοΐῃ ἃ5 ἴο (μεῖγ νοῦς δῃὰ 85 ἴο [6 
55:16 οἵ {πεὶγ νοῦς. ὙΠ ΟἿ ἰ5 (ἢ6 πλιηϊ5ῖοῦ 
οὗ δεϊϊΐοῃ ψῇοβε ϑβεζνίςθ. 15 ᾿οῃϑιπ)πλδῖθα ΟΥ̓ 
[6 πιαιϊγτάοιῃ οὗ ἀθαίῃ: [6 οἴποσ 15 τῆς 
Ττυϊηϊπίογ οὗ Τπουρῃϊς ἀπά το πίη ἡ ΠΟ586 56Γ1- 
Υἱοὸ ἰ5 δορὰ ἰῃ ἴΠ6 τιαυϊγγάοπι οὗ [16. 
Αὐυφυπίης (ΓΙ [οἢ.᾿᾽ ΟΧΧΙΝ. 3) Πᾶ5 ἃ ΥΕΙῪ 
ἱηζογοϑίίηρ σοιηραβου οὗ ἴπ6 ἴνγο σθάγροβ, 
ὙΔΙΟΝ 5 ἴἢ5 δυπιπηθὰ ὕρ: " Ῥεγδοίδ πε 
βου δῖ δοίίο, Ἱπέοστηδία τηρῶ ρ55 Οἢ]5 6Χ- 
δηιρίο: ἱποποαῖα νϑοῖῸ σοηϊοιηρίδίίο πιᾶποδὲ 
ἄἀοπος νεηΐο, ρογβοϊεηάδ οὑπὶ νϑποσο." 866 
αἰϑο τῇς Ρτεοίΐδεοα ἴο ἴἢς (Ομ ΠΙΟΠΙΔΓΥ οὗ 
Ἀπυρετὶ οὗ ΠὨευΐΖ. 

ΟΟΝΟΡΌΡΙΝΟ ΝΟΤῈΒ: νυ. 24) 2ς. 

ὝΠοθ6 ἴνο νοῦθοθ ΡΡΘαΣ ἴο 6 βοραγαΐδ 
ποῖοβ δἰίδοῃοά ἴο ἴδ Οοβροὶ θεΐογο 115 ρυδ- 
ἸΙιοδῖῖοθ. ὅδ ἔογπι οὗ νυ. 24, συηϊγαοῖοα ἢ 
[8δῖ οὗ ΧΙΧ. 41ς, 5δῃθτνβ σοηο] ϑίνεϊυ τΠαξ ἴῈ 15 
ποῖ 1Π6 νυ]πο55 οὗ {Π6 Ενδηροὶ σι. ὙΠῸ νψοσάς 
ὍΟΓΟ ΡΓΟΌΔΟΪ δάάρα ΟΥ̓ ἴῃς ΕΡρδεϑβίδη εἰάθτβ, 
ἴο ψδοπὶ [ἢ ῥτδσθάϊπρς παγτγαῖϊνο δὰ Ὀθθη 
Εἰνθη Ὀοΐῃ ΟΥΔΙΪΥ δἀπά ἴῃ νπίηρ. 866 [ηἴτο- 
ἀυςίίοη, Ρ. χχχν. Τα οσὔδηρε οὗ ρεϑοῃ ἱπ 
τ. τς (1 «ὠῤβοσε, σοτηραγοὰ ἢ «ὐε ἀποαυ) 
ἴΠαγΚ5 ἃ σἤἴδηρε οὗ διῖμουβῆρ. [ἃ 15 χυίϊίς 
Ῥοϑϑί]6 ἰῃδῖ {Π]5 γοῦβο ΤΏΔΥ σοηίδιη τννογὰβ οὗ 
δι ἰΙοδη (οοπιρ. χχ. 30), δεῖ ἤογεὲ ὈΥ ἴποβϑθ 
ψν 80 πιαὰ Ὠοαγιὶ ἴΠοτη. 

5τ. ΙΟΗΝ. ΧΧΙ. [ν. 24, 25. 

τῆϊηρβ σῆς εβ8ι5 αἀἰά, τες νης, 
1 ΠΟΥ 5ῆουϊά ὃς ννγιτζαθη δνεγυ οἤδ, 
Ι βιρροβε παῖ Ἄνα τῆς σοτϊᾷ Ἴς)2}ὴ 
σουϊά ποῖ σοηϊδίη τῆς ῬοοκβΒ ἰδ 
8ῃοι 4 δὲ ννγτεη. ΑπΊεη. ἷ 

24. ἐευ βειδ.. ἐδετέπιοη}} ὈΘδτοῦΒ ψιῦ- 
Ὡ088.. Ἡ1Π0ΌΠ655, ΤΠ6 νυ 655 15 βροΐίκθη οὗ ἃ5 
Ργοβθηΐ, δρυΐ ἴπ6 ἔοττῃ οὗὁ [Πδ ρῇγαϑε (ὁ μαρτυρών, 
ςοηίγασὶ ὁ γράψας) ἀοε5 ποῖ ἴπ 1156} 5Πονν 
ΠοΠΟἰ 5 νοῖν παῖ ἴΠ6 ἀροϑβίὶθ ννᾶβ αἰΐϊνὸ δἱ [86 
πιὸ Βοη 1Π6 ποίθ νγᾶβ τυτὶ ἔθη (σοι. 1. 1 9), 
(που 115 15 86 τηοϑὲ ἡδίυγαὶ ᾿πιογργείδίοη 
(ςοιηρ. ν. 32, 32). 

ἐρεις ἐδίπρε] ὙΠ6 ρἤγαϑθα ΤΊΔΥ Ὅδ Γείεττοα 
ἴο 16 νν οΐε σοπίορηϊβ οἵ ἴπ6 Οοθϑρεὶ (χχ. 31), 
ΟΥ Ὀδ ᾿Ἰἰπι ρα ἴο [6 πατγγδίϊνε οὗ ςἢ. ΧΧχὶ. 

αυὐς ἀμοαυ)] ὍΠα ρῥἴυγαὶ (ςοηίταβὶ χῖχ. 35) 
ἰλίκθῃ ἰὴ σοηποχίοη ψν ἢ ἐδὲς ἐς δε ἀμερές απὰ 
1 “μρῥοις (υ. 25) 586 6πὶ5 ἰο Ὀε πάουθίοα!γ ἃ 
ἴσιο Ρ]υγα), ἃπὰ ποῖ ἃ ϑᾶρὲ |κὸ σ [οῇῃ 1. 1. 
Οοιηρᾶσε (ο]. ἵν. 3, γἤογο ἘΠΟΓΟ 15 ἃ σοῦτο5- 
Ροπάϊηρ οὔδηρε ἔγοπιλ ἴπῸ δροϑβίο]ς ὅ.τοὺΡ 
(Οὐ. 1. χ) ἴο 81 Ῥδὺ} Ὠϊπιβοϊ. 

ἐγμο] ἴπι|6 ἴῃ δςϊ (ἀληθής). Το [πουρῆϊ 
ἷβ ποῖ Ὀτουρῃῖ οὐἵ ΠΟΙ 45 ἴῃ χίχ. ,ς, (δὶ 
ΒΑ 5ῆ65 [06 ᾿Ιἀθαὶ Ἵοηάι ἰοῦ οὗ ἌἈἰεϑ ΠΟΙΩ͂ 
(ἀληθινή). ὙὍὟῆδ ννοτάβ τεδὰ {κε λῃ θςῆο οὗ 
3 ]οδη 12. 

25. 1 τιρβο4] ΤΒθ ννογὰ (οἶμαι) 15 τατὲ 
ἰπ {πὸ ΝΙΤ. (σοπιρ. ῬΆΠ]. 1. 15): [Ἀπ|65 1. 7). 
Ετοπι ἴδ6 ἔστη οὗἉ 1ῃ6 Ξοηΐθποε (ἐὰν γράφηται... 
ὡρήσειν) ἴξ ἀρροῖγβ ἴπαὶ {πε τοςο]]δοϊιοη οὗ 

ἤϊε οἴμογ ἀθθάϑ ννδ5 51}}} ἔτθϑῇ, 5ο ἰπδὲ ἴῃς τεοογά 
οὗ [πόπὶ νν85 ροϑβϑβί ]6. 

εομἰά ποὲ εοπία" Ὑ8ε Ὀο]ά εἜχργεββίου 
ΔΏΒΙΘΙΒ ἴο ἃ τπ|ἢ. Α ςοπιρίεῖς δοοουηῖ 
(ευενν ομϑ) οὗ ἴῃς ρετίθεϊ Ὠυπιδῃ {Π5}} ΠῚ 
οὗ [η6 [μοτὰ ννουϊὰ Ὀὲ ργΑΟ ΔΙ ἰπἤηϊῖο. 

“Ἄνιεπ} 5 πὸ ραγὶ οἵ [π6 οὔ ρίηδὶ ἰοχί. 

ΑὈΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οὐ (ΠᾺΡ. ΧΧι. 

11. ὝΠε Ῥγϑοῖϑθο δἰδίοιιθηΐ οὐ 106 πυτλθεῦ 
8)45 πίῃ γα! νυ δἰγαςίθα [ῃ6 αἰἰοθηζίοη οὗ σοπηπιθη- 
ἰδῖογβ ἔσγοπι δαγὶγ Ὀπι65, δηᾶ ἴΠ6 Ἰηϊογργεΐδι 5 
ὙΠΙσἢ ἤδνο ὈΘΘΠ ϑϑι πο ἴο ἰδ ἀο πιοσὸ [ἤδη 
ἔοστη ἃ 5ΔΠΊ0]6 οὗ Ἰηρθηϊουβ σοπηπαϊίοηβ. Τ᾽ ΠΟΥ 
11ποῖγαῖο ἃ πιο ῃοά οἔὗἉ νἱεννίπρ ϑοτιρίυτο νυ δι ἢ, 
Βοννόνοσ αἰ ογοηῖ ἔτοπιὶ ΟἿ ΟὐΤΠ, νγᾶ5 δῖ οπδ 
Εἰπηθ ὨΡΑΓΪΥ υπηΐϊνεῖβαὶ. [ νἹ] (Ποη Ὅ6 ποῖ 
ψ] Πουΐ υ86 ἀπ ᾿πίεγεϑὲ ἴο ποΐίςθ ομδ οὐ ἵννο 
οὗ {π6 ρῥγοπιηϊηοηξ ὀχρίαπαίίοηβ οὗ (6 πυπλθεῦ 
ὙΠ ἢ μανὸ Ὀεθη οἴἶετγοά. 

ὝΒΟΓΕ 15, 85 Ὡγ 45 1 ἢᾶνο ποίδά, πο Ὄχρὶδ- 
πδίίοη οὗ ἴΠ6 ΠΌΠΊΌΟΥ ργοβοσνοὰ ἴῃ ἴῃ6 ρτεδΐ 
δηϊο- Νίςεπο ἔδίῃοσβ, ΟἹετηεηῖ, [γεπαυβ, δηά 
Οτίζεη, Τοεγυ  λη δηθὰ Ογρηδη. Βυῖ Ογτ] 
οὔ ΑἸεχαπάγια ({.444) δἀπὰ Αὐγυπίϊπο (430) 
Πᾶνθ ὈῬΓΟΌΔΟΪΥ ργοϑογνοα θᾶγι ἰοῦ Ἰηϊογργεϊδιοῃβ 
ἴη 1ῃδῖγ οννὴ σοπιπιοηΐβ. , 

ΟΥ̓ΚῚ οὗ ΑΨΕΧΑΝΡΒΕΙΑ (ἐπἼος.), ΠΟ]]ονγεά ΗΥ͂ 

ΑΜμονιῦβ ἴῃς ῬΚΕΈΒΒΥΤΕΚ (Οταοσ " (δῖ. 
ἐπ ἰος.), Ἐα᾿γηλῖιϑ (ἀου ὈἘΠ}}1γ}) ἀπὰ Τ ΒΡορἢγ- 
Ιλεῖ (κά ἰος.), τερατὰς [6 ὨΠΊΌΕΓ 845 δες 
δἰρηϊῆοδης ἴῃ 15 ἴἢτϑθ ἰπιρίθ εἰθηιθηίδβ : 
1οΟ  τ0- 3. Το τοῦ, ἢ 5ᾶγ8, γοργεϑθηῖβ 
(ἢς [Ὧ]π655 οὗ ἴπ6 Οδης]θβ, ἔοσγ σοὸ (-Ξ  1ὸ χ :ο) 
15 “ἴθ }}16ϑὲ ΠΟ ΠΊ ΘΓ," Δηα 85 βοὴ [ἴ 5 υϑοά 
ἴο ἀσβογίρο [Π6 Τνογὰ 5 11] ἤοςκ (Μαῖῖ. χνιῖ!, 
11) ἀπά δ] ἐεΠΠΠγ (Μλῖς. χη. 8). Τῆς το 
τοργοϑθη β “16 τετηηδηΐ οὗ [ϑγδοὶ δοσοσχάϊηρ ἴο 
αἰεςτίοη," νυ ὶς ἢ [4}}15 σῃηοτί οὗ ςοτηρ οίθηθϑϑ 

( τἀ Ξ ἘΞ . ΤΙ χιπάϊςδῖεπ τς ΗοΪγ ΤΥΠΙΪΥ, 

ἴο ψγδοβο βίογυ δῖ Αἰ1κὸ ἀγὸ σαϊβεγεά. 

ΑὐούϑτινΝε (ἐπ [οἢ. Το, σχχῖι.) δάορίϑ ἃ 
τλογο σοπιρὶ ςαῖδά ἱπίεγρτείδιίοη. 125, 6 525, 
ἰς 16 Ὠυπῆθοῦ οὗ [πὸ ἃν. Βυὲ [6 [,νν 
νυουϊ ρύᾶσο Κ|}}|5. Τὸ ἴδε πυσθεσ οἱ ἴ86 
1,Ὧνν ἰῃοσγείοσο ννὸ δά τευεπ, ἴδ6 πυαῦεσ οὗ 



στ ΙΟΗΝ. ΧΧΙ. 
[δὲ δριτῖ, τῇ ογάογ ἴο οδίδίπη ἴδ ἔ)1π655 οὗ [ἢ 
ἀἰνίπο τενοϊδιίοη 85 ἃ ροννεῦ οἵ 1, Βυΐ, πε 
ἴῆοη δά ἀ5, {π6 5ι1πὶ οὔ [6 πυπιθογα ἔγοπι οἠδ 
ἴο ϑενεπἴθθη ἱποϊ υϑῖνο ἴ5 ὁπ διιπάγοά δηὰ πῆγ- 
ἴῆγεοο (1 Ὁ 2. ἄς. “17-1ς3). 580 [δῖ ἴδ 
ὨΜΠΊΌΟΓ 1.3 5:5 1:68 4}1] (ἤοϑο ννῆο ἅγε ἰῃ- 
οἰυάοά ἴῃ (Πδ βανίηρ ορεζγδίίοη οὗ ἐϊνὶπο στδοθ, 
Ὠιοἢ πιλκοα σοσοπο] δϊίοη 8 [86 1νν. 
ΝΟΥ 15 (159 411. Ὑπὸ ἐῤγος 18 [6 βϑυτηῦοὶ οὗ 
ἴδε ΤΠ Υ ; ἀπά ἵμε ἐπρὶε ΠΗ͂Υ Ὀτηρβ ουἱ {πὲ 
Ἰάθα οὗ ὑπ|ῸῪ ἴῃ (Π6 δριτιῖ, νγῆο 15 γενθαδὶδὰ ἰῃ ἃ 
ϑευθηίοϊ ἃ ορεγδίίοη (ςο -Ξ 7 Χ 7 1). 

ΟΚΕΟΟΝῪ ΤῊΗΕΞ ΟΕΚΕΑΤ δάορῖϑ ἴῃ ρατγί [δε 
ΒΥ ]15π| οὗ Αὐγυπέϊηο, Ὀὰϊ ΘΠ ρΊΟΥ5 ἴἴ ουθη 
ἴΏΟΓΟ ἰηροηϊουθῖὶγ. ὙΠῸ Ενδηροῖιϑι, ἧς νυ 65, 
ψου]ὰ ποῖ μανὸ σίνθη ἰδ ὀχαςῖ ΠπυΠΊ ΘΓ π1η658 
6 δὰ ἀφεπιοά ἰπαΐ ᾿ξ σοηϊδιποὰ ἃ τγϑίογγυ. 
ΑἸΙ δοϊίίοη υπάϑγ ἴῃς ΟἹ Τοβίδπιθηϊ 5 συ ]ϊοὰ 
ὈΥ ἴδε Πϑεσδίοψυδ;; δηά υἱπάογ (ἢ Νοὸν Τοβϑίδ- 
ταοηΐ ὈΥ ἴΠ6 σευσι εἰ 5 οὗ {πὸ δρίγιε ([54]. χὶ, 
2). Ουζ δοαῖϊοη, ἱπογείογε, υπάθγ Ὀοῖι ἀβρος(β 
οδῃ 6 Γοργεβοηΐϊοά ΟΥ̓ 1ο Ὁ). Βαῖ ἰξ 15 ΟΥ̓ 
αι ἢ ἴῃ τς ΗΟΪγ ὙτΠΗΥ ταὶ δοϊΐοη 15 πιδάθ 
εἤξεΐῖυδ). ἕν τποτγοίοτε πλιὰ ἸΡῚΥ 17 ΌΥ 3 δηὰ 
ΟὈὐδίη ἴΠ6 ΠυΠΊΌΟΣ «1, ὙΥΠΙοἢ ΘΧργοσϑοβ [ἢ6 
ἰἸάρα οὗ ἔππιθ γοϑῖ, δοίης υπϊὺ δάάρα ἰο [16 
ΠυπΊθοῦ οὗ [ἢ γα οὗ 1.01.6. ΤῊΪ5 βγπιδοὶ 
οὗ τεβῖ (1) 18 ἀφζαῖίπ τι ἰρ]|οὦ Ὀγ ἰἤγθο δηὰ 
ννὸ ψαΐη [ἢ6 ΤΟΞΌΪ 1 ς 3, [Π6 5σγηῆροὶ οὗἉ (6 εἰοςξ 
οἰ Ζοη5 οὗ 16 ὨαάνθηΥ σοι πΣΥ, ἴμθ δηλ] 
ἢεῖγβ οὗ τεξῖ (' Ηοπι. χχιν. 4). 

Κσρεκτ οἔ ευτΖ (1 Ϊοδ.᾽ χιν.) τοραγὰβ 
186 {ΠῚ Θ ΠΟΠΊΘΟΓΒ 45 ΓΟρΓΟβο Πρ ἴΠ6 ρτοροτ- 
(Ἰοη5 οὗὔγος ἀἸ ογεηΐ οἸλ5565 υηϊοα ἴῃ οπο Δ ἢ. 
ΤΠ ““ Βυπάγοα ̓̓  ἅγὸ [ἢ6 τηλιτίθα, νῆο ἂῖὸ [86 
τιοϑὲ πιπιογοιβ, {πὸ “ὁ ΠΗ͂γ " [Π6 νἱάοννοά οἵ 
ςοητηοηΐ ἡ Π0 ΔΓῸ 655 Πυιπιογουσ, [π6 “ [ἢτρο," 
186 ᾿Ιραϑί ἰῃ πυμηθετ, ἀγὸ τῆς νἱγρίη5. “"Βυϊ," 
δ δ άς, “"1ῆογο 15 τυ ςἢ ταὶ ᾽δ5 Ὀεδη Ρῥγοῆϊ- 
ΔΌΪΥ τυτιτεπ οἡ 1ῃϊ5 1ς3 ΟΥ Ἰοαγηθὰ ἀν 65, 
ὙΠΟ ἢ (Π6 σΑγοῆι} γεδάοσ νν}}} θαϑι νυ Βηὰ." 

Βεῦνο ΑΒΤΕΝΒΙῚ8 (χίτἢ--- Χ ἢ οεπηΐ, ; {86 
ΒοΙῚ 65 σεῖο ὙΓΟΠΣΙΥ Ρυ δ] 5ποὰ ὑπάον ἴ8μῈ 
Ὥδλιηια οὗ Επιϑεδίυ5 οὗ Επι651) δάορῖϑ5 ἃ 5:ΠΊΡ 16 

αυ 7,:1,.--Υ οἱ. 1]. 

γίονν. “ὁ ΤΏὮτΓοο,"" [6 5475, “ἐ [245 [Π6 5ΔΠ1|6 5}}- 
ὨΪδοδηοδ 85 :τοξ 2 Χο. ὙΠΟ ἅσγο ἴἤγεο ραγῖϑ 
οὗ (Ὧ6 νοὶ, Αϑια, Αἰτῖςα, Ευγορε. Ὑδοτο- 
ἔοϊθ 1:ς0- 3 Τοργεβοηΐῖϊβ ἴ6 πὶ οὗ 41} {ΠῸ 
ἔα [1] Πγουρποιι ἢ6 ννου] .᾽" (15 ἰοε. [Ηρσοπι. 
.Χχι. Μίκης, “ Ῥαΐτοϊ.᾽ σχν, ς99.) 
[ πιῶ Ὀ6 ψογί ἢ 16 ἴο δαάά, 1 ϑιιςἢ 1π- 

Κεγργείδιιοηβ 5θοπὶ 84]16η ἔἴτοπὶ οὐσγ ΨΑΥ οὗ 
Κη κίηρ, τηδὶ ΝΟἸΚΚΠιΑΓ 45 τοσθΠΕΥ συτραϑϑοὰ 
(Ποπὶ ἰπ οχίγαναραποθο. Ηδς ρυανοὶν τ 65 
(Μοβϑο Ργορβεοῖῖθ᾽ όσ ἢ.) ἴδ [6 ΠΌΠΊ ΒΟΥ ΓορΓο- 
β6η5 ϑύγηον! Βαν ὕοπμα Κερδῥα. Τὸ οδίδιη 1} 15 
ΤΟΒΌΪ Π6 ἰ5 οὐδ κοάὰ ἴο ἰοᾶνα οὔκ οηθ ἰδίου ἴῃ 
Κρρδα, δῃὰ ἴο κίνε [Ὡς Ἡδρῦτγενν Ἰεϊζεγα υδ] 65 
ἰῃησοηπδίοηϊς ἢ δηςίθης ὑ5ᾶρα. 

ΝΟΤΕ ΟΝ ΤῊΕΞ ἈΕΑΡΙΝΟΒ ΙΝ τυ. ᾿ς ΠΥ, 

ΤΠ σεδαϊηρβ ἰη ἴπ6 γος σδδγρεβ οἵ [86 
Ι,ογὰ ἃτὸ βοπηονγῃδῖ ρογηϊοχθά. 

16. Βόσκε τὰ ἀρνία μον. 850 ΄ΑΒΙΧ δηὰ 
αἰπιοϑβῖ 41}: Ψυἱς. ασπο. Βυῖ ΟΠ" τγεδά πρό- 
βατα, ἃπὰ οΪά [,Αἴ. ουες. [ἴῃ [15 σᾶϑ6 ἢον»- 
να ἴπΠ6 τοδάϊηρ σδπποῖ δ ἀοιδίπι. ὙΠ 
5:05: Ὸπ οὗ πρόβατα 5διενν5 ἴῃ τεπάθηο 
οὗ 5. σῖθ68. 

16. Ποίμαινε τὰ προβάτιά μου 850 Β6, 
“ἐ βοπΊ6 οἷα ςορὶ65.᾿" 

Βυϊ ΑΤΟΧ "“ἀπὰ πεαυὶν 411} οἴπογβ τοδὰ πρό- 
βατα. ΟἸὰ [,Αἴ. συσ:. υΐϊξ. αρπον. 
ΤΟ τοδάϊηρ ΠΕΙῸ ΠΥ Ὁδ ΔΙ ΙΓΙΥ σοηδίἀογοά 

τον ΤῊΝ ΤΆΣ ἔογοδ οὗ ἴδε ἀἰϊπιϊηυξίῖνα 18 ϑθθῃ 
ον. 

17. Βόσκε τὰ προβάτιά μον. 80 ΑΒΟ6. 
Βιξ ΙΧ δηά πΟΑΓΙΥ 41} οἴμετθ πρόβατα. 

1,λϊ. ουες (ϑοπῖα α5πο.). ΔΛ ἀρνία. 
ἴῃ 115 σᾶϑὲὸ ἴπογε σδὴ ὃ ᾿{{|60 ἀουδὲ δὲ 

προβάτια ἰδ ἴμε ἔγιε τεδαάϊπε. Ὅς ἀϊπιίπιι- 
ἔννο, νηϊς ἢ 5 ἃ ἔοστῃ οὗ ἰδπάοσ οηάἀοδτηθηῖ, 
ἔοεβ παῖ γα! νυ ἢ βόσκε. ἴπ ἴπε βεσοηὰ 
σδάγρε ἴπογο ἰ8 ΠΟ 5ρθς!δὶ ποθ ἴῃ ἴπε α1π|}- 
πυῦνο, ἰδουγ (ἢ6 υϑὲ οὗ ἴδε ἀϊπιηυξνα 
Κγουρμουΐ πᾶ8 δῇ ἀρργοργίδίδηδϑβ ἴο {δε οἰγ- 
ουτηπίδηοεϑ, 

307 





9 ΤΗΕΒ 

ΑΓἸΘ5. ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΘΤ1.Ε5. 

ΙΝΤΚΟὈΌςΤΙΟΝ 

ΒΥ͂ ΟΑΝῸΝ ΟΟΟΚ, ΤῊΕ ΕΡΙΤΟΒ. 

ῬΑΟκ 
Οεπεγαὶ τἰαίεηιοηξ . Ὁ... 0.0.0. 309 
ΤΗΐε οὔιδε Βοος . . . ... 0.0. 310 
Οὐπίομί: οὔ δε Βοοξ:. . . . οὐ... 841: 
1Π ρίαπ πὰ οὐΐεῶ.. .. Κι ν Δὲ 
]ηἰεγπαί ουϊάσπεες “ αυιδογυἐΐρ “νὸν. 328 
Ἐχέεγηα συϊάεηπεε! ἐν ον». 3.1} 

δι. ΟΕΝΈΚΒΑΙ, ΘΤΑΤΕΜΕΝΤ. 

ἢ δ. ἤγοῖ ροϊηΐ ΜΠΙΟΝ 5ΈΠΚ65 [6 
Τεδᾶοσ οὗ [ἢ]5 Βοοϊκ 15 (Πδΐ 1 ρυτγ- 

Ροτῖβ ἴο ἢανα Ὀδδη υτϊτῖδη ΌΥ ἴῃ6 δυΐῃοῦ 
οὗ “4 ἰογπιοσ ἰτεαίϑα " δα ἀγεββθα ἴο [ῃ6 
58Δ1ὴ6 Ρδίβοῃ, ΤΠΘΟΡὮΙΪ5; ἃ {το Δ[156 
ὙὮΏΙΟΩ μάνα δὴ δοοοιηΐῖ οὗ δ] [ῃ6 δοῖβ 
δηὰ νψογάβ οὗ οὔῦ [τὰ ἴτοπὶ ἴῃς Ὀερίη- 
Πίηρ ἴο [Π6 οοποϊυβίοη οὐ Η]8 βαγῃ ]}Ὺ 
ΤΑΙ ΠἰβίΤΥ, τειτη δῖα Ὁ. Ηἰ5 Αβοθπβίοῃ. 

ΤῊΝ ϑἰαϊθθηΐ δῖ οὔσα ἴγονΒ τι15 ὈδΟΪς 
ὍΡΟΙ [Π6 ΟὨΪΥ οπα οὗ [ῃ6 ἴοιγ (ο5ρε|9---- 
[Π6 οηἷγ νοτκ ἰὴ ἔδοὶ Κπονπ ἴο (τ βίη 
ΔΠΓΔΖΟΙΥ .--- ὙΠ] ἢ ΔΏΒΕΙΒ ἴο [15 ἀθβουῃ- 
τίοη, νῖΖ. ἴῃ6 τδιτὰ Οοβρεὶ, πῇς ἴτοιῃ 
ἃ ὙΘΓΥ͂ ΘΑΙΪΥ Ρεποα νας δἰ δυϊοὰ ἴο 81 
1κ6. Νὸο Ἐδῖμοσ ἱηάθθα οὗ ρῥητητῖνα 
ΟΒτβιθηάοπιὶ ὄυοσ συρδιίοημδα τῃ6 ἰδοὶϊ 
[Παὶ ὈοΙῃ τἢ6 Οοβροὶ δπὰ τῃς Αςῖβ ψογα 
τ ΓΘ ΟΥ ἴΠαὶ Ἐνδηροε δῖ, ν 6 }}] Κηοντη 
ἴτοπι {πε ΕΡρίβι1ε8 οὗ 81 Ῥδὺ] 85 ἃ Ἷοῃη- 
Ρδηΐίοη οἵ {πε Αροβί]ε, πιογε ββϑρεοίδ!]ν 
ἴῃ ἴῃ Ιαϑὶ ρατί οἵ ἢῚ5 ΠῊΙ ΒΒ ΟΠΔΙΥ͂ ΟΔΓΘΘΟΙ, 
Δηα ἀυτηρ 15. ἱπιργιϑοητηθπὶ δἱ ΒΟτΤΏΘ. 
ΤῊς ἰηίεγηαὶ ενϊάεηοε ἴὸ ἴῃς ἰάθη Υ 
οὗ δυϊπουβῃὶρ ἂπά ἴο [ῃ6 οοπιροβί[οη 
οὗ 115 ῬΟΟΚ ὈΥ ἃ σοπηρδηίοη οὗ ὅ1 Ραὺ] 
β ὯΟ" 1655 σΟΠΟ]5ῖνα. 

Ῥλοξ 
Ἡμίογίοαὶ ἐραγαείεῦ οΥ 1δὲ Βοοξ, . . . 416 
Ῥμεουγτες ἰπ ἰδὲ Δ .. «ἀν ὦ 430 
ϑοιγοῦς Ο7 ἰηογπαδοι . . ....0 «0. 348 
Ρίαεε αμά ἐΐριο οὐ βμῤἰκωαίίοη . . . . 848 
}ήηαπιμεγῖρί. απά εαγίγ ἔξεγείομδ. . . . 45 
ἥξογά: δείρι ὃ γ {θεὲ ἐπίερῥγείαἶοη. . . 446 

1 νγὰβ τεϑοσνθα [ῸΥ ττιῖοῖβ οὗ ἃ 5600] 
ΤΟΙΊΔΙΚΑΌΪῈ ἔοσ Ἰθδαυηΐϊηρ δηα ἱῃρ ΘΠ ΠΥ, 
υΐ ποῖ 1655 σοπ Κα 6 ἴογ [ολ σΥ, 
ἴο φιαϑιίίοη ὈοΓῃ [6 δυϊ ΘΠ ΠΥ οὗ [ἢ 6 
Βοοκ, δῃπὰ [6 {πῃ 1] 655 οὗ [Π6 οΟΠ}» 
ΡΙΠΘυ. ὙΙῸ τῃ6 διρυπηοηῖς δα ἀμποδα ὉὈΥ͂ 
[Πο56 50 ῃοϊδγβ 1 ψ1}} 6 οὖν ἀυΐγ ἴο ἀθαὶ 
ἴῃ [15 Τπἰτοἀποιίοη ; ΠαΙδ 1 ΠΊΑΥ 5υβέΕοα 
ἴο 5ἰαϊα ἴῃδὲ δὲ ργεϑθηΐ ἴΠ6Υ βίδηα δἱηγοϑῖ 
δίοῃθ ἴ'ἢ τῆοὶγ τοὐεοϊοη οὗ [ῃ6 Βοοϊκ, 
ΤἼΘΟΥ Ὀεϊοηρ ἴο 16 εοχίσοηθ βεοίϊίοη οὗ 
[6 ται ΟΠ] 1515 οὗ Τὐδιηροη, γἢο δάθοτγο, 
ποῖ, Βονονοσ, τίου ἱπηροτίδης τποα!ῆ- 
οδίίοῃβ, ἴο ἴῃ6 νον οὗ Εθσζαϊηδηα Βδιγ, 
[Π6 διδοῖ ψῆο δάἀνδηορα 186 Βυροίῃ 6518 
οὗ 4 ππἀαπιοηίδὶ ἀϊδοογά Ὀεΐνεθη ἴῃ 6 
Ιεδάειβ οὗ [6 δϑαῇν Ομυτγοῃ. [ἢ ἰδοῖϊ 
Ὀοίἢ ρῥοϊηίβ, ἴπ6 ἸἀΘ ΠΕ οὗὁὨ δυο ΒΡ, 
δηά τὴ6 δΔυῖπουβῃ!ρ ΌὈΥ ἃ ςσοπιραῃίοη οὗ 
δῖ Ῥδυϊ, γα ΠΟΥ βΈΠΕΓΑΠΥ τεσεῖνεα ὈοΙΒ 
ἴῃ ΟΟΠΏΔΩΥ δηὰ ΕΊΔησΘ, δηα [Παΐ ποῖ 
ΟἿΪΥ ΟΥ̓ βομοΐίαῖβθ ψῆὴοὺ δοοθρί υηγο- 
ΒΟΙΥΘΟΪΥ τἢ6 5ἰδιεπηθηῖβ πα Ὡοίοο5 οὗ 
Ηοὶγ νεῖ, Ὀὰϊ Ὀγ ἴῃοβε ψῃο 5υθ]εοὶ 4]]} 
115 οοηϊοηἴβ ἴο ἃ ϑ56δγοῃϊηρ ἀπά 7εδΐοι 8 
ΒΟΠΠΠΠΥ, Ἔνθ ΟΥ̓ ΤΏΔΩΥ ΨΟ τοὐεοῖ νι ἢ- 
ουζ 5ΟΙΌΡΙ6 ΔΗΥ ἰδοῖϑα ἱῃνοϊνίηρ ἴΠ6 Τεοορ- 
ηἰποη οὗ βιρογηδίυγαὶ! ἱπιογροβιτοη, δηὰ 
ὙΠΟ τοΔ Ὶ]Ὺ δάγαϊξ αἰΐδοκβ ἅροη ἴπῈ ΟἾΔ" 

ΧΩ 

»- 
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τοῖο δηᾶ δυῖπουν οὗ τς οἤϊεῖ τόρσο- 
βοηίδίινοβ οὗ δαυὶν (Ὠγιδιθπάοιῃ. 

Απιοηρ ἴῃ6 τλοϑῖ σοηβρίσυοιβ οὗ [Π656 
ΒοΠοΪα β ἴογ Ἰθασηϊηρ, αὈΠ]Π1γ, δηα Ὠϊδιοτ- 
οἱ ἰαλοῖ, γα ΠΊΔΥῪΥ ΤΕίεγ ἴῃ ἜΘ ΠΏΔΗΥ ἴο 
Οτεάμου δηα ΒΙθοκ, ἰη Ετδηςοθ ἴο Ετηθϑὶ 
Ἀδπδαη. [πῃ (τεάηδτβ Ιπηϊσοαποίοη, ὃ 
104, 6 δηΐ [ἢ]5 βἰαϊεηθηΐῖ: “Τῆς Αοἴδ 
οὗ τε ΑΡροϑί!δ5 ἀθϑοσῖδεβ 1156 1{ 85 ἃ Ἷοῆ- 
Ἐἰπυδίίοη οὗ ἴῃς τπτὰ Οοβρεὶ; δηὰ ἴἢ8 
εογεηιοη ΟὈ͵εοῖ οὗ Ὀοῃ νυϊηρ (06 1, 
4); ἴ8}ε εσγιγμοῆ ΘΟ ΠΑ 165 ἴῃ τεραγὰ ἴο 
Ἰδληρσιαρε δηὰ 5ι}]6 ; ἴῃς εὐγεηη071 ὈΜ1 Δ]ηρ 
ὉΡ οὗ ἀοοίγηθ οὐ Ῥδυ] πα ῬΓΠςΟΙρΡΙ65 δηα 
ἰουπάαιοη ; ἴ[ἢ6 φϑηι,ι0, ΒΝ ηρ δἴοσ 
δχδοίηθϑϑ, ΜΠ ονιάθηϊ ἀσἤοιθπου ἰῇ 
Ὠϊδίογις 8) ἰδοὶ "---ποῖῖςς ἴῃ6 ἴοης οὗ ἴῃ6 
τ τοΓ---- ρύονα γε γαραῦγ (μη 27 ἐκρ- 
ὁα») ταὶ τὴ6 δυῖμοσ οὗ ἴῃς [πιστὰ σοθϑρεὶ, 
τῆς ρῥἢγδιοίδη 1Κ6, πλδῖ ἢ ὯῸ δοσουηῖ 
δ βεραγαιεα ἴτοτὴ ἴῃ δυῖμοσ οὗ ἴῃς Αοἰβ 
οἵ [πὲ Αροϑβίὶεβ." Οτγεάμπο ρυ]Π5η6α ἢ]5 
Τηϊτοάυςίίοη ἴῃ 1827]. ΤἼΘ ορϊπίοη οὗ 
ΒΙΘΟΚ 15 ἜΧρυθβϑοα ἢ εαι4] ἔογοα ἴῃ 
Ὦ]5 [ηἰτοάπςτοη, ρυ] 5ῃεα 1η 1862, ἀπὰ 
τορα ] Ἰ5ηεἃ Ὀγ Μδηροϊά, ἃ οὐτῖς πιυςῇ 
ατῖμεσ δανδηοθα ἴῃ βοερίίοδὶ θη θῃοΥ, 
ἴη 187γ5᾿. 

ΡΘΟΙΔΙ ᾿πηροσγίδησα Μ1] Ὀ6 αἰτδοῃεα ἴο 
[86 Ἰυαρτηθηῖ οὗ Ετπεδὶ εηδὴ οὔ ἃ 
ὨλδίζοΓ ἴο Ὠϊπὶ οὗ ρυγεὶν βοϊθητῆς ἰηϊοΓοϑβῖ. 
Ϊηῃ τῆς Ιηϊτοἀποίίοη ἴο “1.65 Αρόίτγοϑ, 
ΡΟΡΠ5Πμοα 1866, ψῈ τοδά, ἢ. χ,, “ἴ9πε 
οἴοβε ἤοτβ ἀθς ἀοευῖε, οἶἐδὲ φὰς 65 ““Ὡ91ἐς 
ομΐ 16 πηδπης δυΐδξυσ 486 6 ἰτοϊϑδ ΠΊ6 
νδηρ!θ, εἴ βοπί τς σοηἰϊηιδίίοη ἀδ 

ςοἴ Ενδηᾳ!]6.---1, 65 ργέΐδοθς 401 βοηΐ δῇ 
τὄϊ6 ἀ65 ἀδὺυχ ἔςτ5, ἰὰ ἀδάϊςαςε ἀς ἢ 
εἰ ἀς ᾿'διϊτε ἃ Ἰπέορμ!!α, ἰα ρατγίαιτθ 
ΓΕΘβο δ δηςα ἄτι 5[}]6 εἰ ἀδ5 ἰἀέεβ ἔοιτγ- 
Ὠϊοδοηΐ ἃ ςεἴ ἐρατὰ αΔὈοπάδηϊεβ ἀέπιοη- 
δίγαῖοηβ." ΑΠοΥ ἃ [11] σοηβιἀεγαίοη οὗ 
ΟὈ]δοῖοη5 δ] ερεά ὉΥ τῇ6 ϑοῇοοὶ οὗ 
Τὐρίηρεη, Ἀδηδη βαᾶγ8, Ὁ. χίν., “6 Ρεῖ- 
δἰβία ἃ οτοισὲ χῃς ἰῈ ἀδγηϊεσ τέαδοϊθυῦ 
ἀες Αςῖθϑς εδὲὶ Ὀίθη ἰῈ ἀϊβοῖρὶς ἂς Ῥαὺυὶ] 
401 αἷς “πουβ᾽ δὺχ ἀδγηϊεῖβ ΟΠδρΡ 165. 
Αρδίη, δἴϊεγ Ἴχδῃηὶηρ Οἴου Ὠγροίμεβ85 
8ἃ5 ἴο ἴῃς πᾶπὶ οἵ [ἢϊ5 ἀἴβοὶρὶα, ἢ6 
σοποὶυάθθ, “Νοῦβ Ρεδηβοῦβ ἀοῆς 6116 
Ἰδυΐευς ἦα ἰγοϊδιδῖηθ Ενδηρ]α εἰ (68 
“ἐς οϑῖ Ὀίδῃ τόθ]δωθηῖ Γὰς, ἀϊδοῖρ]ς 
ἂς Ραυὶ."» 

Δ Τῆς ταβυ]ῖς οἵ ἰδίς οσ δὶ ἱηνεβι σαί οης ἃγα 
διδιεὰ ὑτγὶςγ ἀπά οἰ εαυν ᾿ Μεγεσ, "Αροβίεϊψο- 

3 δοίοδις,᾽ ΕἸα]είϊπονσ, Ρ. 

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ὃ 2. ΤῊΕ ΤΙΤΙΕῈ ΟΥ ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ. 

Τῆς πὸ “ΤΠα Αοῖβ οὗ ἴμ6 ΑΡροϑβιὶθβ 
15 ΖΘΠΘΙΔΙΥ ἀϑδϑυσηθα ποῖ ἴο ἢᾶνεὲ Ὀδεδη 
Εἰνεη ἴο 1815 ψοῦκ ὉΥ 51 Τὰῦκο Πιη- 
561, [Ι{ 15, δούγενεσ, οἵ μΙρῇ δηῇαυγ'. 
11 15 οχίδηϊ ἰη ἴῃς οἱάεδὶ Μ955.᾽ ϑοῃλθ 
οἵ τῆς τιοβῖ δποϊθηϊ Ν᾽ υβίοηβ, [ἢ (ορῖϊς, 
τδ ϑγτγίδο, δπὰ ἴῃ6 Ασαῦῖὶς ΕΥΡεηὶὶ, τθ- 
ἰΔῖη ἴῇς Οτοεκ νοσὰά υὑπομδηρεά, ἃ (δςϊ 
Μ ὮΙ, ῥγόνθθ ΝΕΥΥ ΘΑΓΙΥ ΔΠ6 ρσαηοΓδ] 80- 
ςορίδηςθ. γε δηά ἃ 'ἴπ ἴῇε (βποῃ 
Μυγδῖοτ! " 8ἃ5 ἴῃ 6 τεςοορηιζεά ἀθϑισηδίοη 
οὔ [ῃε ΒοΟΚ, δηὰ 1ἴ 15 τερϑαίβαϊγ υβϑὰ ὉΥ͂ 
ΘΑΙΪΥ Ἐδίῃοῖβ ἔτοῦὶ (]επιεηΐ ΑἸθχ. ἀονῃ- 
ψαγάς. [11 15 4150 ἴο Ὀ6 τειηδυκεα τῃδί 
[η6 τι16 “"Αοἱβ᾽" νᾶβ ρίνβῃ ἴο δοπηδ οὗ 
τὴς. δα οϑὶ δηαά θοϑῖ Κπονη ΑΡοςτνρἢδὶ 
ΒοοΟΚβ, ἐφ. ἴῃ6 Αεῖς οὗ Ρεῖεσ, Επβθῦ. 
“Ἡ. Ἐ'᾽ π|. 2. 2; ]ετοτὰς "ἢε νιν. Π]. 
ας. 1; οὗ Ρδιυὶ, Εἰι5. "Η. Ἐ.᾿ π|. 25. 4; 
συοϊεά Ὀγ Ο(ΟἸεπιεπὶ δπὰ Οπρεη; [δἢς 
Αοῖβ οὗ Ρείοσγ δηᾶα αι]: δπὰ τἢ6 ΔΑοῖβ 
οὗ Ραὺ δπὰ Τῆηθ κα, πτῖθη ὈΥ ἃ νεῖ ῦ 
δΔηοίθης Ριεβυγίοσ, ῆο νὰ ἀεροβεά 
ἴοτ ἴῃ ἔούροσυ, βεα Του ]ΠΙ4η “ἄς ΒΔρ- 
Εἰβσαο,, ο. 17, ἃ ίαςϊ ποιϊοθδῦϊθ 45 5ῃον- 
ἴῃς τῇς Ἰθαίουβ Ἵσαυϊΐοη οὗ [6 Θδιγ 
ΟΒυτοῆ δ. [Ὁ τᾶν Ὀ6 [ἰηΐειτεα {παῖ [ἴῃς 
(116 Αςῖβ οὗ τὴς Αροβίϊεβ. δα Ὀεβθὴ ῥτδ- 
νἱοιιϑὶγ τϑοεῖνεα ἃ5 [ἢ 6 Ῥγορεῖ ἀδϑισῃδ- 
[Ἰοη οὗ (ἢ15 Βοοκ. 

ΤῊΣ ρῥιοργεῖυ οὗ ἴῃς ἀεδιρπδιίοη [858 
Ὀδοη οἴδη χυδβιϊοηθά. Τῇθ ῬοοΟΚ ἀοαβ 
ἢοῖ ῥχοίδβϑ ἴο τεοοσα ἴῃς Αςῖίβ οὗ 4]] τῇς 
ΑΡοβί[ε5, οὗ γοπὶ ἴε Ὗ ΓΘ 5ρ6ς 4 }}γ τ θη- 

ΤΑ μεῖρῃιν ἀγρυπηθηῖ ἰ5 ἴπ5 ΞΌρΡ] ες ἴῃ Ξὰρ- 
Ῥοτὶ οὗ (πε ροβίοὰ ὙΠ Οἢ ἀϑϑῖρτβ [Π6 δ  Πουβῆρ 
ἴο ἃ νυἱϊεῖ οὗ ἴῃς Αροβίοϊ!!ς ἄἀρεὲ. Τῆς ἴδοι τῃδὲ 
[Π6 παῖς ννᾶβ ρίνθη ἴο (πΠ6 Βοοῖς ΌΥ νυ γίϊεγξ οὗ 
τῆς βεοοπὰ οἵ (πἰτὰ σεηίυτε5 ἰηνοῖνες ἃ Ἰοη 
ἱπίεγναὶ οἵ ργενίουβ τεσερίίοη. 

3 ἘΠ|ος τὴ ἴῃς ἔοτπῃ Πράξεις ᾿Αποστόλων, Α-εῖς 
οὗ Αγροβεὶεβ, οπιἰρ Ὀοΐ ατιὶς]θβ, ἃ5 ἰῃ Β, Ὁ, 
ΟΥ̓ ΒΡ Πράξεις, ἃ5 ἰῃ ὃξδ. ΤῊΪ5 τεδαϊηρ ἰ5 
δἀορίεα ὃν Τιδοποηάοτί ἰπ ᾿ΐδ εἰσι εὐἀϊίοῃ, 
ΤΗς οΥρίπαὶ ἔοττη νγὰβ ῬγοῦδΪγ Πράξεις τῶν 
᾿Αποστόλων, 85 Ἅὸ δηά ἰξ αὐυοϊρά ὈὉγΥ ΟἸΘπ). 
ΑἸΙοχ. “Θιγοπ.᾽ Ν. 12. 23. ε Βοοϊκ 15 οἴϊεῃ 
αυοϊεὰά ὈΥ φ«ΑΥΥ Εδίμετβ 85 Πράξεις, Ὀὰϊ δΔρρᾶ- 
ΤΕΠΕΪΥ 85 ἃ οοιϊηρεπάϊουβ ἔογῃλ ἴῃ μἷδαςς οἵ ἴῃς 
ψ εἰ -πονγῃ {π||ςῸ. 

56ε 8 6. 
4.Α ργροοά δοοουηΐ οἵ ἴΠεδε ΔρΟΟΥΡἢ Δ] νυτὶ- 

Ὀηρβ, ψϊο ἢ ἀγα οὗ 5οπις ἱπηροϊΐδηος ἴῃ ἴΠΕΙΣ 
Ὀεδσγίηρβ ὕροὴ φασὶν (τὶ ϑ ἰδ δυο 5 ρίνεῃ 
ΌΥ Ἡ εηίοϊὰ ἰῃ εἰ βεςοηῃὰ ρατὲ οἱ δϊ5 νου, 
βοῃο νδί βίσαη ρον δη1|εὰ ὁ Νονυπι ΤαβίαῃρΌ" 
ἴπτι εἐχίτα (δῃοηεηι Ἀεοερίυτα,᾿ ΟἾΒΕΥ ΔρΡΟΟΣΥ- 
ἽΡΡ Αεῖς ἃγὲ δηυπιετγαιεα Ὦγ ΒΙ εὶς, " ΕἸΩ]εϊζυησ, 

Σλ1- 



ΤΗΕ ΑΓΤΘ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΘΤΙΚΕ5. 

τἰοηδὰ ; ΠΟΥ 411 (ἢς Αςἰβ οὗ ἴῃοβε τηοϑβῖ 
ΡῬτοιληθηΐ ἴῃ ἴη6 παιταῖνα, δὲ Ρεῖοσ δηὰ 
ϑι Ρδι]. Οη [6 οἴμοῦ μαηά, τὶ ρῖνες 81} 
Ὠοίο65 οὗ ἀἰδοὶρ᾽ε5 ηοΐ τροκοηβα δπιοησ 
τῆς ΑΡοϑβιί!658, ἃς οὗ ἴῃς. [ϑθδοοῦϑβ δὲ 516- 
Ῥδβεη δηά δὲ ΡμΠρΡ., Βαϊ ἱακίπρ [Π6 [1415 
1 115 οδι]οβὶ ἔογτα 6 Βπα ἴῃ ἴἴ ἃ σεγίϑ! ἢ 
δίηθθβθ. Α8 ἴῃς Οοϑρεοὶ τεοογὰς δοῖϑ 
δηά νογάβ οὗ ουὖγ ],οτά, 50 [Π1]5 Βοοκ τα- 
οοτάϑβ δεοῖβ οὗ ἴῃς Αροϑίϊθβ. ὈὉῪ νῃϊοῇ Ηἰ5 
Ιαϑὶ ἰηὐυποίίοη δηά ρσόγλῖδα εγα Π118]16ά. 
ΤῊ ὈΠη5 ἰηΐο δι ΠΚιπρ Πρ [Π6 5! ηρί αῦ 
ἱπηροτίδηος οὗ [6 ψοῦκ, ΤΏς Οοβρεὶ, οὗ 
ΨΏΙΟ Βδηδη 5805 “παῖ 1 15 ἴ[ῃ6 πηοβῖ 
Ὀοδυταϊ Ὀοοῖς ἰπ εχίϑίεποθ᾽," ννᾶβ γαῖ 
Ὀυΐϊ οπα οὗ ἔουγ τεςοτάβ, εδοῇβ πανίηρ 115 
ΟὟ 506 181] σμαγαςῖεσ: διῃοηρ ἤθη δὲ 
κε 5 μο]άς5 τῃ6 τηϊγτὰ ρ]δσα ἴῃ ογάου. 
11 οοηίδὶηβ τυοἢ {πᾶὶ 18 ποῖ αἰἸ5Έ ΠΏ Ὺ 
Ὀτουμῆϊ ουὔΐ, οὐ τΠδῖ 15 ΔΙορεῖμοσ οτεα, 
ὈΥ ἴῃ6 οἴδμεῦ Ενδηρε δίβ ; γεῖ ἴξ 15 ποῖ 
ΔὈσοϊ ἴον ἱπά!βροηϑαῦϊα ἴο ἃ Κπον]εάρα 
οὗ [ῃ6 ϑανίοιιγ᾽ 5 ρεῦβοῃδὶ νγοῦκ. Βαϊ [}15 
Βοοῖκ βἰδηάϑβ δ]οπθ". [{ 15 [6 ΟἹΪΥ βδοῦυγοα 
ἔγοσι ΠΟ τὸ ἀδγῦῖνο ΔὴΥ αἰϊγεοῖ, ΠΔγῪ, 
ἴῃ ΤΊΔΗΥ Ῥοϊηΐῖβ, ΔΩ ροϑβιῦνο, Κηονίεαρα 
οὗ τιοβὶ πιοπιεηΐουβ δοῖα ὙΠΟ ὈΘΙοΩΡ 
ἴο ἴῃ 6 νοΎῪ ἐουπάδιίοπβ οὗ ἴῃς (τ ϑδη 
αϊῃ. Ετοπὶ {ἢ15 Βοος δίομε ν ἰθαγῃὴ 
[ἢ6 ὈτηΑΙΥ ἰδοῖβ ἰθυςῃϊηρ (ἢ 6 6514 ]15ἢ- 
ταθηΐ δηὰ ογρδηϊζαίίοη οἵ ἴῃ6 Ομυτγοῇ ; 115 
οτιηδίίοη 85 ἃ Υἱϑι 6 βοςϊεῖγ, δηά 115 ἀθ- 
νε]ορηηοηΐ ὑπάεγ ἴῃ6 ἘδΙβοηδὶ [πἤσθηοα 
οὗ τῇς Ηοὶν ϑριπὶ.0 Τῇς ἢγϑί νον 
γεᾶῖβ ψουὰ Ὅε, 580 ἴο β5ρεαῖκ, ἃ Ὀΐδηκ 
80 [ΑΥ 85 τοραγὰβ ἴῃς Ὠϊβίοῦυ οὗ ἴῃς ἢγϑβί 
Ομ ϑι4η5---ἃα ὈΪΔηΚ ΜΙ ΒΟΙΏ6 Γὰγ5 οὗ 
βοδίϊοσθα ᾿ς ἄοῖὰ ἴἢ6 Ἐρίβῖ165, οὗ 
ΨΏΙΟ. τῃ6 οατεβδὶ γὰ5 Ἡτ ΓΘ Α. Ὁ. 52--- 
μαὰ ποῖ 81 1κὲ6 δε πιονεα ὈΥ [6 
ϑρίπε ἴο τεοοσὰ ψηδὶ ἢς Ἰεαγηδα τουοδιην 
ἴδ ρεποὰ ἀυπηρ ἢ᾽5 ἱπίεσοουγβα ψ ἢ 
ϑὲ Ραὰ].. Τῇ ΟΠἢηβίίδη Οῃυγοῦ τεοορ- 
ὨΪΖ65 ἴνο ἔδϑβιῖϊναὶβ οὗ ϑΌΡΊΟΠΊῈ ᾿ηροτγῖ- 
8ΔΠ.6. ΕῸΓ Εδβίεσ- ἀν χὰ ὃάνα τῖῃ6 
Ἐδδυυτεοϊίίοη τεοοσγαθα ἴῃ τἢς ἔουγ Οο9- 
ῬΕΪ5, δῃὰ βιαπάϊηρ ἰοσετηοβῖ 1πῃ ΘΥΘΓΥ 
Ἐρίϑε]ες δ5 ἴπε ἰουπάδθοη οὗ (Πγβίδη 
ΠορΘ5; ἔοσ Ρεηϊβοοβί νὰ αν ἴῃ6 (οτι- 
ἱῃρ οὗ ἴῃ Ηοὶγ Ομδοβῖ, τἴπ6 ΔΙ] πιθηΐ οὗ 
ΟἿΓ [,οτα 5 ἰασῖ ῥρσομῖδα, [6 δασγησϑὶ δηᾶ 
Ῥἰεάρε οὗ Ηἰς σοπίϊηιοιβ ὑΠυρἢϑ ; οὗ 

“12 ῥἷὰβ Ὀεδὰ ᾿ἶντε αυὮ Υ αἷϊ.᾿" “1.5 ἔνδη- 
εἰϊε5,᾽ ν- 282. Εδγ 5 γεηαυκθ ου ἴδε οἰιᾶσδο- 
[οτεϊϊος οὗ τς {πϊτὰ Οοβρεῖ, 5ε6 ὶ 6. 

3 δες ΗΙἸφεηίε]ά, " Εϊπ]εἰϊαηρ ν᾽ Ρ. 574. 

3411 

(παῖ ΠἸΒΙτηθης τὰ ἢᾶνα ἴῃ6 τεοοζὰ 1ῃ 
(15 ΒοΟΙ δίοπα. 
-ἼΠε οἰδιθπηθηΐβ ἤοτα δάνδηςεα ἀοτηδηά 

βεραγδίθ δηᾶ ἀείδιϊθα οοηϑδιἀθσδίοη, ἢ 
ΜΏΙΟἢ [6 (Ο]]ονηρ ράσαρταρῃβ Μ1}} ὈῈ οο- 
συρΙεα. Δ ρθῆοσαὶ βυσνου οἵ ἴῃς σοπίδηϊβ 
οὗ ἴῃς ΒοοΙϊκ νν}1}} θ6 Ὡθοθβϑατυ ἴῃ οὐθγ ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ (6 ἔδλοί5 δπᾶά ϑιρροϑδὶ [ἢ6 ἱπίοτ- 
δΏσ65 οὗ Τοῦ πηροτίδηςς ἰη νίεν οὗ. 
Ιηοἄθσῃ σΟΠΙΓΟνΟΙΒΙ65, ΟΕ ΘΒρΡΘΟ ΔΙ Υ 
ἴῇῆοϑβα ψῃϊοῃ σοποογη ἴῃς ρῥΐδῃ οὗ ἴῃ6 
ΜΟΥΚ δηά [ἢς τηδίη οὐρ͵]εςϊ σοηιοιρ διθα 
ὉΥ τῆς δυῖδοσ.. 

δ.4. ΟὈΝΤΕΝῚΥΘ ΟΣ ΤΗῈ ΒΟΟΚ,. 

ΕἸΚΒΤ ῬΑΚΊ, 7,» Α.Ὁ. 332 20 Α. Ὁ. 44. 

Τῇ ἤγϑι σμδρῖοσ αἸβΈ  ΠΟΕΪΥ στᾶσα [86 
ΟὈ͵εοῖ σοπίθιηρ]αῖϊθα Ὁ τῃ6 ψῆΐοσ. [ἢ 
ἴ[ἢε6 ῥγεοδάϊηρ ττϑδίϊδα [ῃ6 ρεποσαὶ οὐδ᾽]θςὶ 
Βρεοιϊπεα ἴῃ ἴΠε Ιηϊτοἀποίίοη (566 ΠΚ6 
1. 4), νῖΖ. τπαΐῖ οὗ δυρρὶγίης ἴπ6 ροϑιενα 
λοϊβ οἡ ὙΠΙοἢ ἴῃς οἰοτ ΘΠ ΑΓΥ ᾿ηβιγυοτοα 
οὗ [Π6 τϑδάθσ. νψαϑ δαβοά, πδαὰ ὕβδθη δἵ- 
ἰαϊη6α, 50 δτ 85 σεραγὰβ οὖσ 1,ογὰ 5 ρϑῖ- 
50Π48] ΓΙ Πἰβίσυ, ὈΥ δὴ δοοουηῖ οὗ 4]] [Παΐὶ 
Ης δὰ ἄοπα δῃά ἰδυρῆϊ ὕρ ἴο 1Π6 τἰτὴ6 
οὗ Ηἰβ Αϑβοεηβίοη. [1ἢ [ἢ15 ἰγθδῖῖϑδα [Π6 
5816 ΟὈ͵δοΐ 15 ρυγθυθα ὈΥ δῃ δοοοιηῖ οὗ 
[Π6 Δοςοιῃρ)  !ϑηπιεηῖ οἔ ἴῃς Μ|βθίοη, ἢ ἢ 
δῖ ἴΠ6 {Ἰπ|6 οὗ ΗῚ5 Αβοβηβίοη Ηδ ἰογγλδ! ν 
δηϊτικίεα ἴο ἴ[ῃἢ6 ΑΡροβίῖεβ “νσῆοχῃ Ηδ 
ἢδὰ σποβοη." 7ε ἰουπάεδίοη,. 65. Δ} 15ἢ- 
Ιηθηῖ, Δηἃ ΤΟΥ͂Θ ΘΘρΘοΟ ΑἸ γ τὴ6 ἐχίθηβίοη 
οὗ τῆς ΟΠυτγοῦ, Ὀδριηπίηρ νι ἢ 120 ἀἰςοὶ- 
Ῥὶὸ5. δ Τογυβαὶθπὶ, ἀπα τοδοῆϊηρσ, ΠΩ 
τῆς Ἰιδεηθ οὗ ἴῃ6 Αροϑβίϊθβ, “ὑπο τῃ6 
υἱτοσηηοβίῖ ρᾶτῖβ οὗ ([ἢ6 δαγίῃ," δὲ εἰἴποσ 
ἀὐτεοιῪ τεοογάεὰ, οἵ ἱπαϊοαῖθα ΟΥ̓ Τερτα- 
βοηϊδίνο δνθηΐϑ. 

ΟΠΒδρίοτβ 1., 1]. 

Ὠαῖθ, Α.Ὁ. 33: δοςοσζάϊηρ ἴο ΕἸ ΒΘὈ 5, 
ὕὕύβοπεσ, Ῥϑάγβοῃ, ϑρδῃμείῃ, ΤΙ]δηοηΐ, 
Βαβπᾶρε, Μιςοῆδ6]15, ϑοῃοῖϊ, δηά 1 ἢ 
ΠΟ ἤχοβ οὐ ϑυπάδγ, ΜΑῪ 24, ἴοσ ἴῃ6 
Εραβὶ οἵ Ρεπίεοοβι", 

Δ Τὶ ἀρρελιεὰ εἼχρεάϊθης ἴο ἰηβοῦῖ οἤτοπο- 
Ἰορίςδ] ποιΐςες ἴῃ τἢ15 δοοοιηῖ, ἱπβίεδά οἵ ἀεφαϊίην 
νι τς 5] 6οὶ ἰῃ ἃ ϑεραγαῖς ρβαγαρταρῇ, νἢϊςοἢ, 
1{ Ἔχῃδυςῖϊνο, παισὶ μάνα ἔδυ Ὄχοθραρα το ᾿ἰπιὶῖς 
οὗ δὴ ἱπιγτοάἀυοϊοη. ΤῊδ ῥγίηςῖραὶ δυϊῃου 65 
ἴον Ἄεϑοῖ ποίϊος ἅτε γίνε, ἴῃ 5 ἐδ Ὀ] ηρ ἴῃς τεδά εν 
ἴο ἰυάξς τς ψεῖρῆϊ οἱ ἰεϑτ που. [νη 5 
σοῖς, ἴῃς “Βαβι ϑδογὶ,᾽ ἢας Ὀδεη υϑοὰ [Ὠτουρῆῃ- 
οι, δηὰ (οἸϊονεὰ υἱϊπουΐ ᾿εβϑαϊίοη με δα 
δρτεεβ 1} Υ ἰεβεὶοῦ ἀπὰ ΑὨρεῖ, Ἔσρεοία γ βἰποα 
ἴῃ ταοϑὶ σᾶϑες Ὡς ἰδ βυρροτίεἀ ὈΥ (ῃε ργεροῃάεσ- 
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Ιῃ τῆϊς σθοϊΐοη ψὰ ἢᾶνα τῆς {Ο]οσίηρ 
Ῥοϊηΐβ : ἴῃς Αϑβοθηβίοῃ; (6 σοτῃρ  δῖοη 
οὗ 16. Αροβίο!!ς Ὀοάγν ἴῃ ἴῃ6 τπΐογνδὶ Ὀ6- 
ἴνδοη ἴ[ἢ6 Αβοθηβίοῃ δηᾶ Ῥοπίθοοβξί; ἴῃ6 
ΤΠ όβορηῖ οὗ τὴς Ηοὶγ Ομοβῖ; ἴῃς ἄτι ἀϊ5- 
σουγδα ὈΥ̓ ὅ8ὲ Ῥεΐεγ, 45 τῃηοιἤριθος δηᾶ 
τοργοβθηϊδίνε οὗ ἴῃς Αροϑίϊδϑβ ; δπὰ [Π6 
᾿τητη αϊαῖα Ὀαρίϊδηα οὗ ς2οοο σοηνογίβ : (οἷ- 
Ἰονεὰ ΌΥ ἃ ϑ5ιςοίηος βἰαϊθπιεπὶ οὗ [ἢς 
ῬΙΠΏΟΙΡΙ65. δηα οὐβενδηοθβ οὗ [6 τηδιη- 
Ὀότ5 οἵ τη6 (μυτοῇ. 

Τῆς Οδίμο Υ οὗ τῆς ΟΒυτοῖῦ, τυ 
ἰηδυριτγαῖθα, 15 αἴ οπος ἰπάϊοδιεα (1) ὉΥῪ 
[86 πδιοηδ 165 οὗ ἴπ6 (οηνογῖβ, Γαρσο- 
56 Πρ, ΘΥΘΓΥ͂ σΟΌΠΙΤΥ ΙΟἢ Μ͵ϑ γαδοῃθα 
ὉΥ ἴῃ6 (σοβθρεὶ σιῆϊη (ἢ6 ἢγχϑιὶ σοί ; 
πὰ (2) Ὁ ἴπ6 γι οὗ τοηριιε5, ἀεπηρ 
1ῃ ἔοτῃη ἕγοτῃ οἴμεγ στηδηϊοδϑοίδιοηβ οὗ ἴῃ 6 
5817 6 ῬΟΜΘΙ, δηα ῥγεῆρυσηρ ἴῃς δχίθη- 
βίοῃ οὗ (μῃηβίεηάοιῃ ἴο 4}} ἰδηρσιιαρεβ οὗ 
ἴῃ6 Βυμήδη τασθ᾿. 

ΟΒδρίϑυβ 11]. ---ν 1}. 

ΕΤΟΠῚ Α.Ὁ. 23 ἴο Α.Ὁ. 27: δοοοσάϊηρς ἴο 
Ι, (δρθῖ]θ, Βαϑηδρο, ΕἸΟΏΒοτη, Ὡς ΝΥ εἰῖς, 
δηά 1, ον η. 

Τῇα ἄνε (οἸ]ονηρ σπαρίετβ, ἱποϊάϊηρ 
ἃ Ῥειίοά οὗ βδοῆθ ἔουγ γϑαῖβ, ἅτε δχ- 
οἰ υβῖνοὶν οοησεσγηθα ψῃἢ [6 6βίδὈ}15}- 
τηθηῖ οὗ (π6 (υγοῦ ἴῃ 7επιβαίθη, τἢ6 
ἢγϑὶ ροτγίίοη οὗ ἴῃς ψοσκ δϑϑιρπαα ἴο [6 
ΑΡροβίῖθς ; 56εὲ6 οἢ. 1. 8. [τ ρτιοοθθάρά 
ΤΆΡΙαΪγ. [πῃ δοοοσάδησα ψ| ἢ οὖσ 1, οτα β 
Ῥίομηϊβα, “Οἵα 5}4}} τϑοεῖνα ροόονεσ" (566 
Αἰ5οὸ Μαῖκ χυὶ. 18; [Ὁἢη χὶν. 12), ἃ τηϊ- 
ΓΑ Ο]6 ψγὰ5 ντουρῃϊ Ὁγ ἴμ6 ἔνο οὨϊεῖ Αροϑ- 
1165, ἰο]οννεα ὉΥ ἃ ἀϊβοουγζβα οὗ ὅι: Ῥείεσ, 
ἢ τῃ6 ᾿πητης δῖα ταϑυϊτ οὗ ἃ ναϑὶ 1ῃ- 
οὔρᾶ56 οἴ σοηνεγίβ. Ἦε γϑδὰ δἵ οὔςξ οὔτῃςε 
ἤτοι ρογβθοι το, ἜΧοαρ νη τνο ΡΠ ΠΟὶ- 
Ὁ ἐ5, Ὁ] Οἢ ρογνδᾶς ἴΠ6 ΠΙβίοιΥ οὗ (Ἡγ5- 
τοπάομη. Εδοῇ ρουβθοιίοη ἰ5 [ἢ6 ἀϊγοοῖ 
τοβυϊ οἵ ἃ πηαηϊξεβίδιοη οὗ βρίπτααὶ 16 1 
ψογα ογ ἀθϑά. 1η τ 15 οᾶ56 16 ΓᾺΡ ΡΟΥΘΙΒ 
ἴῃ [ εγυβϑδίειη, ϑαάἀυσεδὴ ἴῃ ΡΠΠΟΙΡΙΘ, εγα 
ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ τηονεὰ ὈΥ [μ6 ῥγεδοῃίηρ οὗ [6 
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πος οὗ οἴδεῦ στεαῖ ςπγοποίοροσβ, δηςσίοηϊ δηᾶ 
τηοάογη, διηοησ ψῆοπὶ Ευβονίυ5, Τότοῖηθ, ἴδ 6 
υτῖῖον οἵ τὴ6 ἐβαος δαὶ ΓΟ γτοηὶςο]ο,᾽ ὕὕομεν, Ῥϑᾶδζ- 
50η, ϑΡρδημεῖμι, ΤΙΠ]Πεπιοπῖ, δηὰ Δ ποῦ Ποϊὰ [ῃ6 
ἰοτεηοϑῖ ρἷδος. Α βϑυπορβὶβ οὗ ἴῃς νίενν οἵ ]} 
ἴπ686 δηά ΙΩΔΗΥ͂ ΟἴΠοῖα 5 ρίνοη ὉΥ ΝΥ εσο]οσ αἱ 
1Πς επὰ οἵ Πίβ “ (ΠὨτοποϊορ!ε ἀε8 Αροβίο! βοῆεῃ 
ΖεϊϊΑ]τετ5.᾿ 

1 80 4] τπε στεδὶ Τόδοξμεις οἵ ἴπ6 Ὁδυτοῖ ; 30 
ἴοο ἔπε τῆοσὲ οδπαϊὰ νυ ίοτς οὗ [ἢ6 5οῆοοϊ σϑ- 
Ῥτοβοηϊοά Ὀγ- Ηἱ]ρεηίε]ά ; 5βες δὶβ "Εἰη]εἰτυηρ," 
Ῥ' 557. 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ἐδουττεοιίίοη τγουρῇ [ε505. Ἐδοῆ ῥεῖ- 
ΒΘΟΌΠΟΙ 15 ἷϑδο [6 αἰτοοῖ σαυ56 ΟΥ Οὐσοᾶ- 
βίοῃ οὗ ἃ παν 8Ππὰἃ ϑἰΓΟΠΡΘΓ ΠΙΔΏΪ 65 ΔΏΟη. 
Οοπίτοηϊοα ψ ἢ τἴῃ6 ϑαηποάπη “ Ρεῖεσ 
81 σῇ τῆς ΗοΙγν ΟΠοϑι;" ἵν. 8, ἀδ- 
οἰατεαὰ τῆε 1] η655 δηᾶ δὄχοϊυβίνθηθβϑα οὗ 
Βα νδοη ἴῃ ἴῃ6 πδηηδ οἵ 6515 (Ὁ πηβῖ. 
ΏδΩ τῃ6 ΑΡοβίῖθ5 ψοῦα σοϑίοσγοα, το]υο- 
[Δ 2010 οὐ ἴῃ6 ρατῖ οὗ ἴῃ6 (ουης!}, “το 
{ΠΥ ΟὟ ΠΟΠΊΡΔΠΥ," [ΠῸΥ Ἰοϊηεα πῖιἢ 
16 πὶ ἴῃ ἴῃς ἢτβὶ τοοογάθα Ὄχδῆρ]ς οὗ 
υηϊτοα (τ Δ ῬΥδΥο ; ἃπα ρᾶνε ψ]ἢ 
δτεαῖ ροῦοὺ Ψ] 655 οὗ ἴῃ6 Ἐδδιτθοιίοη 
οὗ ]εϑὺ5 Ὁῃπει.;" 
γε τῆδῃ οοπιθ ἱπῖο σοηΐδοί ὙΠ το 

εἤδοῖς οὗ ἴ[η6 οὐσνατά δχίθηβίοη δηά [ἢ- 
[ΓΔ] ἀδνεϊορσηθηὶ οὗ ἴῃ6 Ομυγοῆ. Οη 
[ὴ6 οὔβ απὰ δὴ ουϊρυτθί οὗ 56} βδουῖ- 
ἤςο, ΟΠ πβίδη ἰονα ἴῃ 115 ἤτϑί {το5 655, 
οοπηροῖοα ἢ τς Ὥδιηδ οὗ [᾿Ξ ρἢ Βατ- 
ΠΔΌΔ5 ; ΟἹ ἴΠ6 ΟΙΠΘΙ Δ δχαηρὶα οὗ 56} 
5θθκίηρ, ὨΥΡΟΟΙ͂ΘΥ δηά ᾿γίηρ δραϊηβί. [6 
ΗοΪγ ἀδοβὶ ἴθ Αμδηϊᾶβ δηα ἢϊ5 τς ; δὲ 
Οποὸ ἃ ΝΑΓΠΙηρ, πα, ἰη ἴΠ6 βυάάδη ρυη- 
᾿5ῃ πη θη, 8 ᾿ΠΠπηδ ἢ οὗ ρΟσΤοΓ ᾿ημοσθηῖ 
ἴῃ ἴῃΠ6 ΑΡροβί!θβ, ἃ5 σμβασρεὰ ψἢ τῆς σο- 
νεγηπιθηὶ οὗ της (ῃυτοῇ, 

(Ὠ. ν. 12, ἃ βϑεοοηα ρεδυβδουτοη, ῥτγὸ- 
νοϊκαὰ Ὀγ ἴΠ6 ᾿Ἰπογοαϑηρ ΡΟΝ ΟΥ δηα ρορυ- 
τιν οἵ (6 ΑΡοβί]65, ὑΡσοῦδθ!υ α]5ὸ ὈΥ͂ 
[Π6 ΡΟΝ] ΙοΙ Ὑ οὗ {ΠΕΙΓ ῥγθδοῃίηρ ἴῃ τῆς 
Ῥοτοὴ οἵ ϑοϊογιοῃ, ἰϑδυθα ἴῃ ἃ ἔστ ΟΣ 
ὀχίθηβιοη οὗ ἴπΠ6 (ῃυγοῇ ; 566 οἢ. Υἱ. 1. 
1τ τονδὶ θα αἷϑὸ δὴ ἰηΐζογηδὶ αἀϊβοογὰ Ὀ6- 
ἴνεθη ἴῃ ΠΊΘΙΏΌΕΙΒ οὗ ἴῃ6 Ῥεγϑεουτηρ 
Ὀοάγ. ΕοΥγ ἴῃς ἔἤτγθί τς ἴῃ6 ὈΓΘΒΕΥ 
Ῥαιῖγ, ϑαάδάυςεδῃ ἴῃ ῥγίηςρ]6, ννὰ5 ορ- 
Ροβδεὰ ὉΥ ἃ πιῇ ὙΠῸ ταργοϑοηϊθα [ἴῃς 
ΠΟΌΪΕΣ τἰεπάδῃς!θ8 οὗ ἴπ6 [ϑδοῇεβ οὗ ἴΠ6 
αν, δῃὰ (ἢ6 τιοάθγαϊα οὔ ᾿ἰῦθγαὶ ῥδγίν 
οὗ 6 Ῥῃαπβθοβ', Μδηγ ἴγαςθβ οἵ [ἢ ]5 
ΟΡΡοβιοη ἃῖα ουπα ἴῃ τῆς Ταϊτυά, 
δηὰ οοςδβίοηδὶ ποίσο5. ἴῃ. 1ἢ]5 ὍοΟΪ,, 
οὗ. “ἢ. ΧΧΙΠ, 6, 9; δηὰ 1 ἴῃ6 ἘΡΙ51165. 
115 τϑϑι} 15, ἤόσονοῦ, χοῦ οὗ ἀουδιι] 

1 866 ἴΠε ποῖϊος οὗ Οδυλδὶ οὶ ΠσῖμοΥ οη, 8 7. 
1 ρρθαῖβ ἴο ἤανε Ἴβοαρεὰά ποῖϊςς ἴῃαἱ (σαπιαὶὶοεὶ 
ἴα καοϑ ὑτεοίβεὶυ 1ἴΠ6 βᾶπης ροβὶἰΐοι ψν ἰςοὮ 1) εΓδῃ- 
Ὀουγσ, ἃ νυνδὴ ὙΠ ΠΟΥ οἱ ΥὙΘΥῪ Ιρἢ δυϊῃοΥγ, 
Δ55ΙΡτι5 ἴο ἢ5 Βταθπ ἈΙ ΠῈΣ ἩΠΠΟ] (5ες “ ΗἰΞιοἶτα 
ἄς Ἰα Ῥαϊδείης, ἢ. 183), ὈοΪἢ 85 ἃ Ῥῃδσίβεςε οὗ (ῃς 
ραβδὶ ᾿πῆμπεπος, δηα 4150 45 δῇ ορροῃεπῖ οἵ (ἢ ς 
Ῥηοβῖβ, ῆὴο δὲ ἴῃς ἴῃς οἱ (ατηδ οὶ Ὀεὶο 
ἴο {πε ϑαάάυςεδῃ ἰδοϊΐου απ Ὅσα δὴ εν] οδδ- 
ΓΑΟΙΘΓ, ἘβΡΕΟ ΠΥ ἔου συ δοσνίοπος ἴο ἢεδαῖδοῆς, 
Δ (οΥ ἸΠΧΌΓΥ, σονείουβηθββ δηὰ τος κ δια στ οἶἴγ. 
566. ᾿ετεηρουῦσ, ὁ. ὦ. Ρ. 232. Ηἰ5 δοζοουῃῖ οὗ 
Οὐδιλδ]16] 15 τγοϑὶ ἱπιροχίδῃϊ, Ρ. 230 ἔ. 



ΤΗΕ ΑΟΤΘ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΘΤΙΕῈ5. 

Ῥοηεῆϊι. Οη ἴδε οπὸ Πδηᾷ, πυτηθγοιβ οΟἢ- 
νεγῖβ ἔτοπιὶ ἴηδί ῬαῪ γεγο Ὀσουρῇῃϊ ΟΥΘΓ 
ἴο τὴ6. ΟΠυτοῖ ; 566 οἷ. χχὶ. 20: οἡ [86 
οἴδοσ μαηά, Π6Υ σογίδιγ Ὀτγοιυρης πἢ 
ἴδ τηυςἢ οὗ [ῃ6 ἰεανθη ψϊο ἢ ντουρῃϊ 
ἀἰϊβαβίτουβ δβἴδοιβ ἴῃ [6 γι ι5416Π|, ἢ ΑΠΠΟΟἢ, 
δά ἡ Βοιῃα; δηᾶὰ νψῆϊοςθ ρῥτοβοηϊδά 
τηοβῖ 56 Που15 ΟὈδίδοϊθβ ἴὸ ἴῃ6 Ῥσόργθβθ οὗ 
ΟΠ ΒΟ ΔΗΙΥ 1 ΘΥΘΙΥ σΟΌΠΓΥ νἱϑιιεα Ὁ 
δὲ Ρυϊ. 

Τοπναγάς ἴῃς οἷοβα οὗ 1ἢ15 ἤγβε ρεποά, 
ΡῬΓΟΡΔΌΪΥ ἴῃ Α.Ὁ. 26, να τεδὰ οἵ δῇ ἱπίθσῃδὶ 
ἀἰϊξιυγθδηοσο, οτριπδίηρ ἢ τη6 ΗΕ]]δη- 
ἰβεῖς [Ἐνν5, δὴ ἱπάϊοδίζοη οὔτοι 0165 ΠΚΟΙγ 
ἴο ΔΟΟΟΙΏΡΔΩΥ ἃ ἔυγίθεῦ δάνδησα οὗ ἴῃ 6 
Ομυτοῦ. [Ιἢ [ἢ15 οδϑεὲ 1 5 δἴ Οὔσδ 
ΒΡ ΓΟσβοα Ὁγ ἴῃς νιβάοπι οὗ [ἢ6 Αροϑ- 
[[65, ἀπά 1ἴ ρανε οοςδϑίοη ἴο 8η ἱπιροτίδηξ 
δΔάνδηςε ἴὴ [6 ογρδηϊζαιίοη οὔτε (ῃυτγοῇ. 
ϑανθὴ Ποδοοῃϑβ, ἃ ΠΟῪ ΟΥἀογοὐτηϊ ηϊδίογϑ᾽, 
ὝΕΓΕ Δρροϊηϊεα, ΤΠΕΙΓ ΠΑΙΏ65 τὰν 1η6]- 
οδῖς 8δὴ Ηε]]οηϊβεῖς οπρίη, θὰ {πον ἀυ 165 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ οχίεηαθα ἴο ἴπ6 ψῇῃοὶα οΟμ)- 
ΤΩΌΠΙΥ, δηα ἡγεγα σουῖδη]ν ἢοῖ σοηδηρδα 
ἴο ΠΊΘΓΕΙΥ δχίθγηδὶ δοῖβ. Οηβδ οὗ [Ποῖ 15 
ΠΟΠΒΡΙΟΙΟΙ5 διμοηρ ἴδ ἢγθὶ δηὰ πηοβί 
δοῖίνεα ΤῊ 55] ΟΠΔΓ65, 566 οὗ. νἱῖϊ. σι; δῃά 
ΧΧΙ. 8; Δηοίῃου, ϑίθρῃθη, σἰδηάβ ἐογοπιοβῖ 
διηοηρ ἴπΠ6 ἤφζοθς οἱ {81{ἢ---- Πρ ἃ 
ὨΔΠῚ6 ὙΠΟ, 845 8 (8Υ ἔγοιῃ ὑπιι5014] [ἢ 
ΘΟΙΡίυγαΙ δηα ὄνθὴ ἰῇ 56ου ΔΓ ἢΙβίοτΥ, 
ὯδΔ5 ἃ ΡΘΟΙΪΝ ΑΓ ΔρΡργοργδίθηθθα ἰὴ [ἢ6 
ο856 οὗ ἴῃς ἄγϑι (ῃηϑιίίδη 0 οη τἢ6 
οονῃ οὗ πιδιίγτάοτηῦ. Τῇς {πὶ δηὰ 
ἀϊδοουτδα οὗ ἴῃδΐ ρτεαὶ ϑαϊηῖ, 15 ἀθαίῃ 
ἃηὰ αἀγϊηρ ψογάβ, πγιδῖ ἤανα Ὀδθῃ ζσο- 
οοτάἀθα ψιἢ βρεοΐ8] ἰηἰεγαβῖ, 85 ΤΟΥ ΔΓ 
σογΔΙ ΠΥ τεοοσάθα 1} ἀπυβυδὶ σαγα ὈῪ 
δι Τὰκε; ΠΟΥ οδὴ ποτα 6 δὴγ ἀουθδὶ 
(π4ι ἢ6 ἀοπινοα ἢϊ5 Κπον]εάρε οὗ τΠθὴ 
ἴτογη δὲ αι, δὴ δγε- 655, ΤΟ τὸ- 
ΡῬεδῖθαϊν τεΐθτϑ ἴο [ἢ 6πὶ, ἀπ δοῆοθβ [ἢ6 
Ιεδάϊην Ροϊηίβ οὗ τ[ῃ6 ἀϊδοουτδα ἰῃ ἢ 5 
Βρδεο μοῦ δῃὰ Εριβι1ῖε5. ΤῊδ πηδγίγγαοσῃ 
οὗ 81 ϑίθρῃεη οσουτγεα πιοϑῖ Ῥγοῦ δ ΌΪΥ 
500ῃ δἴϊογ πε οδβὶ οἵ Ῥεηϊΐθοοϑῖ, 2, 4. ΘΑΥΪῪ 
ἴῃ Μᾶδγ, α.Ὁ. 3). Αἱ (βαῖ {πὸ ἴΠετα νγγ85 

1 66 ποῖοβ οῃυ οὗ, νἱ. Τΐβ ροΐηϊ δ Ὀδθῃ 
ςοῃίοοῖοά, Ὀμὰὶ ἴῃς ἀδοϊςῖνα Ἰυάστηεπὶ οὗ οὐγ 
ον Ομυτοῦ, 85 δὌχργεββδοά ἴῃ ἴῃς Οταϊπαίϊοη 
ϑοσνῖοα, 15 δα ρροτίεα ὈΥ ἴμ6 σοπούττοηος οἵ 4]] 
δηςοίεηι δυϊμοσιῖεβ. Τῆς ἱποϊά θη] ποίϊος οὗ δῃ 
δάνδηςς ἰονγαγάβ ἃ ςοτηρίεῖς ογρδηϊζαίίοη οἵ ἴῃ6 
ΟΒυτοῖ ἰ5 ομαγαοϊεγξες οὗ 51 1ὺΚα. 

3 ΗἸ]ρεοηίε]ά ποιϊοες (Ὠἷ5, ἢ δῇ νἱάσπε ἰη- 
τεητοῦ οἵ Ξυσρεβίηρ, δΔῃ ὉΠὨϊΞἰοσῖ 4] οτσίη οὗ ([Π6 
ὩΘΙΏ6. 

ὃ 86ς ᾷ 8. 
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Ὧ0 Ἐοτϊηδη Οονεγηοσ σοβϑί θηΐ ἴῃ 7668. 
Ῥηαῖο δά Ὀδοη ἀδροβϑά ἰονδγαάϑ [ἢ οἷο56 
οἴ Α.Ὁ. 26, αηὰ ἢΪ5 βι σα 550. αϊἸα ποῖ ἀυτῖνα 
ΠῚ} ΤὨΘΟΡΏΉΙυ5, οης οὗ ἴδ ἔνε 80ῃ85 οὗ 
Απδηυβ, 85 ΗἸΡῃ Ῥηδβῖ, ρους Ῥεϑηῖο- 
οὐδὲ ΑὉ. 37. ΕῸΣ ἃ 111 ἱπαυγυ ἰηΐο 
ἴὴῆ6 ἀδῖα δηά οἰγοιτηβίδηοοϑβ, 566 1 ἢ 
“Ἐδϑι ϑδοτ. ᾿ 

ΤῊΪ5 Ἔνθηὶ ηδικοα ἃ ρτοδῖ οὐἱβὶ58. ΤῊΘ 
ἀἴβοῖρ!εβ, ὙΠῸ νεσὲ βοδίζοσεά Ὀγ 1Π6 ρεῖ- 
βοοιοη, ργεδοηδα {Π6 ψογὰ ὄνου ο τς 
ἴῃ Τυάξεα δηὰ ϑαιμδγία, οἷ, νἱῖϊ. τ, δηά 
[Π5 ΡῥΓοραγοα ἴῃς νὰν ἕίοσ ἴπ6 (Ἰ ΠἸτηθηΐ 
Ὀγ ἴῃ6 Αροϑβί165, 566 συ. 25, οὗ ἴπ6 βεοοῃᾶ 
Ῥατὶ οὗ οὔὖἦγ 1,οτα β ἱπ͵υποίίζοη, οἢ. 1. 4. 
Της Οοβροὶ νὰϑ ῥγεδοῃθα δὲ ϑαιηδγδ 
ΜΠ 5᾽ ΠΡΊΪΔΓ βυσοδβθ5 ὉγῪ ΡὮΠΡ, ν᾿ μὸ τυ8 
ἴΑΚ65 [6 ἰογεπηοϑί υἷδος ἀιιοηρϑὶ (ἢ Π5- 
ΔῊ ΤῊ ΒΘ ΟΏΔΙ65 ; ῬοΙοσ ἂπά [οἢη ψγεΓα 
β6ηΐ ὈΥ ἴπ6 ΑΡροϑβιῖθβ ἴο οοπῆτπτῃ [ἢ σοη- 
γογῖβ; ἃ ἴδοϊ δ οὔσθ ἱπαϊοδίηρ ἴῃ6 ἀθ- 
Ῥεηάβηςβ οὗ Ὀοϊῃ οἡ ἴΠ6 ρεποιαὶ ὈΟάγ, 
δηα {ποῖσ Ῥγοϊωϊηθηΐϊ ροβιτίοι ἴῃ ἰΐ ; δηᾶ 
4150 ἴῃ6 ταβογνδίίοη οὗ βοόνεῖβ ρίνθῃ ὉΥ 
οὐ Ιοτὰ (ἰ ω) ἴο {π6 Αροϑβί!εβ δηὰ {ποὶγσ 
Γαργοϑϑηϊδίνος. Ἡρτα νὰ τεδα οὗ ϑίπηοῃ, 
1.51}4}}γ οδ] δὰ ϑιπίοη Μᾶριιβ, ἃ πιδῇ 
Κηονῃ ἔτοη [ ϑορῆυβ 85 δὴ ἂρϑηΐ οὗ 
σοΙτυρίίου, Ὀθιοσ Κηονῃ ἰτοπὶ ΘΙ 
τ βιίίδη νυ ει δἂ5 ἴῃ6 οπρίπαῖοσ οὗ 
ὈΠΟ ΓΒΔ Ὠογθϑίθβ; δηὰ ἀρδϊη ἵτοπὶ 
ἔαθυϊοιβ ἰορεπάς' σά εὶγ οἰγουϊαϊο ἰῃ 
τῆς 2ηἀ δηὰ 4,ςτὰ οδηΐυγθβ, ἴῃ ὙΠ ϊοἢ, ἃς 
τηοάθγῃ οὐἹο5 Πο], ἢ6 νγᾶβ ΓΔ] ]Ο] ΟἸ ΒΥ 
ἸΙἀσποδεα ἴῃ οπαγαοῖεσ ἀπ ψοῦκ5 ἢ 51, 
Ραμ]. Τηα ποίϊοοθβ ἴῃ (ἢ15 Παρίου δΓ6 
ΒΌΟΝ 85 τπηὶρῃξϊ θῈ ἐχρεοϊβα το οπα νῆο 
ψτοῖα Ὀδίοσο ἴΠ6 ρῃοβίίς ἤοσυθϑῖ65, οὗ νη ἢ 
[ῃ6 ροῦβ ἃδ ἴγάσθδῦ]α ἴῃ [ἢ15 τϑοοσγά 
δηά ἴῃ ἴῃς ἘΡίΞι1ε5 οὗ 81 Ῥαυ]", γεγε ἀ6- 
γεϊορβϑά, ἀπ θείογε ΔΥ Οδ] τ ΠἸΏ]ΟΙ15 ΤΏ 15- 
ΤΟΙ δα Δ Οἢ5 δὰ Ὀδοη βργεδα δυτοδάὰ 

Δ ΤΏε 50-Ὁ8]}|ςἐὰ ΟἸεπηοηιπς ΗμλΣ 5 δηὰ 
ἙἘδοοργτίοη5, ν ΒΪοὮ ἀγα πλοβί ἁπία  Υἶγ σοργοϑεηϊοά 
ἃ5 ἱπαϊοδιπρ ἴῃε σοηεταὶ (Ἐς Ἰρϑ οὐ ἰγααϊ τ οῃ5 οὗ 
Ἡδῦτον ΟΠ γι ίαηβ. ΤΉΕΥ ετα τοσα (ΔὈσὶοδ- 
ἴοῃβ, ἴῃς ἰδίίοσ Ὄβρθοία!! εὶς ον θη] ἰῃ- 
ἰεπάεὰ ἴἰο Ῥὲ τεδὰ 85 δὴ διηυβδὶπρ δοιίοη ; δηά 
[ΠΟΥ ονοὰ {πῸῚῚ ΠΟΙ ΘΓ δἱ Κοπις τΩΔΙ ΠΥ ἴο 
[ἢ Ξυρροῦῖ ψδοῖῦ ἴπεν Ἰποϊἀδηια!γ σανε ἴὸ [ἢ 6 
ὉΠΉ Ϊ5ἰου Δ] οἰαὶπὶ οὗ [Ὡς Ἐοπηδη Βίβῆορ. ΤὨϊς 
Ῥοϊηϊ ἰ5 ἀγανγῃ οὔκ τπηοϑὶ ἰογο Ὁ ὉῪ Βιγεαπηΐοβ, 
πε Μείτορο!]8η οἵ ὅϑεγγα, ἴῃ ἴμε Ιηἰτοἀυοίίοη 
ἴο 5 εἀϊίοη οὗ ἴῃς " ΕΡΊ5(1ε5 οὗ 81 (]διγοηῖ οὗ 
Ἑοπης;,᾽ ΡυὈ δηθὰ αἱ (όοηβίαπιπορ!]ς, Α.Ὁ. 1875. 

3 ὅες Θρρεοδ!ν ΒΡ 1ἱρμιίοοις “Οη ἴῃς (οἷοϑβ- 
δἷδῃ Ἡδσοβυ, ἴῃ δὶ5 ἰηϊγοάυοιίοη ἴο ἰῃς Οοπι- 
ΤαΘηΐδῦυ οἡ δὲ Ρδιυ] 5 Ερίβι16β ἴο ἴ8ες (ο]οβϑίδῃ 
διηᾷ ἴο ῬΒιϊοτοι. 
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τους ηρ, ἴῃς ταϊδῖοηβ Ὀεσθθη ἴῃς οἱὰ 

᾿Δηά ΠΟῪ ΤΟ ΠΊΌ6Γ5 οὗ ([Π6 Αροβίοϊ:ς θοάγ. 
[π ἰδ βδπλθ σμδρῖοσ, τ. 26 ἴο 40, νῈ 

αν ἴῃ (Π6 οοηνογβίοῃ οὗ ἴπ6 ἘΠΠΙορίδη 
σΠδιλουἸδίη δὴ ἰῃβίδησε οὗ [6 ΝΔΥ 1ῃ 
ΨὨΙΟῆ 4 Κηομνίεαρε οὗ [6 (ἀοβρεὶ ννᾶβ 
ὈΓΔΗΏΞΙΩΙ ἃ ἴο τορίοὴβ ΝΟ Μ6ΓῈ ποῖ 
νἱβιιοὰ Ὀγ [6 ΑΡοβίϊθβ. οἵ {πεὶγ ᾿πητηθ- 
ἀϊαῖθ βυυσοθββουβ; δηᾷ νὰ ἰδάση ἴ[ἢ6 παΐυτγε 
οὗ (6 διριτηεηΐβ ὙΠΟ ἢ ετε τηοβί εἴ 
[δοϊνοὶΥ ἀρρ] δα Ὀγ τπ6 ἢτϑι τ] 55 ΟΏΔΓ65 
ἴο ΡῬΘΙΒΟῚ5 ΔΙΓοδαγ ΠΊΟΙΘ ΟΥ Ά 655 ΟΏνΟΙ- 
8δηΐῖ ψ]ἢ ἴῃ6 ΟΙά Ταβίδιηθηϊ. 

ΟΠΑρίοσ ἴχ, 1-- 22. 
δὲ Σαμί, 

Α.Ὁ. 327, 5Βοη16 {ἰπ|6 αἴϊοσ Ῥρηϊθοοϑβί. 
Τῆς πη οπαρίεγ Ὀπηρβ Ὀείοτα 5 

[Π15 ὄνθηῖ, ἡδχί ἴῃ ἱπηροχίΐδπος ἴο ἴποβα 
ἩΠΙΟἢ σοποόγῃ τ[ἢ6 Ῥεύβοῃ δπα ψοῦκ οὗ 
Ομηβῖ, δηὰ ἴο ἴῃς σοπληρ οὗ ἴῃς ΗοΙγ 
Ομοβὶ. 1 ορεηεά τῃ6 ΝΥ ἴοσῦ τῆς σοτὰ- 
ῬΙεῖθ δοσοιῃρ βητηεηϊ οὗ Οὐγ 1,ογα᾿ 5 οοτὰ- 
ταδῃα. 

1η τῆς δοοουηΐ ἤΕΙα ρίνθῃ νὰ σεηδικ 
βανοσαὶ ροϊηϊς Ῥϑδγηρ Ὁροη ἰδία δοπῖτο- 
γεῖϑθ5. (1) 81 Ρδὺ]5 σομπιρ]εῖα ἰηάς- 
Ῥαμάδηος οὗ [ἢ οτρίηαὶ ΑΡροβί!εβ δἱ δῃά 
Δίζο ἢἷ5 σοηνειβίοη, ἃ ροϊηΐ οἡ ΨΜΏΙΟΝ, 
1η δοσογάδησα ψΙ Θνοσν ποίϊοθ ἴῃ {Π6 
ἘΡΙ511ε5, ἢ6 ἰὰγϑβ 5ρεςῖδὶ βίγεββ, (α]. 1. 1ἱ, 
12. (2) ΑἸΙποιυρὴ 8401 νὰβ ἀϊγεοϊβα ἴο 
566 Κ οὔὖῦὔ Αῃδηϊ85, ἃ τΏΔῃ ἴῃ ὨΙρἢ δϑίδοιη 
δΙΏΟηρ ἴπ6 7εν5, Ὁ Ομ] 6 ψγὰ5. Ὀδρ- 
ἘΖεᾶ, γεῖ 15 ᾿πβίυ ΠΟ ἴῃ ἢἰ5. ἔπίυγο 
ῬΟΥΚ γᾶ 5 ρίνεη ὈΥ ΟἸτβῖ; σορᾶγα Φ. τό 
σῇ 4]. ν 12. (3) Ἱπηπιθα δ εν αἴϊτοσ τα- 
οαἰνίηρ ἴΠαΐ ᾿πϑιτυςίοη, ἢ ργοδοῃϑά τῃδι 
]7εβυ5᾽ νὰ5 ἴπε δοὴ οἵ ἀοά; δηὰ μανίην 
Ὀδοη 5ἰγθηριῃεηδα ἢδ δἰζεσιναγὰβ ὑτονεά, 
ἡ. 4. ἀδποηδβίγαϊ α ἔσο ἴπΠῸ ϑογὶρίαγαϑ, [μὲ 
7εδὺ5 νγὰβ ἴπ6 νεῖν ΟἨχιξῖ : Ὀοΐἢ Ροϊπίβ 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ οπίογοβα ἴῃ 15 ἀἸβοοιγβοα διά 
ἘΡΊ51168. 

Οορυόγείοη ΟΥ̓ 

ψυ. 232-20... 7724 υἱοῖέ οὗ 5. δαμἦ 10 
“εγωραίενι, Α.Ὁ. 40 (1, Βαβηάᾶρο, 
Θοδοῖς, ΗΘ ητ ἢ ἦ. 

“ΑΠΟΣ τ ΔῊΥ ἀδγ5, δὴ ὄχργοβϑίοη ψΗΟἢ 
ἴη ΟἴΠΘΙ ραβϑᾶρεβ 15 δαυίϊναϊθηΐῖ ἴο 50ΠΊ6 

1 Τῆς τεδαϊπρ “ 7655 ἢ ἰπϑίεδά οὐ “" (Ὁ τῖβι᾿" 
᾽5 δαρροτίεἀ Ὁγ Ὠἰρῇ ΜΘ. αὐϊμουγ, 5ες ποῖς οα 
οἷ, ἰχ. 2.5. ὙΤπουρὴ 81 Κα ἀοεβ ποὶ ἘΧργαββὶῦ 
τηθητοη, ἢ ον] ἀ ΠΕ  ἀϑθυπιαβ δη ἰηΐεγναὶ Ὀ6- 
ἴσχεο ἴῃς ἤτβὶ δπὰ βεσοοηά ρῥγεδοβίησ, ἀυτηνσ 
ὙΓΙΟΝ 5.0] τεςεἰνδα ἃῃ ἃςο6885 οἵ βρί τα Ξἰσεηρτῆς 

3 πευν. ἀαίε ἷ5 οοη(εβῖδά ; δυῖ ον 5 οοπο]υ- 
“Ἐ. 5.᾽ Ρ. 164, ἱδ οὐ τἰθς ψΒοΙς βϑι ἰδίδοίοιγ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

γεδῖβ, 85: Ῥυ}}5 116 νγὰ8 [γοδίοθηθα ὃὉΥ͂ 
τῆς 165, Ὀυϊ Ξανοά Ὀγ. ἢἷ5 [6] ονν- (ἢ τ5- 
ὨΔΏ5. ἃπιοῦρ ὙΠοΙῚ ἴθοσα ννὰ5 σΟΓΔΙΠΥ͂ 
ὯΟῸ ἀϊδβδθηβίοη. Ηδθ ψεηΐ ἴο [654] 6 1}, 
ΜΠΘΙΘ ΔΙΟΙ 5οὴ6 ὨοϑΔΌΟη ἢδ ψ83 τὸ- 
ςαἰνρά ΌΥ τῃ6 Αροβίϊεβ, οὐ ἴμε Ἵοῦ- 
τπιθηάδιίίοη οὗ Βαγθαῦαβ. Ηδ τειηδιηδά 
Ἰοὴρ δῃουρῇ ἴο αἀϊθρυῖϊα ψ ἢ ἢϊ5. οἰά 
οοηλταάθ5, Ηδ]]θηϊδῦς ΗἩδῦτγενβ ; ΠΌΤ 
ΨΏΟ56 ΤὩΔΟΙΠΔίΊΟΠ5 ἢ6 Ψὰ5 βανϑά, ἃ5 δὲ 
Παταάβοιβ, ὉὉ Ηδεῦτεν ΟΠΠϑάδηβ, δηὰ 
Ραβϑίηρ Ὁγ (ξββᾶσθα νεηΐ ἴο Ταγβιιϑ'. 

(Ἡ. 1χ. 21---χ|. 20. Οσ᾽οτυΐά οὗ ἐλε Ολωγολ 
,)5Όγι Α.Ὁ. 40 209 44. 

Απ ἰηΐογναὶ οὗ τοδὶ δηα ὑσορτθββ Ὧἱ- 
Ιονϑά, ἀστὴρ ψ ὨΙοἢ σἢυσοῦ 65 σα δϑὶδ- 
ὈΠΙ5ηδα 1π 4}1 ἴῃ τερίοηβ ἴο ψῃ]ο ἢ ΟἿΓ 
1,οτὰ δ Ῥεσβοῦδὶ τ] ΒΓ δὰ οχιθηαθᾶ : 
ΨΏ116 Ῥγερδγαίίοη ψ͵ὰ5 τωδθ (οσ ἃ [ΔΓ 
ΜΊΔοσ ἰποσγθᾶβα ὈΥ 541} 5 δροάθ δ ΤἌγβι8. 

Ννὲ ανε θη δὴ δοςοιιηῖΐ οὗ 81 Ρείοτβ 
σοῦκ, τῆς Πρα]ὴρ οὗ ΖΕ μεΔ5 δἱ 1 γάάα, 
[οἸ]οννεὰ ὈΥ δχίθηβῖνε σοηνευβοὴβ ἴῃ [ἢδ 
γγεβὶ οὗ Τυάδθα, ν. 35 ; δῃὰ 1ῃ6 ταὶβίπηρ᾽ οὗ 
Ταῦτα ἂδἵ [ορρα, ῆεγε ἴῃς Αροβιίὶα σϑ- 
τοδί ηεὰ ἃ σοηϑβι ἀθσδῦ]ε {{π|6. 

ΤὮΘ οὐ]! παϊϊηρ Ροϊηΐ ἴῃ 81 ΡοῖοιΒ 
τα Πἰβίτν ΠΟΥ͂ σΟΠΊ65 Ὀοίοτα ι5. γε τοδά 
οὗ ἴῃς δἀπιιϑβίοη οἱ (όσηδ]λι5 ΕΥ̓͂ Ὀαρίϑια 
ἱπῖο (6 ΟΒυτοῦ, νι 111 ρατιοϊραῖοι οὗ 
[115 ρηνιϊθρεθ. ὙΤΠΘ οᾶθ6 οἱ (ογῃσ]}18 
ἀ!ἔθυϑ ἔτοπὶ 411 ὑσθν] 5 Υ τεοοσζαθα : ἢδ 
ψὰ5 ποῖ ἃ ΗδΌσοΝ, ΠΟΙ ἃ οἰγουτηςϊδοά 
Ῥτοβείγια ; Ὀαυΐ, πΚ ἴὴ6 σαπθιποη 1η ἴδ6 
ἀσοβρεοῖὶς, 6 νὰϑ δἰγεδαν ἃ ῥγοβεϊγίβ ἴῃ 
᾿δασῖ, ἰῇ ϑρὶπί, δηὰ ἴῷ ἄσδνουϊ οὔϑβεεν- 
Δῆς65. Α8 50} Π6 τηδῦκεοα Δῃ ἱπίθπηο- 
ἀϊαῖο βίαρο; δηἀ ἢ15 Ὀδρίίβση γγἃ5 ἀβϑιρῃπθα 
ΒΡΘΟΙΔΙΪν ἴο ἴδ ΑΡοβίὶα ΠΟ νγὰ5 ἴο σο- 
σεἰνε ἔτοπὶ (τὶ “τῃ6 Κογϑβ οὗ [6 Κίηρ- 

Σ Τῆς δ᾽ϊερεὰ αἰβουερδηοῦ Ὀεΐνγεεη [Π15 80- 
οουπί ἀπά 81 Ῥαδυΐ᾿5 κιαϊθιηθηῖβ ἰῃ Οἱ. ᾿. ν1}1 Ὀδ 
οοηδιἀοτοὰ [γῖΠοῖ οπ, 8 4, Ρ. 323. 

3 ἼΠεες ἀπά ΟἾΠΟΙ πητδοιες οἵ Θὲ Ῥεΐεσ ἅτε 
τερατάεὰ ὈΥ δοπὶα ἃ5 θεαγὶηρ δῇ ἰηίεπίζοῃδὶ ταὸ- 
βοιῃίδηςς ἴο ποκα γτοοογάςα οἵ 81 Ραμ] ; οἢ. χὶν. 
8, το, δῃὰ χχ. 9, 1ο. ΤῊΘ γοϑει  ὈΪδηςς ἰ5 ϑθόγλαις 
80 ἔαγ 85 {ΠῈγ ἅτε ψιῇδαὶ 51 Ῥαιιὶ] 98}}5 “" βῖρτι5. 
Αροϑιὶς :᾽ Ὀυὶ ἴῃς αἀἰεγεηςσα 15 [8 Ὶ τότε 50] 
Ιῃ δδοἢ οδθς (6 νογὰβ ἀπά δοῖβ οἱ δι Ρεῖεν 
ΤΟΟΔ]Ϊ ἰποβς οὗ ΟἿΥΓ Τογὰ, δἀπὰ ἀϊῆετν δἰϊοσεῖπεῦ 
ἔτοπι ἴποβε δἰισϊ δυϊεὰ ἴο δῖ Ῥαυϊ. ΤΕΥ ἀϊῆες 
Τηοσθοναζ 85 ἀἰβρίαγβ οὗ ρονεσ; Ὑδθὶδ ἰ5 τα- 
βίοσεὰἀ Ὁγ ἃ νοζὰ ἴο }1ξς, Ἐαιγοδυς ἴο οοῃϑοϊου5- 
Ἠε55 ὈΥ͂ 8 Ξιγἰκίηρ δοῖ ; δρϑίῃ Ἄϑοὴ ταίγαοϊε οἵ δὶ 
Ῥείεσ ἴ5 [ο]οννεὰ Όγ παπιεάϊαία σου νογβίοπϑ ; Ὀυϊ 
ἴηοβε οὗ δὲ Ῥδὼμὺὶ] ἰδϑυεαὰ εἰἴποῦ ἰῇ Ορδθῃ δ 
ἩΤΕΝ ΟΥ ἰῃ δἰταρὶς οοπδβττωδίίοῃ οἵἉ (δ: αἰσοδαν 



ΤΗΕ ΑΟΤΘ ΟΕ ΤΗῈ ΑΡΟΘΤΙΕ5. 

᾿ς ἄοτῃ οὗ ποάνθη," Μαῖῖ. χνὶ. το, δυξ ψῆο 
Πδὰ ποῖ 45 γϑῖ ΔΗΥ͂ 5Ρ6οῖδὶ σοπητη 5510 Ὴ 
ἴο ορϑη ἴδε ραῖδ ρεηθσγα γ ἴο 6 θη Ἐ1165. 

ΤῊ5 δοῖ, ἢονψανο, ρᾶνα οσςδβίοῃ ἴο 
ἴῆε ἤτγοε βεγίοιβ σοηϊθητοη πη τῆ δ 
ΟΒυγΟΙ τουοδίπρ' ροϊηῖβ οὗ ἀοοίτίπε δηά 
οὗ ορβεγνδῆςθ. 8. Ρεΐεσ, δηῃβοιραδίίηρ ἴῃς 
ἀεοϊδίοη οὗ ἰῃς ΟΠΒυτοῦ, δα δαπιοα τῃ6 
σοηνοτεα ἀρηῖ]6, ποῖ ΟἿΪΥ ἴο {}] σοπι- 
ΤΑῸΠΙοη, Ὀυϊ ἴο ρΡΟΙΘΟΊΔὶ ἸΠΙΘΓΟΟΊΪΣΒΘ, ἴΔΓ- 
τγὶηρ ἢ (οσηθ]1ὰ5 σογίφίη ἀδγ5 (χ. 48) 
δΔηὰ δδίίηρ ὙΠ 5 Βουβεῃο]α (χ]. 3). 
Αὔεσ (11 ὀχρίδηδίίου ἴῃς ΟΒυγοῦ, 1π- 
οἰυάϊηρ ἴπΠ6 ορροποηῖβ, δοαυϊδβοαα ἴῃ δῖ 
Ῥεῖοῦβ δοῖ, δὰ ρὶογβεα Οσοά. 

ΤῊΪ5 Ξε ΠΟ 15 δϑϑιπιοα ὈΥ 5ο0πΊ6 ἴο Ὀ6 
ἀἴγεςοῦν ορροβϑᾶ ἴο 581 δι} 5 βίαϊϑι)θηΐ8, 
115 πδονψθνοῦ σοηβτηθα πηοβῖ Γειηδ ΚΑ Ϊν, 
80 [ΔΓ ἃ5 Γοραγαβ ὅὃὲ Ῥεΐεσ, Ὁ 81 δι} }5 
ΟΥ̓ δοσουπῖ, ῆο [6}}5 15 (( 4]. 11, 12) 
ἴηι σι ἤδη 81 Ρεΐεσ ψεηῖϊ ἴὸ Αητοοῦ ἢδ 
δου! ὦ 2 ἐαύ πὰ ἴῃ6 Οδηθ]α οοη- 
νετίβ, ἴῃ5 πον απ πο ἢΐ5 οὐ 
(ξο!ηρ5 τονασγαὰβ (δῖ ; δηὰ δῖ Ρδι] ὃχ- 
ῬΓΟ5565 ποῖ 1655 ΞΌΓΡΙΒΕ ἤδη ᾿πα!ρηδίοη 
δῖ Ὠϊ5 σῆδηρα οὗ σοηάδυςῖ, ν ἤδη, ἴῃ ἀεδίετ- 
Θης6 ἴο [Π6 ῥτο)ά!οεϑ οὗ ἴῇοϑε ῇο ΜΕΓΘ 
ΤΟΙ͂Ο ἱπηΠΊ 6 αἀἸδίθ! Υ ὉΠΑΘΙ ἢ]5 σἤαῖρο, Πα 
Τοςσραοα ἔτοηι ἴῃαἴ ρΡοβϑοη. [ἢ ἴΠ6 οᾶ86 
ΠΟῪ υηάϑὺ σοηϑβι ἀθγαϊῦοη ψγὰ ἀο ποῖ τεδὰ 
ἴῃ τὴς ΑΡροΞ165 ἀϊβι πον ἀρρτγονθᾶ [ἢ 6 
σοιγοα οὗ Ῥεῖοσ ἢ δδίηρ στ τ[ῃ6 αεῃ- 
{Π|65, δυῖ ([μῖ {Ἐπὰν ἀεί ἐλεεῖν ῥέαες (ἡσύ- 
Χχασαν)ὴ: ἴΠΕΙΓ ΔρΡτοναὶ βεεῖὴβ ἴο ἢδνθ 
Ὀδδη ᾿:πλϊοα ἴο τὴς τεσθρίίοη ὈΥ̓ ὈΔΡΈΞΙΩ 
ἱπῖο 186 Ομυτοῦ. ΘΠ σΟΠΙΓΟΥΘΥΘΥ 
ἀρδῖη ἅτοβ6, ἃ ἰοτηδὶ ἀδοϊβίοη ψὰ5 οδ᾽]ϑᾶ 
ἔου, ΠΟ Μ1]1 αν ἴο δὲ οσοηδιἀοτεά 
ΓΘ ηΙγ. 

Οης ρῥηηοῖρὶα οὗ ρειτηδηδηΐ δρρ] ἰοδ- 
[ΟΠ 15 ΘΧΕΠΊΡΙ ΙΒ α ἴῃ [ἢ]58 ἰγδηβδοίοῃ. 
Ιὴ εδοὴ οἴαρε οἵ ἴῃ6 ἀενεϊορταηεηῖ οὗ ἴῃ 6 
ΟΒυτοῇ ργεραγδίοσγυ ᾿πι| πιο 5 ἀγὸ σίνεη 
οὗ ἃ ποτα δανδηςβα Κςἴαρο, η0}} [ῃ6 ὙΠΟ]6 
ΜΟΥΚ 15 σοπρ εἴθ, (οτγηδ]ϊυβ 15 ηΚαα 
ΜΠ (η6 ραβδὶ ΟΥ̓ ἀενους Ιεραὶ] δοίβ, δῃά 
Ὀγ (αἢ ἴη ἴῃς ἀρὰ οἔὗὨ Ιϑβγαεὶ. Ηἰ5 Ὀὰρ- 
Ἐἰ5ηὶ 5εῖ ἰδ ἃ (ῃ6 συςϑῦοῃ 85 ἴο [ἢ 6 ΡῬοϑϑὶ- 
ὉΠ οὗ ἐχίθηϑβίοῃ ἴοὸ ὑποϊγοιυπηοϊβοα (σρη- 
1165. 8: Ῥείοσ, ([ῃ6 ῃϑδὰ οὗ ἴῃς οπρίηδὶ 
ΑΡροϑί165, ἀοδ5 ,5ῖ ἃ58 τα θοῇ, δη ὯΟ ΤοΓα ἡ 
[πῃ ἃ5 τι οἢ, ἃ5 σουἹα τηδίςα δὴ οροηιης 
ἴογ ἴῃς πεχὶ ρτεᾶὶ δάνδηςαθ. Ηδα ἱξ Ὀθθῇ 
[Π6 οδ]εεὶ οὗ τῇς ψτίῖοσγ ἴο γαῖβα ἢἰπῃ ἴο 
δὴ Θαυδ] ν ἢ (ἢ 6 Αροβς οὗ [δ Οεοη- 
1165 ἴῃ ἢϊ5 βρϑοΐδὶ σοῦ, τ νου ἤᾶνα 
Ὀδδὴ δᾶϑγ, οὐ ἴδε ρτοιυπὰ ἴδκθὴ ὉΥ 
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ΠΕ δα ', ἴο τεργαϑθηῖ ἢϊπὶ 85 δῖ οὔθ 
Ῥτοςδδάϊηρ ἴο ἴμ 6 ΨψοτκΚ οὗ Ἔνδηρε]!ζαϊίοη 
δῖ Δηςτοοῦ, τ ἤΘΓῈ 6 ΚΉΠΟΥ ἔτοηὶ 5. Ῥδὰ] 
τηαϊ ἢ6 γᾶϑ ργθβεηΐ δἴ Δἢ δ Ὺ ρετοά, οσΣ 
αἱ (οσϊηϊῃ, ΘΓ δὲ Ρ80] Ὀθδβ ψὶη655 
ἴο ἢΙ5 δος ΟΥ ΡΕΙΒΟΠΔ4] ἰηβυεηςθ : δηά 
ΨΏΘΓΟ οἠς οὗ ἴῃς φαυ]δϑὶ ὈΙβῆορβ, Ὠϊοηγ- 
8115 οὗ (ογίηϊῇ, δϑϑοτῖς [δι ἢ6 νὰ ψ ἢ 
σὲ Ῥδιὶ] ἃ Ἰοϊπίὶ ἑουηάοσ οὗ ἴῃ6 Οδυτοῇ. 
Οη (1ἢ6 σοπίσγατυ [Πἰ5 ῬΟΟΚ σοῃῆηῃθϑ δ]] 
ὨΟζΟ65 οὗ δὲ Ρεῖετβ ψόσκ ἴο Ῥα]θϑίηθ, 
ὙΠ τμᾶὲ τερίοη ἢς ἴοοκ ἴῃς Ἰεδά 
ἴῃ δοσουηρ ἰβηϊηρ ἴῃς ἤτοι ρα οὗ τἴῇ8 
ΤΑΙββοη δηςΓιδῖοα το ἴῃ 6 ἀἰ5Ο 0165 ; δά 
ΌΥ [5 ἰαδὲ τεσοσγάβα δοῖ ἴῃ ἴπδὶ σδρδον 
ἢ ρῥτεραγεά [6 ἂν ἴογ [ἢ 6 δοσοῃηρ]!5ἢ- 
τλθηΐ οὗ ἴῃς Ἰαιογ ραγῖ, γῇ ϊοἢ νγὰ5 οοτὰ- 
τηϑησθα ἱπαοροπηάθηιγ οἵ κἰτα, δηὰ νγἃ8 
ΔΟΟΟΙΏΡ 56 α ΌΥ οἴπεΓ Ὠδηάϑ. 

ΤΗυ5 ἰῇ νῦν. 19---26 χα τοαὰ οὗ τῇς 
ἤγοι τηονοιηθηΐ Ουϊδίάς οἵ Ῥα]θβίηθ. 
ΤῊΣ (ἀοβραὶ νὰβ ὑσγουρῃϊ ἴο ῬΠορηϊοϊδ, 
Ογρπιβ δηὰ Απιοοῦ ὈΥ ΤΠ] 55] Ομδγθ5, ἢοῖ 
ϑθηΐ ΟΥ̓ τῃῆ6 ΑΡοβι|65, θυς ἀπνθη ἴτοηι 
76γυβαίρτη ὈΥ ρεγβεοι το. Αἱ ἤχδῖ [6 Ὺ 
δα ἀτεββοά ἴῃ6 [δὴ ΟΠῚΥ, Ὀαΐ ἂὲ Απείοςῃ 
βδοῖης οὗ ἴπμεηι, πιεη οὗ Ογρτιβ δηά (γ- 
ΤΟΏ6, ἤϑροκα υπῖο ἴῃ6 Οτροϊδηβ,᾽) οἵ, ἃ8 
[η6 Ὀ65ι Μ995. δηά πηοάρσγῃ οχγιτϊοβ γοδὰ, 
πηΐο ατεεῖϑ, 2.4. θη [165 ΌὉΥ οτὶριη δηὰᾶ 
τε] ρίοη. 866 ποίξ, (ἢ. ΧΙ. 2ο. ΤῊΪΒ 15 δΔῃ 
᾿πιροσχίδηϊ βιδϊεπηθηΐ, Ξηο σίηρ πον ἔαγ ἴῃ 6 
ΠΟΥ γὰ5 ἴτοπὴ ΞΌΡΡ τ ϑϑίηρ ἀπ ἰηνθηῖ- 
ἴηὴρ δεῖς χοῦ πρῆϊ ὈΠὴρ ΘΠ ες ἴῃ6 οἱ 
ΑΡοβί]ε5. οσ 81 Ρδὶὶ] ἱπῖο ἃ ῥτχοτϊῃϊηθηΐῖ 
ῬοΒι θη ἴῃ σεΐδγεποεα ἴο [86 ἢτγβι Ἔχίθϑο 
οὗ [ῃῸ Οοβρεὶ ἴο σδηῖ]θα. ὍΤἤδ ὑῃ 1 οὗ 
τπ6 ΟΠυτγοὴ 85 ποῖ αβεοϊεα Ὀγ [ἢ15 τλονε- 
τηθηῖ. Βασηδθαβ γὰ5 5εηϊ ἴο Αηϊτὶοςοῇ ὈΥῪ 
ἴπ6ὸ ΑΡοβίῖες, ἃ τῇ στεοορηζΖοα Ὁγ 851 
Ῥαυ, δ]. 11, 9, 85 βρθοίδ!γ σοπηρδοϊοα 
μὴ Οεηῖ!]ε σοηνθυβίοηβ. ἴηάεδγ ἢΪ5 
συϊάδηςε, αἰἀ δα ὈΥ 841}, 1Π6η τοι Ὀτουρῃι 
ἴγοῖὰ Τάαΐβιιβ, (6 πὸνν Ὁ μυτοῇ, ἀδβιησα 
ἴο 6 [6 σδηΐτα οἱ (γι ΓΙᾺ 551 ΟΉ8, 
γγ85 ΟὐρδηϊζΖθα. ΤἬοτσα βσβῖ ἴῃ στοδΐ Πδιὴς 
οὗ Ομ ηβιδηβ, σίνθῃ ροϑϑιὈΪΥ 1 ἀετγ βίο, 
δυῖ σἰαάϊν δοοερίθα οἵ τοϊδι θα, πιαυκρὰ 
ἀξεοϊδίνε!υ [Π6 βερασδίοῃ ἔτοπι [πἀδιβιη ἢ, 

Α. Ὁ. 43--44. 
ϑοζὴῆθ ὨΠῚ6 αἰϊογσναγάς Βαγηδῦδβ δηάᾶ 

94} ψογα δϑηΐ ἔγο ΑΠΈΟΟἢ ἴο [6γι 5816 1 

ΤΩ τη6 “7αβγούςδος ἐγ Ῥγοίεςξίδηι 3οῆς 
ΤΠεοϊορίς,᾽ 1877, Ῥ. 653 ἔ. 

3. ὅὃεε [δ γεῖγ ἽΠΕΙΕ τΕΙΒΕΓΕΕ οὔ ᾿τ Ἑδιταὰσ 
ἱπ δὶς ψοσῖς οὐ ϑὲ Ῥαυ], 0]. 1. ΡΡ. 296-- 303. 
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ΨῈΠ ἰάτρε σοι ΠΡτοτ5, ἜΡΕῚΎ ταδη ρν- 
ἴηρ δοσογάϊηρ ἴο 15 ΔΌ]ΠΠὙ (σοτηρᾶσε 2 
(ογ. νι}. δῃὰ 1χ.). ΤΉΪϊ5 πηι 5ϑοῦ 'ᾶς ἴπ|- 
Ῥοπίδηϊ 85 ϑβονσιηρ ἴΠε ΤΠΙΟΤΟΟΙΏΣΙΠΙΟΏ 
Ὀεΐνοοη (Π6 οἷά δηᾶ δ Ὴ σπυτοῦσ5, Ὀυζ 
8ἃ5 ἴἴ Πδὰ πο οἴποσ βρεςῖδὶ οὐ]θςῖ, δά 
οζςουττεά δὲ ἃ ρεποά πῆεῃ 4 πεν ἀπά 
δενεῖε ρειβεοι !οη ἘΠΔ5 ἵηρ ἴδε 
ἈΡροϑῖ[ε5, ῖὶ ἀτὰ ποῖ (4}} στη (ἢς σοορα 
οὗ 81 Ρδυ}᾽5 Ποῦςεϑβ ἴῃ (Ὁ 4]. 1. οσ '. Ηδστε 
νὰ τεοδα 93 ΡΙΥ ἴμδὲ Βαγηδλραβ δηά ϑαυϊ, 
Ὡοΐῖ ΠΑνΙηρ ΔΠΥ͂ ΑΡοΟΞΙΟΪΙς ΟΟΓΩΠῚ 55ΊΟΠΏ, 
Ὀυῖ 45 τηϑϑϑθηροῖβ ομ Απίοςῖ, ἀ15- 
οἐπαιρεά {Ποῦ ἀυΐγ, δπὰ Ὀτζουρῆς Ὀδοκ 
γῇ τΠετὶ 7 οἢπ Μδῖκ, 4 ἢδᾶγ σεϊδῖνε οὗ 
ΒΑΓΏΔΒΔ45. 

ΟΒδρῖεσ σχὶϊ. 

Α.Ὁ. 44, 8ἃ5 41} ΟὨΒτοῃοϊορεβ ἄρτεο, 
ἡνΊεϑεῖοσ, [ὕβϑδοσ, Ῥϑδβοῃ, ΤΙΠεπποηῖ, 
γγίπει δηὰ Αηροῦ; 866 1πίη, Ἑαϑῃ 
ΘΔ, 

ΤὮΘ τ᾿2ίἢ οὔΔΡΙΟΥ τηδικβ 4 τηοϑβῖ ἴπ- 
Ῥογίδηξ Ἔρος. [1 οἷοβθβ ἴδε δοςουηῖς 
οἵ ὅὲ Ρεῖοτβ Αροβίοϊ οὶ οἄσεοσ ἢ δὴ 
δνθηῖ, ρίοπουβ ἱπάθεὰ ἴο ἴμαὶ στϑδὶ 
Αροβίϊβ, Ὀυϊ πεῖ τ ἤΟΥΟ ΠΟΙ Εἰσο ιν ἤΟΙΟ 
ἄἀοθϑβ οὐὐγ δυΐμου γίνε ΔΥ ἱηάἀϊοδίοῃ οἵ 
ἴῃς τοῦκθ ἴῃ ΟΙΠΟΙ ρΐαςθβ, ψΠΙΟἢ ἃτὰ 
ἀϑδιρηοα ἴο πὶ ὈΥ ΘΑΙΥῪΥ͂ δηά τπικῖ- 
πΟΓΥ ττδαϊ!οηβ. Ηδησείοσιἢ τὸ δηὰ 
Ἰηροσγίδηϊς ποῖςοβ οὗ ρτοςθθάϊηρβ οὗ ἴῃς 
ΑΡροβίο!!ο Ὀοὰγ δπὰ οἵ ἴῃς ρατὶ ἰδίϑη 
Όγ 51 Ρεΐεγ δ Τετιβαίθτηῃ : Ὀυϊῖ 50 ΓᾺΓ 85 
τερατὰβ {πεῖγ ἰδθουγβ ἴῃ (]Π]]Πς τῃς 
Μιββίοη δηϊπιϑίβα ἴο ἴἤδτη ἴῃ (Π6 Ὀερίη- 
ΠΙηρ, ἴΠΘΥ ρᾶ55 ουΈψ οὗ Οὖγ βρῆ. 

Ἧνε 5δουϊά, πονθνοσ, οὔβοσνε ΠΟΥ 
τς ἢ ἢδὰ ΑἸτεδαγ Ὀδοη εἤεοῖϊεα, δηά 
δὶ ῥγεραζγαίίοη δὰ ὕδθῃ τηδὰς ἔοσ 
{υἴυτα πνοτκ. 

Ι. Τῃς Οοθρεὶ δὰ Ῥεδὴ ρῥγεδοποὰ 
τῆγουρῆους Ῥαδϊθϑδῦπε, δὰ ρεπεοίταιϊθαὰ 
Ῥῃοπιοῖα δηα ΟΥγρχγιβ, ἀπά ᾿ιδὰ ἰδίθη 
ἤστῃ τοοῖ δ Απίοςῇ. 

2. Τῃὸ ΟΒυχοῦ, 1π δεβοηξαϊὶς, πδὰ 
Ὀεδη ογρδηϊζεα ἴῃ [Θπιβδίθη. ΤῊδ ΟΥ̓ οΣ 
οἵ ϑεδοοῦβ δᾶ Ὀεθη δβίδ Ὁ 15ηθα : [6 
ἢιβῖ ποῖϊςε οἵ ἃ Ῥ.γεβ ΓΕ ΤΥ, ΟΣ Ῥοὰγ οὗ 
ῬΙΘΒΌγΥ[ΟΓΒ, 15 ἰουπά 7151 Ὀδίοτε ἴῃ οἷοξο 
οἵ 1ῃ15 ρεποά, χί. 30; δῃὰ ]ατμεβ 15 ἴὸσ 
τῆς ἔγβι ΠσλῈ τη Ποη 64, οἢ. Χὶϊ, 17, ἃ5 
[8ε Πεδά οἵ τερτγεβεηΐϊδιϊνε οὗ ἴπ6 Ὀσείῃγεη, 
ἴῃ ἴδοῖ, 1 ποῖ ἴῃ {π|6, τῆς ἄγβὶ ΒΊβΠορ. 
ΤὮυβ νὰ δηάα, ποῖ ἃ ἰοπηαὶ τθοοτσὰ, διῖ ἃ 
ἀϊξιίηοι Ἰηἀϊοδιίοη οἵ ἃ τἈτθοίο! ΤΑΪ5ΙΓΥ, 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΘΓ(ἢ 45, τΠΠΠΠΠ ἃ ΘΘΏΪΕΓΥ, νγᾶς5 ΟΟΣΊΔΙΗΪΥ 
ἘΞ 15μ6ἀ τπτουρδουΐ (ποι ΘΠ ]ἋΟτἴΩ. 

4. Ηεῦτενϑ δηά Οτζεςοῖδῃς ἰοττηθα Οη6 
ΠΟΙ, ποῖ ππῖθουϊ δῃ ἱπίδγηδὶ 
βῖΠΙρ ρα τους πῶ ΓΔίο ΓΔ] ᾿πίογεβσίβ, δυϊΐ 
υἱῖδουϊ ΔΩ ἀἰϊδοογάδηοθ ἴῃ ἰοπηβ οὗ 
ὝΟΙΞὮΙΡ ΟΥ ἴῃ ἀοσίηος: ἀπ οὔς Οεμξ]ς 
Βουβεποϊἃ ἴπ Ῥαδϊεσμε δὰ ὕδεὴ δά- 
ταϊτοὰ πο Δ] οομυπίου πὴ ἴἢς 
ΟΒυτχοῆ. 

4. Τῇ Οορρεὶ δα Ὀξεεη ῥγεδοῃεά ἰὸ 
ΟΘΏΠ165 ἴῃ ϑυτ8, 4 σουγθα βαποιοησά 
δηα οοπδιτηςα ὈΥ [86 ΑΡοβι]65. 
Θυς ἢ ψἂβ ἴπ6 εχϊεηϊ δηά Ἵῃδζδςίοσ οὗ 

ἴδς νοῖκ δεοιρηεὰ ἴο ἴῇς ΑΡοϑβίϊεϑ, 50 δε 
8ἃ5 τεραταδα ἴμε ἄτθοὶ ρματὶ οἱ [Πεὶσγ σοοσῃ- 
τηϊδοίοη, δηᾶ ὄχοουϊεὰ ὈΥ (ἤδπὶ ψπ ἢ ]ὴ 
οἰενθῆ γεᾶσϑ ἔσο ἴῃς ἀδίε οὗ 16 Αϑοβθῆ- 
ΒΊΟΏ. 

ΘΕΟΟΝῺῸ ῬΑΒΤ ΟΥ ΤΗΣ ΑΟΊΞ5, 
7) ον» Α. Ὁ. 44 9 α.Ὁ. 63. 

Ὗνε τηῦϑὶ Ρ455 ΓΑρΊ αν ΟΥ̓ [Π 6 ΤΕτΏΔ1η- 
ἴῃ Ροπίοῃ οὗ τῆς. Βοοῖς. Ὑπουρῇ πῆογα 
ΟΠ ἀθγαῦϊα ἴῃ οχίθῃϊς 1 ργεβθηῖβ ἔθ Ὁ Γ 
Ροϊηῖβ σοηίεϑιεὰ Ὀγ τηοάξγῃ σπςς. γε 
Βπα ἴῃ ᾿ἴ, ΞΒρεακίηρ σθπεγα γ, ἃ ΞΟ ΤΩΠΏΔΙΥ͂ 
δοοουηΐ οὗ ἴδε δνδηροὶζαίοη οὗ Σερτέ- 
δοηϊδῆνα τάσθς οὗ ἴδε Οεηῖε νοι]ὰ, 
Ετότὰ ἢγϑι ἴο ἰδϑὶ ἴῃ 1ῃ15 δεςουηΐ 81 Ραυὶ 
ΒοΙΪάς τῃδ οεηῖγαὶ ρ]αςθ. ϑὲ Ρεῖοσ δρ- 
ῬΘΔΙΒ ΟὨσΘ τΏΟΓΘ, Τσοηδιτηϊηρ ὈΥ δὶς 
ὙΕΙΡΏΓΥ δυϊδοῦ 186 ρΡοϑιτοη ἴακϑη ὉΥ 
σὲ Ρδὺ}; Ὀυῖ ἢς γιεϊ 5, σιῖπουϊ δῃ ἰπἀ}- 
οδίϊοη οὗ τεϊισίδηςο, ἴπΠ6 σοπάμυςϊ οὗὨ τῃ6 
ἔτιεδὶ ΘῃἴοΥρσῖβα ἴο ἴπῸ γουηροῦ ΑΡροβίϊα. 
1 δοοοζτάδπος μι ἢ [Π15 ϑῖ δι] ςἰδῖθϑ, 
Ὁ Δ]. 11. ο, ἴῃδι [4π|65, (ἐρῆδ5, δπὰ [ ἢπ, 
ΤΟΟΟΡΏΪΖΕα 85 ρΠ|ᾶτγ5 οὗ τπ6 ΟΒυτοῇ, ρᾶνα 
ὉΡ ἰδὲ σψουκ ἴο Βιηὶ δηὰ ἴο Βασγῃδθδϑ. 

ΤῊΣ ΟΑΙ,, ΟΕ ΒΑΚΝΑΒΑΒ ΑΝΌ ϑαᾶῦϊ 
Γῇ. ΧΙ, χὶν. 

Α.Ὁ. 45 ἴο Α.Ὁ. 47. 

Βαγηδῦδς δηα 841} ἂτὲ ἀδεϊριαϊεὰ ΌΥ͂ 
τῆς ΗοΙΪγ ΟΠοβῖ ἴοσ ἴῆ6 ψοσκ ψῃογουηῖο 
Ης Πιδὰά οδὶ]εὰ ἴῆθεω. ὙὉῆὶβ δοοοτάς σῇ 
δὲ Ῥαὺ}}5 τερεαϊεὰ ϑιδίεπιθηῖβ ἴπαῖ ἢ] 
681} δῃὰ δρροϊπιίπηθηὶ ἡ σα δητίγεὶ Υ ἰηάο- 
Ρεπάδηϊς οὐ ἴῃ6 οπρίπὰὶ Αροϑβι]εβ; 566 1 
Οογ. ᾿ τ; 2 (οσ. ἱ. σα; ( Δ], 1. 1, 12, 15. 

Απιϊοςῇ, Ὡοΐ [6 Ππιϑαΐθλ, 15 πον ἴῃ 6 
ΠΘΏΓΓΕ ΟὗὨ ΓΙ ΒΒΙ ΟΠΔΙῪ ΕὨΓΕΓΡΓ56, ΟΕΓ ΔΙ Π]Υ͂ 
ποῖ [6 ῥ͵δος ψῃϊοἢ ἃ ψτιῖοῦ δηχίουβ ἴὸ 
ΤΔΙΠΔΙὴ [Π6 5ΌΡΓΕΟΙΏΔΟΥ οὗ ἴῃς οἱάδδι 



ΤῊΕ ΑΟἹΘ ΟΕ ΤῊΗΕΞ ΑΡΟΘΤΙΕ5. 

Οδυτοῦ πουϊὰ παν 5εϊοοϊοᾶ ; δυῖ, ἃ5 
σογδιηγ, ἴπ6 οἷδοα Ὀδϑὶ δἀδρίθά ίοσ [6 
Ῥύγροβα ὉΥ 115 ρο ΓΑ] ἱπιροτίδπος, σ6ο- 
ξταρῃϊοαὶ Ῥοβίξίοη, δηὰ ὈΥ 118 τηϊχοά 
Ρορυϊαϊίοη, τορσγοδοηῖησ [6 Ἰοδαϊης 
πδιϊοη 4} 165 οὗ [6 Ατγδὴ δηὰ ϑειγες 
ΤΆς 68. 

ΤΠΘ οοὐτβα Μὰ ταρι ἃ. 1η (ἢ ἢτγεὶ 
αἴγοῦϊ Ογργαβ δηὰ ἴδ βου ἢῃ-Θαϑίθσγῃ ἀϊ15- 
αἰςῖ5 οὗ Αϑῖα Μίηοσ τεςεϊνθὰ [ἢ 6 σοβρεὶϊ: 
(ἢ6 τηοβὶ ἱπιροτίδηϊ ρ]δοθβ ψεσα {ἢ ΠΕ 
νἰϑτοἀ, δηα ἃ σοτητηδηςοιηθδηΐ οὗ οΟΥΔη]- 
Ζδῖϊοη τγᾶβ τοδάδ ΌΥ τῆς δρροϊηϊπιοηΐ οὗ 
Ῥτοβ γίοιβ (χῖν. 22) [ἢ Οἢ. χὶν. 4, 14 
δὲ Βαγηδῦθδϑ δηά 81 Ῥδι] δὲ ίοσ [6 ἢγϑεὶ 
πιο ἀεφοϊσηαϊοα 45 Αροϑβι!εβ'. 

Αἡ ἰηΐογναὶ)ὶ οὗ ϑδοηὸ ἀπτγδίοη ἢ, οοσίδιη- 
'γ τῆοτε ἴδῃ οὔθ γϑδσ, (οἹ]ονεα, ἀυπης 
ΜΠΙΟΩ τἢ6 ἔμδίοη Ὀεΐνεοη ἴῃς Ηδοῦταν 
δηαὰ Οροης]ς οἰθιηθηῖβ ΔρΡΡΘΑΙΒ ἴο ἢᾶνα 
Ρῥτοοδθάθα τἀριαϊν ὑπάογ. τς Ἰοϊηῖ ἰη- 
ἤυσδηςε οἵ ϑὲ Ραιϊὶ δηὰ 81 Βαγηδῦδϑ. 

ΤΗΕ ΜΕΕΤΙΝΟῸ ΟΕ ΤῊΕ (ΟΗΌΞΒΟΗ ΑΤ 
ΤΕΚύδβα ΕΜ. 

Α.Ὁ. 48, 1,Ἔπη, θυ τότ ὈγΟΌΔΟΪΥ Α, Ὁ. 
49 ΟΥἩ 5ο, ἴδε ἰουτίοοητἢ οὐττοηϊ ΥὙΘΑΓ 
δεν 51 Ῥδυ}}5 σοῃνευβίοη ἢ. 

Αἱ 1815 τἰπὲ ἴῃ6 αυσϑδίίοη Ῥγονὶ οι 5 }ν 
Ταϊϑδοα, Ὀυϊ ποῖ ἤηα!ν βει]εὰ ὉΥ ἃ 5)- 
Ἰεποα ἀεδηοίηρ δοαυΐϊοϑοθηςς, ποῖ ἔοστηδὶ 
ςσοηβθηῖ, οδἰ] δα ἔου δὴ δυϑβοϊυϊο ἀθοϊβίοῃ, 
1 σοηδεαυθδηςα οὗ ἴδε δςοῖ οὗἁ 5οῃηδ ρεῖ- 
80η5 ΜΏΟ οδΔπλα ἔἴτοπὶ [ΘΓ 5416 π, 845 Μὲ 
δηά Ξ5ΞἰΔιεα Ὀγ 81 Ρδυϊ, ἀηπὰ ννῇῆο ᾿πϑιϑιβα 
ὍΡΟΙ ἴῃ οἰγουτης δου οὗ Οδητ 6 οοη- 
γεγῖβ, θυϊ σογίδ ΠΥ ὁ Ὡοῖ, 45 50Π16 Δ5ΒΘΌΙΩΘ, 
Μ ἢ ἴῃ6 σοπουτζοῆςοα οΥὐἨ Κπον]εάρε οὗ 
δὲ [41|65. 

ϑὲ Ῥαὺϊ δηὰ Βαγηδῦαβ ψοῖα δεπί ἴο 

1 Οπ [δε ρυτροτῖ ἀπά Ὀεαγίηρπ οἴ ἴῃς ἀἰθοοῦχϑεβ 
ἃἀυπηρ τπὶς ρεποά, 5ες ἔτ ἢοτ οὐ, 8. 

3 χρόνον οὐκ ὀλίγον. 
8 ΤΉῊςε ἀαῖς ἰ5 σοη͵δοίιγα!. ΤὙνο ἰπίογναϊβ ἃσὰ 

ἰδεῖ Εἶν τααγκοὰ: δἷεσ ἴπΠς Ῥάδββονεῦ Α.Ὦ. 44, 
5: Ρδὺὶ] δἀπὰ Βαγηαῦαβ ἢδὰ τηδάς τῃεὶγ ἤγεὶ αἰγοῦῖ 
δηά τειηδϊηεὰ ἰοησ δἱ Απηιίϊοοῃ ; Ὀεΐϊνψεοηῃ [δ 
τηεειϊίησ δἱ [Ἐπιβα] πὶ δηὰ δὲ Ῥδυ] 5 αγγῖναὶ δἵ 
Οοτίπιῆ, Α.Ὁ. 51, ἢς Ὠδὰ ῥγεδοῆεά ἴῃς ροβρεὶ ἴῃ 
ΑΞὶα Μίποι, Μαςοράοηΐβ, δπὰ δ Αἰποῆβ. Τῆ6 
τηοεϊίηρ πιυϑὶ [πετγείογο ἢδνς ἴάκεη οἷδος Ὀεϊ ες 
(πο οχίτεσις [ἰπ|1|15 οὗ Α.Ὁ. 46 δηὰ Α.ἢ. 50. 
Ῥοδίξοῃ, ψνῆοϑα Ὠἰδιοτίςδὶ ἰδοὶ ξοϊάομ ἔα 5 Ὠϊπι, 
ἄχεβ ὕροῃ Α. Ὁ. 49. 

4 “ἐ(δγδίη ἡ νγὰ ἸΏΔΥ 58}, 1 πὲ σοπείάεν 81 
Ῥαδυ]Ξ οὐνῃ κἰδίεπιεηϊ ἰδὲ ες ψεηϊ ἴο [ΘΓ βαϊετα 
ἐχρτεβϑῖὶγ ἴο ςοηβαϊὶ ἴδ 6 οδίεῖ Ἰεδάεσς, δρεςΐδ!] 
ϑι []αἴλες. Οἱ]. ἰϊ. 1, 7-9. 
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7οτυβαίθτη ἴἰο σοηϑιΐ ἴἢ6 ΑΡροβεΐθβ δηὰ 
ΕἸάοτβ᾽. 9ὃο ὅὲ [μἰκὸ ϑίδίθβ, 845 5114] 
Βοος ἴἾγ, ποοίϊησ, 45 Ὀκδίοσε, ῥ ]ῖς 
ΟΟουησ 65 ΟὨΪγ. δὲ Ῥδὺὶ ἱῃίοστηβ υ8 
στοῦ τῇ ἢῈ δηὰ Βαγηαθαβ ψεῖα δοσοω- 
Ῥαπίθὰ ΌὉΥ Τιῖ5, γῆο 85 δὴ υποϊτουτη- 
οἰδεὰ Ἵοηνεῖῖ ψὰϑ 5ρΘοΟΔ ΠΥ οοποογηρὰ 
ψἢ ([ἢς αυεδίοη δὲ ἰδδυθ; ἀπά τΠδΐ {ΠῸῪ 
ΜΘηϊ ὉΡ ἴῃ σοηδεαιδηςα οὗ 4 βρϑςῖαὶ 
τονοϊδιϊίοη, 2.4. ἃ αἰγτβοῖίίοη σίνθη ὈΥ ἴῃ6 
Ηοἱγ ϑρί τι, ργορδῦὶν τὨσουρ ἃ ρσορποῖ, 
8ἃ5 ἰῃ ἴῃς οᾶβ86 οὗ [ἢ6 ἤτβί δρροιϊητηθαῖ 
οὗ Ὠιγβο]  δηὰ Βαδυηδῦδϑ ; δηὰ αἷ5ο τῃδῖ 
ἢς νεηΐ ψ ἢ τ[ῃ6 πιο ΠΟ οὗὁὨ σομηπλιη)- 
οδηρ ἴο ἴῃς (Βυτοῖ, δηὰ βρεοῖδὶν ἴο [18 
οἰ είβ, ἴῃς σοβρεὶ Ὡς ἢ πα δὰ ὑγθδοπαά, 
ἦ. 6. 118 ῥγξοῖδα σμδγδοῖοσ ἀπά οοπάαϊιίοηβ, 
1 ΟΥ̓ΘΣ ἴο βεσῦγα Ὠἰτηβοὶ ἔγοπὶ [Π6 ρμοϑβϑὶ- 
ὈΠῚῚῪ οἵἁἨ [αίϊυτα. 

Ιῃ ἴῃὰ ἀϊδουδξοίοη ἩΐΊΟΠ (ο]]ονσα, 
δὲ Ῥείοσ, 85 ἴδε πηουῖῆρίεοα οὗ τῆς 
ὝἬνεϊνε, δπὰ 81 [Ἄτη65, 85 ἴῃ6 ἰοοδὶ ποδὰ 
οὗ ἴπε Ὁβυτοῖ, Ὀοιῃ δοίης ἴῃ δοσοσάδηςθ 
ἢ (Πεὶγ ῥτονίοιβ ῥτοςθδάϊηρ, τηδίη- 
ἰαἰηπθα τῆς οαυδ6 οὗ ἴῃς Αροβίὶς οἵ τῃὸ 
Οοηῖ 65. Τῇ ἀεοϊβίοη, ποιδεὰ Ὀγ ϑ8ὶ 
7άτλθβ, δοβοϊ θῖν Ἔχετηρίςα 411] σθηῖ]α 
σοηνοσῖβ ἔγοπιὶ ΟἸΓΟῸΠ]ΟἸϑίοη δηά Ἰεραὶ 
ΟὈ]Ιγαϊοηβ, ἴἢ6 ΟἿΪγ σοπάϊτίοης Ὀοϊηνς 
ΟἸΠΟΙ δυςἢ 85 δὰ Ὀδθη σεοορη!ζΖοα 845 
Ὀϊπάϊηρ ἱπάεροπάδηιν οὐ ἴτῃῇ6 Μορβαὶς 
(οάδ, ΟΥ 45 ΜΟΥ ᾿ηαἰσροηβαῦϊα ἔοσ ἴμ6 
ΠΟΠβοσνδίίοη οὗ ἨΆ τηοσαὶ δηὰ τσοὶ ρίουβ 
Ρυπίγ. 

ΘΟΠΊ6 {ἰπη6 ψ85 ἤθη ρ4556 δὲ Αηεοςΐ, 
στα δὲ Ῥδὺϊ δηὰ Βαγηαῦαβ ἢἤδὰ [(ἢς 
Δ5ϑβίδῃςθ, ἢτϑί οὗ ἴῆς ἴγψο ΠΊΟΘΘΘΏΡΘΙΒ 
ἔτοτῃ [6γιι58]6π), ἰΏΘη οὗ “ἸΏΔΩΥ ΟἴΠΕΙβ,ἢ 
οἢ. χν. 22-25. Απιοὴρ ἰθθπη, ἃ85 ΝΘ 
ἰεαγῃ ἔτοπῃ δ]. 11. ἱ1ἱ, ψὰ8 δῖ Ροίεσ, 
ΜΏΟβΘ νυἱδὶϊ δὰ ϑρθοῖδνγ ἴῃ6 Ἡθῦτον 
ΟΠ τιβιϊδηβ ἔου 115 οὔ]θοῖ, (ὐ8]. 11. ; 10 158 
ποῖ τεοοστάξα ὈΥ δ: 1κ6, 85 1 δά πὸ 
ἀϊτεςῖ Ὀοδυης ὕροὴ ἴδ6 ῥῬγόρταϑβ οἵ ἴῃ6 
δνδηρε]ζαίίοη οὗ [Π6 (σε ]65 ἢ ΠΟ ἢ 
115 Ῥογίίοη οὗ 15 ψοῦκ 15 Θχο] ϑἰ νον 
σοπηοογηρά. 

Ννὲ τοδά πονθνοσ οὗ ἃ ϑῆδτρ ἀϊδρυΐα 
Ὀοΐνοοη 81 Βασηδῦδβ δηὰ ὅι Ρδυϊ, ἰοδά- 
ἴῃ ἴο ἃ βδερδγδίίοῃ, δῃὰ σοηϑθαυ  }} ἴο 
ἃ οοπορηίτδίίοη οὗ ΟἿἿΥΓ δἰζθητοη ἴτοῦῃ 
115 τἰπ|Ὲὸ ἑοσγχασὰ ὕροὴ ἴῃ ρϑύβοῃ δηά 
νοῦ οἵ 81 Ρδὺ, νῇο ψἢ 91145 ψᾶ5 [6 ἢ 
“4 ςοτητησηἀδρᾷὰ ἴο ἴῃς σταος οὗ σοά᾽" ὉΥ 

2 Τῆι αἰἹεροὰ οοπέγαάϊοϊξοης Ὀεϊπεεη [δὶς δὸ- 
οουπῖ δηὰ ταὶ οὗ ὅὲ Ῥαὺὶ! νυ}} ὈῈ ἔσσί ει οοῦ» 
βἰἀοτεὰ ἰῃ κὶ 4; δες ἢ. 314. 
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{π6 (μυτοῦ, αηᾶ Ξεἴ οὔὖξ ου ἢὶ5 βϑεοοπά 
ἔτεδῖ Μ᾿ 55] ΟΠΑΤΥ ἸΟΌΓΠΟΥ. 

Ηρτε νὰ 5ῃουϊὰ οὔβοσνα ἴῃ6 σδπάουσ 
δηἃ δῦβοπος οὗ ἃ11 ρα ἐδο!ηρ ἴῃ ἴῃς 
Ἠϊβιοσίδη, Ὅ͵ΠΟ 15 ῃ6] ἃ ΌΥ 8δοπ)ὲ Ἵτ]ο5 ἴο 
ἴανο μαὰ 85 ἢὶ5β τηαΐη οὔ]θοῖ {ῃ6 ἀθ- 
᾿ΙΡεσαῖθ ΒΌΡργοϑϑίοῃ οὗ 4}1 ᾿πάϊσδιοηβ οὗ 
ἀϊβεγτεησοε Ὀεΐνψεθη δὲ δὰ] δηά οἴμοι 
ΑΡοβῖϊεβ. τοι δὲ Ῥδὺ]ς ΕΡΊ5116ὲ5. ψῈ 
βῃοι]α πόνοσ ἤᾶνα ἰηἰοττεὰ τἢς οχίβίθησα 
οὗ ἃ Ρεπηδηθηῖ βϑαρδίδίοη ἔτοτῃ ϑὲῖ Βαζ- 
ὩΔΌα5. Οη ἴῃς οἴπεσ παπᾶ ἴΠ6 ποῖϊοθ 
οὗ ἃ ρῥτγενίουβ ἀϊβεγεηςθ, Οἱ. 11. 1.32, ποῖ 
τθητ]οηοα ὈΥ 51 [κΚῸ, Ἰπάϊσαῖο5 ἃ Ρ6- 
οὐ} ΠΑ ΠΥ οὐὁὨ τοιηρογαπιθηῖ, ἢ ΨΠΘΩ 
Θἰοῖτοὰ ὈΥ ΡΘΙβοῦδὶ τηοῖϊνοβ, τ ρῃϊ ἡαίυ- 
ΤΑΪ 5516 1ῃ πὶ ογοὰ ἐδο! ρα δηὰ 
[ΟΙΏΡΟΥΔΆΓΥ Δ] ΘΔ ΈΟΙ. 

4φ 

Ἄονι ἀπηοοΐ 19 Οογίμλ, 

Α.ὮὉ. δο ΟΥ 51, ἴο Α.Ὁ. 52. . 

ΤῈ ποῖκ ἴΠ6η ἄοης 'ἰπ Αϑίὰ Μίηοσ 
15 ρΡαβεθα οὐδσ νΕΥῪ τὰρι ]γ ἴῃ τῆς Αοῖβ, 
Ὀύὺζ τ πχυδὲ πᾶνα οσσυρὶεα ἃ σοηϑι ἀογ Ὁ 6 
(ἰπ16, 1ἴ, ἃ5 5665 ρσοῦδοϊε, Ρηγγρια δηὰ 
(αϊαῖα ψεστα ΤΠ δνδηροὶζεά. [τ 15 
ονάθπς παῖ ἴῃ6 ὙΓΙΕΙ ψὰ5 ποῖ ΨΠ ἢ 
ϑ8ι Ρδ] αδἱ ἴπδὶ {ἰπ|6, Ὀὰϊ ἢ6 ποῖίϊοθς 
ΟἿ ΨΝΟΙΥ ηροτίδηϊ ροὶπὶ ΠΟ 5Πεν5 
τη4ἰ τῆς ἀδοϊδίοη οὗ {πὸ Αροβῖϊθβ, Ἵἢ, 
χΧν. 24 ἔ,, γὰβ ποῖ τεραγσγάβδα Ὁγ δῖ Ῥαι] 
ἃ5 ΔΡΡΙΙΟΔΌΪ6 ἴο ἴῃς ομ]ὰ οὗ 4 εν ]5ἢ 
τοῖο. [Ι͂ δοοογάδηςς ψ ἢ 15 ον η 
ῬΓΏΟΙΡ]6- θα τ (οσ. ᾿ἰχ. 20---22---ἢ6 
οἰτουτλοϊδο ἃ Τιποίηγ, δΒεποδίοσι ἢ ἢῚ5 
τηοϑὶ οἴδοίθης δηὰ Ὀεϊονεαὰ σοπιρδηΐοῃ. 
Αἱ ΤἸτοδβ ἴνο δοῖβ οὗ ἜἌχοθδαϊηρ ᾿ηϊογοβῖ 
τὸ τοοογάθα. Ἡΐοστο ἢσχϑι 81 Ρδῃ]', ονοα 
ΌΥ ἃ νἱβίοῃ, ἀεϊετιηϊπθα ἴὸ Ρᾶ855 ᾿πῖο 
Ευτορο: δηὰ δότε ἴοσ ἴῃ6 ἤγϑὶ τὴ ΜῈ 
ἢᾶνς ἃ ἀϊβιποῖ ᾿παϊοδίίοη οὗ [Π6 ῥρτθϑθῆςσα 
οὗ [6 ψτιῖοσ οὗ ἴπ6 ῬοοκΚ. Ηδ 5068 ἴῃ 
[πὸ ἄγδῖ ρεύβοῃ οὗ ἢἸπιβεὶζ δηα δὲ Ῥδυ}}5 
ΠΟΙΊΡΔΏΥ, δηὰ [ἢ ἰἴοθσβ ΜΠΊΟΝ ἹΠΡΙΥῪ 
αἶοβα πε ΔΟΥ δηᾶ ἃ ἀἸβι]ηρι! 56 α ρῥ]δοα 
διηοηρ ἴπεπ. “ἢ επάεανουτεά---45- 
ΒΌΓΘΟΙΪΥ ραϊπεσίηρ Οοὐ Πδὰ οδι]εὰ κε ἴο 
ὉΓΘΔΟἢ---ἶὐό οδῖηθ ἴο ϑαιηοϊηγδοία, δηά 
406 “616 ἴῃ ῬὮΠΠΙΡΡΙ οι άϊηρ σοσίδϊη ἀδγϑ." 
Οπ ἴῃς θεδπηξς οὗ ἴῃ656 5βἰδιεγθηῖβ ΡΟ 
16 δυϊῃουθῃ!ρ νὰ Ὦανε ἴο βρθᾶκ 6]56- 
ΏΕΙΟ; Πεῖα ΜῈ ἤδνα 5ΤΡΙΥ ἴο ποῖίϊςα 
ἴῃς ίαςϊ ἴῃδλξ ἴῃ6 ρδϑβοηδὶ σοῃπηθοίοῦ 
Ὀείτοοη ἰῃ6 στοῦ δηὰ δὲ Ρδι] οἡ τἢ]ϊ5 

1. Ὁρ. 2 Ὅον. 1, 12. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ. 

Οὐσεϑίοη ἰ5 ἱπεπηδι ἃ 85 ὈΘΡΊΠΠΙΠΡ δῖ. 
Ττοδβ, δπὰ Ἵδαϑηρ δ ΡΠ Πρρὶ, ἴΠς ἰδϑῖ 
ἘπῚ6 ἤδη ἴΠ6 ὑπο ῦ 5ροᾶκς ἴῃ ἴῃς ἢτοῖ 
Ῥεῖβοῦ Ὀεϊης ἱτητη θα ϊδίε Υ Ὀοίοτε ἴπ6 δσ- 
τοβῖ οὗ ϑὲ Ρδιυ] δηὰ 5115. ΤῊσ βιιρροϑιοη 
ταὶ 51: 1Κκ6 ψὰ8 ᾿ἰεΐς ἴῃ σἤαγρα οὗ [δε 
ΟΒυτοῦ ποτα ἐουηάεα 45 πιυςῇ Ἰη 115 
ἔδνουγ δῃς 15 σουτδίγ ΟΡΘΏ ἴο ΠΟ 56Π- 
οὐ οδ)]εοϊίΐοη. Οης οὔτῖς (ΘΏΔΠ), ἐνθῃ 
σοπ͵θοΐυγοβ, ἀἰβσορασαηρ 45. υ.5114] ΘΑΙ 
ἰΘ5ΕΙΔΟΩΥ ἡ, ἴπᾶὶ Β6 ΤῊΔΥ ἤᾶνα Ὀδεη ἃ 
πδῖῖνε οὗ ῬΏΠΠΡΡΙ. Αἰεσναγάς τἢς [0]- 
Ἰονὶης οἰτ65 ᾿Ἔ͵Ο νἱϑιῖϊθα ἴῃ οτάσσ: Ατὰ- 
ΡὮΙΡΟΙΙ5, Αρο]]οηΐα, ΤἬδβϑαίοηϊςα, ποτα 
85 5114] 81 Ρδὺ] γαϑ ἄχϑι αϑβδυϊεα Ὁγ ἢ]5 
σου τη, Θηνίοι5. οὗ ἢ]5 ϑισς655 ἢ 
τ1πῃ6 Οτοεκ ἴο ψῃοπὶ ΠΟΥ ΕΓ δἰ νδΥϑ 
ΟΡροβθά, δηὰ τῇς Ἵἤιεῖ ψοθθη διηοηρ, 
ὙΠΟΠῚ [ΠΟΥ υ511.4}}}7 σουηϊεα [ἢ 6]Γ οΥὐηὶ 
βἰδιηοηοδὶ σοηνοῦῖβ. διε νὰ ἢηά ἴίοΣ 
ἴη6 ἢγϑι ὕπηθ ποῖῖςα οὗ ἃ ρο] ἰς4] σἤαγρο, 
ΙΓ ΠΟΥΘΥΟΙ ννᾶ5 μοὶ δαπλ 64 Ὁγ [ἢ6 
ΤΌΪΟΙΒ οὗ [Πη6 ΟἸγ, ἀηα ἀοδ5 ποῖ ἀρρϑᾶγ ἴο 
ἢανε Ὀδθη τερθαϊθα ἴῃ οἴθοσ ρδοθβ. Αἱ 
Βετορᾶ ὄνθῇ ρύθδίου διισσθϑα δἰἰϊεπάἀ θα ἴῃς 
ΑΡοβι16᾽5 ργθδοῆϊηρ: ἀσίνεη ἔσοπὶ [6 ης6 
6 ψεηΐ ΌΥ 5ε4 ἴο Αἴῆεῃβ. ὙΠεγα Μ 6 
ἤανε οὔθ οὗ ἢ15 ῥγίης!ραὶ ἀϊβοοιγβοβ, 
ΓΟΙΊΔΥΚΔΌΪΘ ῸΣ ἔοτοθ δῃὰ Ἰηρθοηῖγ, δπὰ 
Αἶ5δο ἴοσ ἰἰ5 βίτκίης αἰβςι  Π]Αυ ν ἴο ἐ15- 
σουγθος δα ἀγοςθοα ἴο Ηθῦτονϑ, ἴο τηϊχοϑά 
σοηρτεζδίοηβ, Δηἃ ἴο τις Πμεδίμεηβ ἢ 
ΝΥ ε πιυϑβὶ 4150 ποῖβς ἴῃς σδγεΐιϊ πθθ5 οὗ (ἢδ 
Ὠιβίοδη ποῖ ἴο δχάρρεγαῖα (ἢ εοβροῖς 
οὗ (δὶ ἀϊδοουτθο; 67 σοῖο σοηνοτίοα, 
Ὀυϊ διηοηΐ ἴΠ6 ἔενν γᾶ5 ΟἿδ δεοβοσιδίθά 
ΜΠ ἢ (Π6 ΘαΙῪ ΠΙΒΊΟΙΥ οὗ ἴῃ6 ΟΠυΓΟἢ 85 
τ1ὴ6 διβὲ ΒΙ5ΟΡ ἴῃ ἴῃ τλϑίσορο δ οὗ 
116] Θοίυ 8] ου]ίαγα. 

“Ἵγγίυαζ αὐ Οργίμίλ. 

Α.Ὁ. 52; πη, ΛΝ Ίεβοῖεσ, Αηρετ, ἡΜΊΠεσ, 
Τὴ!οίαοηι δηὰ Ῥϑδίβου : ρυοῦδΌὶγ ἴῃ 
ἴ[ἢς δυϊυτηη. 

(ἢ. χνϑ!. 81 Ῥδὶὶ] δροάς ἃ Ἰοηρ {ἰπ|6, 
ν. 11, δὶ (οτγίπιῃ, ἃ ραοθ ἀδϑιπεά ἴο 
θὲ 186 ἴπια οδηΐσβ οὗ Οστεοῖκ ΟΠ γιβ δηλ, 
ΠΟΤΩὈΪΠἰηρ νΘΙῪ Ῥεου αν δἀναηίαρεβ, ἀπά 
ΟΡτεβεητηρ, 4150 βοπὶς οὗ ἴῃε τηοβὶ ἴοτ- 
ΤΑΙ ἀΔ0]6 Οὐβίδοϊθθ ἴο τῆς ἰηϊτοάιπιοιίοῃ 
Δα τον οὗ ρυτα ταὶ ρίοη. Ἡδετς, ρυ- 
βιμηρ [ῃ6 Ὀυπβίηε655 οἵ ἰεπι- τη κίπρ, ἃ5 ουΐ 
ΠΟΙ, ὑ, 3, δηὰ 85 ϑί Ρδυϊ, τ (οσ. ἰν. 

1 ΝΟ τεργεβεηῖς Ἠΐπὶ - ἃ πιαίῖϊνε οὗ Απιίΐος, 
866 Ἑυδοῦΐυβ, "Ἡ. Ἐς᾿ε11. 

5 860 ἢὶ 8, ὁ ἴδε Πήδοσμετες ἰὰ ἴῃς Αοὰς 



ΤΗΕ ΑΟΤΘ ΟΕ ΤΗΒΞ ἈΡΟΘΤΙΚΕΘ. 

ΣΖ, 816 ὈοΟΙἢ σΔγόδι] ἴο κἰδῖθ, τὴς Αροϑβίΐθ 
τηδὰς ηυϊήογουβ σοηνογίβ, ὈοΪἢ [ἐγ πᾶ 
Οατεεῖϑ; δῖ ἤγβί 45 υδι8] ργθδοῃίης ἴῃ ἴμ 6 
ΒγῃΔρΌζι6---ἃ ἰδεῖ πῇς ἢ αἀἰβροβοβ οὗ ἴῃ 6 
ΔΘΒΟΤΊΡΈΟη ἴμδὲ ἢΪ8 Τ᾿ ϊβϑίοη ψγὰβ5 δχοὶα- 
ΟΒΙΝΕΙΥ ἴο ἴῃ6 πεαίμθη, ῆο ψΈΙῸ 15 
ΡΠΠποΙρΑὶ οὐ]εοῖ---ους σψῆθη, αἱἀδὰ ὃὉγ 
5145 δηῃὰ Τιηοίῃοιιβ, ἢΘ ἰδϑιδοά (παῖ 
7655 ννδβ ἴῃς8. (ῃγιβί, μὲ γὰβ ἀγίνεη ὉΥ 
ἴῃς ἤξγοες ορροβιοπ οἵ [με 768 ἴο 
᾿βερᾶγδῖβ, ἴογ ἴῃε ἢγϑὲ {ἴτ6 ἑοπηδ}γ, ἔτοτη 
1ΠΟΙΓ σοχηταιηίοη. ὙΠΟΙΟ 15 πὸ ἱπάϊοᾶ- 
οη, ἤομψανοι, οὗ 8ῃ ἰηΐοσηδὶ αἰ ςβθηβ ἢ 
δείπεθη Ηδῦτεν δηὰ Οϑημ]α Ομ είδηβ, 
ΑΠετ εἰρβῃΐεεη τποητ]β δῃ δἰίεπηρὶ νγᾶβ 
Ἰρδάς ἴὸ ὈΠηρ ἴῃ ἴῃ6 δι βοῦν οὗ τῃς 
Ἐοτηδῃ Ῥτοοοηβαὶ, Ὀυΐ 1ζ (αἰ]εἃ 5: παν, 
ΤΥ] ΟἿΪΥ ἴο 'ποθῆβε ἴῃς ατϑακβ, ονθῃ 

[ῃ6 ὑυποοηνετῖεά, αγαίπβὲ ἴῃ6 ἰεδάδις οὗ 
1π6 ϑυπαροριθ. ϑοὴθ τῃοηῖῃ5 ΜΟΙ 
Ραϑϑβὰ ὃγ ἴΠ6 Αροϑβίϊε ἴῃ Ὄχιθηάίηρ δηὰ 
ὈυΠάϊηρ ἃρ τς ΟΒυσοῇ ; δ (θηοῆγοο τα 
δηά 81 Ραυϊ οὐβατνίης ἃ Ὠδίϊοηδὶ τί ; 
ἴθ ηςσ6 Πα ῥγοσεθάδά ἴο Ερβεδιιβ, μανίης 
Ἰαϊὰ ἤστηϊγ ἴῃς ἐουπάδιοη οὗ ἴμ6 Οῃυτοῇ 
8ΙΏΟΠΡ ἴπῈ ρθορὶβ ΌΥ νῆοπὶ [ἢ εἰν]- 
Ἰἰχαϊίοη οὗ {π6 δηοίθηϊς που], Ὀοιὴ ἴῃ 115 
ΠΟΌΪοβὶ ἀϑρεοῖβ δηᾶὰ [5 τοδὶ ρϑσιουβ 
το μάθης! 65, γᾶ5 πλοϑῖ οἰ ΘΑΥΪΎ τ ργοβθηϊοά, 

Ῥτοῦὰ (ουηῖῃ 81 Ρδὺ] σψεηΐ ἴο Ερἢ6- 
5115, Ὀμΐ δίζεσ ἃ υθῦῪ βἤοτσί βῖδαυ ὑρσγοοθοάρα 
ΌΥ (κβαγεα ἴο [δ βαί θη, ΠΘγΟ Π6 8ῖ- 
τνεα ἴῃ {ἰπ|6 ἔοσ [ἢ ἴδαϑβὶ οὗ Ῥρηϊδθοοβῖ ; 
866 ποῖδ Οἢ ζ. 2:. Ηαδ ἴδῃ τοιυτηρά 
ἴο Δηζοςῇ, ἴ15 σοτηρ οίίης [ῃ6 βϑοοηά 
ξτεδὶ τ, ἸΒΒ᾽ ΟΠΔΙΎ ᾿ΟΌΓΏΘΥ. 

. ἴὰ τἢ]5 ροπίοη οὗ ἴῃ Πἰ βίου στὰ οὔ- 
ΒΕΓνΘ ἃ 50ΔΠΙΠ655 οἱ ΠοΙΐσε5 ὉΡ ἴο [ἢ6 
ἴπαθ θη ([ἢΠ6 Ὑτιῖοσ χῖνος δὴ ἱπαϊοδύοη 
οὗ ἢ5 οὐγῇ ῥγϑβθῆςθ, δπαὰ δὴ θα Δ }}} τὸ- 
ΤΔΙΚΔ Ὁ] ἔμ] πηθ55 οὗ ποίϊοθβ ἔγοιῃ [Πα 
Ροΐπς ὑπ0} 51 Ῥδὺ]5 ἀδραιΐυτε ἔτοπι 
Ευτορθ. θυπηρ παῖ τἰπη6 Πδτρ τηυϑὶ 
ἤν Ὀεξδθῃ Τσοῃδβίδηϊ ἰηϊθγοουγβθα Ὀοί 
ῬΏΠΙΡΡΙ δπὰ Αςπαϊα. Αἶοσ τῃἷἰς γα ἢανα 
ἃ ὈΠοῖ ΞΔ ΤΥ οὗ ννῆδϊ οσουττοά οἡ {6 
ἸοῦΓΏΘΥ ὉΥ Α514 Μίποσ, ἴο (ζβεδαγθα δηά 
]επιϑαίθπι ἀπ τπεποα ἴο Απέοςῃ. 

724 72 γα Δἤίοείομα»» ὥοώγηςν. 

Α.Ὁ. 54---57. 
᾿Ετοπὶ Απιίοοῦ 81 Ῥαὺ] ταν ϑτοὰ τῃ 6 
ΟΒυτο 65 ἴῃ (ὐαϊαιία ἀπὰ Ῥῆγγρία, νἤοσα 
ἢ τηῦδῖ ἤᾶνα ρϑϑβδὰ ϑξοπὶα {ἰτη6, ποῖ 655 
ἤδη ἴῆγεα τηοηῖῆβ, πὰ τνῆοτα ἢ ὕτο- 
ὈΔΌΪΥ ἐχρετίεποεά βοπῖα οἵ {πε΄ βενεσα 

ΟΑ19 

υ]14]5 ἴο νι ἢϊο ἢ δα τεΐετβ ἸΏ 2 (ΟΥ. χὶ, 22 
--22. ὙΠδῆοθ ἢδ οσδπὶα ἴο ΕΡἤδϑι8, 
ΜὮΘΙΟ ἢδ τοιηδιηθα ἴἤχοα γεᾶσβ; ἃ τηοβὲ 
᾿πηροτίδῃξ δροοῦ Ὀοϊῇ 845 τερατὰβ τῇς 65- 
14 }Π1Ξῃτηθηΐϊ οὗ ἴῃς Οπυγοὶ ἴῃ {Π6 δαϊ]οίη- 
ἴηρ ἀϊϑιτιςῖ, αηὰ 85 βῃενηηρς ἴΠ6 οἤξεοϊ οὗ 
ἴῃς ςοηϊδοϊ οὗ ἴῃς Οοβροὶ ἢ Αϑβιδῖὶς 
ΒΌΡΘΙΒ ΠΟ. Ἡργα ψὰ μάνα δὴ δοοουηξ 
οὗ τῆς ἢτγβι πους οὐἱθυτοῖ οὗὁἨ Ποδίῃθη 
διηϊδσοηΐδτη, 56  Π5ἢ ἴῃ 115 ογρσιη, δηὰ τηὴδ- 
᾿Ἰσηδηϊ ἴῃ 115 βριπί, αἰθὴρ πχοϑῖ 5 ΠΚ- 
Ἰηοἷγ ἄοτλ ἴῃς 51:0 τηονεπηθηῖθ δ 
ῬΆΠΡΡΙ πὰ αΑἴδρηβ, δῃὰ ἴτοῃ τὸ 
σΠαγδοιοσιϑῖῖς ἱπάϊβογθησα οὗ (η6 Ἐοιϊηδη 
Ῥτοοοηβα! δἱ (οσίηίῃ; δηὰ οσουιτίηρ, 
7.8ὲ ψῆετε 18 ταῖρῃῖ θ6᾽ οχρθοῖβα, ἴῃ [6 
ΟἿ ψὨςἢ τερτγεβεηϊθὰ [86 νά ἰδηδι!- 
αἰϑῖῃ οὗ ἴῃς Εδϑβῖ. 
τότ Ερῆἤδϑβιις δὲ Ρδ}} ἀδραγίθά, δαυ]ν 

ἴῃ Μαγ, ἕογ Μαοθάοηίϊβ. Ὑθατα ἢδ τα- 
τηδΔηΘα ἃ σοηῃϑιἀεγαῦϊα [π|6, ῬτΟΡΔΟΪΥ͂ 
ἴοῦ Μὰγ ἴο Νονερεῖ, ἃ ρεποὰ οὗ 
ὙΠΊΟΩ 581 [Κα δίδίθϑ [6 ψουκ ἢ ρα Ποσαὶ 
ἴοιτη5--“ δ νεηϊ [του ρῇ (διῦλθεν) ἴΠο56 
Ῥαγῖβ, Δηα ρανε [Π6 ΠῚ το ἢ Ἔχῃοσίδιίοη," 
--ἰεπηβ τ] ἢ σοττ ϑροηα, μουγενοσ, ΝΟΎΥ 
ΟἸοβ νυ σι 81 Ῥδὺ] 5 οσσῃ νοτάς, Εομι. 
χν. 19. ΤῊΣ οχίθηϊ οὗ ἴπ6 Ἰουγηου δηὰ ἰϊβ 
οἤεοῖβ ἀγα ᾿Ἰπαϊοδϊθα ἴῃ 2 (σου πίῃ δηβ (οἢ, 
Χ. 14--:16)}, ὙΏΙΟΝ νγὰβ τι ῖθη ἀυτίηρ [Π]15 
βο]ουσ ἴῃ Μαοβαοηΐϊα, δηὰ ἴῃ Ἐοιηδηβ 
(ες. χν. 19), ψῃϊο ἢ ννὰς πτιτθη ἴῃ τῆς 
[ο]Π] ον; νὶηῖοσ. [Ιἴ τηυβδὶ ἤδνα Ὀδθη ἃ 
Ἐἰπ|6 οὗ βδνοσα ἰδθοῦγ, ΡγοΟ ΔΌΪΥ οὗ της 
114] δηὰ ουβεπηρ, θυϊ ομς ἀϊπηρ ψὨΙΟἢ 
δτεαὶ ῥγόρτεββ πλυϑὲ ἤᾶνε Ὀδεη τηδᾶδ ἴῃ 
πε οἸδηϊζαίίοη οὗ ἴδε Ομυτοῃαβ, ἀπά 
Ρτοοῖ νψὰ5 ρίνεη οὗ [ἢ ομδγδθ]ε 268] οὗ 
[ἢ 6 σσηνετίβ. 

ΤῇΘ ἴἤγθο Ὑ]ΠΪΟΥ τη ἢ5 ΕΙῈ ραϑβθα 
ἴῃ ὄτεεςα, ΠΠΙΕΗ͂Υ ἂἱ (οτγηίῃ, νἤῇοσα δῖ 
1κῈ ποίϊοο5 ἃ σοηβρίγδου οὗ ἴῃς [εγ8, 
ονης ἴο ΨὨΙΟΝ, Ἰηβιεδα οὗ ργοοδδαϊηρ ἴο 
ϑγηα, δῖ: Ῥδὺὶ τοιυστηεα ἴο Μαςβάοηϊΐϊδ, 
Α.Ὦ. 58 ΥΘΟΓΙΥ͂ ΘΑΥΙΪΥ ἴῃ [6 γρδζ. 

ΤΏΘΙῈ ἢ6 ψὰ5 τοὐοϊπεα αἱ ῬΏΠΙΡΡΙ ὈΥ͂ 
ἴ6 στοῦ οὗ [ἢ6 Αοἰϑ-σουῖδ! ηγ ποῖ 
Τιπιοίηγ, το πιῇ ΟΕ οὗ ὅι: δι} }5 
ΡΤ ΏΟΙΡΑΙ σοτηραπίουβ “ πθηϊ Ὀείΐοτε πιο," 
ἃ5 ἴῃς ὙΠῸ 5άγ8, βρεακίηρς οἵ Πἰπηβεὶ 

᾿δηὰ 81 Ραῃ], οἢ. ΧΧ. καὶ 
ΤῊ8 τηᾶκβ (6 οἷοθα οὗ ὅδ: αι} 

ΤΩ 55] ΟΠΔΤΎ ᾿ΟΌΓΠΘΥΒ. ΤῊΘ ἸΟΌΣΠΕΥ ΜὨΙΟΝ 
(οἴ ονβ δὰ 4 αἀἰβεγθηῖ ου]θςῖ. Ἧς ννᾶϑ8 
ΠΟΙ ΒΙΓΔΙΠΘα ἴῃ δρι τὶ (᾽ν. 22) ἴο ρὸ ἴο 
7εγυβαϊοπι ΜῈ ἃ σοΥδιπ οὗ “ Ὀοηάβ 
δηὰ δι] ς[οη5,) δηὰ στ ἃ ὅ1}} ΚποΥ-. 
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Ἰεᾶφε (ἢαὶ Ἦὶ38 “οουδα᾽" πουϊὰ Ὅ6 
ἴΠποτο δηϊϑῃοα, Ἑτοπὶ τἢϊ5 Ἐπ|6 τὸ [6 
δηὰ οὗ ἴῃς Βοοῖκ ἴῇς ττιῖοσ ψγὰ5 ἢ 
51 Ρδὰ]; νῈ ἤᾶνα ἢϊ5 ρεσβοηδὶ δἰθβίδί οη 
ἴο 4}} [ῃ6 νογὰβ δηά δοῖβ οὗ {6 Αροβίϊδϑ, 
ψἢ ὙΠΟ ἢδ τοπχαϊηθαὰ δἷοπο, 45 δῖ 
Ῥδυὶ βἰαῖθϑβ, δἴ ἰπ6 οοβε οὗ τῆς Αροβιὶθ β 
Ἰΐς. 866 2 Τίῃι. ἵν. σἱ. 

72ε 7οωγπόν οι Ῥλιῥῥὲ το ζεγωσαζι. 

ΑΒ. 58, ἔγοιῃ ἴῃ δηὰ οὗ Μαγοῆ ἴο 
[ὴ6 πηάἀ]ς οὗ Μᾶγ. 

Αἱ ΤἸτοᾶς ψὸ αν [πὸ τεοοσᾷ οὗ ἃ 
ΤΩΪΓΆοΪθ, δηὰ δὴ ἱπαϊοδίίοη οὗ (Πυσοὴ 
Οὔβεγνδησεβ, ὈΟΓἢ ἱπιροχίδηϊ 85 σοπλ ηρ 
ἔτοπ] δὴ δὙδ- ]Π655ὅ. Αἱ Μι]οῖυβ νὰ 
αν 1ῃ6 ΟἿΪΥ τεοογὰ οὗ 4 ἡϊβοοιγεα οὗ 
ϑὲ. Ῥδὺὶ δἀάἀγοββεὰ τὸ στορσγεδεηϊδίινεβ οὗ 
ἴῃς ΟΒτδίίδη ΟΠμυτοῦ, ἃ ϑηρυ]αγὶνγ δῖ 
ςοποϊιίοη οὗ ἢῚ5 ΠῚ 55 ΟΏΔΙΥ οΥΚ. Οἡ 
[Ὡς οσοἰποϊάδησοβ Ῥοΐῃ οἵ ἰδηριαρα δηᾶ 
οὗ τηοάδβ οὗ ᾿πουρϊ σππἢ ἴῃ Ῥϑυ]ης 
ἘΡΊ51165, 566 ὶ 8. 

Τῆς τεοθρίοη οὗ ὅὲ Ῥαὺϊ δηὰ ἢϊ5 σου)- 
Ῥδηϊοηβ δἱ [Θτβα]θ ἴγονθ ἴῃ6 5ἰσοηρ- 
εϑῖ ᾿ρῃϊ ἀροῦ [Π6 ἴτας τοϊαϊοη5 θεΐτεθῃ 
πο δηὰ τὲ Ομυτοῦ ἴῃ Ῥαϊδβίησ. 
ΤΠΟΥ ψεγ τεοοινοα ραν ὈΥ [86 ᾿γο- 
[το ; δηὰ ἰῃ ἃ ἐουτηδὶ τηδείπρ οὗ [Π6 
ΕἸάοτϑ, υπάογ ἴῃς ὑγεϑιἀθηοΥ οὗ δι [4165 
ἴῃ6. Αροϑβίὶβ, ρᾶνα ἃ ἀείδι]εαὰ δοοουηςϊ οὗ 
γγῃλὶ αοὐ δὰ ντουρῃϊ διηοηρ ἴδ6 
Οδηι 65 ὈΥ Ηἰἱἴ5 τϊηϊϑίτγ." Ορ. Ἐοπι. 
χν. 19. Ηετὰ τὰ ἢηά ἃ ἀἰϊδτίίηςϊ ποῖος 
οὗ σἤαγρθβ δηὰ ϑβιιβρίο!οη5, δι ἢ 85 ἃΓ6 
σαροδίθαϊν δυάδα ἴο ἴῃ ἴμ6 ΕΡί5:165-- 
οἤαῦρεβ τηδάθς ὉΥ 768, δυἹ θη} ποῖ 
τηοιηῦοῖς οὗὐ ἴδ6 ΟΠυτοῦ, ἔτοπιὶ ΠΟΙ 
{ΠῸῪ ἃγὰ ἀἰβι ρα ϑῃεά, χχὶ. 21, δηὰ 505- 
Ρἰείοηβ δηϊεγίδίηθαά ὈΥ ἴη6 βεπεγαὶ ὈΟΑΥ͂ 
οὗ Ηρθῦτεον Ὁ τ ϑιαηβ, ΜὴΟῸ ἃῖὸ ἤόονονοῦ 
τορτοβοηιθα ἃ5 ψ Πρ ἴο τθοθῖνα δὴ 6χ- 
Ῥἰπδιίοη οὗ 8: Ῥαυ}}5 οοηάυςῖ. Αοκπρ 
οἡ ἴδε δάνϊ!ςθ οὗ ἴπ6 ΟὉδυσγο ", ἰῃ δοοογά- 

1 ΤΊ ἰς Ὑ Ὺ βίγαηρε ἴπαὶ Ἠΐβ τεοερίίοη 5ῃου]ὰ 
Ὁ Ξροΐίκεῃ οἱ 45. οοϊὰ δηὰ τλεγεὶν ἔοττηα!. ὅὥγπι- 

ἴἢγ δπὰ ψᾶγπιὶ ἀρρτοναὶ οἵ 81 Ρδυ}5β ψουκ Γὰδ 
δια ρἢδίϊοα ἢν ἐχργεββεὰ δηὰ ργονοά. Ἀδηδη, τ Πο 
δόοπις τοὶ (᾿ ϑαϊηι Ῥαυ],᾽ Ρ. 510---513) ἴο ἢᾶνα 
δυργεβῖοά (ἢς δάνεγεςε ποιίοῃ, ἀβϑυπιεβ [μα Τκα 
ἦια5 ρίνοη ἃ [δἰβε οοἰουτίηρ ἴο ἴπε ἰγαῃβδοίίοη ; 
ἀδυς ἰῃ ἔαοϊ Ξμενίηνς ἴπαὶ τῆς δεϊηρε οἱ (ἢς 
ΟἸτἰβιίαπβ, αΑ5 τεργεβεηίεὰ ἴῃ ἴδε Αοῖβ, ὑγεσε 
«Ποτγουρ  ν ςοτάϊα!. 

83 ΤῊς οοπάιιοῖ οἵ 411 ραγίϊε5 ἴῃ {15 ἰγαηβδοϊΐοη 
ας Ὀεδη βονεσεῖὶν σεησυγεα ὉΥ ΡεΙβΟῦ5 ΠΟ πιὶρπὶ 
Ὡς ἐχρεοϊοὰ ἴὸ Ῥον ἴο {πε σοπιδίηεα δυϊπουν οὗ 
δῖ 7αἴηεβ, δῖ. Ῥαὺὶ, δὰ [δὲ Αροβιοὶῖς βυζὶ, 

ἹΝΤΕΟΘΌΓΤΙΟΝ ΤΟ 

ἅπο6 τῇ 5 οὐ Ῥτ ΠΟΙ ρ]65, ἀ ΠΟΙ͂ 
βίδιεα ἴῃ ἴῃ6 ΕΡΊ5[[65 νη ἢ ἀθαὶ βροςοιῆ 
ΟἈἸΪῪ τι Ροϊηῖβ οὗ ουϊνναγαὰ οὈβογνδηςς, 
δΔηά τηδίζοτβ οὐ ἱπάϊδεγεπος (ορΡ. Ἐσοηι. 
Χχὶν. [χουρῆουΐ πὰ 1 Οὐχ, ἰχ. 20, 23), 
[δε Αροβίϊε δαορίβα ἃ σουγβα ψῃ οι (}}7 
δαιιβῆθ ἃ 15 Οἢυγβίίδη Ὀσείῆσθη; δυΐ 
ΜὨΙοΝ, Ὀείοτα ἴῃ6 ϑενθη ἀδγς ψΠΙΟὮ ἷ 
ἀειηδηάεα ψογα σοτηρίεῖεά, Ὀτουρῃϊ Ὁροη 
ἢῖτὰ ἃ ἤεζγοε ρεογβεουοη, οτἱριπδίης τ ἢ 
Αϑίδις [ενν5 (πού Ἡεῦγεν (σιϑείδῃβ, 566 
ψ. 27) ἴθ ῥγδϑϑηΐ ἴῃ στθαῖ ὩυΏΌ ΘΙ δὲ 
ἴῃς ἰεϑῖῖναὶ, σῆο Ὀεΐηρ Ἰοϊπεὰ Ὁγ {δα 
7 ον ϑἢ ρορυΐαος ἄσον ἢϊπὶ οὐδ οὗ ἴδ6 
ΤΟΏΡ]6 δηὰ αἰϊοτηριδα ἴο Κι] ἢ. ΤῊΣ 
ἰτητηθαϊδῖα σοβυϊ ννὰ8 ἢϊ5 ἀεἰνεσαπος ΌΥ 
[η6 Ἐοπιδη ϑβοϊάϊογγ, ἰοδάϊηρ ἴο ᾿ς ἰῃ!- 
ΡΠ βοητηθηῖ δὲ (ξϑαγεα, δΔηα ἤηΔ]γ ἴο 
ἢ15 ἸΟΌΓΠΘΟΥ 85 ἃ ὈΓΒΟΠΟΙ ἴο ΕΟΙΏ6. 

Τῆγουρπουῖ [Π]5 ρᾶτὶ οὗ ἴῃς ψοτκ ἴδ6 
ὩαΙτγδῖνο 15 σοι Κα] 6 [ῸΓ ΤΠ 6 655 
δηὰ Δοσύγαου οὗ ἀδίδιϊς, πη ργαϑϑίης 4}} 
οὐ1ο5, Πούγεν σ ΒΟ ρ 08] οἡ ΟἴδοΥ Ροϊηΐ5, 
σὴ] ἢ ἃ οοὐνϊοιϊίοη οὗὨἩ τς ντίϊου 5 {π|ἢ- 
ἔπ] πο55 δηα ρδιβοηδὶ δοαιδϊηΐδηοςα ὙΠ ἢ 
[Π6 ανθηῖϊβ ΜΏΙΟΣ ἢ6 τϑοοσάς. ϑρθοϊδὶ 
Ἱτῃηροτγίδηςβ διίϊδοῃθβθ, (1) ἴο [ἢ6 τηονθ- 
τηθηῖβ οὗ [δ6 [επϑῆ ρασῖγ, ἰῇ ψῃϊοἢ ἰξ 
βῃοι ἃ Ὀ6 οὐδοσνεὰ (παῖ Ηδεῦτον (ἢ Γ5- 
τἰΔηὴ5 ἃΙ6 ἴῇ ΠῸ ΨΔΑΥ͂ ᾿πηρ]]οαῖοα, Δπηοηζς 
ΜΉΤ, ἴῃ ἰδοῖ ἴῃ6 ΑΡοϑβίϊε σουηϊεὰ ὈΥ ἴδ 
ἴΠ6 ἰαγροϑὶ ΠΌΤΩΌΘΙ οὗ ἢ]5 πηοσὶ ἀδνοῖοά 
ποηᾶς; (2) ἴο 16 5ρϑθοῖῆθβ οἵ ἴδε 
ΑΡοβί!α ἀαἀάἀτεββεά ἴο [εννβ, δηὰ ἴο σϑῆ- 
[16 Βυ]εγ5, σίνϊηρ Ὧὶ5 ον δοσουπηὶ οὗ 
ἢ]5 ῬΠΠΟΙΡΙ 65 δηὰ δοὶβ Ὀείοτε δηά αἴξος 
ἢ]5 σοηνουβίοη ; δηᾶ (2) ἴο ἴῃ6 ποῖϊςθ οὗ 
ἢΙ5 ὉΝΟ γεαγθ᾽ ΠΡ Πϑοητηθηΐ δ (ξβασοᾶ, 
ἀυπηρ ποῦ 81 ΓὺΚὲ μα διρ]ε ορροτῖ- 
[ᾺΠΠῪ ἴοσ Το] ]δοῖηρ πιδίθγα]5 ἕοσ Ὀοιἢ 
Ῥογίίοῃβ οὗ ἢ]5 σοσῖ,, 
γε μανὲ {πεπ ἃ ἀείδι! δᾶ δοσουπὶ οἵ 

ἴῃς Ἰουγηου ἴο οτηθ, νῇεσα δῖ δι] δτ- 
Ττνεα, 85 ἃ}} [ῃ6 Ὀεβδῖ σΓΟΠΟ]ΟρΡΈΓΘ ἄρτθθ, 
ἴῃ ἴῃὴ6 βρῦπρ οὗ Ὁ. ὅι. Τῆαε ἰδϑὶ ος- 
οὕττοηςα ποϊεα Ὀγ ἴἢ6 ττιϊεῦ 15 ἴῃς ἀ]5- 
ουβδίοη Ὀεΐνοοη 81 Ραμ] δηά ἴῃ εν ἢ 
Ιἰεδάδιβ αἴ Εοτῃβ, οπάϊηρ σι ἢ. δη- 
πουποσηθηΐ ἴπαὶ “τὴς καϊναίίοη οὗ σοὰ 
Μὰ5 δϑηΐ ἴο ἴῃς Οδης 65 δηὰ τπδὶ {ΠΕΥ 
ψοῦ ἃ ἤθδσ 11. 
ΤΠ Αροβιὶα τουγαϊποα δ οιῃθ ἴνο 

Μἢ0]6 γοδῦβ, ἀυσηρ σις 6 ῥσεδομοὰ 

Οἀοάεϊ ἀετοῖς Ὑἱἱὰ (5 αὐοείίοη (ΔΥ τποτε ἔαὶσὶγ ; 
δες Ὁ. 68 οἵ ἰῃς Ιηἰτοὰυοίιίοη ἴο ἰδ " (Ομ ΠπιςΏ- 
{δ|π 5ὰ. 1 Ερίίγε αυχ Εοπιαίης,᾽ 7υξὲ ρυ ]κινοῦ, 
1670. : 



ΤΗΕ ΑΓΟΤΘ ΟΕ ΤΗῈ ΑΡΟΘ5ΤΙΕ5. 

ἰῆς Οοϑροὶ σὰ δυοςθββ, 500 ἢ 485 ἢδ 
ἀδϑοσθθϑ Ἔβρθο αν ἴῃ ἴπΠ6 ἘΡΙ5116 ἴο ἴῃς 
ῬΠΠΙρρίδη5, ψτιτθη ργοῦΔΟΪΥ ἰοννατάβ [ἴῃ 8 
οἷοβε οὗ 1ἢ]15 ρεσγιοα. 

Α.Ὁ. 63, αὐοιί αγελ. 

Τῆς ὈοοΟΚκ ἤθη οἷοβοϑ;; 1 τοπηϊηδῖοβ 
τηοβῖ ΔΌΓΟΡΙΥ 1ἢ να τοδὰ 1ἴ 85 ἃ ρεῖβοῃδὶ 
ἈἰδίοΥΥ οὗ ἴῃς ΑΡροβι]ε5 ; Ὀυϊ ποῖ ΔΌΓΟΡΙΕΝΥ 
᾿ νὰ τϑδά τἴ σῖῖῃ γείθγσθησθ ἴο ἴῃς οὈ]θοὶ 
ΜΏΙΟΝ, 8ἃ5 γα ἤᾶνα 56 6ῇ, ννᾶ5 αἰἸ5Ε 100} 
ἱπ παι ἴῃ ἴῃ Ῥοριπηϊηρ. Α5 ἴδῃς 
ἄτι ροσχζίοῃ (οςῇ. 1.----χὶ.) δπάθὰ σῇ 
1ῆ6 σοτμρ εϊίοη οὐ ϑ8ὲ Ρεῖΐετβ ψοῦκ ἴῃ 
Ῥαϊαβίης, 016] Πρ ([ἢ6 Ιπ)υποίίοα (Παῖ 
1ῆ6 ΑΡροβίϊθ5 βϑῃουϊ ἃ Ὀὲ νι παβ5565 ὑηϊο 
ΟὨτσὶ ἴῃ [Θγυβαίθαι, δπὰ ἴῃ 8}} [υἀ668, 
δα ἴῃ ϑαπηδγία : 50 [ἢ]5 βεοοηα ροσίίοῃ 
τοοογάς [6 ὈῬΠΏΟΙΡΑ] ὄνθηῖβ ἴῃ 81 Ραυ]} 5 
ΟΆΓΘΟΣ ΟΥ̓ ΜΒΙΟὮ {πὸ ἰαϑὶ ρατί οὗ ἴπ6 58 Π|6 
οὔἴδτρε ν85 1611, νη ηρ ὑρΡ ἢ τῃ 6 
Ῥτεδοβίηρ οὗ ἴῃς. (οϑρεὶ ὈγΥ ἴῃ6 Αροβίὶα 
οὗ τῆς. (εηῖ ες ἴῃ ἴΠ6 οἷἵγ ψῃϊοἢ γν48 
[Ποη {π6 σορηΐσο οὗ ἴῃς ψου]α 5 "6, βοςϊαὶ 
δηὰ ρο]ςαὶ, Δηὰ Μϊοἢ, 85 διις, Ὀοίἢ 
τεργεβοηϊοα δηὰ ἀϑϑυγεα {Π6 ἐχίθηβίοη οὗ 
ΟΠ βίεπάοπι “ὑπο ἴΠ6 υἱἱοτγπχοβῖὶ Ῥᾶγίβ 
οἵ τπ6 εὐαγῆ." 

1, 45 Ἵβιοποίοροιθ βΟΠΟΓΑΪΥ ἄρτερ, 
τπ6 ἐπά οἵ {Π1]5 ὨϊβίοσΥ 58 δροιιΐ Ματσζοῇ, 
ΑὮ. 63, ἴἴ οχίθπαάβ ονεῦ ἃ ρεποὰ οὗ 
[ΙΓ γεᾶτα ἴσοπι ἴη6 Αϑοδηβίοη, [{ 15 
4150 ἴο Ὀ6 ποϊξά μὲ ἴῃ ἴπαὶ σαθ6 {Π6 6 
ταυϑῖ πᾶνα ἐοἸ] ον δὴ ᾿ηΐογναὶ οὐὗἨ 5016 
οἰχῆϊθθη τηοηΐῃ5 Ὀείοτα ἴἢ6 ουϊθυγδὶ οὗ 
16 Νετζοηίΐδη ρογβεουίίοη, οὐ τῆς τοῖἢ 
οὗ Τυἱγ, ΑῬ. ὅ.. Γῆ πηαγίγστάομ οὗ 
δὲ Ῥρίοϑυ, δ5 411 δῃοϊθηΐ δπὰ πηοβὲ Ὠηοάθτι 
Δ Ποσ 165 ἀρτοο, οσουττεα δὲ παῖ τἰπηδ ; 
δηὰ 1 ποῖ δῖ ἴπε ϑᾶτης {Ππ|6, γεῖ 5ΠΟΤΙΪΥ 
αἴϊογινασάς, 81 Ῥδὺ] κιυβοτοα ἀξδίῃ, ἃ5 ἃ 
Ἐοχηδη οἰϊίσζοη, ΌΥ ἀεσαρίίδίῖοη. Βοῖῇ 
ΑΡοϑβι165 ἀϊεά ἴῃ τμ6 ὑπ ἢ γοαῦ οὗ Νοσοβ 
τοῖρη, 2.4. Ὀείνθεη Οοἴοθεῖ, Α.Ὁ. ός, ἀπὰ 
Οεἴοῦδεοισ, α. Ὁ. 66. 

5: ΓυκΚα ρῖνεβ. ΠΟ ᾿ῃἰἰπηδίίοη ἩΠδῖονΟΣ 
8ἃ5 ἴο ἴΠ6 Ι55086 οὗ 8:1 Ραι]5 {π|4],  ὶοἢ 
ταυδῖ ἤᾶνα ἰάΚοὴ ρΐίδοθ βδοοὴ δῇεσ ἴῃ6 
ἰαϑὶ ὀνβηῖβ ὨΙΟἢ ἢς τεοογάβ. ΤΠ πιοϑί 
Πδίυγαὶ ἰπίδγθηοθ ἰ5 (πὶ ἢς Ὀτουρῆϊ ἢ15 
ψοῦκ ἴο ἃ οἷἶοδα Ὀεοίοτε ἴῃς (ταὶ; ἔου, 
αἰϊῃουρῃ τἢ6 οὐὔ͵]δοὶ νης πὲ παὰ ἴῃ 
νίαν νὰ (ΠΥ Δοσοιη 1566, 11 15 ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ 
ςοπορίνδ]α δαὶ ἢς δοιὰ πᾶνε “ἀκοὴ 
ὯΟ ποίϊςθ οὔ [ἢ6 τοϑυ]ῖ, ν ΠοΊΠοσ, 88 56 6 Π15 
οὨ ἴπε6 ψῇοϊα τοδὶ ρτοῦδῦ]ο, 1 γὰ5 δῇ 
δοαυϊίαὶ, ἰοἰονεὰ Ὁ ἰαθουτα οὗ νοὶ 
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ΜῈ δηά Ββορίίζετεα ποῖϊςθοβ ἰῇ [ἰδὲ 
ἘΡΊ51165 ; οὐ ἃ σοπαοιηπδίίοη, ψ ἢ ο ἢ ἰἶ 
ποῖ ἴπθη, γεῖ ΠΟΓΔΙΠΪΥ ΟἹ ἃ ἰδίεσ οσοᾶ- 

᾿ 50, 45 Ῥτοπουησοα πᾶ δχοουῖθα, 
ΤΏΘ ΟΠΙΥ αἰϊοσηδῖινο, δαπλτηρ [ἢ6 
Δ ΠΟΥ5ἢ1Ρ οὗ 81 [μ|Κ6, ἰ5 τῃδῖ βυρροβίοα 
ΌΥ ΒΙεοκΚ, νἱζ. [πὶ ἢδ σοηϊεπιρ]αιοὰ ἃ 
{Πἰγὰ πουκ' ; ἃ βυρρεϑβιίοη νῃϊοῆ, ἱμβουρῇὴ 
ἴῃ Οὐ ΟΡΙΠΙΟΏ ᾿ΠΔαγη 55:06, βεσνοβ ἴο 
Ὀτης οὐδ νοΥῪ οἰδατὶγ ἴῃ6 ᾿ργο ΔΌΣ ΜΕΥ 
1παὶ ἢ6 δοιὰ ἤᾶνα ντιτῖοη 1[ῃ]5 Ὀοοΐ 
αἴϊευ ἴῃς δηὰ οὗ ϑ81 Ῥαιυ]}5 16. Βυῖ 11 
15. ᾿πρτοΟῦΌΔὈΪ]ς ἴπαὶ 81 1πκ6 μου ἢᾶνο 
Ρᾶ556α ονὲεσ ἃ ποίϊος οὗ δβχίσετη ᾿ηϊογοϑῖ 
ἴο δνθσΥ ΟΠ γϑιίδῃ τοδάθυ, (ΔΓ τῆοσο ἱτ- 
Ρτοῦδθϊα 15 ἰῇ οἵἴπο δἰίθγηδίνθ, Ῥτο- 
Ροβϑὰ Ὀγ ἴποβε ψῆο ἄδην [ἢ δυιϊμπουβῃρ 
οἔϑι 1κο, ἀηὰ αδιἰγϊδυῖϊο τἢ6 ψοῦκ ἴο ἃ 
ἰδίου ΠΟΥ, ΝΟ 15 ΞΒῈΡΡΟΞΘ( ἴο ἢᾶνο ςοῃ- 
Ῥοββὰ τὲ ἢ ἃ 5εῖ ρύυτροβα οὗ οξοιτηρ οὗ 
ἰοσνδγα!ηρ ἃ τοσοηοι! !]οπηθηΐ Ὀοίνψεεη [ἢ6 
σοΠΗ οι ηρ ράτι 65 οὐ Ἡςῦτον δηᾶ (θη ]6 
ΟΠ τι δηβ΄. ϑύοἢ ἃ ντίζεῦ σου] σοσίδι ΠΥ 
ἢανα ἰουπα πο ἔδοϊ Ὀεϊίευ οδ]ουϊαϊο ἴο 
εἴδοις τπαὶ ρυγροβα ἤδη ἴπδΐῖ νῃϊς ἢ, δἱ 
[6 {ἰΠπὶ6ὰ ἀϑϑιτηθαὰ οὐ ἰἢϊβ ΠγΥροιἢ 6519, 
5 Ὁπαουθίθα!Υ δοοορίθα Ὁγ τπ6 υηίϊ- 
γοΥβ8] ΟΠυτοῦ, ἴῃς ἴδοις τπᾶῖ (ῃς6 ρτϑαῖ 
τερτεβθηϊδθνεβ οὐ σξηῖ!]α ἀπά Ηεοῦτον 
ΟἸὨ σι βι δηΠ ψορα υπϊιοὰ ὉΥ τῃ6 πηοβῖ 
Εἰογίους οἵ 41} ἀεδιῃ. 

δ4. Οοηβιάοτγαϊοη οὗ ἀϊβεγεης νον 45. 
ἴο ἴῃ 6 

ῬΙΑΝ ΑΝῸ ΟΒ]ΈΟΤ ΟΕ ΤῊΗΕῈ ΟΕΚ. 

ΤἼΘ υηϊν οὗ ρίδῃ δηὰ ἰάδηκγ οἵ οὗὔ- 
Ἶεςῖ ἱπ [Π15 νοσκ δηὰ ἴῃ ἴδε τὨἰγὰ αοβροεὶ, 
ΙΏΔΥ δ ϑϑυϊηθα [ἢ ποῖ 8ἃ5 ρτονβά, γοῖ 
ἃ5 αἰξίποιν ἱπάϊςαϊεὰ Ὁ 16 ῥτθοθάϊηρς 
δοοουηῖ. [{ 1, μΠονανοτ, ὍῈ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ 

1 ΤὮς Αροςγρβαὶ Αοἰς οϑι Ρεῖοσ δηὰ ϑι Ῥαυϊ, 
οὔ ψΒῖοἢ δὴ δοοουηῖ 15 ρσίνεη Ὁ ΗΠ] ροηίο]ά, ὁ Ν. 
Τεβί. οχίγα (αποηεπι,᾽ ρᾶτὶ 2, Ρ. 68 ἢ, νὰϑ ἃ 
ὙΟΣὶς ῬΥΟΌΔΟΪΥ Ὑυγἴο ἴο ΒΌΡΡΙΥ 4 ψαηΐϊ ψὩοΝ 
τηυβῖ ἤανε ὈδδΏ σοηοΓα  ΪΥ (εἶς Ὁγ ἴῃς ΟΠυτο ἢ, Ιξ 
ΤΏΔΥ ἤᾶνα Ῥγοϑεγνεα βοϊης ἴγαςες οἵ δὴ οἱὰ γδαϊ- 
(ἴοπ; Ὀυϊ 115 ἐχίβίδηςς δηΐ, ἃς 1 ννουἹὰ θη, ϊ5 
ἀμβέπε τεςοερίίοη, Ῥζονα [παῖ πο δοοοιιηῖ οὗ ἴῃς 
Δἴεγ ὙΔΉΘΒΟΙΟΩ5 γ)85 ἜΥΕΓ ρῸ] 5ῃ δα ὈὉγ 51 Κα. 
Τῆς βυρρεβιίοη τῃδιὶ πα σοηϊετηρ]αῖεα ςυοἢ ἃ πνοτῖς 
Τεβίβ οὔ ψηδῖ Νὰ τερασγὰ ἃ5 δὴ ἱπηροτγίεςϊ ἀρρσο- 
Βεηβίοῃ οὗ ἢΐβ τεὰὶ οὐ͵εοὶ. Β)]δεκ᾽ς ξυρσεβίοη, 
"ΕἸἰη]εϊταηρ,᾿ 8.130, μ858 Ὀδθη δοςερίεαἀ ΌΥ ΣΙΔΗΥ͂ 
οτἰἰς5 οὗ δμαίποηςς, παπιεα ὈὉῚ Μδηρο]ά ἴῃ ἃ ποῖα 
δ. ἔν Ρ. 414. Τδυβ ἴοο ΤὨΐο, “Αςἴα 5. ΤΒοπιδ, 
Ῥ. ᾿ἱν"}., αυοϊοα δηὰ ἀρρσζονεὰ Ὁγ ΗἸ σεη(εἸὰ, 4. ὦ. 

3 8δὲεε 8 ΣΙ, ου (ἣς τῆς πὰ ρ͵αος οἵ [5 Ρυδ»- 
Ἰςαιίοη οἵ ἴῃς Αοῖβ, αῃὰ ἴδε ξεοιοη ἱταπιεαϊαι εἶ 
(οἸονίηρ (815, ἢ. 323. 
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ἴο Θχδηλης ἴῆ6 βἰδιθημθηῖβ οὗ ἴἤοβε τγῆο 
ἢανα ἱπηρυρπεα Ὀοίῃ, δᾶ 1ὑ ν}}} 6 [ἢς 
ΤΟΙ Θχρεαϊθηϊ ᾿μδϑ ἢ 85 δυο ἢ [η- 
ΩΟΙΓΥ͂ ΤΊΔΥ 56σνα ἴο Ὀστίηρ οἷ ἰηῖο οἰδάγεσ 
δὶ ἴῃς στουηαάς οὐ πῇ]οῆ (ἢς οἷά, δηά, 
8ἃ5 6 416 σοηνϊηορά, [η6 ἴτὰδ δηα ΟἿΪΥ 
5Δ[Ἰ5ἰΔοῖΟΥΥ ΥἹΘῪ 15 ΠΥΤΩΪΥ Θϑι Δ Ὁ ]15ῃ66, 

ΕἸἰγδῖ, 1 πᾶ5 Ὀδοη δϑϑοσίθα ταὶ ἴῃ6 
τωδῖη οὐ]οοῖ οὗ ἴπΠ6 Ὑτὶοῦ γὰ5 ἴο νἹἱηαϊ- 
οδίθ ἴὺσγ οὔδ οσ οἵμοσ οἵ πε ἵνο οπίοῖ 
ταρταβοηίδίνο οὗ δαῦὶν (Πτϑίθηάοιι [ἢ 6 
οἰαίη ἴο τῆς ἰοσειηοδὲ ρἷδοα ἴῃ [Πς 
ΟΒυτοῆ. 

[τ 15 ἴπι6 (παΐϊ ΟἿ δἰϊοηῦοη 15 χοᾶ 
οδιεῆγ, του ρἢ ποῖ Ἔχο υϑίνεὶγ᾽, ἃροη 81 
Ῥεῖοσ ἴῃ τὴς ἤτχθι νεῖν οπδρίεοτβ, δηὰ 
ταὶ ψοσῦκβ ἀγὰ αδἰττθυϊεὰ το Εἷπι ΨΠΟἢ 
16] νῆδὶ ταϊρῃϊ Ὀ6 ὀχροοϊεα ἔτοπὶ οΠ6 
Ὀοατηρ διοἢ 84 Ὠδπ6, δηάὰ δϑ5ρεοίδ 
ἀεκιρηδῖοα ὈΥ Οὐγ ]οτὰ ἴο ἃ οἤατρε οὗ 
ΒΌΡΓΕΠΊΣ ᾿ηροτίδηςθ. Βυῖΐῖ ἰῃδι ΑΡροϑβίὶς 
Ρᾶ5565 ὙΏΟΙΙΧΥ ὁυζ οὗ οὖσ 5] ρῇῃϊ, 50. ἔδυ ἃ5 
τοραγαβ Ὦ15 ΤΏ βρεοϊδὶ ψόσκ, αἵ [Π6 ο]056 
οὗ τὴ6 τε ἢ οπμαρῖοτ. Νὸ ποῖίϊςθ 15 ἴἌΚθη 
οὗ Πὶ5. Ῥρύδϑθεπος δηᾶ Ἴοϊτηδηάϊηρ δὺ- 
[ΠΟΤ ἢ ΟἸΠ65 δηἃ οὐ Οσοδβίουβ ΙΠΟΓΟ 
ΟΥ ͵ε85 αἰβειη ιν ἱππ τη ὈΥ ΘΑΙΥ 
τΙοΓ5, Δηα ὈΥ ρᾶβϑᾶρθϑ 'η δὲ Ρδι}᾽5 ΕΡΙ5- 
τἰε5. πε 5ῃουϊά ποῖ ἢᾶνε ᾿ηξειτεὰ ἔτοπὶ 
[π|5 θοοκ τῃαϊῖ 8: Ῥεῖοσ νψὰς σοηοεζηδά 
ψἱ ἢ ταπϑδοιοης ἢ Απίαςῇ, Οοχπίῆῃ, ΟΣ 
ἙἘοπιοἶ, οὐ ἴτἴῆαί ἣ6 τοιτηϊηδίθα ἢὶς ΠΠ6, 
Δοσοσάϊηρ ἴο οὐγ [οὐ δ Δηπουποειηθηῖ ἴῃ 
σι ]ομ ̓ς σοβρεϊ, Ὀγ πιατίγγάοση. ἮΠαῖ- 
νοῦ (ἢ6 οὐ]εοὶ οὗ ἴῃς ττίϊοσ τὶρῃς Ὀς, 
ἀϊ σΘΙΔΙΉΥ οουἱὰ ποῖ Ὀς ἴο δβϑϑοτῖ ἴῃ 6 
ΒΌΡΓΟΠΊΔΟΥ οὗ δῖ Ρεῖοσ, ψῆο οἡ ἴδ ΟΠΪΥ͂ 
Οσοδϑοη ποίϊςεὰ 46 γ ἴῆ6 12τἢ οπαρῖοσ 
ΟΟΟΌΡΙ65 ἃ Ῥχγοιηϊηθηῖ, Ὀυϊ 51}}} συ θοτά!- 
Ὡᾶῖα Ροβιίίΐοῃ ἴῃ σοϊῃρασγίθδοη ἢ 8ὲ 
]αε5. ὅ66 Ὠοΐ68 Οὔ (ἢ. χν. 7, 19. 

51 Ραυ], ἴξ 5 ἴππιϑ, 115 ἃ Ιαγροῦ ρογίίοη 
οὗ ἴῆς. ὈοΟΚ, Ὀυϊ Ὠδὰ ἴτ᾽ ὕδϑη ἴῃ ᾿ηΐθη- 
ἴοη οὗ {Π6 νι ῖογ ἴο 8εῖ ἢλτη ἰοτῇ 85 ἴῃ 6 
οπιεῖ τορτγεβοηίδενε οὗ ἴῃς ΟΠυτοῆ, δα 
νου ποῖ μάνα οὐτθα ἴο τεοογὰ τἢρ 
Ἰοης 561165 οὗ {π|4]5, ἰαῦουΐβ, δῃηὰ βυῆοτι- 

1 81 Βασπαραβ, ϑίορῃεπ, δπὰ ῬὮὨΠΙΡ ἀο σου 
ὙΠ ΙΟἢ ἢᾶνς ἱπιροτίαπι Ὀεδγίηρε ὕροη ἴδ εἐχίθη- 
βίοῃ οὔῃς (μυτςοὴ δπὰ ἴῃς (αἰ πηδηϊ οἴου 1,ογὰἷς 
ἰη)υποιίοη, εἰ γ οοπηῃ]εἰϊην, οὐ ἐνεη ργεοεάϊηρ 
ἴδ νοις οἵ ὅὃι Ρεῖίεν. 

5 Τῇ ῥσέξεῃοο οἵ θὲ Ρεῖοσ δἱ οτζης, ποῖ πον- 
ἐνεσ Ὀείοτε {πε τίνα! οὗ δὲ Ραυϊ, τεβῖβ ὕροῦ τῃς 
δἰτοηρσεβκί ἀποίςηϊ ἰδοι πΟΠΥ, ΟἸςπι. Ε.. ᾿τοπίξυς, 
θιίοη. Οοσ., ἃς. ; δΔηβ 15 πιαϊπίαἰηοὰ Ὀγ Ἠ!Ιρεη- 
φεἰὰ Ὀοιὴ ἰῃ ἢἰ5 ' Ζεί9Ο ΠΕ, 1872, Ῥ. 349 ἴ., απὰ 
ἐδ Ὠὶς 'Εἰηϊεϊϊμηρ.᾽ 

ἹΝΤΕΟΏΠΟΓΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἱπρβ ἴο ψῃϊοἢ τῃἢ6 ΑΡροϑβίΐα Ὠἰπιβεῖζ Ὀδαῖς 
ὙΠη655, 2 Ο(ΟΥ. χὶ. 22---λὴ. ΤΠ οπιΐς- 
805 ἸὩΔῪ ἴο ἃ ρτεαῖ ὄχίθηϊ Ὀ6 δοσουηϊοά 
ἴου ὉΥ ἴπΠ6 νοῦ 5 παῦϊῖϊ οὗ δνοϊαϊηνρ 
Τοροτ οη5, ἃ παῖς ψὩ]ΟὮ 1η τ 6 6856 οὗ 
ϑὲ [κο 5 Οοβραὶ ἢᾶ5 Ὀδδη ἰοιτηθα ἢϊ5 
ϑρατηρηθθθ, «δραγεαρξοζ᾽; ὉὈυϊ 5υςὴ 
ΟΠ 551 005, ἱποϊυάϊηρ τῇ6 ψ6]1-Δυ 6 ηΠ- 
οδἴεα δηὰ ᾿πάθοά υπαϊϑρυϊοα πηαγιγτάοτῃ 
οὗ 81: Ραυ], ννου]ὰ Ὀδ ἱησοποσίναῦ!α πδὰ 
[Ὡ6 ντίϊοτ, ΨΏΘΙΠΟΥΙ ἃ σΟΠΙΘΙΠΙΡΟΓΔΙῪ ΟΥ̓ 
ποῖ, Ὀδοη ἱπηδυσηςσοα ΒΥ ἴῃς πγοῖῖνα δἷ- 
τηρυϊεὰ ἴο Ὠἰπλ οὐ ἢ 15 Πγροῖῃα5:8. 

Οεγίδιηϊγ τ οουὰ ποῖ ἤᾶνα δθη τῆς 
οὔ]οοῖ οὐ ἴῃς ὙΠΙΟΙ ἴο ρῖνα ἃ σοπηρϊεῖς 
νον οὗ [Π6 ρτοσδεάϊηρϑβ οὗ ἴ[πΠ6 Αροϑίοϊ]!ς 
θοάγ, γῇῆο ἀο ποῖ σοτης Ὀείοτε τ.5 ἴῃ 
[ΠΕΣ ΤΟΙ] οοῦνα σϑρϑοῖν αἴοσ ἴῃ 6 ἴηστο- 
ἀυσίοτγ οσδαρίοτϑ. 

11 Ὧ45 ὨονΘΥΘΙ Ὀδοη συρροσιοα τἢδὶ 
ἱπαοροη εν οὗ ἴη6 Ῥστογηίηεησα ρίνθῃ 
ἴο ἴῆς δεῖς οὗ εοἰἴοῦ Αροβίςε, ἃ ἀϊς!ης- 
ἔννε ἴγρε οὗἨ ἀοοίπηθ, δοοοσζάϊηρ, ἴο β80πὴ6 
Ρεισηθ, δοσοτάϊηρ ἴο οἴπεοιβ Ῥαυΐηο, ἰ5 
τορτοϑοηϊθα τπτουρποῦῖς τῃ6 ῬοΟΚ. Α5 
ἴο ἴῃ ἔοττηοσ [ἃ 15. σογίδίη πὶ ἴἢ6 ἀοο- 
{Π1ὴ6 15 Ἰάθηῖςοαὶ ἢ {παὶ πῃ ἢ γα δηά 
τηοϑὲ {ΠΥ ἐχργεββδοὰ ἴῃ ἴῃς ΕΡι5ῖ]6ς οὗ 
δὲ Ρεῖθσ, Ἔϑρθοῖδ}ν ἴῃ ἴθ ἢχϑι ; Ὀυϊ, ἃ5 
οὔο5 ῆο πηρυρῃ ἴἢ6 δυο πο γ οὗ 
Ὀοτ Ε ῬΙ51165 ἢᾶνε οἰδαγὶγ βδῃθννη", ἴῃς ἄος- 
1ΠηΔ8] 5βυϑίθτῃ ἴῃ Ὀυ ΟΡ] 6 δηὰ ἴῃ ἀεῖδιὶ 9οὲ 
ἴοσι ἢ τη τπαῖ ΕΡΙ51]6 15 1Ἰὴ οἰοβοϑδί ἢδτ- 
ΙΏΟΩΥ ἢ 81 Ρδι}}5, αἰβοτηρ ἴστοπι [ἴ 
ΟἿΪΥ ἴῃ ἔοττη δηὰ δχίθηϊ, ΟΥ 1ηὴ τείδγοποῦ 
ἴο 5ρ6εἶδὶ οἰγουτηδίδηςθβ. Υἥ 6 ΤΥ δεςθρὶ 
ἴη6 τἀϑ! ΠΟΥ οὗ δάνοσγβθ οὐ05 ἴὸ ἴδε 
ἴδλοϊ οὗ ἴῃς ἀοςῖηης Ὀοΐηρ τ ῃαϊ [ΠΟῪ (ο8]} 
Ῥειτίπο, ψιποὶι δάτα τ ηρ, ΔῺΥ ἰηίεσεηςς 
85 ἴο ἴ{Π6 ψτίτετ᾽5 ἰη οι οη5. Οπα {πὶηρ 
15. σοτίδίῃ. ὍὙΠο τοϊαϊίοη Ὀοίνθοη ἴῃ 
Ηερτγεν, Ηδ]]δηϊβῖῖο, δηά Οδπηῖ!]α ἐοη- 
γνοσίβ ἰῃ [Π15 ὈΟΟΚ 15 Ῥγδο βου [ἢς 58Ππ|ς 
8ἃ5 ἴδὶ ΒΟ ἢ να βπὰ ἴῃ ἴῃς ΕΡΙ51:165 οὗ 
δὲ Ραμ, δηᾷ δβρθοῖδν ἴῃ ἴποβα δά- 
ἀτγοββϑά ἴο ἴῃ Ἐοιηδηβ δπὰ (ουητῃ!δη. 
Τῆς Ηδοῦγενβ ψοτῈ ἴῃ 81} ο8565 ἴἢ6 ἤγϑϊ 
οὈ͵εδοῖὶς οὗ Αροβίοϊις ργεδοδὶηρ, ἰῆς 
(σεητ 65 Ὀεσαῖης ΠΏ ἃ ΓΘ γεαῖθ ΕΥ̓͂ 
ἴατ ἴη6 ποδὶ πυπιότουβ ἃπᾶ ἴῃς πιοιῖ 
1η8υεητ141 Ροτγίοη οὗ ἴη6 αηοα Ο υτοῖι. 

Ν ΝΣ δὺς ἡ μδη Ἔρις οὐ [ὑκς ἵν. τό, ἴῃ τδς 
Ῥτγεσδαϊηρ νοϊυπις οἵἁ [ἢ 5 ΠΟΥ ΘΠ ΔΥΥ, Ὁ. 341. 

3 ὅες ἐβρεςοΐδ! γ ΗἸρεπίο]ὰ ἴῃ 86 "Ζει ἐμ πΝ 
ἐὰν νἱ55. Τποοϊορὶς, 1873, Ρ. 465, ἂἃς., ἀπά ἰδ τῃς 
δδῖὴθ ρεγοάϊςδὶ ἰοσ 1874. δῇ διίϊοϊῖς ὮὉῪ ϑουίοι 
οὐ ἴῃε ἀερεπάσπος οἵ τ Ῥεῖες προ ἴδς Ἐρίσι]ς ὸ 
(ὃς Ἀοπιδιηδ, Ρ. 369 ἔ. 



ΤΗΕ ΑΓΤΘ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΘΤΙΕ5. 

Αρδΐη, δβ ἴο ἴδε Ῥδυ]πε οπδγδοίεσ. 
ϑυςῇ ἃ ομαγδοίες ἴδεσε ἰ5 ἔγοτῃ ἔχοι ἴο 
ἰαϑῖ, 45 πάθε ἴοτα τῦδὲ πθροὰβ Ὀὲ 
ἰῃ ἃ ΜΟΙΚ ΟσΟΥΔΙΩΪΥ ντῖοη ΌΥ 4 οοπι- 
Ρᾶπίοῃ, ΟΥ, 845 8}} δάτιϊῖ, ἃ (ο]}οννοσ οὗ (ῃ6 
Αροβιεὶς οὗ τς σεπῆϊεθ. Νῆε πὰ δὲ 
ἀοοσίπηθ, οὐ ψπιοῖ 8ὲ δὶ} ἰδ! ἃ τηοϑβῖ 
βρθοίδὶ ϑἴγεβϑ, βίδις ἃ 1 δ οὐνῖὶ ῬΘΟΌΪΙΑΣ 
ΡΠΓΑΒΘΟΪΟΩΥ͂ ἰῇ ἴδῈ ἢτθὶ ἀϊδοουσγθα δά- 
ἀτεββεα Ὁγ Πίηι ἴο ἃ τηϊχθά σοηρτερϑίίοη, 
οἷν, χίϊ!. 48, 29. Βυϊῖ 11 ἰ5 Θαυδ!ν οοτίδίη 
ἴπαἰ ἀοοίτηδ)] ϑβἰδίειηθηϊβ, 5ΡΘΟΙΔ}}Υ οΠᾶ- 
ταςοϊογιβς οὗ 81 Ρδι], ἀο ποῖ οςουργ ἃ 
Ῥτοιηϊπεηῖ, πλυςἢ 1685 8Δη Ἔχοϊιϑῖνα ρἷδςα. 
ΤΠ6 ποίϊοθ5 ἅτ ἔτ οτὰ δοαγηρ οὐἵ τη 6 
Ἰυάριιοηῖϊ οὗ Πα Πποτἦ νῃο Πεϊὰ {παῖ τῆς 
τοαῖη οὔ͵οος οὗ ἴμε Αοίβ 15 ἴο βεῖ δε Ἂς 
τῆς δΔυι Ποσῖν οἵ της [νυ ; Ὑ Πεγθᾶς ἴῃς ΟὈ- 
βεσνδῆςθ οἱ Ῥυγεὶγ 654] δηδοϊτηθηῖβ ὈΥ 
Ἡδῦτονβ 15 σοχημηθπαεα ὈΥ 8ὲ Ραϑυ] 8 
οὗν Ἔχδιρίθ, ἰθ δοοογάδηςσο ΨΠ ἢ ἢ] 
ῬΓΠΟΙΡΙ65 ἀηα ῥγδοίίοσα 45 5ἰδϊεα ἴὴ ἴπ6 
ἘΡΊ 5:15. ἴἰο ἰδῆς Κοιῆαηβ, (αϊδίίδηβ, δηὰ 
ΟοΥπιπίδῃβ. ΤὮε τοδοῃίηρ οἵ ἴΠ6 Αςἰβ 15 
τ[Ὠτουρῃουξ ἴῃ μάγλοην ἢ Π6 ἘΡΊ 5165, 
Ῥυϊ οοτίαϊηἷν ποῖ ἴῃ οοῃιγδαϊ!ϑηποίοη ἴο 
Πδὶ οὗ ἰῃς Τ ψεϊνα. 

Μοτε ρῥἰδυβὶῦϊα 15 ἴῃ6 ροβι(ἰοῃ ἰδίου 
δάορίεα Ὁγ ΗΙρεπίε] ἃ, δηα, ἢ ϑοπὶς 
τηοαϊδοδίίοηϑ, πλδ δ] ηθα ὈΥ οἵποσ (οσ- 
ΤΩΔῊ ΟΥ.5. ὙΠΕΥ τορτεβεηῖζ ἴῃ6 ψοσκΚ 
85 ᾿τὶ (ἐπ ἢ τὴ6 ἜΧρταθ5 ἰηϊθητοη οὗ 
Ῥτονίηρ ἃ 5 Ὀϑίδηϊ 4] ὑηὙ οἵ ἀοοίτης 
Ὀεΐνεοη ἴῃ6 ἵἴπτοὸ Αροϑβῖϊθβ. Νον κε δά- 
ταῖς, ἱπάθθα ννὰὲ ἰᾶὰῪ βρεοῖϊδὶ ϑίγθϑθ ὑροῇ 
ἴῃς (Δεῖ, {πμαῖ, ν᾿ Ποῖθοσ Ἰηϊθης οὶ] οσ Ὡοῖ, 
(15. 15 [6 5ἴστοηρ ἱπιργεβϑϑίοῃ τηδάθ ὈΥ͂ 
{πε νόοῦκ. Ὑμαῖ ΓΠΕΟΙΥ ἱπάθοὰ ῥγονεϑ 
[)6 ἰδεῖ, διὰ αἰϊοϑῖβ (ἢ6 ἴοσοθ οὗ [ῃ6 
ἱπηρτοϑϑίοθ. [ἰ ἰ5 σεσγίδίη {μαΐ [6 Ψ το Γ 
βἰαπάβ. Ὀδίοσα ι15 ἃ5. οπὲ Ψῇο Ἰοοκεά ου 
Ῥοιῇ ΑΡοϑβε]δ5 ψιῖῖῃ δα] Γενοῦθηοα; 54} 
ὯΟ αϊβέετγεηος ἴῃ ΤΠ ΕΙΣ ῥχίης!ρ168 οὐ Ἰοδοἢ- 
ἴηρ; δῃά Κηον καῖ, ἔατ το ορροβίῃρ, ου 
[ἢ πηοϑῖ ΠΟ Δ] οσοδβίοηϑβ (566 οἢ. χν. 7) 
[6 οὔς βυρροτῖεα 6 οἴπεσ. ὙΠΟ͵Ο ἃγὰ 
οἔἴοουγεε ἀϊετεηϊ ᾶγβ οἱ δοσουπίίηρ (οΥ 
(15 ἰαςῖ, Ομ 15 παῖ, Ὀεϊηρ υ6 ἀᾶτα 
οδ ψνκὶε ἀϊνεγρεπος, ὨΔῪ πιοσε, οὗ ἃ ΡΟϑ!- 
ἔἶνε δηϊδροηΐδπὶ δεῖννεθῃ {πὶ ῬΑΓῪ ΪΏ 
τῆς Ομμτοῦ νῃϊοἢ δαἀπῃεσεὰ ἴὸ ἴῃ6 οτί- 
Εἰμαὶ ἰεδοπίηρ οὗ ἴπ6 ΤΙ νεῖνε, 5ρες δ! } 
τερτγεβεηῖθα Ὁγ 81 Ρείεσγ, δῃὰ {π6 ἰδυρεῦ, 
πὰ ἴῃ τς ἐπα ρεπεγα Υ ἀοπηηδηΐϊ ΑΓ 
(οτιθὶ δηὰ ἀδθνεϊορεά υπάον δὲ Ρδυ  β 

1. ὅεεβϑοη (ἣς Ὠίξοουγεοες ἰῃ ἴμε Αοἷδ, Ὁ. 539. 
8 δεε ἢ. 31). 

Ἅναὺ ΤαΩ.---Ν οἱ. ῃ, 
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ξυϊάαηςο, ἴῃς δυῖΐθοῦ ντοῖθ {π|5 Βοοκ 
ψ ἃ ἀοἰϊθεσγαῖθ ἰηϊθηϊίοη οὗ οἤδοϊης 
4}} ἰγᾶςθ8 οὗ ἃ ίδοϊ 50 αἰβρύδοἊθῖι ἴο ἴῃς 
ΟΒυτοῦ δηά 50 τερυρηδηΐ ἴο ἰδ (δα ηρϑ5 
οὗ (Ομ τιβείδηβ. ΤΙΝ νιον τοϑὶβ ΏΟΪΥ οἡ 
ἴδε αἰϊερεὰ οοπιτδάϊοϊϊοη Ὀεῦνθθη Αοῖβ 
οοἢ. ἰχ,., χν. ἀπ 81 δι} 5 βίδιοηθηΐῖβ ἴῃ 
Ο 81]. 1. δῃηὰ "3. ΝοΥ͂ ἃ οομηραγβοη οὗ 
ἴτῃ656 δοσοουηῖβ ὈὉτηρΒ οὐἱ ἀἰδιϊηογ σοτ- 
ἴδῃ ροϊηΐβ οὗ αἰβδγεηος ψὩϊοἢ ἀειπδηά 
οοῃϑδιἀογαῦοπ, Ὀυῖϊ, νὶ ἢ ποὶ 1655 ἀἸϑιιηοῖ- 
Ὧ655, ΡΟΙηΐ5 οὗ 50 5ίδητα] ἀρτθοσηθηΐ, 

ΕἸἰτϑί 85 ἴο ἴῃς {πιὸ οὗ ἴῃς ἢχβὶ νἱϑδὶῖ 
ἴὸ επιβαϊθθ. 81 [Κ6, οἢ. ΙΧ. 23, 5805 
““αἴζτεῦ ἴπδὶ τῆδὴνγ ἀδγς ψοσο {16]16α." 
Ιῃ ΟΕ ραββϑᾶρθθ [ἢ18 ὄὌχργϑβϑβίοη ὅ6- 
ποῖο9 ἃ ρετὶοα οὗ οοῃδίἀθγαῦ]α ἰδηρίῃ, 
5866 ἰοοἴποϊε᾽, 81 Ρδὺϊ ἤεῖέ βᾶγβ ἴῆσθα 
γεξδγβ, σουδ ἃ ΦΑΓῚ σοϊησϊάδηςθ, δηὰ 
ἃ5 σεγίδίηὶν υπααεισιιεά, 

Νοχὶ 845 ἴο (πΠῈ ον͵]εςϊ δῃὰ τοϑϑυ]ῖβ οὗ 
16 νῖϑ!:, 81 [κα (1Χ. 26) Ξ' τ Ρ]ν ϑἴδίθβ 
τ[ἢδὲ 541 ψϑηΐ ἃρ ἴο [ἐγ βδίθῃ. δὲ Ῥδυὶ 
(( 4]. 1. 18) δαγ5 ἴῃς ἢ6 ψεηϊ ὉΡ ποτα 
ψ] τ [Π6 ΘΧΡτδ55 οὐὔ͵εοὶ οὗ σοηβυμίηρ 58 
Ῥεΐεῦ; ἴ6 ψνοτὰ ψῃιοῇ ἢδ 0.865 (ἱστορή- 
σαι) Οσουῦα ἴῃ ΠΟ Οἴδεῦ ράᾶββαρε οἵ ἴῃ6 
Νεν Ταβίδτηθηῖ, δηα Ἰτωρ]165 δύ ῬΏΟΥΘ 
τη τοῖα βεοίηρ ἢ 

Ηδρδτο ννὸ ἢπά δὴ ᾿Ἰηἀϊοδίίοη, ἢ ν}}]} 
6 ςοττοδοταίεα Ὀγν ΠιγΠοΥ ἰηαχυίγυ, τῇδ 
δὲ [κα ποίϊοοα ἴμοβα ἴδοῖβ ΟἿΪΥ ψὨΙΟΐ 
ΨΌΓΟ πλαϊῖοτς οὗ ρυ ]1ς ποϊογ ον, ἤθτθαβ 
δὲ δὰ} βυρρ]165 τ 6 τηοίΐϊνεξ δηά ἔδα]ηρβ 
Όγ ΜΏΙΟΝ 6 85 δεϊιδῖθα. 

8. Γὺκς τἈ6η ἴ6}}5 υ5 τπαΐ 851 Ῥ81} νγᾶβ 
ποῖ τεςεϊνεά δἱ ἢγϑι Ὀγ πε αἰβοιρίθβ, ἈΠῸ 
ΨΘΓΟ ΠΔΙΌΓΔΙΪΥ 5 5ρ]ςῖου 5 οὗ [6 πον σου- 
νοτῖ, θεϑῖ ΚΟ 85 ἴῃς ἤσσοα ρογβθοιῖοσ, 
ὉΠῚ1 ἢς νᾶ58 Ὀτουρῆς ἴο ἴῃς ΑΡροϑβί]65 ὉΥ͂ 
ΒατγηδΌΔ5. 

51: Ρδὺ] [6}}5 υ5 ταὶ ἢ6 νψὰβ τϑοεϊνοά 
Ὀγ 81 Ρείεσ, αηά δροάς νὰ πἰπι δίϊεοη 
ἄἀδγβ; πρὸς αὐτόν, αῤμά ἐμρι, 858 ἴῃς Ν υ]- 

1 Ἐὸοὸσς ἰῆς ὑξᾶρς οὗ ἱκανὸς ἰῃ ἴῃς Ν. Τ., 566 
Οείπηπι, "Ἶ.οχ. ΝΟ Τ᾽ .. νυν. ἴΙῃ τείογοωςς ἴο ᾿ἴϊπιδ 
“αἴ ἐμ, ταί ἰσγισμπι, ἃς. Ἐΐεῖς ἱκαναὶ ἡμέραι 88 
εἰφαννῆοῦα ἐπ ρ] 15 ἃ οομβί ἀογδΌ ]ς τἰπι6. Τῆς {ἰπ|6 
ἴῃ 81 [λικε᾿5 σἰδίεπιεηὶ ἱπεϊυὰςϑ (1) (ἢ ς ῬγεδοπίηΣ 
οὐ ἀεοϊαταιϊίοη μας [εθὺ5 ψὰβ (6 ὅϑοη οἵ Οσοά, 
(2) ἃ ρεήηοὰ ἀυτγίησ νν.ϊοἢ 81 Ῥδὺϊ νυᾶς 5γεηρίἢ- 
ἐπεά, ἀπὰ (3) ἃ οοπείἀεγαθὶς {ἶπιε σρεηϊ ἱπ ῥγου- 
ἱπρ 1Πῖ 7εϑὺ5 τνὰ5 ἴἴ ἵἴπις Μεβϑίδἢ. 

[Ὡ τείεγοπος ἴο ρἷαςος [Πϊ5 σογὰ ἀδηοίοδς οδγθ. 
ἴυϊ ᾿Ἰηνοϑιραῦου ; ; ἰη τείογοηος ἴο. ἃ ποῖ 
1ε55 φασείι! ἱπααίΥ ἱπῖο τῃεἰγ Ἵμαγαςίες, οἵ {πεὶς 
Κυονήδϊρε οἵ ἐτν τὰ ἰηϊεγεδίίηρ ἴο ἴῃς ἱπααυΐτες. 
Οτίλπι, Ἔχ. Ν ἀλη θαι ουῦας Αἰ νὴ τοι ΟΟΩ» 
ζῶο τοσδοΐησ, 

Ὑ 
- 
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δαῖο ΠΟΙΤΘΟΙΪ τοηοῖβ (ἢε Θχργθϑϑίοῃ, 
ὙΠΙΟἢ Οσσυτα Ὀυϊ 56] ἀοπΊ, αἰνναγβ ἴῃ ἴῃ 6 
Β6η56 Οὗ οἷοβα ῬΘΊβοδὶ ἱπ ΕΓ ΟΌΓΘΘ, ἤΘΙΘ 
ῬτοῦαὈΪγ τηδαπὶηρ ἴμαῖ ἢ6 ννὰ5 ϑῖ Ῥεῖεγ 5 
δυεϑῖ, ΟΥ ῬοΟΞ510|γ [παῖ ἢα δϑοάβ σῇ δῖ 
Ῥοῖοσ ἴθ ἰῃῆς ἤουβε οὗ Ματζυ, 56εε Ἵἢ. χὶὶ. 
12, ΜΏδη ὈοΪῃ ΑΡροϑί]ο5 τδῪ πᾶνε ὈδΘη 
ΤΟΟΘΙν α 85 ριιοϑίβ οἵ 6 (μῃυτοῆ. 

Τῆς ἀϊθβεγοποθ ἤεδσα 15 δίπκιηρ, δυΐῖ 1 
[6115 ἴῃ τῆς Ἔχαςιν ορροβίίε ἀϊτεοιίοη ἴο 
ἴπαι γΡοϊηϊεα ουὖἱ Ὀγ ἴῃ6 ὨΥΡοΟΙΠ 6515 ΠΟΥ 
ἴῃ ᾳισδϑδῦοη. 81 1Κ6 αἰοης [6}15. ι.5 οὗ 
ςοἰάῃ658 δηὰ δειγαηρεπηθηΐ οἡ ἴἢ6 ρατῖ οὗ 
ἀἰβεὶρ]65, ἀπὰ οὗ μοϑιϊδίίοη οὐ ἴῃς ρατί οὗ 
Αροβῖῖϊεβ. 81 Ῥδὺϊ 51 ρ165 ουἱ 81 Ρεῖοσ 
848 ἴῃ6 Αροβίίε ῃοιῃ πα σδπΊα ἴο σοηδβαῖ, 
δης νι ν ἤοτῃ ἢ Ὠδα σοηδαθδηῖ 4) ἰηϊεῦ- 
σουγδο; Π6 δίοῃθ Ὡδηγχθ5 δῖ [αηθϑ, ἴῃ 6 
Ὀτοίῃοσ οὗ (6 Τιοτὰ, οἡ ἴἰαὶ Οσςδϑιοῇ, 
ἴπι5 Ὀσπηρίηρ ἰηἴο ῥτγοιηίπεηοας ἴῃ ἴνο 
τορτγοβεηΐδινα οἵ ἴῃ 6 ρῥαῦί!ε5 ἀϑϑδυτηθα ἴο 
Ὀ6 δπίαψχοηϊδιὶς ἴο 81 Ρδι}, 51 [δπη65 οὗ 
{π6 Ηδῦτονν ΟἨ τ βιδηβ δ [Θγυβαί δι, δῖ 
Ρεῖοσ οὗ τῆς Τ ψεῖνα. 

Τῆς 5ἰδιθπχθηῖ ἴῃ Οὐ]. ἱ. 22 δυ ἀθηγ 
ΔΌΡ[165 ἴο ἴῃε ται οηβ Ὀεῦννθοη 81 Ῥδὰὶ 
δηὰ τε Ομυτγοθοβ οὗ ἄρα Ὀείοτε δηά 
Δίου 5 νἱϑὶῖ. Ηε ψδ5 ποῖ δὲ ἢτϑὶ ΚῆοΟΨῃ 
ἴο θη ὈΥ Ρϑῦβοῃ, Ὀυϊ ΜΉΘ τΠ6γ Ἰεαγηθὰ 
νῆδὶ ἢ6 Πδὰ ἄοῃο, ἴΠ6Υ τϑοεϊνθα ἢ15 ἴδ 5ι1- 
ΤΊΏΟΩΥ δηά “ρἰοτιπεά σοά" ἴῃ ἢ. ὍΠΙ5 
βἰδίθιηθηῖ 15 65: ἐχρίδπθα ὈΥ σαίθγομοθ 
ἴο Αοἰϑ ᾿ἰχ. 29, 30. 

ΘΊΓΩΙΪΑΥ ΤΟΙ ΔΙ κ8 ΔΡΡΪΥ ἴο ἴῃ πεοχὶ νἱϑὶξ 
οὔ 81 Ρδὺὺὶ ἴἰο [Θγυβαίθτη τεσογάβα ΌΥ ἴῃς 
ΑΡοβίϊς (Ὁ 4]. 11. σ ἢ). Ηε ρᾶβ58ὲ5 ουδῦ 
ἴδλὶ νἱϑὶξ ψῃῖο ἢ 15 Ὀχιογ ποῖσε 1η 
ἴῃς οἰδνθηῖῃ δπὰ νεῖ ἢ σμαρίεσα οὗ [6 
Αοἴθ, ἃ5 ποῖ Ῥεδῆηρ Ὁρορ ἢ 15 ᾿ΠΓη6- 
ἀϊαϊα οὈ]δοὶ ἰῃ δα ἀταββϑιης ἴῃς Οα]αδιδηϑ. 
Οα {Π1]8 οςοδϑίοη, 1 εἢ. χν., 81: [πκς 
ἄἀεα]5 Ἔχοϊυβίνοὶν σπτἢ τῃ6 ῬυΌ]1ς ἴγαηβδο- 
τἰοη5, δῖ Ῥδὺ] ποῖ 1655 Ὄχοϊυβδίνεϊ γ Ὑ ἢ 
ργναῖα δηὰ ἽἼοπβάεηκί!ὶ ἀϊἸβουπβ! ΟΉ5. 
ΤΉ 656 ΠΊΔΥ ΟΥ ΤΩΔΥ ποῖ πᾶνε Ὀδθη Κπονῃ 
ἴο ἃ ΠΟὨΙΘΙΏΡΟΥΙΔΙΥ Ὠἰδίογιδη, Ὀὰϊ ᾿ξ [5 
οογίδίη ὑπαὶ ἃ ἰδίθσ ΨΓΙΘΥ τηιϑῖ Πᾶνα 
Κηονῃ ἴἤοτῃ, Ὠδνιης ἴῃς ΕΡΙ5116 Ὀείογε 
Ηΐπα, Ὡς ἢ, 45 δάνουβα οὐ ο5 δάση, γᾶ 5 
ὉΠΙΊνΟΥΘΑΙῪ τοοοῖνε, [1 τῃδ ταϑυ] 15 ἴο 
ἜΧἢ Ὁ Δῃ ἀρράαγθηΐ ἀἰβοσεράηου, ΨὨΙΟἢ, 
ἴο 5840Υ [Π6 Ἰεδϑβῖ, 15 νΕΥῪ αι Θϑ. οηΔ Ὁ ]6, 1ἢ 
ἰς οὔα Ψηϊιοῦ, Κ πὶ αἰγεδὰν Ἴοη- 
βιἰἀογοά, ἰ5 ἴῃ ἀΐγεςῖϊ σοηῆϊος ἢ τῆς ἢγ- 
Ροί 6515 πηαϊηϊδίηθα ΌΥ τιοάστη βρεουΐδ- 
ἴογϑ.. 

δι. 1υΚ6 16}]5. υ, οὔ», χν. 2, ἴῃαϊ ΨΏΘΩ 

ἹΪΝΤΚΟΌΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἴἢς αιυσδίοῃ οἵ οἰτουπγοϊϑίοη ἢαὰ ρσίνδη 
Οσοαϑδίοη ἴο ““ὯΟ 5128}} ἀἸ5βεηβίοῃ δηά 
ἀϊδρυϊαίίοι," Ῥὺ] δπὰ Βαγηαῦαβ γεγα 
δ6ηἴ Ὀγ ἴπε (μυτοὴ ἴο σοηδυϊξ ἴῃς ΑΡροϑ- 
1|65 δηὰ ΕἸάθυβ.0 Ὅῆα ἴᾶνα ἤσσα ἴῃ6 
τοοοτὰ οὗ τῃ6 ρυ0]1ς δςῖ, δοςοπηραπιθὰ 
ΜΠ ἃ ποίϊος οὗ ᾿Ἰηΐοσηδ)ὶ ἀϊδοοτάή, 5 - 
ἸΠΡῚΥ αἵ ναιίδπος ἢ ἰῃς οδ]εοῖ δἵ- 
τπρυϊεά το 8.1 Κα. 

δὲ δὶ] 16115 5 {παῖ ἢῃ6 νεπὶ ὑρ ὉΥ 
τον ἰδίοη, ργο ΔΌΪΥ ρίνθη (πτουρῇ ἃ ῥτο- 
Ρδει'; δῃὰ ταὶ ἢ6 ἴθ σοτηπιιηὶςαϊοα 
ἴο ποτὰ, ὦ Φ. ἴο ἴδ τῃριθοῖς οὗ ἴπ6 
Ομυτοῆ, ἴῃ ΡΌΙ1ς (ςοηϊταϑῖθὰ πῇ τῃ6 
Ποχί οἰδ}56), ἴῃς οβροὶ ψῃϊοἢ ἢ Παὰ 
Ργοδοῃεά διηοηρ ἴῃς (σεηι]65 ; τῃαΐ ἰ5 ἴο 
5Ύ, [6 ὉΠΏΓΙρΙ65 δηα ϑγυβίθπι γὩ]Οἢ ἢ6 
δὰ ἱπουϊεαῖθα. Τῆι ἴὰσ τἴῃ6 ἴνο δο- 
σουηῖβ σοἸηςϊ 6. Βιυῖ 81 Ῥδὺϊ ρτοοθεὰς 
ἴο 5δἴδῖε παῖ ἢ6 δα 4͵50 ἃ ρσγιναῖβ δηά 
οοηδάθδηιςα! ἰηίοσνί ον ἢ τἤο86 νῇο 
ΜΘΙΘ ΓΟΟΟΡΠΙΖΕα 85 ἴδε ΓΙ ΠΟραὶ πιθῃ 
ἴῃ ἴῆε Ομυτοῦ, ἢ [6 ϑρεοῖδὶ οὈ]εεῖ, 
Ἴ]οοῖ ΌΥ ΔΩΥ πιόᾶὴβ Ὧδ6 5Ποι]α τπιη, 
ΟΥ δὰ πιη, ἴῃ ναῖη." δϑιίγοηροσ σψοτγάς 
οοιὰ ποῖ ὃς ἰουηᾶ ἴο Ιπιτηαῖα ἢὶς 
δεῖ ηρ οὐ ἴῃ6 ἜΧρθα ΠΟΥ͂ ΟΥ ποοδϑϑῖῖν οἵ 
τποτουρῇ ἀρτεεηθηῖ ψτἢ ἴῃ6 οἰ άθσ Αρο- 
51165ὅ. ΑΠΟΥ ἃ Ὀτγιοΐ, δηα ΘΟΣΙΔΙΗΪΥ ἃ ὙΟΙΥ 
ΟὈβουγο δἰ] υβίοη ἴο 106 ο456 οὗ Τιιι5᾽, 
Ὧθ 5ἰαῖθς (ῆς στϑϑυϊὲ οὗ [ἢδῖ ᾿ηΐογνιον ; 
“ΠΟΥ δαάεὰ ποις υπῖο διπκ";" ὃυϊ 

ΤΑ ροΐπιὶ νηοῦ 81 [κς, 65 υϑιδὶ αὐ μας 
τερειϊοπβ, οὔ ἴο ποῖϊςβ, ἌἜβρες δ } ν 5ίηςς δἱ 
ῬΌΡΙΙς δεῖβ οὗ δυςῖὶ ἱπῃροτίδηοα ΡΡΕΑΓ ἴοὸ ἤανς 
Ὀεεη ἀεϊεγπιποὰ ΟΥ̓ σοπιπιυη]ςαἴϊοΏ8 500 ἢ ἃς 
(δῖ ννῃϊςἢ ἣς τεοογάβ, οἷ. χὶϊ!. 21. 

3 Ου ἴϊ)ς ἀϊδρυϊεά, δῃηὰ 45 γεῖ υπβεῖι δ, 4ι65- 
τίου ψ ῃεῖμον Τιῖὰ5 ννὰβ. ΟΥ νγ5 ποῖ οἰγουπιοῖϑοα 
ἴδε τεδάεσ τ ΔΥ οοηβαὶὶ ΒΡ Τἰρμιίοοῖ οα (α]8- 
τἰδη5, ἴῃς Ὠϊρῃεδῖ δὐϊ που Ψηῆο ἀδηΐδα ᾿ἰϊ, ΟΥ̓ 
τ Βαιταῦτ ψῆο, αἵΐϊεσ ἃ ἰοὴρ' δηὰ ἱησεηίϊους ἀϊ5- 
ουκδίοῃ, αθιγπιβ ἱ. Τῆς οπδ ροῖϊπὶ ΨὮὨ1Οὴ Κῖαπάς 
οὐ ἀἰπιϊπςοιγ, ἰ5 (παὶ Τιϊυ5 ννγὰβ. ποῖ ἐργελεἠέεα ἴο 
Ὀε οἰγουπηςϊβεά, 4 Ξἰαϊδιηδηΐ ψ ὮἸΟἢ υπάου ὈΛΕαγ 
ΔΡΡΙ 65. ἴο ἴῃς Αροβὶὶθβ ομ 81 Ρδι}] ργνδίεϊυ 
σοηβυϊῖςά, ἀπὰ νἢϊςῖ τ 5 οουιρ εἰεὶν ἀΐδροβεβ οὗ 
Βαυτ᾽5 ἰῃδοῦγ. Αραίη ἰϊ ἰ5 εἰξᾶσ ἰῃαι {51 Ραυὶ ἀϊά 
οοηϑβοπηῖ ἴο ἰεὶ Τιῖὰ5 ὑπάεγρο ἴῃς το, ἃ5 Κδῃδῃ 
δηὴ Ὀτγ Εδιγδῦ δϑοοτῖ, ἢἰ5 ου͵]οςοϊ νγᾶβ ποῖ ἴο τηξεεῖ 
ἴῃς ννἰβῆο5 οὗ ἴῃς Αροβίϊοβ, Ὀυϊ ἴο ρυϊ ἃ 510Ρ ἴο 
ΟΔΙ]υπιηίουβ πιϊογεργοϑεῃιδι ἢ 5 οἵ 5 οοηάυοὶ οἢ 
τῆς ρΡατὶ οἵ ίαἰϑε Ὀγεϊγδη, βασι ἃ5 ΔΓΕ ἜΧΡΓΟΣΕΙΥ 
τερυαίαιεἀ ὮὉΥ 81 [τε65, οἢ. χυ. 14. 

Οὐδὲν προσανέθεντο, ἃ5 Οτίπιπι, “ἴ.εχ. Ν. Τ᾿ 
1870, ἐχρίαἱῃς ἱΐ, 9 δέρεμ στο νεῖ λ 1} σα άργμνε, ἱ. 6. 
ἴεν δά ἀεδὰ ποιηϊηρ οἵ ἰπεὶς οσπ ἴο μα 51 Ραυϊ 
Παά ρῥγενιουϑὶυ ἰδυρῆῖ. ΤὨ5 ἱπιρ 1685, 85. Β᾽σἤοΡ 
Ιἰρμιίοοι οὔβεγνες ἰῃ ἢϊ5 ποῖβ οὐ ἴῃς ράβϑασε, 
(παῖ τῆς ΑΡροβιίϊεβ βαὺγ ποιηρ ἀείεςϊνε οἵ ἰῃςοῖ- 
τες ἰῃ δῖ Ρδυ]᾽5 ἰεδοῃίπρ : ἃ βίσοησεν αἰϊεϑί αι οῦ 
σου ὰ Βαγὰὶγ Ὀς σίνεῃ ἴο ἴμε οοτρ]εῖς 



ΤῊΗΕ ΑΓΤΆ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΘΤΙΕΘ. 

“7δτη65, Οερμᾶθ δηαὰ ]οῇη ράνα ἴο ἢϊτὴ 
δηὰ Βαγηαρας [Π6 τίρῃξς Ὠδηά οὗ ἐξ] ]ον- 
50.100, δηὰ ἐουτηδ νυ τεοορηϊζεα [ἤδη 85 
δηττυπῖοα ΘρΘΟΙΙ Ϊγ ἢ τῃ6 τηϊβϑίοη ἴο 
τ[ἢ6 δης]65. Ἑδοῆ οὗ ἴπ6 ἴἄγεα [ἢ 5 το- 
ῬΙΓΘβαηΘα 85 ἱποσζουρῃϊν ἴῃ δοοογάδηςσθ 
ψ τ 81 δὰ] ἰ5 τορασα θα ὈΥ̓͂ Βο51116 οὐ ο5 
85 ἢ]5 Γῖνδ], ἢ15 δηϊδροηϊβῖ, δης ἢ15 οΔ] Π|- 
Ὠἰδῖογτ᾽. Οὐ ἃ ἰδῖθὺ οοοδϑίοῃ ἴΠ6 οἱ ἀδὺ 
Αροβιὶα ψὰ5 ταυκοα Ὀγ 81 Ῥαδὺ] ἴοσ 1ἢ- 
σΟΠϑἰβίθπου, 8ἃ5 ποῖ δοίίηρ ὕΡ ἴο ἢΪ5 ονῃ 
ῬΠΠΟΙΡΙ65, ΟΥ ἴῃ δοοογάδησα ψ ἢ Ὦ]5 ΟΝ ἢ 
(δε! ηρθ, (σαὶ. 11. τις: Ὀὰζ ἴῃς νεῖῪ 
ἔοτηι οὗ ἴπ6 τοῦυκα ργονθϑ ἴῃ6 πιηἀδπλθη- 
14] ἀρτϑογχεηΐ Ὀοΐνθοη ἴπ 6 Αροβί]θ5, δῃὰ 
5 Ὀ[ΓΟΥΪΥ ἱγτεσοηοι ] δ Ὁ]6 ΜῈ [ἴῃς [ΠΘΟΥΥ͂ 
οἵ ἃ ρειτηδηθηϊ δηϊαροηίβιῃ ἢ. 

Βυΐϊ 1ἴ 15 ΠΟ βάσδηγ δϑϑοσίεα οἡ ἴῃ8 
οὔα Παπὰ (παῖ {ΠεγῸ ἃσα ὯῸ ἱπαϊοδίοηϑ 
παι τπ6 ντίϊοσ οὐ {πΠ6 Αοἰβ Κηον δηγ- 
τῆϊηρ οὔτῃ65ε ρῥγῖναῖα ἰγαηβδοίίοηβ, (ΠΟ υΡἢ 
ΘΕ ΤΚΕ Ὠαϊυγα! ταδὶ ἤᾶνα Κπόψη πο 
Πσοηϑβιἀοτίηρ ΠῚ5 ἰοηξ ἀπηα οἷοβε ἸΔΟῪ 
νι [η6 Αροβίὶο; δηὰ οἡ [Π6 οἴδον παπα 
ται τῆς ΡΆΌ]1ς ἰγδηβδοίοη5 γοοογάθα ὈΥῪ 
591 [λ|κῈ ἴα ποῖ οῇ δὴν οσοδϑίοῃ ἠοί(ἱσσὰ 
Ὁγ 851: Ραυ!. [{ τοῖρῆϊ ουβῖοσα ἴο δῆβυγοσ 
ἴ[ῃδῖ ὦ ἀϊά ποῖ (4}} ψημη τῆ6 βοορα οὗ 
Θὲ 1ακε ἴο ἀδβοτῖθε δε! ηρβ ΟΥ ἀἰδβοι5- 
ϑίοῃϑ ἢοΐ ἰβϑϑιΐηρ ἴῃ ΡΌΌ]ὶς ἃςῖθ, δηθὰ 
ἴηι 51 Ῥδμ] ἢδ ἢὩο οοσοδϑβίοῃ ἴο τγείεσ ἴο 
ΓΔΏ5ΔΟΙΟἢ5 οὗ ΡΌὈ]ς ποϊοσιεῖγ. Βιυΐ ψγ6 
ΤΩΔΥῪ 6Δ8]] αἰτθ [ΠΟ ἴο ἃ ΝΕΙΥ ται Δ ΚΔ Ϊ6. 
Δηα ςΞαἰἰδίασζοτγ οσοἰησϊάδηςε Ἰῃ ὈοΙϊῇ οΔ4568. 

51 [1|κὸ ἀοα5 ποῖ πιεηζοη [ἢ6 ἜΧρσα55 
σομηραοὶ θεΐνθθη δὲ Ῥδὺ] δηὰ Βαγηδθδβ 
ΟὨ ἴῃ6 οὔθ ἤδη, δηὰ (ἢδ τῆχαα σερσο- 
δοηϊδίίνοες. οὗ τπ6 ΟὨυσοῆ δηὰ (ἢ 6 δἰ δΓ 
Αροβίίος. οὐ ἴπ6 οἴπεσ; Ὀυΐ δ᾽ ΟΥ̓ΘΥΒ 
ΨΠδῇ 15 ΠΊΟΣΕ ᾿πηροτίδηϊ τ Δ 8 ΤἼ6ΓΕ 5ίδίθ- 

οὗ τπεἶτ ῥγϊποῖρ]οβ. Οὔβετνο ἴῃς τεδγεηος ἴο [Πε 
φνογὰ ἀνεθέμην Μ ὨΪΟἢ 81 Ρδὺ] υ565 ἰῃ ἀδβοσ ΐησ 
Ἠϊβ οὐνῇ οοιητημηϊοδιίίοη, (ἀ8]. ἰϊ. 2. Ηε Ἰαϊὰ ἢὶ5 
ἀοςοίτίης δηὰ ςοπάυοϊ Ὀείοτε ἴδ; ἴΠΕΥ πδὰ το 
δα ἀϊοπσ ἴο Ῥγοροϑβα. 

Δ 8ὅρά Ερηδηΐβ “ϑαϊηϊ Ρδυ],᾽ Ρ. 303, ννῆεγα ἢ6 
Εἶνεβ ἃ ΞυπιΠ ΥΥ οἱ (πα ποεῖ ἀἰδρτασαίι! πι15- 
τερτεβοηϊδιίοης οἵ δι Ραιυ]᾽5 σῃβαγδοῖεσ, ννῃ!ο ἢ ἢς 
αἰἰπὈυϊε5 ἴο {πὰ δυΐποσβ οὗ ἴῃς Ἐρίβι]65 οἱ 8 
7αάς, 81 Ρεῖεγ, ἀπὰ (8 Α γρβε. [ἾΪῃ πιδην 
Οἴδπεῖ Ῥαβϑαᾶρεβ δἰ πα ἔθεε πρϑ ἀγα δἰ ρυϊεὰ ἴο 
51 [4π)65, οἱ οι ἃ πιοβὶ οεηβῖίνε ρῥοτγῖχαϊϊ 15 
ἀγανη ἰῃ ἴῃς φαπιὸ νγοτῖς. 

3 Τῆυς ἀνθ σδπδη, “1.25 οὔτ αιδ5 πιοάοττοβ 
αυΐ ςοποϊιεδηὶ ἂς οοτιαίῃς ραβθᾶρεβ ἀς 1 Ερίϊεε 
δυχ Οαϊαῖες ((]. 11. 11) φὰς ἴα τπιρίατα ἂς Ριοῖτα 
εἰ Ῥαυ] {ἰὶ Αὔϑοϊυς 56 πιεϊίεηϊ δῇ σοηίτδαϊοιὶοῃ 
Ὡοη-Ξευ]οιηεηϊ ἅνος 165 ““2:, τλδὶβ ἄνες ἀ᾽δυῖγοβ 
{ες ἀς 1᾿Ερῖϊσε αὐχ Οαϊαιεβ.᾽" Οἱ. ἰ. ι8, 
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τηθηΐῖ, ΜὨΙοἢ ΨψουἹὰ σδι αῖηἶγ αν ρίνθη 
οσοδϑβίοῃ ἴο σαν! ]β; τἢτουρμουϊ [Π6 το- 
τη] ηἰηρ, Ροττίοη οὗ 15 ἢἰδίοσυ ἢδ ΒΌΡΡΙ Ϊ65 
[}} ργοοῦ παῖ [πΠ6 σοπηρδοῖ νγὰ5 Ἔδχϑοιυιθή. 
σὲ Ρδὺ] δηὰ 81 Βαγηδθαβ ἔσο ἴῃαΐϊ {πη 6 
ΑΙ τεργοβθηϊεα Ὀγ ἢὶπὶ 8ἃ5 δχο]ιβίνοὶυ 
Οσσαριθα 1] τ ἰ5ϑ ΟΉΔΤΥ ὑοῦ ἀιηοηρ 
[6 σκεηῖ!ε5. Τῃδ ποῖῖςθ5 οὗ 81 Ρεῖεγ 
ταγηλαῖα δἰτορεῖμεσ ἤθη ὈΥ ἢὶ5 νἱπαϊ- 
οδἴϊοη οὗ δι Ρδὺϊ δἵ τὴ6 (ουπο! ἂς μαὰ 
οοπιρ]εῖεα ἢϊ5 ψοσκ ᾿Ἰη Ῥα]θϑιηθ. 

δὲ. Ραμ], αραϊη, ἀοθθ οὶ δχργθβϑὶν 
τηδητοῦ (ἢς ἀθοϊδίοη οὗ τῇς (ουποὶ}: 
Ὀυΐ ἃ ΥΕΙῪ Ποηϑιἀθγαῦ ]α ροτγίίοη οὗ [ἢ6 
ἢτοῖ ΕΡρ 5616 ἴο ἴῃη6 (οτητϊΔη5, ἰΠπ6 ΟὨΪΥῪ 
ΕΡΊ5116 ἢ] ἢ 15 ΒρΘοῖδ}}γ σοποοσηθα τῇ 
Ροϊηΐβ οὗ ὄχίθγηδὶ οὈυβεγνδῆςο, ἰ5 ἀδνοῖεα 
ἴο ἴη6 επίογοοιηδηΐ οἵ τἢ6 ἴννο ῥγΠΟΙρΑ]ὶ 
Ροϊηῖβ Ώ] ἢ ψεῖα ποθὴ ἀθοιάεά. Ης 
δα], ἃ5 πῆῖρῃϊ Ὀ6 ἀχρθοϊθά, ποσὶ θαζγ- 
Παϑῖν ἢ [ἢ6 τηογαὶ ροϊηΐ, επέοτοϊηρ ἰΐ 
ὈΥ ἴῃ6 τηοϑὲ ρονεγ! δηὰ ἀνὰ] οὗἁ 4]] 
ἀισαπιεηΐβ, [6 ἱποοιηρδί}} γ οὗὨ βυςῇ 
ΡΟΙΙαΠοΏ ἃ9 ψγὰ8 ΟΡΘΏΪΥ ῥσγδοῖιϑθα δηά 
ἰαραὶγ δϑίδ Ὁ! 5 η6αὰ δὲ (ογιπιῃ, ἢ τ 6 
Ῥύθβεηςοα οὗ ἴῃς. Ηοὶγν ΟΠοβὶ (5ε6 ςἢ. νὶ]. 
15---20), 838η δίρυτηδης ψὨϊοἢ ΟὈνΟΥΒΙΥ 
τδ6 Δ ποῖϊοα οὗ ἃ ἰογηδὶ δηδοίϊτηθηῖϊ 
διρογἤμουΒβ. Ηδ ἀεαὶ5 αἷϑδὸ ἔμ γ ἢ 
τῇς ἰογπλ] ροϊηΐ τουσῃίηρ ““πηδαῖβ οἥεγοά 
ἴο 140]5,᾿ δὲ οῇὔςς τηδἰηϊδιηΐηρ {Π6 ῥΓΠΟΙ- 
ΡΪ6 οἡ ψίσἢ τπ6 ΟὈ]ραίίοη οὗ αὐδιαϊηϊηρ 
Γαϑίβ, Δηα γεϊ!θνίηρ [πΠ6 σοηδοίθηοα [ΤΌΙᾺ 
ΟΥΕΙ-ΔΏΧΙΟΙΙ5. ΒΟΓΌΡΟΪΟΘΙΥ ἢ 115. Οὔ 56Γ- 
νδῆςδ, 566 οἢ. Χ. 14---22. Ηδξτε δρδὶη 
ἢθ ἀοο5 ἢοΐ δἱερε 86 δυῖποῦν οὗ τῃ6 
Οουηςῖϊ, θαῖ μα βυρρότιβ ἴ ΌὉΥ δῃ δτρι- 
τηθῃΐϊ ποῖ 1655 ἰοσοι θα τη ἰῃδὶ ψΠιοἢ 6 
0564 ἴῃ ἴῃ6 οἴποσγ οᾶβθ, δηα ὄβρεοιδ! ν 
οδἰουϊαῖοα ἴο δοὶ ου [86 ᾿ϑαγῖβ οὗ ἽἿοϊὰ- 
ΠΛΙΠΙΟΔηϊβ, 5866 ζ. 21. Ἧς ἀοδ5 ποῖ ἴῃ- 
ἀδφοα ποίϊοβ ἴμαΐ ραγὶ οὗ ἴῃ ἀδοϊβίοη 
ΜΏΟἢ ΘΠ] ΟΠ 5 ἀρϑοίίπθησα “τοῦ Ὀοοά 
ἃηα ἔγοῦὶ [Π]ηρ5 5ἰγδηρὶοα." δ ΠΊΑΥ͂ 
αν δαὰ πο ϑρβοῖὶαὶ οσοδβίοῃ ἴο σϑίεγ 
ἴο 1ἴ), δῃὰ ἰἴ ταν Ὀ6 δϑβϑυπηθα (μι ἢς 
διίδομεα Πἢππ||ὰ ἱπηροτίδηοα ἴο ἃ πηδίζεγ 
ψὨϊοῆ μᾶ5 Ὀδθη βοπογα γ τερασα θα ὋΥ 
τῆς νεβίογηῃ Οδυσοῆοθ 45 δρρίγίης ἴο 
[ΟΠΊΡΟΓΑΙΤΥ αἰτουτηβίδῃοσϑ,; αὶ 1ἰ 15 ΠΟΙ 6- 
ΑὉ]6 85 ἃ τηδίϊογ οὗ ίαοϊ παῖ ἴῃ6 ὑγοῆὶ- 
Ὀιοη Πᾶ5 ἔγοῖῃ ἴΠ6 δαιθϑὶ ἔθ ὉΡ ἴο 
1ἢ6 ῥγεϑεῆῖ Ὀδοθὴ τηδιπίδιηθα 845 Ὀϊπά- 
ἴῃς ἴῃ ἴμοβα ΟΒυτοῆθθ οὗ τῇ6 Εδϑῖ, 
ψ ΠΙΟἢ ψεσε ἑου πη θα ἴοσ ἴῃ 6 τπηοϑὶ μαζὶ ΟΥ̓ 
ΠΙπηβοῖῦ, ἀπὰ νης Ὀθᾶσ ἀϊϑιιηοὶ ἰχαοοϑ οὗ 
ἢϊ5 ἸηβαΘΏοΕ. 

ὙγΔ4 
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ΑΞ5 ἴοσ ἴδε δϑϑυτηρίίοη παῖ τῃϊ5 Ὀοοΐς 
ψὰ5 υτϊτὴ ὙΠῸ δὴ ΘΧργθ85 ᾿πίθΠΟη 
οἰἴποσ ἰο εθεοῖ ἃ σοτηρτο 156, οὐ ἴο 51}Ὁ- 
ΡΥ 8ῃ ἢιἰβίοτι δὶ 8515 Ὁ ἃ τεοΟΉΟ]]6- 
τηθηΐ δἰγοδαν εβεοϊεα Ὀεΐννεεη οοηβίοςπρ 
Ῥατίίεβ, γε τιϊϑδῖ ποῖ ἰοβϑα βρῃΐ οὗ τῇς 
αςϊ ἴῃδὶ 50 ἴΔσ 45 τοραγὰβ ἴῃ οἱὰ Ἐδιοη- 
ἴῖ6, οΥ ὀχίστοιηθ [ον ἢ ες, 0 ΠΟΠῚ- 
Ῥτοτδα νγὰ5 δῖπνεα αἵ. Αἱ τῃ6 [τὴ6 
ΔΙ ΥΑΓΪΥ δϑϑὶρηδα Ὀγ οΠἸο5 οὗ ἴῃς βοῆοοὶ 
οἵ Τυὐδθιηροη το ἴπ6 σοτηροβιίίοη οὗ ἴΠ6 
ὈοΟΚ, ἴμ6γ ἴῃς ΕΡΙΟἢ 65 τασαινοα ΠΕ ΠΕΓ 
ἴῃς Ῥδιυ] πη ΕΡΙ51165, ΠΟΙ ΔηΥ οὗ ἴῃς (ο5- 
Ῥὲεὶς ὀχοθρίηρ 51 Μαιίον, ἀπα δηδῖ ῥὑτγο- 
ὈΔΌΪ ἰῃ ἃ σοττιρὶ ΟΓΥ πλυἰδῖθα ἰοόγιῃ. 
50 [ΔΥ 85 τοραγής ἴἢ6 στεαῖ Ὀοαγ οὗ 1ῃ6 
ΟΒυτοῦ ΟδίμοΣς πὸ ἴγᾶσα οὗ ἃ ςοπὶ- 
ῬτΟΓΊΪδ6, 0 ϑιισρεβίίοη οὗ 115 πεθά, οδῇ 
Ὀ6 δάἀάυςεάα. 

Τοοκίηρ ᾿λαδοα ρΘΏΘΓΑΙΥ αἱ τς 5ἰδῖο- 
τηθηῖβ ἴῃ ἴῃ6 Αοἴθ, ψὰ πα {ποσὰ Ἰυ8ῖ 
ψἢαϊ να βηά ἴῃ 81 Ρδι}᾽5 ἘΡ 51165. ΕΤΟπὶ 
ἢγϑί ἴο ἰαβδὲ [ὴ6 σμυγοῆ Πᾶ5 ἵνο δχίθγῃδὶ 
Θησϊ65; ᾿οαῖποηῖθηὶ δηἀ ὑπδε]]ονίηρ 
7.ἀαίδιῃ. ἩδδιΠοηίβτη, αἵ ἢγδὶ πα  εσεηῖ, 
Ὀυζ τη 16 οουῖβα οὗ ἃ ἴε γϑαῦβ δηῖο Πηρ 
ὍΡΟΣ ἃ οοὐδα οὗ δοίϊνε δηϊδροῃ βηι. 
Τυάδῖθτα, τεργεδθηῖϊεα ἴῃ [15 ψοτϑδὶ 85- 
Ῥθοῖβ ὉΥ πε β5θοῦ ασ ρᾶγῖγ, πεδαβὰ ὈΥῪ 
τὴς ϑαδάπςεδη Ῥηοϑιῃοοά; σι [ἢ 6 πὶ 
οὔ ρίηδῖα 186 Ροσβθουτοηβ οὗ ἴπΠ6 Αροϑ- 
1165, ορροββὰ δὲ ἤγϑι ΌγῪ ἴῃ στεργεβθηΐδ- 
{ἰν65 οἵ [ἢ6 σεϊρίοη δηα ᾿δαγηϊηρ οὗ ἴῃ6 
ΠΟΌΪΕΘΓ ράᾶτίγ : ἴο {ποτ ἀγα διυϊοα τῃς 
τηδτίγγάοτῃη οὗ ϑίθερῃθη, δηᾶ ἴπ6 ἤδγοθ 
οηϑβίαυρῃς οὐ Ηδε])οπίβος ΟὨχΙβτδΔη5 6Χο- 
ουϊοα ὮγῈΔη61108] θυ ποῖ Πγροοτγῖςαὶ Ζϑᾶ- 
Ἰοῖ. δὴ τμ6 Ομυτοῇ, ἀραίη, τὰ πὰ 
ἴνο Ρῥᾶγίίο5 ; ΟὯἿδ ϑ.Πν]ηρ ΤΟΥ Πδί!οΠΑ) 
ΒΌΡΤΘΟΠΊΔΟΥ, Δα 5.ΓΟΠΡΙΥ ΟρΡοΞβΘα ἴο [ἢ 6 
ετεαῖ τηονειηθηΐ ἰονγαγαϑ οΔι ΠΟ] ΟἸγ---ἴῇ 6 
ΡΑΙῪ ἀτγαννῃ ἴτοῦλ οοηνογίβ ΠΊΟΒΕΪΥ ΡΠ ΔΓ.- 
5665 ΟΥ̓ Ροτϑυδϑίοη, ΨΏΟ ΠδΙΠΓΣΑΙΥ τὸ- 
ἰαϊηοα, τοροῖμοσ ἢ (Π6γ οἱ παιοηδὶ 
ΠΑθιῖ5, ΨΏΙΟἢ ΤΏΘΥ σογα ποῖ οΔ]] δα προ 
ἴο τα] 15}, Δ ηΥ οὗ τπεῖγ οἱ πδιοηδὶ 
Ῥτο)υάϊςς5, [λ6 οἢὨϊοξ Βεΐηρ ἴμᾶΐ δΔατηϑβίοη 
ἴο τὴς ΟΠυΣΟἢ Ἰηνοϊνοα ἴππ ΟΡ] ραίϊίοη ἴο 
οἰσουμπηςοϊβοη, δηὰ ἴὸ ορβογσνδηςε οὗ ἰθραὶ] 
δηδοϊτηθηῖθ. Βαϊ 50 ἔᾺΓΣ ἴστοτῃ ἰθδαϊηρ οἵ 
οουπίοηδησίηρ παῖ ρατγῖγ, ἴῃς ΔΑΡροβίϊθβ, 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ δὲ Ρεῖοσ δηα 81 [4π|65, δ τῇς 
τιοϑβῖ ΟΠ ΕςΔ] ροϊηϊ ραν ἴπ6 ψῇοϊα ψεῖρῃς 
οὔ οῖγ δ ΠΟΥ δηὰ ᾿πῆϊθηοσε ἴο Γεπιονα 
οὐβισυσοηβ. Ὑδμδῖ 15 ἴῃ6 ϑἰαϊοηθηϊς ἴῃ 
τὴ6 Αεοῖς, οἢ. χν. ΤἼδι 5 ἴπ6 5ἰδιίθιηθηῖϊ 
ΜΠΙΟΩ τὰ πὰ ἴῃ ἴῃ6 δαυ]οϑὶ ἩΓΕ Γ5. οὗ 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤῸ 

Ομ βίοπάομῃ. [1 τηϊρῆϊ Ἰηἀοθα 5ϑοῖ 8485 
[Πουρῇ νοῖςθ8 οὗ ἴῃ6 ΘαυΪγ Οηυτοῦ ΜΟΓΕ 
υἱίετοα ἢ ἃ ΘρΡΘΟΙΔ] γίονν ἴο ἀφιηο] 158 
6 ψ|]ἃ δοϊίοαθ Ἰηνεηϊθὰ ΌὉΥ τηοάεπὶ 
(σποβίῖοβ. ἴῃ ΕΒοῃῆθ νὰ ἤθδγὺ (Ἰ]διϑηΐ, 
ἢγδὶ ἰῃ ϑυσοδϑϑίοη δηᾶ ραγεβδὶ ἴῃ βριτϊῖ 
ἴο ἴῃς Αροβίϊεβ, δῃηὰ βρδοῖδ!ν σοπποοϊεά 
ψ 5. Ῥδὺϊ, αἰνῆς ἴη6 δδηθ Ῥτγοπηϊ- 
ΠΘΏςα ἴο 8ϊ1 Ρεῖεσ, δηα τορσχεβεπίηρ Ὀοίἢ 
Ὧ5 ΥἹΟΙΙη5 ἴο [Πδὶ 6ν}] 5ρὶ πὶ οὗ δηνιοιβ 
δηϊδροηΐβηι, οὗ ΜΠ οἢ ΤΏΘΥ δτὰ ΤΌ Ι Υ 
ἀεοϊατεὰ το πᾶνε Ὀδαπ ἴδε Ἰεδάεγθ᾽, [Ιη 
ΑἸεχαηάπα ἴῃς βριπῖβ ποδὶ ἰΠοσουρη Ὁ 
Ῥεπείταϊθα ὈΥ Ῥϑυ]ης ἀοσί 6 ἅγ6 τηοβῖ 
σοῃϑρίουοιβ ἔοσ {πεὶγ δαπυγαϊοη οὗ δῖ 
Ρεῖοσυ. ἴῃ Αβὶα Μίπου, πεσε [6 5'ρτηϑ 
οὗ 81 Ϊομηβ ᾿Ἰηδθιυδηοθ ἃσγε βισοηρεβῖ, γγ6 
πη (6 [1165 ᾿μα!ϊσδίοηβ οὗ [ἢς δαγὶγ Τα- 
σορίίοη δηά Βισἢ ἀρρτεοϊαϊίοη οὗ 5: Ρδυ} 5 
ἘΡι51165. [πῃ (δοῖ 4}} {π6 ροϊηῖϑ ἤθγα τηδ)η- 
ἰαϊηδα ᾶγὰ βυυπητηθα ὕρ Ἰη ἴῃ6 ψΟΥΚ οὗ ἴτε- 
Π85 0.5, ΠΊΟΘἢ 15 {01 οὗ χυοϊδιοη5 ἔγοπι ἴἢ15 
Βοοΐϊ δηά ἔστοσῃη ἴῃς Εριϑῖῖϊθβ. Ηξε 15 οπε 
οὔ [Π6 ἢγβί δηὰ πιοβῖ οοτηρεΐθηϊ ψ]Π65565 
ἴο ἴῃς (δ οὐ (ΟὨγιβδηβ ἴῃ (ἢς 1[δϑῖ 
ΏεΤΕ ἢ6 νβ [ΓΘ α ὑπάρϑγ 81 7. ῃη᾽ 5 
οἴῃ [οἱ οουβ, δηα ἴῃ ἴπ6 δεῖ γῆεγε ἢ6 
Π6]ἀ ἃ ἑογσεπιοβὶ ρίας ἀπηοηξ ἴπο56 ΨῃΟ 
Ἰπίοιτηε ἃ δηὰ ρυϊάρα τῃς 5ρὶπὶ οὗ ἴδ6 
Ομυτοῇ. 

ΤΠἼΕ ίαςϊ οὗ δυςἢ ρεπδοϊ ὉΠΠῪ ἴῃ τῆς 
το ΤΊΟΩΥ Ὀοτηδ ὈΥ ἴἢ6 (Πυσοἢ 85 τορΊο- 
βϑηϊθα Ὀγ 115 τεοορῃϊζεοα ἰοδάθυβ ἴῃ δἱὶ 115 
στεδῖ σογητλ 1165, ἀηα [ηδΔὲὶ δὲ ἃ ρεσιοα 
ΜΏΙΟΝ ἴῃ [ἢ οᾶ86 οὗ ἰγϑηδθοι5 σοᾶςῇο8 
ἀἰγεσοῖ ὉΡ ἴο ἴῃς πιά ά]ς οὗ ἴῃς βεοοηά 
σΘηΓΌΓΥ, δηα ᾿πα γθοῖν ἴοὸ ἃ πηι ἢ δλγ ες 
τἰηγ6, ὈΠΏΡΙΠΡΣ τ15 ᾿Ἰπῖο σοηίδοϊ ψΙῊ τῆς 
Ἰητηθϊαῖϊα ϑυσοθϑϑοῦβ οὐ ἴῃ6 Αροβι 65, 
σϑηηοῖ Ὀ6 υτρεοα ἴοο 5.ΤΟΉργ.. [15 ἱπν 
Ροσγίδησα ἰ5 πάθεα δ! ΌὉγΥ πηοάσοστῃ ορ- 
Ροῃθηῖβ οὗ τ[Π6 δυϊμοηθο υ οὗ [815 δηά 

1 ΎΒΟ αδἰἰοπίοῃ οἵ πὸ τεϑετ 15 βρθοῖδ!ν τα- 
ηυσδίςα ἴο ἴῃ6 ψογάβ οὗ 81 (ἱ]επιθηῖ, ἤον οοτῃ- 
ΡΙ εἰςγ ἱζῆονσι ἔτομι 86 Μϑ. Ἰαῖοὶγ ἀϊθεονετγεὰ ὈΥ̓͂ 
[ῃς Μειτορο)δη οὗ ϑεῖτοο, ΡΒΙΠ]οϊῆεος Βγγεπηΐοδ. 
Διὰ ζῆλον καὶ ἔριν οἱ μέγιστοι καὶ δικαιότατοι στύ- 
λοι (ςρ. ΟΔ]. 11. 9) ἐδιώχθησαν καὶ ἕως θανάτου 
ἤθλησαν' λάβωμεν πρὸ ὀφθαλμῶν ἡμῶν τοὺς ἀγά- 
θους ἀποστόλους, Πέτρον, ὃς διὰ ζῆλον ἄδικον οὐχ 
ἕνα οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονας ὑπήνεγκε πόνους, καὶ 
οὕτω μαρτυρήσας ἐπορεύθη εἰς τὸν ὀφειλόμενον τό- 
πὸν τῆς δόξης. Διὰ ζῆλον καὶ ἔριν Παῦλος κιτ.λ. 
ΕΡ. τ ον. οἢ. νυν. ἊΑϑϑυγεά!γ ΟἸειηεηῖ, ἴδε 
Ἐοπιδὴ9 τ θοτ ἢ6 ᾿νε, απὰ ἴῃς (οπη- 
απ σῆοαι ἢ δὰ νοῦ ὰ ἤανα Ὀεεη 
Θαυα! γ δϑιουπάεὰ ἰο Ὀς ἰο]ὰ οἵ ἀπϊαροηῖςπι Ὀὲ- 
ἔνθ ἴἴοβς ἴνὸ ““στεδλίεδι απ τπηοϑὶ τἰσίοουδ 
ΡΠ ατο οὗ πὰ σατο ῖ, "ἢ 



ΤῊΕ ΑΟἹἿΘ ΟΕ ΤΗῈ ΑΡΟΒΤΙΕ5. 
οἴου ροπίοηβ οὗ τῇς. Νεον Ταβίδιοθηῖ, 
ῬΑΓΓΥ 1Ἰῃ ογάδσ ἴο ὄνδάξ οἵ ψδαίκθη ἰ[8 
ἰοτοῦδ, ραυῖγ υπάδῦ τπ6 ἰηβπσηος οὗ πιο- 
ἔἰνε8 ἰ685 γερυεῇθῃβιθ!θ, ὑὰζ οοπηδοιοὰ 
ἢ [6 τος 655 βρὶπΐ οὗ βρεουϊδίοῃ 
οἰιδγδοίθγβες οἵ ἃ πυλεσουβ δηὰ ἰηβυρη- 
τα] βοβοοὶ ἰῇ Οεσδηγν, υτίϊοσβ οὗ ἐδς 
ΤΑ οη δ 5 ῖς δηὰ υἱ{γὰ- Ργοϊαβϑίδης ραγῖῖθβ 
ΜΠ ΠΙη [ἢ 6 ἰαδὲ ΓΠΙΓΓ ΟΥ ἰοΓ γοδῖβ ἤᾶνα 
εηογΑγ δαορίοα 4 τὭδΟΙΥ ψϊςἢ, 1 
οοῃϑιἀογαῦϊα τηοὐιϊβοδίοηβ, 85 ἔου πα 15 
ὝΑΥ ἰηἴ0 ΕΠρ]Δηα, δῃὰ ἀρρθᾶτβ ἴο ἢᾶνα 
Ὀδθὴ δἰγεδαγ ρτγοάιςῖϊνε οὗ 5εσίοιιβ δν}]5. 
ΤῊΝ τΠδοΥῪ ἰ5 (πῇ [6 ςΔίΠο] ἸΟὙ πὨΙ Θ᾿, 
85 811} Δα ῃχιῖ, ἰ5 ουη ἃ ὑμῃῖνογβα! γ ἐβϑιδὺ- 
Ἰἰδῃθὰ ἴῃ ἴῃ βτεῖ ρατὶ οἵ τς ϑεοοηά 
ΠΟΘὨΓΌΓΥ, 85 ἤδη ἃ πὸν τὨϊηρ ; [δδῖ 1ἴ 
νὰ ἴΠ6 ΤαδυΪς, ὙΠΟΙΠΟΥ ἡδίυταὶ δηὰ 80- 
οἸάεηδὶ, οσ ἱῃτεητοηδ)ὶ, οὗ ἃ σοπιρτοπ 56 
Ὀεδίνδοη ὑὸ δηϊδροηϊβίῖς ράᾶγίθ5, [υἀδ- 
ἰδπιὶ δηα Ῥαι]ηϊσιν. Νον ἰΐ 15 ἴσια [ἢδὶ 
Οἡ οἰ ογ δἰάβ οἵ ἴ86 ρϑῃεσαὶ Ὀοὰγν εχ- 

, ΓΘπ16 ἰοπἀδηοίθ5 νοεῖς ἀσδνοϊοροα δἱ δῃ 
ΘΑΙΪγ ἔπη; Ὀυϊ ψΠΕη ἀσνεϊορεα {πον 
Βρεεαιγ ἰδ ἰο τῆ ἐοττηδίίοη οὗ μοσείοδὶ 
ῬΑΓ65,  ΠΙΟΝ πετε βαραγαῖθα οἰ σ ὮΥ 
{Ππαῖτ ΟΝ δοῖ ΟΥ ΟΥ̓ ἃ ῥτοςα88 οὗ ἐχοϊβίοῃ 
ἔγοῃ τῇς Οσῃυτοῆ. Βυῖ ᾿ξ ἰ5. δ'5ϑο ἴπι6 
(παῖ νη ἴῃς ΟΠυτοῆ πὸ ἴτᾶςο5 οὗ ἃ 
οοηῆϊοϊ, το ἢ 655 οὗ 4 ςοιῃρσοιηίβθ, 
816 ἰουμά ἴῃ ΔῺΥ οαγὶν ντίϊογ; ἴῃδὶ τνὲ 
ἤάνε δυυηάδηϊ ρῥτοοῦ οὗ (ἢς τεοερίίοη οὗ 
τὴς Ῥδυ]ης ἘΡΊ511ε5 'ἴπ Ομυτομα5. ἀηὰεσ 
{Π6 ρονογηπηθηΐϊ οὗ 81 Ρεῖοσ, 8ῖ [4π|65, 81 
7οδη δηὰ {Ποὶσγ βϑυσοθββοῦϑ, 45 αἷἶϑο οὗ ἴῃ 6 
᾿ΟΓΚ5 οὗ [Πο56 ΑΡροβίὶθβ ἰη σῃυτοῖῇ 65 οϑῖδὺ- 
ΠΙ5ῃδα Ὀγ ὅϑιῖ Ῥαὺὶ δηά τποσουρϊγ ᾿ηλρτερ- 
παϊθὰ νὰ ἢ]5. ΡΓΙΏΟΙρ]65; δπα ἰῃδὶ ἴῃς 
Ἔδχϊβίθηςοθ ογ σοηςππδηςα οἴ ΔΩΥ 5ιιοῆ σοη- 
ἢϊοι 15 ἴῃ ἀΐγεοῖ ορροκβιτοη ἴο ἴῃ6 βρ᾽πὶ 
ΜΓ ρογνδάοθς [6 Ναὸν Ταβίδπιθηΐ, 85 
ἰπάθεα πλᾶὺ Ὀς ἱπίειτοὰ ἤοτὰ ἴῃς ρετιὶ- 
Ὡδοίου5 δίίδοϊκς οὗ ἴἤοβα ῆο ἄδην ἴῃ6 
ΔυΣ ΠΟ ΠΟΙ οὐ ταΐεοῖ ἴῃ δυϊπογῖν οἵ 
ΘΝΟΙΥ Ὀοοκ, ν᾿ τῃ6 ἐχοορίίοη οἱ ίουγ 
Ἐρίβι]ες οἵ 81 Ραυ]), 

10 ἸῊΔΥ ϑυῇῆοα ἴο ρῖνε ἃ ὙδῪ Ὀχοῖ 
ποίίοα οὗ οἵἴπεσ νίεννβ ἃ5 ἴο [ἢ σρδῖ 
ΟὔὈ]εοὶ οὗ [ὴ6 ντιῖοτ. Τῆς θαυὶν Εδίῃοσς, 
ΨὯο, νϊπουϊ Ἐχοθριοη, σασοϑη!Ζα ᾿ξ 85 

ΔῈ, Ἐδηδη Ῥηίηρβ δ] ἢίξς ἱπρθηυϊ τ ἴο Ὀδάσ 
ΡΟ τς ἀείεηςα οἵ {Π15 ᾿ΠΘΟΥΥ ἴῃ Ὠἰ5 Ἰαϊοσὶ ννοσκ, 
Ρυδ ομεὰ ἰπ Οειοῦετ, 1870, οπιοὰ 1, Ἐρ ἰ5ς 
οἰτέτδπης,᾽ δες ἢ. 333. Ἤς Δ55. 165 ἰμαὶ (ἢ ς 
τεςοηςο!]ξδιϊοη ννᾶ5 σοπιρ εἰς αὐουϊ Α.Ὁ. 140; ἑ.Ζ. 
ἰπ τς [ἰοιπιὸ οὗ ᾿τεσουβ, δπὰ Ἰοὴρ δαἴογ ἴδῃς 
δ] Ἰοαϊίοη οὗ δι ΟἸἹεπιεηῖς ἤγδὶ Ἐριδι]ς ἴο 18ς 
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τῆς δυϊδοπῖο ψοτκ οὗ δὲ [ὐζκο, ον ἃ 
ομυϊης Δρρτθοϊαίίοη οὗ [15 νδϊυθ, ὑυυΐ ἃ 
ἰ655 ϑ58ἰ)5ίδοίοΥΥ ἱπϑίρῃὶ ἰηἴο 115 βρεοῖΐαὶ 
Β0ΟΡ6. Τῆυϑ 581 (μεγϑβοβίοπι, ἴῃ ἢϊ5 ἢτβί 
ΠΟΙΏΙΥ οἡ ἴῃς Αςῖς, Πο]45 ἴηι [ἢ 6 τηδὶ ἢ 
οἴεοϊ οὗ ἴῃς Βοοῖκς ἰ5 ἴο ῥτονε ἴῃς τεϑυσ- 
τοοῖοη. ΤὨα δυῖδοσ οὗ [6 Βοοΐ, πον- 
νοῦ, γὰϑ ηοὶ (Ὠηκίηρ οὗ τῇς ρτοοί, 
Ὀυϊ οὗ ἴα ῥτοιηυϊραίοη, οὗ τἢ]5 δηὰ 4]]} 
ΟἴΠΟΓ τηδηϊδϑίδίίοηβ οὐ αἰνὶπε ΡΟΥΘΓ 
ἴη Οῆπδε.Ό (Οὐοβπιαβ [παϊςορ]ευβῖες", Δρ- 
ΡΙΟΔΟΒΙΠΡ ΤΏΟΓΘ ΠΘΑΙΥ ἴο ἴῃ6 {πι6 ν] ον, 
βᾶγ5, ἴῃαϊ “Ὀοϊῇῃ ἰῃ ἴῃ6 Οοβρεὶ δπὰ ἰη 
186 Αοἰβ μα (ϑὲ [λπ|Κὲ) τοϊδίθβ ἴῃς Αβοεηῖ 
οὗ Γμγϑὶ Ἰηΐο ἤδάνθη, δηὰ ἴπ6 ργοπ δα 
ἴα ΗἨδ νΜ1}} σοπὶα δρδίηῃ : δηὰ ἢς, ϑὲ 
Ζλικο, σου ρ οῖθ8 ἢ15 ψνοῦΐς, ἢανὶηρ Ὀ6- 
ἔοτε δία [ἢ15 οὔθ οὐ͵]θοῖ ἴο ψῃιςἢ Αἱ] 
τηυπῖ Ιοοκ ἰογναγα." (ξουτγεηϊυ5" τα- 
ξατὰβ ἴῃς Βοοκξ, ἴῃ 115 ἱγιοβὶ δηὰ πιρῃδϑῖ 
ἀϑροοῖ, 85 ἴῃς σσοβρεὶ οὗ ἴῃς Ηοὶγ Ομοβί. 
]εγοόπηθ, ἰοϊϊονεὰ ὉγῚ Βεάς, Ποϊὶάς ἰῃδὲ 
ἴῃς ἱπηρτεββίοη τηδάθ Ὡροῃ (ἢ6 τοδάογ ἰ5 
τῃδὶ 1 15 ΘΙ ΓΡΙΥ ἃ ιἰβίουυ ἀθβοσιθίηρ [6 
Ἰηίληοῦ οὗ [Ὡς πεν-Ὀοσγη ΟΠυτοὶ; δῖ ἴον 
15 ον ρῥαγῖ, ἀνθὶηρ οἱ τἢ6 5ρθοϊδὶ 
νοοσδίίοη οὗ 81 [λ|κα, }6ὲ βϑᾶγ8 “ δηϊπιδά- 
νοΓτη}8 ῬΑΓΙΟΥ οτηηΐδ 1115 νεγῦα ἰδῃ- 
δυθητ5 δηλ 6556 Πηδαϊς! Π4Π|," δὴ οὗ- 
βογνδίίοη Ψηϊοἢ τποιρῇ ἴτας 15 ποῖ σά 
γι. 81 [κ|κθ ψγὰ8 σεγῖδΊ ΪΥ ποῖ {πιη- 
Ἰὴρ οὗ 5 ονῃ ρᾶΐ οὗ ἴῃ6 ποῦκ. Ηβ 
ἢθαἷς ἴῃς 5ἷοκ βοὺὰ] ΌΥ βῃενίηρ ἴῃς ΔΙ18]- 
τηθηΐ οὗ ΟΟΥΓ ϑανίουτβ ]αϑὶ ψοσγάβ. [8 ῈΓ 
(ετγκςο, νοὶ]. Χιν. Ρ. 106) 5665 οἣς ροϊηϊ, 
ἃ5 11.51.8], οἰδατγὶγ, Ὀυϊ αἷ5ο, 45 υδυα], ὁχ- 
οΟἰυβίνεϊγ. “1η [Π15 Βοοκ 81 1κὲ ἰθᾶο ἢ 65 
4}} Ομπρίεπάομη ἀπῖο τπ6 εηὰ οἵ τῃ6 
του] [6 τε] σθηΐγαὶ ργηςοῖρὶῈ οὗ (ἢ Γ9- 
(ἰὴ ἀοοίσιπο ; νὶΖ. ἴῃαὶ το τηυδὶ 411 Ὀ6 
Πσῃίθους ΟἿ τὨγουρῃ αἰ ἴῃ 6508 
Ομπδὶ ψπουΐ Δὴγ δὰ (Ζωάμμ) οἵ τῆς 
ΙΔ, ΟΥ ΠΕΙΡ οὗ οὖξζ νόοῖκβ;" ἃ ἰδῖθ- 
τηθηΐ οὗ ψῃϊοῦ τῇς ἢγοὶ ρατὶ ἰουοπίησ 
᾿υδε πεδίου Ὁ ἐδ ψουὰ ἢανε Ὀδδη 
ἈΘΑΓΕΪγ δοςερῖθα Ὀγ 91 Κα, τπουρῇ [1 18 
βίδίβ ἃ σδίθρογι δ! ἴῃ οὴ6 ρᾶϑϑᾶρθ ΟἿΪγ ἴῃ 
[6 Αςῖϑ; δι νῃϊ]οἢ σογίδίη]γ ννὰβ ποὶ σοη- 
ἰοηρ αϊοαὰ ΌὈΥ ὨϊΏ) 8458 ἢΪ5 τηδίῃ οὐ]εςῖ ἴῃ 

Ἰ τοῦτο μάλιστά ἐστι τοντὶ τὸ βιβλίον, ἀπόδειξις 
ἀναστάσεω:. Ἑὰ. Βεη., ΤοΟπι. ΙΧ.» Ρ. 3, Ε. 

3 ὃὲς Μοπίίδιοοῃ, " (οἸἸοοιίο πονὰ Ραίγιμ,᾽ 
11. Ῥ. 247. 

8 ἸῺ τΠ]5 δ58. υϑυ] ἣς ἔοϊ ον ΟἨτγϑοβίομι, 
“οι. ἴῃ Αςοῖδ᾽ 1, γῆο βᾶγβ, ““ἴἷἢς Οοβρεὶς 
ἃτε ἃ ὨἰβίοτγΥ οἱ τῆαὶῖ (ηγιϑὶ ἀϊὰ δπὰ κςαἱὰ ; Ὀπὶ 
ἴῃς Αοῖς ἃ διἰβίοιγ οἵ παῖ ἴῃς οἴπεν (οσηίοσίες 
(ὁ ἕτερος Παράκλητο:) καϊὰ ἀπὰ ἀϊά." 
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1ἰν15 οὐ ἴῃ [86 ἰοστηοῦ ἰγοδἔϊο, Ὀοϊἢ οὗ Ὡς ἢ 
ΑΙ σοῃοοτηδα ΜῈ [Π6 ᾿ησυ]ςαίϊοη οὗ 4]] 
{5 ἴῃ ὙΠΙΟἢ οαϊδομυϊίθηβ. δα ῥζονὶ:- 
Οὐδὶγ τεςεὶνοά ηϑίγιοῖοη. Τα νίοννβ οὗ 
Ἰδῖοσ το 5 πΘΘα ηοῖ Ὀ6 τεσδρι ταῖς α ; 50 
δι ἃ5 ἴἰδυ ἄο ποῖ δοςοζὰ ψ1{]} [ποβεὲ οἱ Ε΄. 
Βαυγ δηὰ ἢὶ5 (οἱϊονθσβ, ψ οἢ πᾶνο Ὀδοη 
ΔἰΙγοδαγ αἰδουδβθεα, ΠΟΥ ἄρα βθηεγα ν 
ἴῃ δοϊάϊης ἴῃς ψοῖκ ἴο Ὀ6 5 ΠΊΡῚΥ 8ἃ 
Ἠιβίοιυ οἵ Μιβϑίοηβ ἴοσ ἴῃ6 δχίεηϑιοη 
οὗ Ομηβίθηάοπι, ΟΥ̓ῺΆΤΊΟΤα ρΈΠΕΥΑ Ϊγ οὗ 
[6 οατὶν ΟὨυΤΟ ; ἃ νἱεν ΜΜ ΠΟ σοτ- 
ΤΟΟΙΥ τορτοβϑεηῖβ ἴπΠ6 οοηϊοηῖδ, Ὀυϊ ἱρ- 
ὭΟΓΟ5 ἴῃ 6 τοὰ] ρυτροτῖ οὗ ἴῃς Βοοκ᾽. 

ὃ 5. [ΝΤΕΚΝΑῚ, ΕΥΙΡΕΝΟΕΒ ΟΕ ΑΥΤΗΟΕ- 
521}. 

Ιη αἀάϊοη ἴο ἴτε δνιἄδηςς βυρρ]εά 
Ὁγ τῇς αηἱῖν οὗ ρίδη τη ἴῃς (γα Οσοβρεὶ 
Δηα ἴῃ ἴῃς Αοἴβ, ὙΠΙΟἢ 858 6 ἤανα 5θθῇ 
15 Γεοορηϊζεα ὈΥ οὔτ οὗ ἀιϊβετγεηὶ 
Βοῆοοὶθ, δηὰ δίγικεθ ἜΘΟΥ υπδιδοβθοά 
ΤΟΔάθγ Ψ»ῆο ρίνεβ βευίουβ δἰζεητίοη ἴο [ἴῃς 
πο ὈοοΙκ5, {[πΠ6 ἰο]]ονίηρ Ροϊηῖβ. 94}] ἔοσ 
ΒΡ6ΟΙΑΪ διε ῃτΊΟη. 

(1) νε ἢηᾷ ἃ ϑἰῃρυ αγ μην οὗ “γείενι 
ἴῃ. ὈοΙ ἰτοαῖῖθθθ. ΤῊΙΒ 15 σῆθνῃ ἴῃ ἴῃς 
ἢχσι ρίδος ὈγῪ ἴῃς αἰδεγαηῖ τηεῖῃοά ῥυτ- 
διε ὈΥ ἴῃς ψνΠΙΘΓ Ἰῃ διτταί ἴῃοβ6 
δνοηῖβ, οὗ ψῃϊοἢ ἣδ χηυϑδῖ ἢᾶνο ἀοτινοα ἢ15 
Κηονϊεάρε εἰ ἢ οσ ἔσοτλ νυττῖθη ἀοοσυπηθηῖϑ, 
ΟΥ̓ τομὴ οἵαὶ γα ΠΟ ; δηα ἴἤο56 ΠΟ ἢ Π6 
ΘΙ ΠΘΓ Ἰεαγη α ἔτοπὶ ἢΪ5. Οὐ ἢ ΡΘΙΞΟΙΔ] Δο- 
αυδιηΐαπος 11 (ἢ 6 δοίοῦϑδ, δηα ἵτοτη ραγίϊ- 
αἹΡραϊίοη ἴῃ {Π 6 ῚΓ οσκ, οὐ ἢ] ἢ ἢ Ὀτουρῆῃῖ 
ἴου ἴῃς ἢἤγϑδι {πὴθ Ὀείοσε ἢ15 στοδάθιβ, ρὶν- 
Ἰῃὴρ 5Ρεςῖαὶ :ἱπίοσμηδίοη τουσῃίηρ ΡΟ ηβ 
οἵ ρΡεπηδηφηΐ Ἰηϊογοϑῖ ἴο [6 (μυτοῇ. 

ἴῃ της Οο5ρεὶ {πᾶὶ ρογίίοη ψὨ]οἢ σοϊη- 
οἰά65 ἸΟΓΕ ΟΥ 1655 Ἔχοῖγ ἢ ΜδίΠῈΝ 
δηα Μδῖκ οσσιρῖθ5 1655 ἴδῃ οησδ- γα οὗ 
τὴς. ψΏΟΪ]Θ, ἀπηα 15 δβρεοίδ!  σοιμασκαῦϊα 
ουῦ σοπο 56 η 655 Δα ΟΠ 551] 005 Οὗ οἰτουπι- 
βἰδηιϊαὶ ἀθιῖα}}]5. Βαυΐῖ οἡ τῇς οἴποσ μαηὰ 
ἴῃ [Π15 Ρουϊοη ΤΏΔΩΥ Ῥᾶβδαρεβ δῖα δά- 
τηϊτεἀ ροπογα γ ἴο ἢανα ὈΘΘη ἰδίκθῃ ἵγοτὴ 
ἀοσυπΊοπῖθ ῬΓΕνΊΟΌΒΙΥ εχίδη, Ὅῆδβθ6 
Πᾶνε ὕνο ἀϊβιίηςῖ σπατδοίϊοβιῖοβ. ΏΘΩ 

1 ΤΠυβ Μεγεῖ, “ ΕἸἰη]οϊτυηρσ,᾽ 82. “Ἰί ἴξ ἰ5 
δεδυτηεα (δὶ 81 1υκεἰς οὈ]εςὶ ἴῃ [15 Ὀοοΐκ τννᾶβ5 
ἴο ρίνε ἃ Πίδίοτγ οἵ Μ᾿ βείοῃβ ίογ ἴπε ργορδρδίϊοῃ 
οἵ ( τίϑιδηῖϊγ (ΕἸ οτη), οὐ ἃ Ῥδυΐΐπε ΟΠυτοῖ 
Ὠϊδίογυ ((τεά πεῖ), ΟΣΥὁἨ πῆοσα Δοσυγδίεὶ Υ ἃηαὰ οοΥ- 
χεοιγ, τῆς ὨἰδίοτΥ οἱ τἢς ουϊορτεδάϊησ οἱ ιἰὴῃς 
ΟΒυσοῦ ἴτοπὶ εγυβαίεῖη ἴο ομπις (Μαδυςτσῃοη, 
Ἑδυϊηρατίέη, Ουοχίοῖκε, 1Κοῦυβοἢ, Ἐννα]ά, 
Οεσι αὶ), ιμ84ὶ δβουπιρίϊοη, 5. ΠΟΥ Βρθακίηρσ, ἰῃ- 
γοῖνεβ ἃ οοπίυκίοη οὗ ἰδ οοπίει!5 Ἡ}Γ (ἢ ς 
οὐήεοι." 

ἹΙΝΤΚΑΟΒΌΚΓΤΙΟΝ ΤΟ 

1Πὸγ τοί ἴο βνδηῖβ ποῖ σεοοσάδα ὉΥ͂ [δ6 
ΟἴΠΟΥ ϑυποριίϊδίβ [ΠῈῪ δῖὲ ἀϊβυδε δπὰ 
δρουπά ἴῃ 5βιρηιῆοδηῖ ἀείδ1]5, 5εὲ6 65ρ6- 
οἰ γν τς ἢγβι ἴννο σῃδρίεγβ, βου ΕΠ 65 
οὶ] εὰ τς ὅοβρεὶ οὗ ἴπ6 [πΐϑπου, ΠΟ ἢ 
αν βδρϑθοῆεβ δἂπὰ ὨΥη5Β ῬΘΟΌ ΔΓ ἴο 
1η15 σοσροὶ. ὙΥῆ τἢ6 εχοθρίίοη οὗ ἰῃς 
Ἰηιγοαποῖογυ βοαῖθηςα, Ὀοΐὴ ἴπ6 παγγαῖϊνα 
δηὰ (τἢς αἰδοουϊθαθ ἅἃγὸ ποσοῦ Ατδᾶ- 
τηδὶς οὐ Ῥϑββιπίδη ἴῃ Ἰδηρσυαρα δηὰ ἴῃ 
ἴομθ. ΤΏΘΥ ΟΟΟΌΡΥ ΠΟΙ ἀΘγαῦἷα 5ρᾶςδ, 
ΠΟΙ οΥ οοτῃραῖοα ἢ τς οἴπεσ (οβρεο]5 
ΟΥ ΜῈ ἢ 1ἢ6 (ΟἸ] ον πρ σπαρίοτθ. 81 1ὰκα 
ἸΏ. 411 ργου αι ν ἀσηνεα ἢϊ5 ᾿Ἰπίοστηδίίοη 
ΘΙ ΓΠΘΥ ἔτοπΊ το θογ5 οὗ τ[η6 ΗοΙΪγ ΑΙ 
ΟΥ ἔτοτὴ ἃ αἰβοῖρὶα ΡΘΥΒΟΏΔΙΠΥ σορῃ]ζδηῖ οὗ 
[η6 ἰΔςῖβθ.Ύ ὍΤῇδ βανδὴ Ὁ] ονιηρ σΠδρίοτβ 
816 σοηοῖβθ, ἢ της οἜχοθρίίοη οὗ βοηθ 
ἀεῖδ}}5 ἢοΐ ἰουπὰ ἴῃ ἴῇοδε (σοβρεΐβ, δπὰ 
Ὀεαγ ἴεν ἴγαοθβ οὗ ἴπ6 ψτιῖοτ 5 ρου [181]- 
(165. Οη (ῃς οἵμεγ απᾶ ἴἢ ἴῃς πεχῖ 
οΠδρίετβ, ἔγτο πὶ ἰχ. σι ἴο χὶχ. 28, ἴῃ 6 σγθοογὰ 
οὗ ἃ 5ηρίε ροχίίοη οὗ οὖσ 1 οτα᾿5 Ὠιβίουγ, 
{παἴ ψῃϊςἢ ρτεςςξασα τῆς ἰΔϑῖ νἱϑὶϊ ἴο 7 6γὰ- 
58 6, 15 ΠΟΠΒΡΙΟΌΟΙΙΒ ἴοσ ΠΙ] 655 ; 1ἴ σοη- 
1415 ἃ ὮΟΪ]6 56 γ|65 οἵ ρᾶγδῦ 68, αἰ θυηρ 
ΤΟΙΊΔΙΚΔΟΪΥ ἑτοπὶ ἴΠο56 σίνθη ΌΥ ἴῃς οΟἴΠοΣ 
Ἐνδηρε 515; δηα ἔζοπιὶ ἢγϑὶ ἴο ἰαϑῖ ἱΐ ἰ5 
βίδιηρθα ὈΥ τῇς οπδγδοϊεϑῖςβ οὗ ἴδ6 
τεσ. Τητγουρῆουϊ [πΠ6 ται δ ΠοΣ οὗ 
[ἢ6 Οοβρεὶ ἴθ ρα Δρτθειηρ Οἰοϑβεὶγ 
ΜΠ ἴῃς οἴπες Ενδηρο] !5ῖ5. 15. ὙΘΙΥ 5Ποτῖ, 
Ὀυϊ τῆς ἱποιϊάθηῖβ ψ ηΟἢ [ΠΟΥ ἀο ηοῖ 
Το]αῖα δῖα ῥγεβεηϊθα 1 δ ηρι αγ νἱν!ά- 
ΠΕ55 οἱ οοἰουτηρ δηὰ πλϊηυΐθηθ55 οὗ 
ἀεἰ4}}. 

ἴῃ τῆς Αοἴβ νὰ δηὰ τῃ6 βδπι6 5ἰ τ κίηρ 
ἀϊβρτοροσίίοῃ. [Ι͂ἢ οὔδ τοϑρϑοῖ ἴπεσε 15 
ἃ ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ ὈΠῚῚΚΟΠ655. Τἢς Οο5ρεῖ, 85 
[ῃ6 ΨΠΙΟΣ 5ἴαῖθβ, δὰ ΤΏΔΩΥ ῬΥΘΟΌ,ΘΟΙΒ, 
δῃά τὸ ἀδαὶς ψ ἢ ἔδοῖβ δἰγεδάγ ν᾿ 6}} Κηονῃ 
ἴο 4}} (τ βιίαη5. ὙἼὴῈ Αοἰθ νὰϑ ἴῃς 
ΟἿΪΥ Βοοκ, ραεῆθσα! γ τεςσεϊνεα Ὀγ Οἢυτοὶ- 
το, ῬδΙοἢ τοοογάθαὰ [6 ἰγδη ΒΔ ΟΊ 5 
Βρβααιεηΐϊ ἴο τῃ6 Αβοδηβίοη. Βαϊῖηδνεῖ- 
{Π6 1655 6 οὔδοσνθ, ἰῃ δοοογάδπος ψἢ 
παῖ 6 Ὦάνα ποιϊσεά ἴῃ ἴπ6 Οο5ρεῖ, Πα 
ΔΙ Πουρῃ ἴῃς ἤτδι νεῖν σπαρίθσθ οοτω- 
ῬΙ655 Ἰπῖο ἃ 5π|4]} βρᾶςε ἴῃ6 δνϑηΐβ οὗ 
ΒΟΠΊ6 αἰενθὴ γδδγβ, (ΠΟΥ σῖνα ἃ νο Ὺ [}}} 
δοοουηΐῖ οὗ βοΐὴθ ῥγίηοῖρδὶ ἰγδ ΘΔ ΠΟ Β 
δῃηὰ αἰδεουγοαβ; δηὰ ἴη πὶ ρογίίοῃ (Π6 
β81ὴς ἴοῃς οὗ τπουρῃϊ δηὰ ἰογπηβ οὗ ᾿Δῃ- 
Βυάαρα ΜΏΙΟἢ νὰ πᾶνε ποις δα [η ἴῃς (οΥ- 
Τοβροηαϊηρ ρᾶτῖβ οὗ τῇς Οοβρεῖ ἃσὲ Ἷοῆ- 
δρίουουβ. ὍΤῇῃδ Ατσαηδὶς οοϊουπης 15 50 
ἀϊδιίίηος μὴ 1 ΒΌΡΡΙ165 ἰ86 διίσοηρεβδὲ 



ΤῊΗΕ ΑΟΤΘ ΟΕ ΤΗῈΕ ΑΡΟΘ5ΤΙΕ5. 

ετουπὰ ἴογ ἴῃ δϑϑυγηρίίοη [δαῖτ 6 ̓ ΤΙΟΓ 
5664] ἀοσυπηθηῖθ ΟἸΠΘΙ ντι 6 ἰὴ τΠ6 
νΕΓΉΔΟΊΪΑΙ ἰδηριαρσο, ΟΥ σοτῃηροβοα ὈΥ͂ 
δυῖῃ στα οἱ Ἡδῦγον οτιρίη δηά ἰταϊηϊηρ. 
Αρδϊη ἴῃ [Π6 (ᾺΥ πόσα σοηβι ἀογα ]Ὲ ροτ- 
ἄοη οὗ ἴῃς. Βοοκ, νη ἢ ρῖνοϑ δη δοοοιηῖ 
οὗ βοΐηθ να γα, ΜῈ Ππα ἃ πο 655 
δι Κη ἀϊδρτορογίοη Ὀεΐνοεη (ἢ6 δ80- 
σουηΐ οὗ δνθηῖθ οσουχτίηρ Ὀείοτα ἴῃ6 
ὙΤΙΕΙ ᾿οΙη6α 51 Ρδυ], οὐ δ Ππ|65 ἤθη ἢ6 
ΜᾺ5 ποῖ ἴῃ ΠΙ5 ΘΟΙΏΡΔΩΥ, πα οὗ [ἤοβα 
ΠΟΤῈ (ἢ ΔυῖΠΟΥ 5ρθᾶκ5 ἢ (ἢ6 ἤτβί ροῖ- 
80ῆ. 

Ηρτο δραὶη ἴῃ 6 ρατί ψῃϊοἢ τοίοτβ ἴο 
{Π6 Ῥσγενίοιϑβ ἰϑίοτυ οὗ ϑὲ Ῥαὺ! ἃ βεηθγαὶ 
αἸΒΡΑΓΥ 15 ποία] 6. Ὑγδηβδοῖοηβ οὗ 
ῬΟΌΪΙς ποιογ θῖν δηα. ΟΥ 164] ᾿ρογΐδησα 
ΓΘ ΤΟοοσάθα ΜΠ ἃ σογίδίη ἤιη655,  ΏΟΓΟ- 
8ἃ5 ἃ ΝΟΙῪ ἰατρὸ ὨΠΌΕΥ ΏΙΟἢ σοησθγη 
ΡΟΙΒΟΊΔΙὶ τηδίζογβ, ΟΥὍ ΨΏΟἢ ΨΕΙ οὗ ἃ 5: ΓὩϊ- 
ἰα Ἑσμαγδοῖοσ ἴο ἴἢοβα ὙΠοἢ δά Ὀέδη 
δἰγελαγν πδιταῖεα, ἀγα οἰ ογ τουσμοα ΠΡΟῚ 
1Π τῇδ πιοβῖ ϑ0ΠΙΠΊΔΙΥ ΤΠΔΏΠΟΙ, ΟΥ̓ ῺδΓΘῸ 
Ῥᾶβϑθα ονϑὺ ψἱπουΐ ΔΎ ΠΟΙ͂ΘΕ. 

Ι͂ῃ τὰς Ἰαϊίοσ ροσίίοη ψῇἢϊοΐ τγοίδθιβ ἴο 
(ῆ6 ρΡοτιοα ψῆθη (ἢ6 δυΐμοσ ψὰ5 ψιἢ 
οἱ Ῥαὰὶ] ΠῸ 8060 ἢ ΟΓΙ 55] 05 ἂῖα (τᾶσδ- 
αο]6. Ἐνεσγ (ταπϑδοίίοη 15 σεῖο σῇ 
ΤΟΙ ΑΓ ΚΑΌΪῈ ἤ]η655 οὗ αἀείδι]. 6 ποῖδ 
ἰπεθαὰ ἴνὸ ρεγιοαβ οὗ ἰοὴρ ἀυταϊϊοη, 
οἿδ οὔϑι Ρδμ]}}5 ᾿πργιβοητηθηΐ αἵ (ϑοϑαγθᾶ, 
Δηοῖ οΥ ἴἢδῖ αἱ Κοπλο, ὨΙΟἢ ἃτσὸ ηοιϊοοά 
ἴῃ ἴννο ΟΥ ἴτἢγδα νεῖβθβ; ἃ5 ΠΊΑΥ ὃδ6 [η- 
εττο θεοδιιβα ἴΠπεΥ ἀϊὰ ποῖ [411] ψπῃὶη 
ἴῃ6 βσοορὲ οὗ ἴῃς σπηΐογ, ἴ[ἢ6 "ουϊναγὰ 
Θχίθηβιοη οὗ ἴῃ (οβρεὶ ἀυτιηρ ἴΠδΐ {ἰπ|6 
Ὀεϊην, 50 (3 85 τεραγάβ [ῃ6 Αροβίϊθ, 50.5- 
Ῥοηϊθά, Βυὲῖ νι τπο86 δχοθριίοῃϑβ, 
ΨΥ ΠΙΟἢ σοττοϑροηὰ ἴο ἴῃ6 οἤηϊβδίοη ἴῃ ἴῃς 
Οο5ρ6] οὗὨ 8}} ποίεε οὗ ἴπ6 ἔουίγ ἀδγς δ6- 
ἴνθεη ἴῃῇ6 Βοβυττοοίίοη δηὰ Αβοθηβιοη 
ΜΏΙΟἢ ἴΠ6 ΤΟΙ ΠΙΠ561{ γοοοσγας ἰη᾿ [15 
Βοοῖκ, γὸ ἤᾶνθ ἂἃ5 πιηυΐϊο δηα [11] δο- 
οουπὶ οὗ ψηδαὶ ψὰ5 ἀοηδ ΟΥ 5841ἀ 85 σοι]ὰ 
Ὀδ6 ἐχρεοῖθα ἔτοπὶ ἃ ροιβοῃδὶ νυν 1 658. 
ΤΠ Οπλιϑϑίοηβ ἰῃ τῃ6 ἀοβροὶ δηὰ ἴῃ 

ἴΠ6 Αοῖβ ψῃ]οἢ Πᾶνα ψίνθη οσσδϑίοῃ ἴο 
1ῃης 5]1ατροϑβὶ οὐ Εἰς 55 ΤΑΥ͂ γα] αἶγα ὀχρίδ- 
Ὠδίίοη. ΤΠ ΟΚβ6 ἴῃ ἴῃ6 (σοβρεὶ ἀῦὲ σοηδηρα 
ἴο ἴη6 ρΡοτί[ἰο σοιμσηοηῃ ἴο δῖ [αἰὸ δηᾶ 
(η6 οἴδοὺ ϑυπορί!δῖ5, πα ἰοῦ ἴῃς πηοϑβῖ 
Ῥατῖ ἴπογ ἤᾶνα Ὀδθῃ δοοουηϊθα ἔοΥ 54115- 
[ΔοῖΟΓΙΥ ὉΥ ψμδῖ, ἃ5 ψῈ πᾶνε δἰγεδαῦ 
ποίςο6, Δῇ 4Ὁ]6 ντογ Ροϊηϊδα οὐ 845 [ἢ 6 
δ ραγεανιζε οὗ 8: Τὰκε; ἐξ τῃ6 μαδὶϊ 
οἵ ἀνοίαϊηρς τερεϊοηβ, πὶ ἢ 85 σοΥ- 
ἰΔΙῺ}Υ Ἰδὰ το βδοῃια οἱ τῇς πηοϑβὶ σεηηδτκ- 
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ΔΌΪ6 οἸηϊβϑίοηβ, 8366 ἴῆ6 δά τοῦδ] ποίο 
ο ὅι [μ|κο, οἢ. ἱν. τ6.Ἡ Ι͂η [6 Αοεῖς [ἢ]5 
ὮΔΌΪΣ 5 Θαιδ!}}γ οὐβογναῦϊθ. [ΙΏ τῃ6 τὸ- 
οοτάβ οὗ [Π6 τη 55 ΟΏΔΤΥ Ἰουτηου5 ἀείδιϊα 
ὙὮΊΟΩ ἤάνα οσσυρίδα πιο βρᾶσοα οἡ ἴῃ 6 
ἢγβὶ ν]βὶξ ἴο οἸ 1165 δηά αἰδοῖ ἀγα τοῖδ] ν 
ὈΠΠΟΙΟΘα ἴῃ ἴἢ6 βεοοη. Ὅη15 ἰθανθβ 
ΒΝ ΓΆ] ΟΠ Πη85, 50 ἴο βρεᾶῖκ, ψῃςἢ, ὉΥ 
οὐο5 υηταϊη ἢ] οὗ 1ῃ6 τσ ο Γ᾿ 5. θοῦ ΑΓ 
τηοίῃοα, πᾶνε Ὀδοη δάδυςεὰ 85 ἱπάϊοδ- 
τἰοη5 οἵ ἱπηρεγίεος Κπον]θάρεο. Τῆμΐβ ἴῃς 
{1415 δηά βυβογίηρο, [Π6 βδιισοθβϑοβ δηὰ 
Βιηάτδησος νηοῦ 81. Ῥαὺὶ τηθηϊοηβ ἴῃ 
2 (οσ. χὶ. 23---30, τηοϑβῖ οὗ ὙΠΊΟἢ ἀρρθᾶγ ἴο 
Πᾶνα οσουτγοα ἀπτγίηρ ΠΪ5 ΒΕσοηα ἸΟΌΓΠΟΥ 
[Ὠγουρσῇ Αϑ4 Μίηον, ἄο ποῖ (411 ψ τη 
[ἢ 5Θ0ορ6 οὗ ἴῃ6 ἀϊτγεοῖ ηδιτγαῖίνε; δὰ ἰξ 15 
οογίδιη ἴῃαὶ [Π6γ ψεσα Κηόνῃ τὸ 51 {Κα ; 
ἴοσ ἢδ τϑοοσάϑβ 6 βρεεοὴ οὗ ὅ81ῖ Ρδυὶϊ, οἢ. 
ΧΧ,, ἴῇῃ ΨΏΟΩ [ἢ6 ΑΡοβῖϊα πλαϊκο5 ἀϊκτηοὶ 
τηθητοη οὗ ἴπδπὶ, ἡ. 206. Γἤυβ ἴοο ἴπ6 
ψΟΥΚ ἀοηα ἰηῃ Μαοράοηϊα, 5Ποτίν Ὀδέογα 
σὲ Ρδὰ] ντοῖς ἴῃ6 βεοοηὰ Ερίβεῖα ἴο 16 
Οοσηιῃ!Δη5, ἴῃ νὨιοῇ [15 οχίθηϊ 15 ποϊθα, 
15 ὈΑΙΟΙῪ ἱπαϊοδίθα ὈΥ ἃ ἴδ᾽ ριερῃδηῖ 
ΜΟΙάς, οἢ. χχ, 2; ΠΟΙ ΔῈ 8ΔΠΥ ἀεῖαδιὶς 
βίνεῃ οὗ ψνῆαϊ 8: Ῥαὺϊ ἀϊὰ ἀυτγίηρ τἢ6 
τγΓΘΘ πη 5 ΜΏΙΟ. ἢδ δἰζογναγαβ βρθηῖ 
ἰῃ ατεεξοσδ. : 

ΘΟΙΠΊΘ ΟΠ. 551 005 ΤΏΔΥ Ὀ6 δοσουηίδά ρου 
ἴῃ ρατί Όγ ἴῆ6 ἔαςξ (παῖ {ΠῈΥ Ὀεϊοηρ ἴο 
[6 ΡΘΥβΟΊΔ] ἢ βίου οὗ δῖ Ῥδὺ], ννῃϊςῇ 15 
ποϊοοα ὈΥ τ[ῃ6 ψτΙῈΓ ΟἿΪΥ 50 [Δ΄ 85 τὸ- 
δαταὰβ ἢὶ5 οὔθ ργϑαὶ οὐ]δθοῖ οὗ σϑοοσζάϊης 
ἴῃς δᾶάνδηςε οἵ ἴῇῆε ἀοβρεὶ; Ὀυϊ {Π6γῪ 
ΠΟΓΔΙΉΪΥ ἃ ἴῃ δοοογάδηος ἢ νᾶ 
ἢδ5 Ὀδδη ϑῆενῃ ἴο Ὀ6 ἃ ρεηρθίαὶ οἤαγδς- 
ἰοΠ5ῖς οὗ 51 1ωυκε᾽ 5 αοθρεὶ. 

(2) ὥριν 97 εἱγά. ῊΙΪ5 ῥΡοϊπὶ [ᾶ5 
Ὀδθη Ἰοῃρ 5δἴῆςθ ὑὉΥῪ ΡΕἝΏΘΓΔΙΙΥ ταοορ- 
πιζεὰ ὈῪ σπίϊοβ5 οὗ πηοβῖ ορροϑβῖῖε ἰεηάθη- 
οἶδ5; 566 δῦονα, ἢ. 21.οθ. [{15 ΟὈβοσνδΌϊα 
ἴῃ τὴ ἢγβι ρἷδςθ ἴῃ τη6 τι56 οὗ ἴῃς. Οτϑεκ 
ἰδηριασα, ΨΏΙΟἢ αἰ ετα τηδίθγ δ! ἴτοπὶ 
ἴτατ Τουηὰ ἴῃ οἴποῦ ῬοοΚβ οἵ πὲ Νεῖν 
Τεβίδιηθηΐϊ, Θϑρθο α  γ ἴῃ ἴμ6 (οβρεὶ]5. οὗ 
δῖ Μαιίῃεν, 51 Μαγκ, δπὰ δὲ ]οῆη. [ἰ 5 
ΤΏΊΟΓΕ Οἰαβϑῖοδὶ, Ἐβρ ΘΟ ΠΥ ἴῃ τἤο56 ΡΟΓΓΠΟῊΚ5 
ΜὮοτα ἴΠ6 ᾿ΥΓΙΕΙ 5ρ Δ κ5 ἴῃ ἢ]5 ΟΥ̓ ΡΘΙΒΟΉ, 
ΟΥ ὩδΙγαῖθ5 Ἔνθηῖβ Ὠ]Οἢ δα ποῖ γτοοογάρθα 
οἰβονῆεσε. ΤῊϊς οὈϑογνδίίοη ὩδίΓΑΙΙΥ͂ 
ΔΡΡΙΪ65 ἴο ἴῃς Αςῖβ ἴο ἃ ρτοαίεσ Ἔχίθηϊ; 
Ὀυϊ 1 85 Ὀδεη ΔΪΥ ῥγονεὰ ἴο ΔΡΡΙΥ 
ἴο ἴῃ6 (σοβρεὶ αἷἰδϑο. Ψμοτε δραίη τἢς 
Βῖγ]6 15 1655 οἰδϑϑίοδὶ 1ἴ ΒΡ Ὀ}165 δηοῖποῦ 
ὑτοοΐ οὗ οὐτίουβ δρᾶ ἰηϊθγεϑιηρ ΓΟ56Π1- 
ὈϊΪδῆοθ. ΑΒ8 Νὰ ἢᾶνα βδθόη, ἴῃς ντιῖοΣ 
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οὔ τῇς Οοδροὶ ᾿πϑετῖβ ἰάγρὲ Ῥογοῃβ 
ΘΙΠΘΓ σοΙηποη ἴο ἴῃ6 Θυηορί!βῖ8, ΟΥ 
δυάθητγν ἴθ ἔγοῖὰ τι τε ἀοουτηξηίϑ, 
ΟΥ ἔἴτομι ΟΥαὶ ἰγδαϊιίοηβ. ὍΤὴδ στοῦ οὗ 

ἴῃς Αοἴδβ, δϑρθοίδ!ν 1η ἴῃς ΘΑ ] ΟΣ οἤδρ- 
615, 85 σΟΙΓΔΙΠΙΥ 11.565 ἀοσιπΊθηἴ5 ΟΥ {Γἃ- 
αἰτοη5 ψῆϊοῦ 6 δαορῖ5 νιῆουϊ ΔῺΥ 
πλδῖο 4] δἰτοσαϊίοη. ΤῊϊ5 οὗ 1561} 15 ἃ 
ΝΕΙΥῪ 5: ΠἸΚίηρ ΡΘου  ατῖγ. Απιοηρ δηοϊεηΐ 
ΤΙΟΙ5 6 4ὅο ποῖ δηά ΔΩΥ ΠΟΔΙ ΡΑΓΔ]1]6]. 
1 νὰβ τεβεσνεὰ ΔΙΉΟΠΕ τ οάεγῃ ἩΤΙΘΙΞ 
ἴο οὔθ οὗ οὺὖζ οὐγῇ {τἰπγθ᾽ ἴο ρίνε πὸ δηὰ 
ΥΔΙΙΕΙΥ ἴο ᾿5 παιγαῖῖνα, ποῖ ἴὸο βρβᾶὰκ οὗ 
Ρἰοταγοβαυθ εβεςῖ, ὈνῪ ἴῃ6 ᾿Ἰηβοποη οὗ 
Ἰοηζξ ρῬάβϑᾶρεβ αἰ ἤοτηρ 1Π 5[}]6 δηὰ Ἰοςδὶ 
ςοἸ]ουτίης ἴτοηθ [5 οὐ ΠΟΙ ΡΟΒΙΟΙ. 
δῖ ἰ5 ποῖ 1655 δι κιηρ 15 ἴῃς ἕδος ἴῃδῖ 
ἰπ ἴμ656 ροτιοη5 ἴἢ6 ἰδηριιᾶρα 15 1} οὗ 
ΗἩδφὈταϊϑπιβ, δηὰ ρδου ταῦ ογπια οὗ δχ- 
ῬτΓαβδίοη Ἴοοῃοη ἴο ἴῃ6 Οοβροὶ δηὰ 
ἴῃε6. Αεῖς, θυῖϊ ποῖ ἰουῃὰ δἱ 4]1], ογ ἑουηὰ 
ΨΟΙΥ τάτοὶγ, ἴῃ οἵδε ὈοΟκΒ οὗ ἴ6 ΝΕῊῪ 
Ταϑίδγηθηῖ. 

Α [ἰἰ5ῖ οὗ Ἰάϊοτῃηβ ὑθου ατν ἴο ἴῃς σοβρεὶ 
δηὰ “16 Αοἰς" νὰϑ ρίνθη ϑοῖῃηδ Υ6ΑΓ8 
ἃρο ὉΥ Οτοάπογἦ; ποῖ 1655 ἴδῃ βιχίγ- ΟἿ Γ 
ἰάϊοτὴ5 ἃγ6 δηυτηεταϊθα Ὀγ δΐτω, ἴο νΠ]οἢ 
ΨΕΙΎ Τοηβἀθσδῦϊς δααϊοηβ ἤᾶνα Ὀθεῃ 
βίποα τηδᾶὰβ ΟΥ̓ [6 Καθυβοῦ; ΌὉγ Οὐάετἣ, 
ΨΠῸ 6415 Θρθοῖδὶ διίϊθητὶοη ἴο 51:18 ΠῚ} 
οὗ ἰάδας δηὰ ὄἽχργθϑϑίοηβ οἵ ἰπουρῃϊ; δπὰ 
Όγν ΚῦΟηϊρ', νῇῆο 4115. ηἷπε ρᾶρεθ Μη 
οἸϊαϊίοηβ, τηοϑδῖ οὗ νῇῃϊομ ψ}}} οἰαπα [ἢ 6 
[6δὲ οὗ ἴῃς τηοβῖ οδρίϊοιβ οὐ Ποἴϑτῃ; δπὰ 
ὙΠΙΟΝ, εχίθηβινα 8ἃ5 ΤΠΕΥ ἅγα, τέοεῖνα 
Θοπεἴηυ Δ} ΠΟ ΒΌΡροτι ἴῃ [ἴἢ6 σοιγβα 
οὗ οδγείμὶ ἱπαῦσγ. Οὐὑγεάπεσ Ψψοιηᾶ ἀρ 
ἢ15 ποῖες (ρ. 142) οἡ ἴπϊ5 διιυῦεος νη ἢ 
1[Π6 5ἰαιθπιβηῖ---οεγῖδι ηγ ποὶ ἀἰβρτονεά, 
τπηουχ οϊεηῃ οοπίτααϊοϊεα, ΌΥ ΨτΙΟΓΒ 
ΜΏῺΟ πᾶν ζοηθ ἴο Θχίσγεπιθϑ ἴῃ [ἢς 
ἰοῆθηο ΜΠΙΟΝ φΕΏΘΙΑΙΙΥ τηδικθ ἢ15 
ΟΥ̓ οΥοδὶ ἰαθουβ ---ἰ δὶ “ ἴΠ656 νΘΎΥῪ 
ὨυπΊοτου5. ρΘΟΙ Αγ 165 δἰζεδέ ἢ σετ- 
ταῖηὙ (πὐλερη) ἴῃ6 φοηυϊηοηθ88 οὗ [ἢ6 
ψΏοΪΘ ψΟΥΚ, Ὅοβρεὶ δῃὰ Αοῖβ, ἰῃ 115 
Ῥγοβεηΐ ἴοπτα "--ἃ ξεμι δῆ 6855 ἩΠΊΟΝ, 848 
ε δα 5, δ Ὀ6 ἀειηοηϑίγαϊθα ὈΥ͂ ΜΥ͂Ν 
᾿Ιηἴογῃδὶ ον άθηςα. 
Τὸ κε ἃ βἰηρὶα ἰηβίδηςθ, [86 πογὰά 

Χάρις 5 ΕΒρδοίδ!ν 5βιρηιβοαηῖ. [1 ἄοεβ 
Ὠοΐ ΟςΟῸΓ δἵ 8}} ἴῃ [Π6 ἢσξί ὕνο (σοβροἹβ. 

1 Μ. Α. Τῆίετγ. 
8 866 “Εἰηϊεϊζυηρσ ὅ9. 
8 1ῃ Ηειζορ᾿ξ "ςδὶ- Επογοϊορεράϊε,᾽ ΥἹΙ1. Ὁ. 

552. 
4 “Ὁϊςε ΕΠδΙΠεῖς ἄς ΑΡροβίεϊ ες ιομῖς,᾽ Ρ. 24 

[0 34. 

ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ι͂η 8ὲ 7οῃπ5 Οοβρεὶ ἱἰ 15 ἐουπᾶ [108 
Ϊῃ ΟὔΘ 5εςοιίίοῃ ἰῇ τὴς ἔγϑι Ἰησοά οἱ ο 17 
ὙΟΙΘΘ5 ; 1. 14, 1ό, 17; Ὀυϊ ποῖ 6Θἰϑο ΠεΓο. 
Βυΐ ἴῃ τπε τπγὰ (σοβρεὶ τὲ οσουτβ Ἐἰρῃς 
Ὀπι68, ἴῃ της Αςἰϑ βανθηΐθθη; 1π δῖ Ρδυ]ς 
ἘΡΙ5116ς5ς 1ἴ οοϊηθβ Ὀείογε 5 βοης ἢυηῃ- 
ἀτθα οἵ εἰπιεβ, Ὀείηρ ἴῃ ίαεϊ ἃ ΘΙ ΚΕγ- 
ποῖς οὗ 15 ἀοοίτίηδὶ ἰοδοπίηρ. ὅ8ὲ Ῥεῖεσ 
1565 ἰΐ ΟῚ οὗἴδηῃ ἰῃ ἢ15 ἔἄτθὶ Ἐριϑβι]ο, 
ΜΙ ΏΙΟὮ, ἃ5 γα ἤᾶνε ῥγενιουβὶν σεγλδιίκεα, 
ἄρτεεβ οἰοβεὶν ἰῇ ἴοπε μι 51: Ρδυ]. 
ΤΠε νεῖῦ (χαρίζομαι) ἰ5 ἰουπὰ ἔνῖςε ἴῃ 
σὲ [κὐκε 5 οβρεῖ; [ποθ ἴῃ ἴῃ6 Αςῖβ; 
οἴἴϊδη ἴῃ 81: Ρυὶ; Ὀυϊ πονθογο οἷ5ς Ν 
ἴμ6 Νὲν Τεβίδηεηῖ. ὅ81 [λ|κὸ ἀοεβ ποῖ 
ΑΙΝΑΥΒ 086 ΕἸΠΕΓ ποσὰ ἴῃ ἴῆ6 ῥγϑοῖβο 
ἀορτηδῖίς 56 η56 τηοβῖ σοιῃτοη 1ὴ δῖ Ραδυ]; 
Ὁ 1ἴ 15 δνιάδης [δὶ ἢϊ5 τη νὰ5 5δαῖι- 
ταῖεα σι τῆς ρτεαᾶῖ τὨουρῇϊ, ἀπα τηδὶ ᾿ἴ 
ἔᾶνθ δ υποοηβοῖοι5 σοἰουπηρ ἴο 18 
ἰδησυάᾶρο. 

Ηξετα ψὰ που]ὰ ο8}} αἰϊδπίίοη ἴο οδ 
ΝΕΙΥ͂ 5:π|Κίηρ᾽ ΡΘΟΌΪ τ γ, ἴο τ ὨΙΟἢ τοδάοτβ, 
δοουβίοιιε ἃ ἴο οὔϑοτνε Ἵδαδγδοϊογιϑας 
(τα115 οὗ ΡεΙβοηδὶ (δο] ηρ, Μν1}} ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
αἴίδςἢ ηοὶ 1655 ἱπηροσζίδηος [ἤδη ἴὸ οο- 
Ἰποιάθηςες οὗ ἰδηζυαρε. Τῇδ ϑβἰηρυϊαγ 
Ὀεδυῖγ οὗ 81 {λ|κε 5 οβρεὶ, σῇσι, 85 
ΜῸ ΟὐὈδβεῖνθα [ἢ ἃ ἰουτΘΙ ρΑΓΑΡΤΔΡὮ, ἢ85 
Ὀδοη ΠΙΠῪ τοοορηϊζοα ὮΥ Ε. Βδηδῃ', 15 
διπθυϊοα ὈΥ τμᾶὶ οσς ἴο [6 ὨΘΑΠῪ 
ΒΥ ἢ οὗὐ τ1ὰὼ6 Ἐνδηρεῖϑὶ ψπἢ [ἢς 
ἀδαρ τεπάσδγηθβϑ ἢ Ὀγοδῖμαβ ἴῃ τῇς 
ΜΟΙ δηὰ δοῖβ οὗ ἴπε ϑανίουσ. [1 πηυϑβῖ 
6 δάπλτοα {παι ἘΘΒΔἢ 5 τοιητκβ, [Πουρἢ 
βᾶνουτίηρ οὗ 5 αριῖυ4)] δηὰ δὲ {1π|68 
τηοϑί ρδιηξα] ἰσγενθσθηςθ, Ὀτίηρς οὐἵ (δῖ 
οἰαγδοίουιδς ψιῖ ΒΙΠΡΌΪΑΙ νυἱνι ῃ655. 
ΤὨυ5 6 ποῖεβ ἴΠ6 ρϑουλασ βῖγεββ ΨΏΙΟὮ 
56 [Κὲ Ἰαγβ ὕροῦ 4}} ποίίςε5 οὗ ρῃγϑιοδὶ 
ϑυ θεπηρ, ρηναίίοη, δηὰ νηΐ, δηα πνῆδὶ 
Ὧ6 νϑηΐϊυγοβ ἴο Ο4}} ρυστῈὲ ΕἸ οηϊβση", 
1ῃ6 φσἰοτγιβοδιίοη οὗ ρονετῖγ ; ἴῃ ἱπιροτῖ- 
ΔΏΟΘ δἰιδοῃεα ἴο ἰἰδόγαὶ, υπϑουηάοά 
ΟἸΔΠΙΥ ἴῃ ἴλ6 ἔοππῃ οὗ δἰγηβρινίηρ ; ἴῃ 6 
ΡάγδΌΪο5, τεοογάθα ἴῃ [Π15 όβραὶ ΟὨ]γ, 
ΨΠΙΟὮ ΘΧΡΙΘ55 τηοδὲ {}γΚγ ἴῃ6 ἰονε δηάὰ 
ΒΥ ρϑίἢΥ οὗ 6505, Ηἰβ σᾶγὰ ἴογ ἴῃε Ἰἰοβῖ.. 
δηὰ ρῥεγϑηΐηρ, ἴὰς Ῥτοαΐίξαὶ ὅ5οη, ἴΠῸ 
αοοά ϑαιηατγίδη ; ἴἢ6 [}}} ἔτεα ἐογρῖνο- 
Ὧ658 οὗ τερθηϊδηϊ ᾿ϑίηπειϑ ; 16 σταςς δηὰ 
Ὀεδυιγ οἵ 8}} [Πδΐὶ 15 Ῥδου αν ἴο 81: [ακὸ 
ἰη ἢϊθ δοοουηῖβ οὗ τῆς [πΐλῃογ, δπὰ οὗ 

1 3εε “1.ε5 Ἐναδηρί]ες," οἢ. χἰϊ. - ΡΠ Ξμ δὰ ἴα 
187. 
ΐ 966 ἴδ ποῖϊος οἱ ἴδς ΕΡίοπίϊος ἐεῖδος οὗ, 

ᾷ ό, Ῥ. 334. 
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τς Ῥαφοίοη οὗ οὖγ Ἰοτά : (ἢ6 ΟΧΊΥΘΙ6 
ἀοϊϊοδοῦυ δηά ἤδη 658 οἱ ἢΪ5 ἀδ] ΘΔ Οἢ5 
οὗ Ῥδίβοῃδὶ Ἵμαγδοῖεσ ; δηά, ϑβϑρθδκὶηρ 
οηθγα γ, ναὶ Ἐδηδη ἀδβοῦθεβ ἃ5 ἃ 
ΒΡ Πῖ οὗ ΠΟΙΥ ᾿ἱηΐδπου, οὗ 70γ, οὗ ἔδγνουγ, 
οἵ δνδηρο!οδὶ βοηπγεηΐ 1η 1ἴ5 ἢγϑὶ [γοϑἢ- 
Ὧ659, ΠΙςἢ ἰἤτοννβ ουδϑῦ [ἢ6 ψο] 6 πδῖτᾶ- 
ἔνα (1ηἴ5 οὗὨ Ἰποοιῃραγαῦϊε βυγεεῖη 658. 

ΝΟΥ͂ 4}1 {πδὶ 15 ἴπι6 ἢ 656 σειηασίϑ8, 
γῇ οἢ Ὀτηρ ἰηἴο οἸεᾶγ Πρ σΠδγαοι  Π5[105 
οὗ τῇς Οο5ρεὶ, Ἔνογ ἔεϊς Ὁγ Ὁμπβίδηβ, θαῖ 
ποῖ αἰνγαυβ ΠΟ, ΒΟΙΟΥΒΙΥ ἀϊδοογηβα οΥ ΔΠΥ 
Δρργοοίϊαϊθα, 15. δαυδιὶν δηὰ [ἴῃ ϑοπὶδ 
Ῥοϊηῖβ ρθουν ἴσας οὗ ἴῃ6 ΑςἴῖΒ. ἴη ἃ 
[ο] ον Ῥάγάρταρῇ, ὃ 7, γγἷχῊν 584}} Πᾶνα 
Οςοσλϑίοη ἴο ποίϊςβ ἴῃς 5ησυίατ ἀδρίῃ 
δη Καθηη655 οὗ οὐβεγνδίίοῃ δνηοθα ὉΥ͂ 
ΟἿΓ πτιΕΣ ἰπ ἴῃ 6 ροχιγαίτασγα οὗ Ἰηαϊν!τ4] 
οδγδοίογβ, Ὀοῖῃ οὗ ἴποβο γΠ0 5ἰδηά ουΐζ 
ταοβῖ ῬτΟΠΘΏΓΥ ἰῃ ἴλ6 πδιταῖνο, δηὰ 

᾿ ᾳτἢοθεὲ ΨΠΟ δῖα ἱποϊά θη! Ἰηϊτοάαυςσά. 
Ηότα ἰδ τᾶῦ βυβῆοα ἴο 68}} δἰϊϑῃι]οῦ ἴο 
{ταὶϊῖ8 ἰηΠοδίηρ υ5ῖ τπ δῖ το πάγη θϑ5 οὗ 
βυτρϑὮΥ νηοῦ δηλ αν6}}18 ΠΡΟΠ 85 
ΒΡΘΟΙΑΙΥ ομαιδοϊοπβις οὗ ἴῃς Οοθβρεὶ. 
ἼΠΘ Ρονεγ «δηά βυβοπηρβ οὗ [Π6 Βγϑῖ 
Οἢ βίης, οοηίγαϑίθα ἢ ἃ ΠΡ τα ΠΥ 50 
αν ᾿ἰτδηϑοθηιηρ 4}1 ΟΥΟΙΏΔΙΥ πιδηϊεϑῖδ- 
[ἰομ5 οὗ ἴπ6 βρθοῖαὶ στᾶσα οἵ σῃδσιυ 85 ἴο 
δανα ρίνεῃ οσοδβίοη ἴο ὈΙτῖοσ σαν] ηρϑ 
οἱ ἴδ ρασῖ οὗ ορροηῃβηῖβ οἵ ἴπε ἰδ, 
Δηα ἴο η0 5π|4]} ΡΕΓΡΙ εχ Υ οἡ ἴῃ6 ρᾶτὶ οὗ 
15 ἀοίδηάοτβ, ὁσσιρΥ ἃ ἐογοηγχοϑβῖ ρίδοα Ἰἢ 
[Π15 πδιταῖῖνθ. Τῆε ἰγοαυδηῖΐ τηΐγας 65 οἵ 
ἈΘδ]ηρ ἀγα ἀδϑο θα ψ]ἢ ἴῃ 6 σάτα παῖυ- 
ταὶ ἴο 4 Ρῃγϑβιείδῃ, δηἃ ἴῃ θοῇ οᾶ86 80- 
οοϊηραηϊεὰ ἢ ψοσάβ δηὰ δοῖβ οχργοϑ- 
βἶνε οἵ Ἰἰνεοὶδϑῖ βυτηραίηγ. Νὸο πδιταῖϊνα 
ἢδ5 τηδάδ ἃ ἀθερεσ ᾿ργθβϑῖοη ὕρο ἴἢ6 
Ὠδατῖβ οὗ Ομ βιδῃ βυβογοῖβ τἤΔη ἴἢδὶ 
ΜὨΙοἢ τοοογάς ἴπ6 αἀγίηρ ᾿νογὰβ οἵ ἴἢ8 
ἢτϑι τηδτῖγγι. [Ι͂ἢ ὃ: Ρεῖεσ᾽β σμπδγδοῖοσ, 
1ῃ 8}} 15 βρεθοῆδθβ δηᾶ δοῖβ, ὰ 566 ἃ 
Ἰνϑὶγ στερτζοαυσίίοη οὗ ἢΠὶ5 Μαϑβίεσβ ἔδεϊ- 
ἴηρ5; δδιηδδίηθθθ ἰῇ δχῃοτγίδιίοη τοὶ 
τοῖα Τοηϑβρίουουβ ἴδη δῇεοιμοηδίθηςϑϑ ; 
ἃ ἰοίδ] ἀῦβεπςοβ οἵ ὈϊτοΓη655 ἴῃ ἢ15 ἀ64]- 
ἴῃ σῇ ΗἩδεδτενβ ἂηὰ (ὐθηῖεθ; ἃ 
Ριορί δηὰ Ἰογίι] δοαιίϊθθοθησα ἴῃ αἷο- 
ἰΔἴ65 Ορροβεὰ ἴο ῥργενίουβ σοην]ο 005 ΟΥ̓ 
Ῥτα)υάϊςα5 ; ἃ ἔγδῃϊς πὰ Ἴογάϊ] τεοορηὶ- 
ἄοη οἵ ὅι1 Ρδυ}}5 ροβι[οὴ δηά πηεγιῖβ. ΤῊΣ 
ὩΟΙΩ65 οὗ 51 Ραι} 5 σμασδοίοσ ἅγὰ ᾿ῃσουρἢ- 
ουὖῖ ἴῃ Ὁ }|168ῖ δοοοσὰ ψ ἢ ἴῃ6 ΑΡοϑβιες 5 

Δ ὅες ἴδε ραεβᾶρε ίτοπι ἰῃς Ερί51:]ς οὗ ἴδ6 
Οδυτοδοδ οὗ 1, γοῦδ δηὰ Ὑ ες αυοϊεά ἰη 8 ό, Ρ. 
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ον τὶ Πηρβ, Ὀὰϊ ΟὟὐ ἩΓΟΓ ἀν. }}5. τ ἢ 
ῬΘου δῦ ἱπίογεβε Ὡροὴ 4}} ἱπαϊοδίοῃβ οὗ 
τοηἄογηθϑα δηὰ βυτραίηυ. Νανοῦ ἀοαβ ὃ 
Ῥδὰὶ] τὶῃ οὐἱσγ ἢδαγῖβ τοτγο ποσοῦ ἴδῃ 
ΜΏΘη νὰ τοδὰ ἢϊ5 ρατῖηρ δι ιάγεββ ἴο ἢΪϑ 
γΟρίησ δηὰ ἱἱποοηϑοϊδῦϊα ἔποπα δ 
ΜΙιδίυς; δηά δηὰ Ὠίτῃη γτεβροπάϊηρ ψ ἢ 4 
Ὀτόκϑη ἢοαγὶ ἴο ἴῃ6 ὀχροβίυ δι! οη5 οὗ ἢ]5 
[ΟΠ] οννοῖβ δ (ϑαῖθδ. 

ΤὭΏδβ6 ἀγα Ὀυζ ἃ 54π|ρ1]6 οὗ Ἰηἀϊοδίίοη 5 
ὙΠΙΟὮ ρετνδάς ἴπ6 παῖταῖϊνθο. ΤΏΘΥ ἃ. 
ποῖ δά ἀυοξά 85 σοηίταβιίηρ [Π6 σΠδγδοῖοσ 
οὗ ἴτὴ6 ἵἴνο Αροβίῖϊεβ σῇ ΟΥΠΘΙ 541 Π]Ὺ 
ΒΓ 5, νῦο κα τΠ6 πὶ ψγοτα ρϑησίταϊθα 
τὨγουρἢ δηὰ τὨχουρῇ τι πὸ ἰονα οἵ {ΠΕῚΓ 
Μαβίογ; Ὀυΐ 1 πιυδὲ Ὀ6 δάπϊιεα ἰἢδξ 
ΠΟΥ ΟΟΟΟΡΥ͂ 50 ὑγοπηηθηΐ ἃ ρἷδοα ἴῃ [Π]5 
Βοοϊκ δηὰ ἴῃ ἴῃς (ἀοβρο] 8459 ἴο ἀδβεῦνα ἴὸ 
6 τεοκοηδὰ διηοηρ ἴῃ τηοϑὶ σοην] ΠΟΙ ην 
ονιάθηςεβ οὗ (πῃ ἸΔΘΏΕΠΥ οἵ [ῃ6 ψτῖου. 

(23) ὥγΐν οὗ ἀρείγίναί σγοίερ. ΤΏΪΒ. 
158. ΒΟΔΙΟΘΙΥ “υδϑι] οηΘα ; 1ἴ ΠΟΥΙΔΙΏΪΥ 15 ποῖ 
ΟὨΘη ἴο βεπουβ ασυοϑῦοη. Τῆς Ραυΐ πα 
σμδσδςοῖοσ οὗ ἴῃ Οσοβρεὶ ἰ5 ἃ τηδίίοσ οὗ 
οΏΕΤΑΙ ποίοτγιοῖγ; τῃδὶ οἵ ἴῃς Αοἰβ ἰ5 
Θα]ΌΔΙΥ ἀδιημοηβίγα]6. ΤῊϊς ροϊηῖ ψ}}} 
οοτῆς ουἱϊ αἰΞΌ ΠΟΙΥ ἩΏδη 6 σοηβιογ ἴΠ6 
ΒΡΘΘΟἢ65 οὗ ἴῃς ΑΡοΟΞ1165, Ἔἐβρθοϊδ!ν ἴῃ ο86 
οὗ ὅ1 Ῥα). Ῥυϊηρ δϑιὰς 4}1 χυβϑιοῃβ 
ΟΡΘἢ ἴο αἰδβραῖε 1 ταυβὲ Ὀ6 δαπμιῖοα τπαῖ 
ἃ ὉΠ οὗ ἀοοίππα ποῖ ΤΊΕΓΕΙΥ ἴῃ 5υὉ- 
βίδῃςο, Ὀυϊΐ ἴῃ ἰοτι5 οὗ ΘΧρσθβϑίοῃ, ἰῃ 1η6}- 
τοοῖ Δ᾽] 151005 45 νν6}} ἃ5 [ΟγπλΑ] βίας θη [5, 
ΒΌΡΡΙΙ65 8} ἱπαϊοδίίοη, 1 Ὡοῖ σοπο]υβῖνα 
Ῥιοοΐ, οὗ 1010} οὗ δυϊπουβῃ!ρ. 

ΤῊΣ ὑπ} οὗ δυϊῃουβῃρ Ὀεΐηρ δά- 
τηιϊττεα, τα ἤᾶνα ἴο Ἰηαυ γα Ψο ν 45 ἴῃς 
δυῖθοσ. Ηδ πιυδὶ ᾶνα Ὀδδη 8 πῆδῃ ΠΟ 
᾿δά δοςαβ5 ἴο 5ρεοῖδὶ δουσοθς οὗ ᾿ηἰοιτηδ- 
τίου, δηἃ δὰ σαγοί }Υ Ἰηαιίγοα ᾿ηῖο [Π6 
Ὠϊδίοτγ οὗ ἴῃς Ομυτοῖῦ ἔτοση ἴῃς Ὀδρίη- 
Ὠϊηρ; Ὀυῖ ομδ ἯΠΟ σΘΥΙΔΙΏΥ 85 ποὶ ἃ 
ῬΟΙΒΟΙΔΙ ὙΠ 655 οὗ [ἢ ἐνθηΐβ τεοοσαθα 
ἴῃ ἴΠε ἢγϑι ρατί οἵ [ἢ15 Βοοῖ : δῃὰ ργοῦδΟΙΥ 
ποῖ οὗ οἵδε ὄδνθηῖβ ρσγεσδαϊηρς ἴῃ6 Ὀπ)6 
ἤδη ἴῃ6 παιτγαῖδνα Ρ45565 ἔσοῖῃ (ὃς τὨϊτὰ 
ἴο ἴῃς ἢγοϊῖ ρεΐϑοῆ. Α8 ψὸ ἤᾶνα 566ῇ 
ἮὯδ ΠΘΘΓΙΔΙΗΪΝ υ5685 δοζουηῖθ ὈΙΘΥΟΙΘΙΥ͂ 
δχίδηξ. Τὴδ Ὠδιτγδίϊνε 15 αἸἰβοοημηπουβ. 
τ ἀϊθῖετβ ἴῃ δίγὶθ, ἰὴ σοσῃρᾶ85, [ἢ σΟΪΟιΓ- 
ἴῃς ἴσοι [ἴῃς ἰαϊῖοσ μοτίίοη. ναι τ 6 
ὙΠΟΙ ἀ065 τοοοχά Α76 στοαῖ ΟΥἹΠΟΔΙ τηονο- 
τηθηῖς ; δῖ ἢ6 ΟΙΏΪ 5 ἅττα ἰοῦ ἴῃ6 τηοϑῖ 
ῬΑΙΐ ΡΘΙΞΟΏΔΙ] ἰσδηβδοίοηβ, δοοοιηῖβ οὗ 
[Π6 Ρῥχοσδεάϊηρβ οὗ οἴπεσ Αροβίϊθβ [ἤδη 
Ῥεῖοσ δηὰ Ρδυϊ, δνθηϊβ ποῖ ᾿πα!ϑρεηβαῦ]6 
ἴο ἴμ6 εἰποϊάφιοη οὗὨ ἢϊ5 τηδίη οὐ]εςῖ, Ὀυζ 
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οὗ εςοῃϑεϊἀοτγαῦϊο ἰηΐογοϑοῖ, δηα 45 βξυςἢ ποῖ 
ἸΚοὶγ ἴο αν Ὀδθη ραᾶβϑθα ονδὺ ΟΥ̓ Οοἠδ 
Ρειβοηδὶὶγ δηραροα ἴῃ [Π6Π|, ΟΥ ῥγδδεηῖ 
ἤδη [6 Υ οσουττοά, ἣε 5σῃου]α ηδίυγα γ 
ἰῃίου δμεσ παῖ τ[μ6 νυοῦ ννὰβ σοηνοτίοα, 
οἵ Ὀδοᾶπια οοηηεοίθα ψἢ ἴμ6 ΟΒυτςῇ, 
δἴϊοσ {Πο56 δνβηΐβ, οὐ [παῖ ἣς Ἰ᾿ϊνεά δῖ ἃ 
ἀϊδίαηςθ. Ὅα ἰδοῦ ϑυρροβίτοη 15 5ὰ}- 
Ῥοτιθα ὈγΥ ἴῃ 6 νεῖ !-Κηοόνη αοϊ παῖ τῇ 6 
δεορταρῇγ οἱ Ῥαϊεβίίπα Ὀοϊῇ ἴῃ ἴῃς Οο5- 
ΡΕΪ δπὰ τῇς Α-ςῖϑ 15 βίῃψυ αι ἀςβοϊεηῖ ἴῃ 
δρδεϊῆς ἀεῖδιϊθ. ὙὮὨε σου ΠΥ ΔΡΡΘΔΙβ ἴο 
ἢανο Ὀδοὴ [ἰ|6 Κπονη ἴο 116 ντιῖοσ, ν ἢο 
δνάθητν αἰ5οὸ δϑϑαπηθθ ἰῃμαΐ ποίϊςεβ. οὗ 
Ὀδςὸβ ἴῃ Ῥαϊεβῖηα ννουἹὰ θὲ οὗ {16 1ἢ- 
ἰογοϑῖ ἴο ἢϊ5 τεδάθιβ. ὙΠ Ποῖα 15 Ἰηάεοά 
ἃ ἀϊῆετοηςθ ἱῃ [ἢ]15 τοϑροςοῖ Ὀεΐνθθη ἴῃ 6 
Οοϑρεὶ δηὰ {με Αςῖδ, δυβιοϊεηΐϊ ἴο βυρραοϑβὶ 
[η6 ᾿πέδγθησς ἴμδῖ (6 Ὑτιῖεῦ Δα θΘθη ἴῃ 
Ῥαϊθϑίηθ βοὺὴ δίϊογ οὐ ἀυσηρ ἴῃ 6 ἰΓΔΠη8- 
δοίίοηβ Ψηϊοἢ ἢς ταοογὰβ ἴῃ ἴῃς ἰαϊζοσ 
ψοτκ ; Ὀυϊ ἴτοπὶ τοὶ ἴο ἰαϑῖ ἢϊβ ΠοΙϊο65 
ΡῬτδϑεηΐ ἃ νετῪ τοιηάγκαῦ]α σοηϊταϑὶ τῇ 
Ὧϊ5. (011, δοσυγαῖθ, δηαὰ νἱνιὰ δοςουηῖβ οὗ 
Ῥίδοθϑς ἰῃ Ευτορα, δηα ρθουν 1 [ἴ8]γ. 
1η τείοιτίηρ ἰο ἴῃς Ῥεϑῖ Κπον ρΐδοαβ ἴῃ 
Ῥαϊοϑῖης ἢς ρῖνε5 παῖ 6 τηυϑὶ ἢδνα 
τερατήεα 85 Ἔχρδηδίίοηβ ποεαεα ὈΥ ἢ]5 
ΤΟΔάςτβ, 5866 {0Κ6 1. 26, ἱν. 21, 1}. 26, 
ΧΧΙ. 1; ΑΟἴϑβ 1. 12. 

Οη (ἢς οἴμεγ παηά, ὰ ἢανα δὴ δαι4] 
οογίδιηῖγ, [ἢ6 ὉΠΙῪ οὗ 6 ννοσκ Ὀεϊηρ 
δαἀπηιεὰ, ἀπ ἴῃ 6 νυ ῖοῦ ψγὰ5 ἃ σΟΠῚ- 
Ῥϑηίοῃ οὗ 51 Ῥαὰὶ ἀυτίηρ ἴῃε ρεοτὶοὰ 
ΜΏΙΟΝ οἰαρβοα Ὀείνοθη ἴῃ6 Ὀερὶηπηὶηρ οὗ 
Ἦϊ5 ἰαδῖ ἸΟΌΓΩΘΥ ἰο [6 πιβαίθηὶ δπα τῃ6 
δηά οἵ ἴῃς ἵἴνγο γϑδῖβ ρδϑϑεα δἱ οιηθ; 
δΔηα τηούθονοσ {παῖ ἢς δά βρϑο αὶ ν {0]]} 
ἰηἰοτπιδίίοη σοποογηὶπρ [τἢ6 ρτποὶραὶ 
δνοηῖθ ψὨϊοἢ τη αἰδίοὶν ργεσεαδα ἰῃδῖ 
ἦουτθου. ὕὙπεὲ νιον γα ΜΠ 581 Ρδὺ] 
ἤδη ἴῃ6 Αροβίϊε ἢτγβὶ νοι! ε ἃ Ὑτοδᾶβ δηά 
δοςοιῃρδηϊθα ἢϊπὶ τὸ ΡΏΠΠΡΡΙ. ΏΘη Πα 
)οϊπεὰ ϑὲ Ρβδὺὶ ἢῈ 5 δ ὁποα ἴῃ ἃ ροϑὶ- 
τἰοη οὗ σοηδάδητς4] ᾿ἱπίθγοουγθα : ἢς τυβῖ 
τΠπεγοίοσγς ἤᾶνα Ὀδθ ἃ ροηνετὶ οὗ βοῃὴβ 
βίδηάϊην. [Ιἢ ποιίςδ5 οὗ ρίαςοϑβ δίϊεσ [ἢδι 
(ἴθ ([ἢ6 νυ τ ο  5ηθν5 ἃ τΠποτουρῇ (8Π1}}}}- 
ΔΙΠΓΥ ψΠΠ τἤθηλ, σας 85 σου]ὰ ποῖ πᾶνα 
Ὀδδη ροββεββεὰ ὈΥ 8Δ}Υ Ῥαϊδϑιηἴδῃ 76ῖν, 
ΟΥ ὈΥ Δὴγ Ηε]Ἰδηϊδὲ οσ σεηῦ ας νῃο δὰ 
ποῖ νϑ6α τ[Π6πὶ υηᾶεὺ οἰτουτϊηβίδησοβ οὗ 
5ρ6ςῖδὶ Ἰηϊογοβί. 

Αἰμοης ἴμ6 σοτρδπίοηϑβ οἱ δῖ Ρδι] να 
δηὰ Ὀυΐϊ οἣβ ἰῇ ψΠοτι 4]}} 1Π656 ᾿ἰηάϊ]οδ- 
ἰοη5 ποθεῖ. Τιΐυ5, ΤΙπιοίῃυ, 85.145, δηά 
ἐμ ἵδλοϊ 41} οἴδμεῖβ 0 ἢᾶνα Ὀδθὴ ῥρτοροβεὰ 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ὀγ τηοάετγη οὐ ς5 85 ὑγοαὉ]6 ΟΥ̓ Ροβϑίδ]8 
δΔυΐποῖβ, δῖα δχοϊυάθα᾽. ὝὍὙῃοβα ἴῆγοθ 
᾽οϊπεά ϑι Ῥϑὺὶ] ἰοηρ Ὀείοσα τῃ6 νοῦ 15 
ῬΟΙΒΟΏΔΠΥ ἰπίγοάμοσα : (ΠΟΥ Μ ΓΟ ποῖ 
ψ] ἢ ἢ θη ἴΠ6 ὙΤΙΟΙ 5ρθᾶκβ ἰὴ ἴῃ6 
ἢγϑι ρϑβοῃ ; [ΠΘΥ̓ ψ6γ6 ἢ ἢϊτὰ ψΠΘη 
ἢ Βρθακϑ ἴῃ ἴῇε τπϊσὰ ροβοη. Ὅῆυβ ᾿6 
Ἰθάγη ἔγοτῃ ὅὃὲ Ραμ] ἴα ΤΙῖι5, ψἢο Ὠδὰ δο- 
σοϊηρδηϊδα Ὠϊπὶ ἴο ΓΘγυ54] 6 πὶ ργαν  ΟΒΙΥ, 
(]. 11. 2, 5 Ὡοῖ δἱ Ττοδβ δ ἃ ἴἰτη6 
ἤδη [ἢ6 ὙΤΙΓΟΥ 5ρθ Δ ΚΒ 85 Ὀδίηρ ρτεβθηῖ; 
566 2 (ΟΥ. 11. 12, 13. 51145 δηα ΤΙΠΊΟΓΩΥ 
ψ6γῈ ΜΠ δὲ Ῥδὺ] αἴεσ ἣθ Ἰεῖς ῬΏΠΙΡΡΙ, 
ΨΏΘΙΟ [6 ΘΧρΥθϑβϑίοη τέ σεᾶ565 ἴο Ὀδ 
564, ΤΕΥ π᾿ ετα ψτῖῃ τὰ ἀυτηρ ἴῃς Ἰοηρ 
ῬΟΙΙΟά5 θη ἴἢ6 ΨΠΙΘΓ σΟΙΏΡΓΘ5565 ἢ 5 
ΠδΙ͵γαῖϊνο, δΔηα νγὰ5 σευ! Ὺ ποῖ ργϑβθηΐῖ. 

Οη τἢρ οἴπεσ πδηὰ, ννὲ πᾶανὲ 8ι Ραιυ]"ς 
τοδιἱπλοὴν παῖ [Κ6 ὰς ἢ Ὠπη ἀυτ- 
ἴηρ ΠΙ5. ἱπιργδοητηθηΐ δὲ Βοπηθ, 2 ΤΊίῃι. 
ἵν. 11; ἴα δ ψ5 πιο δηὰ Ἰονοὰ 
ὈΥ ἢϊπὰ, (οἱ. ἵν. 14: ἴα ἢ6 ψ85 ἃ ρἢγ- 
δοίη, ἃ ῥγοίθεδίοη Ψηϊοἢ δἱ (Πδὶ {Ἰπ|6, 
ΘΘΡΘΟΊΔΙΪΥ ἴῃ 4514 Μίπου ", ̓πρ]1εα πγοηίδὶ 
συϊζυγε δος 85 Ὁ ]ο5 ΤοσορηϊΖα ἴῃ ἴῃ6 
δυΐποῖ οὗ Ὀοϊῃ ὈοΟΚΒ5; ἃ ίδοϊ ἴοο νῃοἢ 
Ὀοβὶ δοσοιηῖ5 ἕο ἴπΠ6 τοϊηυϊο δηᾶὰ δ80- 
οὐταῖθ ποίϊσε5. οὗ ὈΟΟγ δἰ] πεηῖ5 δηά 
οὐγ65. ἮΥε δηὰ δῃ δἰ] υδίοπ ἴο ἃ Ὀτσοῖθοῦ 
(2 (οζ. χὶὶ. 18) γῆο 5 5θηῖ οὔ ἃ οοῆ- 
δΠάδη14] πηϊϑδίοη ἴο (γί ηιῇ }ι5ῖ δἱ ἃ {{π|6 
ΠΟ [Π6 ντῖοσ οὗ ἴῃς Αοῖβ σοπΊρταϑ565 
ἰηἴο ἃ ἴδ ᾿ἰη6 5 ἢϊ5 ποῖϊςα οὗ δὴ ᾿πηροτῖ- 
δῃϊ ἜΡΟΟἢ ἴῃ ἴῃ6 ΑΡροϑβί!θ 5 νοσῖ. [1,451], 
6 αν ἃ ποῖϊοα (( οἱ]. ἵν., σοϊωραζα 
ὕ. 14 Μ|ἢ φ. 11), δα ὈΥ πιοβῖ 
οΠτο5 ἴο Ὀ6 σοποϊυβῖνε 845, ἴο ἴῃς ἔδοϊ 
τα Γκ6 νὰ οὗ δηῖ!]ς ἀσδκοθηῖ, ἃ οἰτ- 
ουπηβίαπος Ὠ]Γἢ δοσογάς δ Κίηργ ἢ 
[ῃ6 ἱπαϊςαϊίοηβ οὔ ΔΙῚ ϑυτηραῖῃΥ [πῃ 
σεηῦ!]αε σοηνοσβίοηβ, δηὰ ὙΠΙοἢ ΠΊΔΥ 
ἤανα 5ρΘοα } ]ν ἀεδιρπδίοθα ἢὶπὶ ἴο ἴδα 
στοαὶ Αροβίίῖα οὗὐ ἴτε (ὐθηῖ !εβ 845 ἴῃ6 
διίεϑὶ ρϑβοῃ ἴο σεσοζὰ ἢ15 ον ἰδθουτβ 
ἴῃ ἴῃς ΦΠ]Π]πηθῶϊ οἵ ἴῃς ἰαθὶ δηὰ τηοβὶ 
ἐχίθηβινα ροπίοῃ οὗ ἴῃ6 ϑανίουτβ ἸΏ} 10 0- 
ἔοη. 

Δ ϑὲς [ἢς τετρδυῖς οὗ Ῥτοίδσεον Βίτκϑβ, " Ἡογοβ 
Ἀροβίοϊςδε,᾽ αυοϊοςὰ ὮὈγ Βρ ΔΝ οτάβιννοσι ἴῃ δὶς 
ΕἾ οαὰ δα ἴο ἴῃς Αςἰς,᾽ ρΡ. 1, Ὠοῖς 5. 

3 Τῃ Ἰτα]γ ρῥὨγϑιςϊδηβ ψεσς οἴϊεη αἰϊας πο ἴοὸ 
στεαῖ Πουβοΐο 5 45 ἔτεα πηθῃ, ΟΥ ἐνεῇ 8ἃ5 ϑἰανεβ; 
Ὁυϊ ἰῃ Αϑία Μίποσ [ΠεΥ Ψνεγε γεσορη ζεὰ 8ἃ5 ΤῈ Π)- 
Ῥεῖβ οὗ 4 ἰἰρεγαὶ ὑτγοίεδδίοῃ, Ὀεϊοησίηρσ ἴο ἴδε 
βοῦοοὶ ψῃϊο ἢ δαὰ ρῥτγοάἀυςοὰ [ἢ στεαίεβι πηδυῖοῖς 
ἴῃ ἴδε βοίεπος οὗ ἢεαϊΐησ. Βοῖὰ ἰπ ἴῃς Οοβρεὶ 
δηὰ ἴῃ τῆς Αοἰς 581 1 υκς αὐουπὰς ἰπ ἰάϊοιδ 
Ῥεουϊας ἴο ΠΙρροοςσδίεβ. 



ΤΗΕ ΑΓΤΘ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΘΤΙ 5. 

γε σοπῖα τπογείοτε ἴο [π6 σοηϑβιεσα- 
τίοη οὗἩ (6 εχίθσμδὶ ονϊάθηςς, εχρεοῖῦης 
ἴο δηά ὅὃι [ακὸ πδπιοᾶ, δηὰ σι ἃ 
τοδαϊηθϑθθ ἴο δοσορῖ ἴῃ6 δ[ἴιοϑίδιίοη οὗ 
σοπηροΐοηϊ ]Π65865 ἴο ἴδε ἰδοὶ οὗ ἢ]15" 
Δα ϊΠοΥβρ. Τῆδῖ δυο δὴ δχρθοϊδιοῃ 
ἢδ5 Ὀδδη 5δ|15ῆφα τῇδυ Ὀ6 56θὴ ὉΥ ταείει- 
δηςα ἴο [86 υάρτηδηϊ οὗ οΥο5, σογΔΙΗΪῪ 
ΜΠ ΠΟουΣ Ρῥγαροββϑοϑϑίοηβ ἰῇ ίάνοιγ οὗ ἃ 
ἔο!ονοσῦ οὗὐ δὲ Ῥαὺ], ψῇϊοῇ μᾶ5 Ὀδδη 
ποιςοά ἰη ἴῃς ἢἤτϑι βεοϊίΐοη οὗ [ἢϊ5 1ηἴτο- 
αυςσίίοη. 

[1 Ψ}}1 βονανοσ Ὅ6 σοηνοηίθηϊ Πεῖε ἴοὸ 
ςσοιηδίης ἴμ6 Ἰηαυΐγυ ᾿ηἴο [ἢ15 ροϊηὶ ψ ἢ 
[ὴ6 τοΓα ζοΏΘΓΑΙ ΟΠ6 85 ἴο ἴῃ6 ΤΕ ΘΡΈΟΩ 
οὗ τῇς Βοοκ ὈὉγΥ ἴδε στοργεβεηϊαίνεβ οὗ 
[6 Ομυσοῦ ἴῃ ἴῃ6 ψῆο]Ὲ Απηϊο-ΝΊςθης 
ρΡοποά, ἴο ῃϊοἢ Βυρτγεηλα ἱτηρογίδποα 15 
αἰιδομθὰ ΌΥ σῃυτοθτηθη, ἂπὰ ἴο ΨΏΙΟἢ 
Ὠϊσἢ νά] 15 διιδοῃθα ὈΥῪ Ἔν ΤΥ οττς. 

δ6. ἘΧΤΕΕΝΑΙ, ΕΝΙΡΕΝΟΕΒ ΟΕ ἘΈΘΕΡ- 
ΤΙΟΝ ΒΥ ΕΑΕΒΙΥ ΕΑΤΗΕΚΞ. 

Ὗς ἢᾶνβα ἢτϑί ἴο σοπϑιἄθγ [ῃ6 50-04]16α 
Αροβίοϊ!ις Ἑδίμοτβθ, 44. ἴῇοϑε ψῆο Ψ6Γα 
ΟΠ ΘΠΊΡΟΥΑΓΥ 11} 5ομη6 οἱ ἴῃ6 ΑΡοϑΞ51168. 
Ιῃ τείεγεηος ἴο ἴΠῸῚῚ ΨΠΌΏΡΒ 11 τηιδῖ 
ΔΙ ΑΥ5 Ὀ6 ὈοΓηΘ ἴῃ τιϊηά τῃαΐ 1 ψὰ5 ποῖ 
{Π6ῚΓ συδίοηι ΘἸἴΠ6Γ ἴο οἷΐε ΔΠῪ ὙΓΙΟΙ οὗ 
τῇς Νεν Ταβίδιηθης ὈΥ πᾶπΊθ, ΟΥΎ Ά ἴο 
εἶνε [1] δηά [τἴετὰ] αυοϊαϊοη8. [τ νγὰβ 
Βοος ἔοσ {Ποῖγ ρυσροθα ἴο ῥγεϑβθηῖ 
1η6 ροηοταὶ ἀτς δηά ριηγροτὶ οἱ 5ϊἴαϊθ- 
Τηθηῖβ Ὀδατηρ ὕροὴ βριτιυ] [6 ΟΥΓ 
Ῥτδοίῖοσθ. ΟὨμπϑίϊδηβ πθεαάθα ΟἱΪΥ ἴο ὃς 
τοιηϊη θα οὗὨ βαγίηρϑ οὗ οὐὖγ ]οτά νὨ]Οἢ 
ΟΓΟ ποῖ ΟὨΪΥ τεοοταβα ὈΥ ἴῃς Ενδηρο- 
᾿ι5ῖ58, θυϊ σεγα σΟηΒΔΠΕΥ Ὀτγουρῇΐ Ὀοίοτα 
ἴδηι ἴῃ ἴἢ6 Ρυῦ]ς δηὰ ρῥτγῖναίε τοδοῆησ 
οὗ [16 Ομυτοῆ. Ενεδῃ [ἢ [ῆ6 νϑγ ἢυ- 
ΤΑΘΙΟΙ5 Σοίρθσοπορϑ ἴο ἴῃς ΕΡΙ51165 οὗ δὲ 
Ῥδιϊ, ΟΥ ἴῃ ἴῃ6 1655 ΠυμΊθσοι 5 Ὀὰϊ ποῖ 
1655 οογίδίη τϑίθγθποθβ ἴὸ ἴμοβα οἵ οἴδματι 
ΑΡοβιίϊθβ, ὕπο τηϑηϊίοη 8 πδὰθ ὈΥ ἴῃ6 
ΘΑ οςὶ Εαϊῃοις οὗ ΤΠΘῚΣ ΠΔΠΊ65, ΠΟΙ ΓΘ 
ἴ[ῃ6 οἰϊαϊίοηθ, τουρὰ δαϑὶν Ἰάεπιδεά, 
γ Υ ΠΥ σοπρ οῖα οὐ δοοιγαῖθ. 

Βεασγίης τ 5 ἰῃ τηϊηά, ἴῃ ἴῃ6 ο456 οὗ 
ἃ ὈοοΟκ ψῃϊοῆ ἀοοβ ποῖ ἀδαὶ στ οὐγ 
] οὐ β ρογβοηδὶ ἢἰβίοσυ ποὺ τεοοτά Η15 
ἀϊβοουτθ65---(ἢς ρτοαὶ σεηΐσαὶ Ροϊηΐθ οὗ 
ἰητϊογοϑὶ ἴο Ὁ ΠϑιΔη5---ἣς υἱπηοβὶ ΜἯ͵6 ἃΓα 
δημοὰ ἴο χροὶ ἃγὰ Ἴοἰποϊἀθηςόβ5 οὗ 
τπουρῆϊ δπὰ ὄχργαβϑίοη βυβῆςϊθηϊς ἴο 1η- 
ἀϊοαῖς ἴο δῇ υηθιαβθθα τεδάεσ ἃ οογίδίη 
διηοιηῖ οὗ δηλ! τ ἢ 115 οοηίοηΐ5, 
θαῖ οἱ δυβηςοϊεηϊ ἴο ῥσονὰ 118 Σεο ΡΏΟΩ 
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ὉΥ (τ[ἢ6 Οῃυτοῦ ἴο ἃ οσδρίίουβ ΟΥ ονοῖ- 
οδυίοι5 ΟΓΠΏς. 

Ι͂ηῃ (Ἰεπηοπὶ οὐ Ἐοπηθ, νῆοθο ἢχϑβῖ 
ἘΡΙΊ5116 ἴο τὴς (οἰ Ιδῃ5 15 ἴη6 φδυ]οϑὲ 
πηαϊδρυϊεά ἀοουπιοηΐ οἵ ἴῃ6 Αροϑίοϊϊς 
ἅδε, ἴποῖς ἃῖθ βόνεσαὶ Ἴοϊποϊἀθησοβ', 
ΒΟΙῺ6 οὗ ψΏΙΟΝ τῇδὺ οὗ οουτθα Ὀ6 ἀϊΐ5- 
Τηϊθο ἃ 45 δοοϊἀθηίαὶ, Ὀυϊ ψῃϊο ἢ οἡ ἴῃ6 
ΠΟΘ ἅτ Ὀεδὶ δοοοιηϊοά ἔοσ ἃ5 σϑιῃ]ηΐ- 
ΒΟΘῆς65 οὗ [ἢ15 Βοοκ, ψῃϊοἢ τηυβὶ ἤᾶνὸ 
Ὀδοη γ6]}}] Κηονη ἴο (Ἰοπηϑηΐ, ᾿ἴ, ἃ5 ν6 
Ποϊὰ ἴογ ςογίδϊη, ἰ νγὰ5 το ὉΥ 8ὲ 
1Κς, δηά ἴῃ 411} ρὑγοθαθ} γ δ Κοπγα (566 
8 11). Τῆς ἔχοι ραᾶββᾶρα ᾿πἀθοα 15 5Η[Εῃ- 
αἰεηῖ τ ποῖ δβοϊυϊεϊγυ ἴο ρῥγονθ, γοῖ 
σαγΐδιην ἴο 0.5 }ἷἀᾳ, [Π15 δδϑυμηρίοη. 
Ιηὴ τῇ6 βθοοηά ραγαρτδρῇ οἵ ἢϊ5 ΕΡ 5116 
ΟἸεπηεηΐ δηΐογοαϑ ἴπΠ6 ἀὐγ οὗ (τ βιδη5 
Ὀγ {πε δι Κίηρ ννοσάὰβ “ποῖα βίδα Ϊν ρὶν- 
ἱηρ ἴδῃ τεςεινίηρ," “ ἀουθι1655,᾽ 825 ΒΡ 
Τλρμείοος οὔβεγνεβ, “ἃ τϑίδσοηςς [Ὁ ουὖὺῦ 
Ιοτα δ γοσαβ στεοοσαθα Ασίς χΧχ. 425; 566 
Ὀεΐονν, ὃ 12, ἤοῖο τῆς οσοηίοχι οὗ [ἢ 
Ῥᾶϑϑᾶρε 15 δοῃοβα." Τῆε βαγίηρ ἴο σῇ θῇ 
Γείρσεποθ ἰ5 τηδ6 5 [ἢ6 ΟἾΪΥ ὑπ6165- 
τἰοποα υἱΐογαηος οὗ οὖἵἦ 1οτὰ ψῃϊοἢ ΠΑ59 
ποῖ Ὀδδη τεςοοσάεα ὉῪ ἴῃς Ἐνδηρα] ϑίβ. 
ΑΙΙ οσοπιηδηίδίοσθ, ΒΙσῆορ [δοοῦϑοῃ, 
Ηδτγηδοῖ, ὅζα., τΓοσορη!Ζα [Π]15 85 ἃ ἀϊδιϊηςὶ 
Δ]|]υδίοη ἴο ἴῃ6 ράᾶβϑᾶρθ ἴῃ (6 Αςῖϑ. 

Ῥαρίαβ. 11 ἢδ5 Ὀεθὴ δῖριυεὰ νι ἢ στοαῖ 
ίοτεθ, δῃηᾶ ἴο 84Υ ἴῃς ᾿ἰοαϑὶ ψΠ ἢ τηυςοῇ 
ΡτΟΡΔὈΙν, ταὶ Ῥαρὶα5 πτοῖθς ἴῃ 6 νϑῖῦ 
ΕΧΙΓΔΟΤΟΊΠΑΤΥ ἰεροηα Ἰῃ ΟΥδηγεῦ 5 “ (ὰ- 
ἴεηδ, (ξουπιδηίι5, ἀη ἃ ΟἿΟΣ ΘΑΓῪ σοτη- 
τηθδηϊδίογβ, ΠῚ ἃ 5ρ6014] ἰηίθηϊίοη οὗ 
Τοσοπο ηρ ἴΠ6 δοοουηῖβ οἵ ἴῆ6 ἀδδίῃ οὗ 
Ἰυάδας ρσίνοη ἴῃ ἴῃῇ6 Αοἰβ νπῖῇ τῃδί ἴῃ 
σὲ Μαιίῃεν᾽. Ζαδη ἢγοιϊ ἀείεηἀεα [ἢ]5 
ΕΝ ἴῃ ἂῃ δὺ]ε δτίῖοἰϊθ οἡ Ῥαρίδβ ἰῇ 
τῆς “ΤΠΘο]. διυα, υ. Καὶ 1866, ΡρΡ. 
684--όρο. Η!ϊ5 ροϑκι[ίοη νὰβ αἰϊδοκεά, 
Ὀυϊ ποῖ ονοτἤτονῃ, ὈῪ Ονογῦθοκ ἰὴ Η]]- 
σεπίο!ἀς “Ζειιδοητς τ ψῖϑ5, ΤἼΘο]. 
186η.  Ὦ τΠ656 σοϊηραζα ϑτεῖιζ, " ϑιυά. 
υ. Και τιδόδ, Ρ. 88, ψῇῆο ἀοοβ ποῖ 

1 ϑδνθὸῆπ ἅγὸ ποιίἱςοὰ ἱπ τἢς ἰηάεχ ἴο ϑ9ῖ 
ΟἸεπιεπις ἢτβὶ ερίϑιϊ ἴῃ ἴῃς ἰαῖς εὐϊίοη οὗ 
Οεὐδαγάϊ δηὰ Ηδγπδοκ, Ὁ. 237: νἜΓῪ πολ ἴῃ 
5ΔΠ16 ΠΟΠΊΌΟΓΙ οὗ Γεΐεγεηςεβ 85 5 Τ[Πδτα ρίνεη ἴο 
ἴδε ϑγυπορίίος οβρεῖ5, δηά αρδίῃ ἴο ἱπαὶ οἵ δὲ 
]οηῆ. Α σομιραγίϑοη οὐ ἴῃς νοσδθυϊλιγ οἵ ὅὲ 
(Ἰειπεῆς νἱτῖ ἰμαὶ οὗ ἴδε Αοἰβ σοηβιτῃς [πα 
ἱπηρτοβδίοπ ἰδ υ5 πρδάς, Φ... ἀγών, ἀντοῴφθαλμέω, 
χλενάζω, ἀρχηγός, ὅδος, ἄς. ὅ6ς α͵50 [6 ραΞϑαρδ 
οοποεπιίηρ ϑὲ Ρεῖος δηὰ 51 Ραὺυ] αυοιϊεά Ρ. 326. 

8 ὅδς (ἣςε Ιαἰεοεὶ ταν βϑίοη οὗ (ες ἴἰοχὶ ἴῃ [86 
εὐἀϊτίοη οἵ ἴπς " Αροβίοϊ!ς Εδίμεγβ ̓  ὉΥ σευβασγάϊ, 
Ἡαγηδοὶς ἀπὰ Ζαμη, Τοιι. 1. Ρ. 187. 
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δοςορῖ Ζαπμηΐβ δοοουηῖ, Ὀυϊ δάτ!5 (ἢ 6 
᾿ηϊεητοη οὗ ἴΠ6 Ὑτιῖοῖβ ἴῃ ἴῃς “ (φίεπδ." 
Βιιϊῖ, 45 Ζαῆῃ οὔϑβογνοϑ, ἔθου σου]ὰ Παγαϊν 
Ὦάνα υοϊεὰ Ῥαρίδς 50 σοηδάεηνν δδὰ 
Ὡοΐ ἢ]5 βἰδίθιηθηϊ βυρροτγίςα ΠΕΙΣ ν] ον, 
ὙΒβδίδνεσ ἸδΥ ἢανα θεεα ἴῃς ᾿ηϊδηῖ ὁ 
οἱ Ῥαρὶα5 ἴπεσθ οδῇ Ὀ6 ὩΟῸ τεάϑοηδθὶθ 
ἀουδὲ ἃς5 ἴο ἴῃς δἰ] υδίοη ἴο δὲ Ρεΐειβ 
δοςουπῖ 1 [Π]5 ΒοΟΟΪκ. 

ΡοΪγοᾶτρ, ἃ ἀϊβεῖρὶα οὗ δὲ Το μη, [85 
οοἰηοϊάδησοβ ΨΏΙΟΒ ἀχὸ βϑιβίδος τ ὁχ- 
Ρ᾽δίηεὰ Ὁγ ἴῃς Ὠγροίπεβὶβ ἴπαΐ ἢς πδὰ 
ἴη6 Αςῖβ οὗ ἴῃ6 ΑΡοβι[65 ἰῇ ἢϊ]5 τηϊηά, 
Οομιρᾶσγε ἢἢ5 ΕΡριβ[|ς, οἰ. 1. ψ ἢ Αοῖβ 1]. 
244; οἰ. 1. ψ ἢ Αςὶβ χ. 42; δηά Ἂς ἢ, 11}. 
ἢ Αοἰβ χνὶ. 12. 

Ττδοδ5 οἵ ἃ 51: }]ὰΓ σΠαγάοῖοῦ τὰ ἰουηα 
ἵπ ἴῃς ΕΡί51165 οὗ [ψῃδίυ5, 6. σ. “Δα ϑιαγτη. 
ς. 11.. οοπηραταα νι Αςίβ χ. 41 : “Ηδ δίε 
δηὰ ἀγδὴκ σι τ θη, ἃ ξιαϊοιηθηῖ ψηϊοῇ 
5 ποῖ πιδὰρ Τοίάενι υεγδὲς οἰβεῃθσα ἴῃ 
16 Νὸν Ταβίδιημθης.Ό (οιρᾶσγα δρδϊῃ 
“ἘΡ. δὰ Μαρη. ς. ἱν. εἰς τὸν ἴδιον τόπον, 
ψΠ Αοἰϑβ 1. 25. [Ιἢ δῃοίμευ ρᾶϑϑᾶρε 81 
Ῥδαὶ 15 γαργοβεηϊθα 5 ᾿οδοῃίηρ ἴῃς ΕΡἢ6- 
δἰδῇ δἰάθγβ, δνυἀθηίυ, ἃς Ζᾶῃη ροϊηΐβ οὐΐ 
(Ρ. 18, ποῖε), τείδστίησ ἴο Αοῖβ χχ. [Ι͂ὴ 
ἴῃ6 σεηυης ΕΡ 51165. τδην ψοσὰβ ΟΟΟῸΓ 
ὙΠΟ. ἀτθ ἰουπα ἴῃ ἴῃ6 Αςίβ, δά οὗ 
ΜΠ ςἢ δοθ ἴῃ {ΠΕῚΓ ϑρεοιῆς 0586 ΜΈΓ 
ῬΓΘΝΙΟΌΒΙΥ ρου α ἴο ἴῃ6 Νὸν Ταβία- 
ΤΏΘηΐ : 2.9. δόγμα, λειτουργία, παροξυσμός. 
566 “δια. υ-. Κπι᾿ 1826, ρΡ. 34ο--- 482. 
1 τῆς “Αοἴαὰ Μαγίγειι Ιρηδι},᾿ ψτιτῖθη 
Α.Ὦ. 115 δῖ (πε ἰαίεσῖ, γα πὰ ἰῃ α. καὶ 
[ὴ6 5βἰδϊοπιθηῖ, “τπαὶ ν ἤθη ῬυΐθοΙ! νγᾶ5 
Ῥοϊηῖεα οὖ ἴο ἢϊπὶ ἢς ᾿αβίθπεά ἴο γὸ 
ἰουῖ, ψ ϑπιηρ ἴο ἔοϊϊον ἴῃς ἴγαςσθβ οὗ ἴῃ 6 
Αροβῖὶςε Ρδι}." 

Τῆς “Ερίβεῖς ἰο Πιορπδῖιδ5,᾽ ἑοστηο εν 
δἴιτιθυϊεὰ ἴο Γυδῖϊη Ματγῖγτ, νι οἢ 15 δά- 
ταϊϊτεὰ Ὁ οπίςβ ἴο Ὀδϊοηρ ἴο 8ἃ ΝΕ 
ΘΑΙΥ Ρεγιοά, δὲ (Π6 ἰΔῖοϑὶ ἴο ἴῃς Ὀερίη- 
πη οὗ ἴῃ6 βθοοπά οδπίυτσυ, ἀπ ργορδὈὶ γ᾽ 
ἴο [Π6 ἰαίῖογ ραγτὶ οὗ ἴῃς ἢτβῖ, 85 οὔθ 
Ῥᾶβϑᾶρα ΠΙΟἢ Ὀδᾶγς ἴῃς οἰοβεϑδὶ σεβεω- 
Ὀίδηςς ὈοΙἢ ἴῃ πιοάε οὗ ἰπουρῇῃϊ δηὰ ἔογτῃ 
οἵ δχργθϑβϑίοῃ ἴο [6 ψογάςβ οὗ 81 Ραιυὶ], 
Δοῖς χνὶϊ. 24. 

Τῆς (Θ5ὈἸΠΊΟΩΥ͂ οὗ Τ υδιϊη Ματίγτ, {{ ποὶ 
ἀδοεῖβῖνε 45 ἴο ἢ1]5 Κηον]εάρε οὗ ἴ[π6 Βοοῖ, 
15 ΠΟποϊυδῖνα 45 ἴο ΠῚ8 δρτθοθηῖς τ ῖῖἢ 
[ἢ6 νυτίζοῦ ἴῃ τηδίζειβ οὐ ὄχοθρί οηδὶ 1π- 
Ῥοτίδηςε. Τῆι ἴῃ πὰ “ (οποτγίδίο δὰ 

λ ὃο 1ἰρβῖαβ, δηά Κεῖπι. ὅες ἴπε ἱπίτο- 
ἀιυςίοσγ κἰαϊειηεηῖ ἰῃ Οεὐματὰϊ δὰ ἢδγηδοῖς, 
ἦς ς. τ. Ρ. 1ο5 

ἹΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Οτϑοοϑβ᾽ 6 βρϑδῖϑβ οἵ Μοβδθβ 85 ρασίαϊκιης 
1η. Αἱ] τῆς ᾿πϑιγυαοϊοη οὗ ἴῃς Εργρίδης, ἃ 
βίδιθηθηϊ ἡ Πἰοἢ ϑθοηβ ἴο Ὀς ἄγαν (ΤΟὨ} 
Αςῖϑ νἱϊ, 22 (ςοῃϑιάογίηρ ἴἢ6 ὕνο ποτὰ 
“4}}, δῃηὰ παίδευσις ίοτ ἐπαιδεύθη), ἴ:8 
ΟὨΪγ ρμᾶϑβδασο ἴῇ Νῆϊοῆ [Πα ἕδοϊ 15 ποζιςοα 
ὉΥ ἃ δοιὰ νυϊοσ. Αμπά 1: ἴδε " ΕἸἰγβὶ 
ΑΡΟοΪΟΘγ, δε δά ἀιιςεβ. ὭΔηΥ Ροϊηῖ5. ΨΏΙΟἢ 
816 τεοογάθαά ΟὨΪΥ ΌΥ 8ῖ [κῸ ἴῃ 1ἢ]5 
Βοοϊ. ὅδε Οιἰἴοβ "[πάθϑχ Ἰοςοσγαη ἰοῦ 
ΟἾΠΟΥ ςοἰποιϊάεηοεβ οὗ ἰδῆριαρε, οἵ οὗ 
δἰδιπΊθηΐ, 
ΛΠ τείεσεησα ἴο 411} [6 ρῥτεσεάϊηρσ 

ΠΟΌΏΣΓΘ5 6 5ῃου ]ὰ οὔδεγνα ἴῃδῖ [{{πὸγ ἀο 
ποῖ ρῥῖονε {πε ρεηυηθῆθ55 οὗ [ἢ ]5 Βοοκ, 
ΠΟΥ σογίδιην Ἰἱηαϊοδία 115 ΨΟΙῪ ΖΕΏΘΓΑΙ 
ΤΟΟΘΡΓΟΏ ΟΥ̓ ΡΕΙΒΟΠΒ Ταργοϑθητηρ ἴῃ6 
δτεδῖ σοπηγ 1165 οὗ ἴπΠ6 ΓὨυτοῆ ᾿ττηδ- 
ἀϊαίεϊγ δἤϊεσ ἴῃς Αροβίοϊ!ς σε, Ὀὑγιηρίησ 
Ὁ5 ΝΕΥΥ ΠΟᾺΓ ἴῃς τἰπ6 ΨΏδη 1ἴ ψγὰ5 σοτῃ- 
Ροββὰ : δηὰ ϑβεοοπαϊυγ, σοσα 1 σοῃοεαοα 
τπμΑὲ ἴῃς ἔδοϊβ, βἰαϊθιηδηῖϊβ δῃα ϑδυηᾷϑ8 
τας αν Ὀδθη ἀεηνεά ἤοπλ οἴδεῦ 
ΒΟΌΤ͵ΟΘΒ, ἔτοπλ ΡΕΙΒΟΏΔ] Κηον]εάρο, οΥ ἴΠ6 
ὅοποταὶ τοδοῃιηρ οὗ ἴῃ6 (Ομυτοῦ, τῇ ον 
Μοῦ Ὅς ἀνα δ ῦ]ε ἕο 84 ροϊηϊ οἵ ποὶ 1655 
πηροτίδησε; {ΠΕῈῪ που] δἴϊεϑδι ἴῃ6 δοου- 
ΤΆΟΥ, τα] 655 δηα δρϑοϊαΐς τυ ϑῦνου- 
[Ὠϊη655 οὗ τὴς ττιζοτ, 

Ενϊάδηςε οὗ ἃ Ρϑου ατῖν 5 ΚΙ οδᾶ- 
ΤΑΟῖΟΥ 15 ἀγάγῃ ἔγοιῃ [ἢ6 ψοτκϑ οἵ γεσογάβ 
οἵ δάνεγβαγιθβ: οὗ ἴῃς Οδυσοῦ νπ ἢ [ῃ6 
5816 Ροτγοα, 

Τῆς ΕΡΙοηΪ65, ἴο ψἤοπι ἴπ6 Ὀϊ[Θτοβῖ 
ΟΡΡοπεηῖς οὗ ϑὲ Ραυὶ θοϊοησεά, νῆο ἴῃ 
ίαοϊ δοϑογῦθα 4}}] 1πᾶὶ ρογίίοῃ οἵ [ἢς 
Ηδεῦτεν ΟΠ ϑιίδη5 ψὨϊοῇ ρετγϑϊϑιθα [ἢ 
δηϊδροηΐβηὶ ἴο ἴῃ6 Αροβίὶας οὗ ἴῆε. Οδη- 
1165, Ροβϑθϑβθα ἴῃ6 Αςῖβ, ᾿πουρῇ ἰὴ ἃ 
σοτρὶ δηά ἱηϊογροϊδίοὶ ἔοτπ!. 866 
Ἐρίρῃδηῖυβ, Ἢ τσ." χχχ, τό. ΤὍΤΠΕΥ 
τηδϊπίδί μοὶ ἱπάθθά οἠς οὗ {Π6]Γ τηοϑῖ 
σΠαγδοίοσιδίῖς ἀοοῖ 65 ὮΥ τείεσοηος ἴο 
51 ΚΕ 5 δοσουηΐῖ οἵ τῆς δαυν (Οἢγ5- 
(ἰ1η5, ἰὴ Αοἴβ ἵν. 34; δηὰ [Ποὺ υδοὰ 
51: Ῥαυ5 ον ποσάς, τοοογάδα ἴῃ Ασῖβ 
ΧΧΙ. 20, 85 σοῃν]οῖίηρ ἢϊπὶ οὗ ἰγϑᾶϑοῦ 
ἴο Πὶ5 ῃδίϊοη. Τῆς ίδοϊ πὶ [ΠΟΥ 50 
υξεὰ τῆς ὈοοΪκς ῥγονοβ ποῖ ΟἿΪΥ 1ἴ5 δχὶϑῖ- 
δῆς6 δὲ {πᾶὶ ΘΑΥΥ τἰπη6, τς οηα οἵ ἴα 
ἢχοι σεηζυγυ, Ὀυϊ (εὶς Κηον]εάρε [Παϊ ᾿ξ 
ΝΔ5 τεςεϊνεα Ὁγ ἴῃ6 (ασοῦ. ΤΠοΥ πδά 

λ Τῆς εκἰαϊοιηδηὶ ἰὴ {Ππὶ5 τ6 ἢ 5σεεϊίοη ἰς ατὰ- 
Ὀϊσυουβ ; Ὀυϊ (86 ποῖϊος ἰῃ (ἢ 171} δεοιίοη (τὸ- 
ἔειτοὰ ἴο δῦονε ἴῃ ἴῃ ποχῖ βεηϊοηςο) ἰ5 σοποϊμιπῖνε 
85 ἴο ἴῃς υβὲ οἵ ἴῃς Αςοἰδ ΌὉΥ ἴῃς Εδοηΐϊεα. [ἱ 
δτεες νὲτθατί νὴ 8ὲ Γ[ϊκοἾε δοοουηῖ, 



ΤΗΕ ΑΓΤΘ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΘΤΙΕΘ. 

ἴηἀοο δηοῖθοῦ ϑρυτγίοιβ ποῦς, ἰογρεά 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴον ἴΠ 6 Ἔχργόβ8 ρΌΓΡοΘς οὗ οου- 
τοοϊϊησ [6 ἱπιργαβϑίοη πιδήάθ ὈΥ Οὐἵ 
Δοεῖβ; δηὰ ἴῃυ γίνης δὴ δαάιιοηδὶ δἵ- 
[οϑίδιϊοη ἴὸ [ἢ 6 σευ ηθη655 οὗ [ῃ6 Βοοῖκ. 

ΤΠποοάοῖι5, 4 ἀποκβῖῖς οὗ ἴπ6 βοοοηά 
σΟηΓΌΤΥ, αυοῖο5 Αςῖβ νἱϊ. φς6; υδίηρ τῆς 
Ὥδῖης οὗ Αοἰβ (ἐν ταῖς Πράξεσι) δΔηὰ ς8]}- 
ἴῃ ἴἴ δὴ Αροβίοϊϊς νψοῦκ. 980 ἴοο [ἢ 6 
ΔΡΟΟΥΡΙ], Ὀυϊ ΘΙ δηοίθηὶς ἰεροηά 
(ργόοῦδθὶν ρους [Π6 πιά ἀ]6 οἵ 6 βεοοπά 
σοηίυγ) ΘΔ ἘΠοα τς Αςοἰβ5 οὗ Ῥαδιυὶ δηά 
ΤΠΕΚΙΑ, βῆεννβ, δη ἃ τεσορτ1Ζ68 ἰὴ 115 γοδά- 
615, ἃ ἱποσουρῇ (Δι ΠἸάτῖν ἢ τ 6 Ροῖ- 
80ῃ8 Δη(ἀ {ΓΑ ποδοιίοη5 ο οὔ Ὠϊδίοτγ. “ΤΠ 6 
Ταεβίατηδηϊ οὗ τῇς Ῥδιπδγοῦ Βοη)απλη,᾽ 
ΔῊ ΔΡΟΟΙΎΡΠΑΙ ψοῦκ ρυ 5 η θα 1η Αϑὶἃ 
δῦουϊ ἴΠ6 584π|6 {{π|6, 0865 [ῃΠ6 Αςῖβ ἴῃ 
ΟΠ ΓΟΝΟΙΒΥ ἀραϊηδὶ ἴη6 ΤΠ ἀδἸΖίηρ, ΡΑΙΐ, 
τἢι|5 δἰ ϑαη {ΠΕΙΣ τεσθρίίοη οἵ ἢ. Τῆς 
δυῖῃοῦ γοοκοηβ τ ἀιηοηρ ἴῃς Ηοὶγ 5." ρ- 
ἴυγο5. ὙΠα τοίοσεησα ἴο ἴπ6 Αοἰβ 15 δά- 
τηϊοἀ Ὀγ ΗΠρΕηΓΕἸά. 

Τοΐδη οὗ ϑαπιοϑβαῖδ, ἃ ἔδενν γϑδῦβ ἰδίϑ, 
[ᾶ5 ἴῃ ἴῃς “ῬὨΙορδίσγιϑ᾽ ἃ βοοβίηρ ποῖϊος 
οὗ ἴῃς ““Τππκηονῃ ἴῃ Αἰδδης,᾽" τείθιτιηρ 
ἀουθι]εθς ἴο Αοἰβ χν. 22: ἃ ΨΝΕΙΥ ΤΟ- 
ΤΏΔΓΚΑΌΪς ᾿παἀϊοδίίοη οὗ ἴῃ 6 βϑηθγαὶ ποῖο- 
τοῖν οὔ ἢ ]15 Βοοκ. 

Οἱ τπὰ πιῆ οϑὶ ᾿πηροτίδηςε, δηὰ οὗ υη- 
αυοοιοπεα δεαγης οὐ ἴῃς βυὐ]εοῖ, ἰ5 τη 6 
αυοίφξοη ἴῃ ἴῃ6 ΕΡί51:16 οἵ [6 (ῃυγοῇας 
οὗ γοῦβ δηὰ Ψίθηηθ. ϑρθακίηρ οἵ ἴῃς 
ΤΑΔΙΥΓΒ ἴῃ [6 Ῥουβθουτ!οη ὑπο Μάγοι 
Αὐτοὶ υβ ἴ[Πῃ6 ἩτιοΥ βάγ5, “ΤὭΘΥ ργάγθα [Ὁ Γ 
ἴο56 ψῇο ἱπῆϊοϊθ (οττὶ ὉΪ6 ἰογΐαγοβ, Ἀ5 
αἸὰ διερῆθη, ἴῃ ρογίεοϊ πηατίγτ, “Ιοτὰ [αν 
Ὡοῖ [ἢ]15 5ίη ἴο {Π6]γ σῆαγρα.᾽ 80 ἢς ρταγεὰ 
ἴοτ ἴποβο γῆο βἰοποά ἢϊπι." ΟὌΞεοσνο, (ἢ 6 
πΟ͵Ια ““ πηατῖγτγ᾽ 1 [Π]15 5Βρ6ς}4] 5656 15 ἢγϑϊ 
υδεὰ Ὀγ 81 Ραυϊ ἴῃ 4 βϑρεϑοῖ σεοοσαθα ἴῃ 
τὴς Αςῖ8β. ΤῊ (ΘΕ ΠΊΟΩΥ ζ065 νΕΥΥ ΑΓ. 
Τῆς ΒΙ5ΠοΡ οὗ [γοπβ δὲ τθδὶ τη 6, Α.Ὁ. 
167, νᾶὰ5 ῬοΙΠ]ηι15, 80 ΘΧΙΊΓΟΙΊΕΙΥ ἀροὰ 
ἸΏΔΏ, ΤΟΙΤΠΘΙΪΥ ἃ 50 1ρ}]6 οὗ ῬοΪϊγοδτρ, δπὰ 
τὴς ΕρΙ511ἰ6 ννὰβ5 5δεηΐ οτῃ ὅδ] ἴο Ἐομησ. 
Ιὴ [195 οςἀ586 ψὰ πᾶν ν]ἱἕηθβ5 ἴο [ἴῃς 
ἔτ αγ Κηον]εάρε οὗ ἴ[Π6 ΒοοΚ ἴῃ Αβια 
Μιηοτ, σϑυϊ δηὰ 1ἰα]γ. 

Τῆς τοϑι ον οὗ Ισϑηδοιι5, ΠΟ νεσ, 
ΠοϊΪάς τῆε νοῦ Ὠίρῃοϑὶ ρΐδςθ, δαυαὶ ἰῇ 
χορ ἴο [τς ῥγθοεα!ϊηρ' 50 ἴὰσ 45 τεραγὰβ 
της δηά ροβίτοη, ἔοτ ἰγοηφοβ δυσοεεάοα 
ΡΒοιϊδίηυβ ἰῇ ἴῃ6 ορίβοοραῖς οἵ 1 γοῃϑ, 
δηὰ ννᾶ5 κα Ὠϊπ (Δ π}]}ᾶὺ ἢ τῆς τοδοἢ- 
ἴης οἵ τῆς ἤτοι βυσοαϑβοῦβ οἵ ἴῃ6 Αροϑβί]εβ 
ἷπ ΑΔ Μίπου; ἴῃ οὔδ σεβρεςὶ οἵ 51} 
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αιοδίοσ ποῖρηϊ, Ἰμαϑηηυοῖ 85 ἢδ γσῖνοϑ 
αυοϊαοηθ ἴγοῦ τῇοτο ἴπδη [δ] Γ 1Π6 
σΠδρίοιβ οὗ ἴῃς Αςῖδ, δῃηὰ ἰῇ οὔθ Ῥᾶββαρθ, 
Αἰγεδαν τείεσγεα ἴο πη [ἢ ]5 Ἰηἰτοάαυοίίοη, 
δῆδνβ (πᾶὶ ἢεῈ 5Βιυάϊεὰ 11 ΟἸοβον δηὰ 
ἄτον ἴγοτῦλ ᾿ἴ ΠΙβίοσιοδὶ ᾿ηίδγθησθβ, ΏΟ ἢ 
Ὦανα Ὀδοη δοζορῖθα ὕὑρ ἴο ἴῃ6 ρῥγεβθηΐῖ 
σεηίυτν ὈΥ οἤτιο8 οὗ 41} ἂρεβ δηά 4]] 
5. οοΐβ οὗ [πουρῇϊ. Εοτ υοϊαποηβ ςσοη- 
5010 [6 ᾿ηά]ςο5 ἴῃ {π6 δα οη5 οὗ ΘΌοΥΘη 
δηὰ Ηδῖνεγ; 5ρεςῖδὶ αἰἰδηϊοη 5Βῃουϊὰ 6 
εἰνϑη ἴο [πε βἰαϊθιηθηίβ 'ἰπ (ῃς ἰουτίςοητἢ 
δηά Ἡἤπεδητῃ σΠαρίοτβ οὗ ἴῃς τηϊγὰ Ὀσοκ. 

Π᾽οηγϑβίυβ οὐ (οπηίῃ, δρουῖ ἴῃ 6 βδῖηα 
ἴθ, ψτιτης το ἴΠ6 ΟΒυγοὴ οὗ Ἐοτηο, 
αυοῖδ5 ἴπΠ6 Αεῖς, ἀη ἃ ποῖθ58 [ῃ 6 ΟΠ ΘΙΒΙΟΙ 
οὗ Πιοηγβιιβ ἴη6 Ατεοραφίῖθ, ψἤοπιὶ ἢδ 
0815 ἴῃς ἤτοι ΒΙβῃορ οὗ Αἴῃδηβ. 

Νοῖ 655 δχρ]οῖϊ 15 τῇ [ΕΘΕΠΠΟΩΥ οὗ 
ἴνο ἩτοΙΒ ῬἼῸ 56 ΥΈσα Υ ταργαβοηΐῖ ἴΠ6 
ΟΒυτοῆδς οὐ Εργυρί δηὰ οἵ ᾿Υ̓ξβίεσῃ Αἰποᾷ 
ἴῃ ἴῃς Ὀερίππιης οὗ ἴΠ6 τὨϊγὰ σδηΐυτγ; 
[Π6 ἰΟΠΏΘΥ τοιδ καθ ]ς ἴοσ ᾿ἰεαγηϊηρ δηά 
ἰτεθάοπι οἵ τπουρὰϊ, ΟἸεμθης οὗ ΑἸθχ- 
δηάγια, 566 “ ϑίτοιη. ν. οἷ, 12, Ὁ. 69ό, εἀ. 
Ροίΐεῦ ; τῇς Ἰδίοσ ου βοσυρυϊους δάδοῖ- 
ΘΏΟΕΘ ἴο ΘΟο] 6ϑιαϑῖοδὶ ἰδ! Π]Οἢ ἴῃ ταδιοτβ΄ 
οὗ Ὠἰδίοτιοδὶ δνιάθηςθ, Τογίυ} } δη, 566 
“ἧς Βαριἰ5ηιο0, το; “ἀς 76) υηϊο, το; 
“ς. Ματοϊοη. Υ. 2. 

Ἐκείδθσοηςς ἢ85 δἰσεδαγ Ὀεθὴ τηδάθ ἴὸ 
ἴη6 (δῆοη Μυτϑίου, ἃ ἐγαρτηδηῖ δαἀτηϊιοὰ 
ὈΥ 8}} ἴο Ὀεϊοηρ δ ἴῃς Ἰαϊθδὶ ἴο ἴπΠ6 δηά 
οὔ {πε βεοοηά, οἵ Ὀδρὶπηϊηρ οὗ τῃ6 τηϊτὰ 
σδηΐυσγ. τσ Ἐουζῇ ρυθ] }5Π6α 1ἴ τη [ἢ6 
ἤγοι νο]. οὗ ἢ15 “ δα υ185. ὅδογρ;᾿ 11 ἢΔ5 
βίηςσα θεθῺ ολγοί!}} γ εἀϊοα Ὁγ Τταζε ] 65, 
δηά 'ξ μΠα5 Ὀδδθη βυδ)]θοϊεα ἴο ἃ ϑϑαγοῃίῃς 
ΒΟΓΌΆΓΙΗΥ ὉΥ σοπηδη οὔτοβ', Τῆς 
βᾶρε ΨΠΊΟΝ τοίοιβ τὸ δῖ [αὐκοῖβ σοβρεὶ 
δηᾶὰ ἴῃς Αοῖβ ἰδ σοστιρί ἰῇ σίγα, Ὀὰὺϊ 
ΟΙΕΑΣ ἰῇ πιρδηϊηῦ. 'ε γχίνε ἃ Ῥϑζᾶ- 
Ῥῆγαϑβ6, τείειτιηρ ἴο ἴἢς ἰοοΐηοῖς ίοσ [ῃ6 

1 ΗΠ ρεηίεϊὰ ἴῃ ἰ5 "Η] 5ἰουβο -εἰκυ βοῆς ΕἸΏ. 
Ἰεϊζυησ,᾿ ΡΟ] δηεὰ 1875, 5ῆεννβ Ἴομοϊυβίνεὶ 
τπαἴ ἰὶ νγᾶβ ἰγαηβίδίεα ἔσο ἃ Οτεὸκ ἀπο ιταὶ, 
ἃ ίαοϊ ΠΟ ΘΈΠΕΓΑΙΙΥ δοσορίεα, δπὰ ἢς ἢδ5 τε- 
ἰγδληϑαϊοὰ ἰπῖο τπαὶ ἰδησιαᾶρσε τς οϊβησς πὰ 
οοττρὶ [,αἰϊπΠ. Τα ἴεχὶ σἰαπάς ἰἢυ5 ἱπ ἰῃς Μ98. 
οἵ ψ Ὡς ἢ ἃ (δοβίπλΐε ἰ5 σίνεη ὉΥ Ἴτερε! ]ε5, Αςία 
δυΐϊεπὶ οπιηΐιιπὶ ΔΡροδίοϊογι πὰ ---- ΘῈ Ὁ ἀπὸ [ἰδτο 
βοχγὶρῖα Ξκυηὶ [πςᾶ5 οδιίπιχε τῃςοΗ͂ --- ’Ἰε σοπιρτίπα! 
υἱὰ δ. ργβοπίία ε)05 ϑίηριι]α --- σεγευδπίυν 

διουῖϊ εἰ βειοῖα Ῥδεϑοίομεπιὶ ρει --- ενϊἀεηῖεῦ 
ἀεοϊαταὶ σεὰ εἰ ῥτοίδοιϊοπδ ὑδυ δὺ υἱ --- Ὀς δὰ 
δραπὶᾶ ργοβοϊβοςηι5. Ηἰἰρεη(Ἕε] ἃ ρσγοροδος ἰἢτες 
εἰλοηάδιίοπβ, οριίπιο Τπεοῖῆϊο, δοιηοῖα ραβδὶ. 
ο16 --- ρτοίεοιίοηθ. δῶδῃ ἤχες ον ἴῃς ἀαία 
Α.Ὦ. 170, οἕ 75, "1. αᾳίϊϊες οδεέιϊίεηπε;,᾽ Ρ-. 40ι. 
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οτἱχίπαὶϊ ἰοχὲ δηδ ετηδπάδιίουβ. “ Βαϊ 
(6 Αςῖἴβ οὗ 811] [η6 Αροϑβίῖεβ σψεγὸ στ θη 
ἴῃ ἃ βίηψίς Ὀοοϊκκ᾽, δα ἀγεβεθὰ Ὁγ [κπκὸ ἴο 
τΠ6 πιοϑῖ Ἔχοο ]οηῖ ΤὭΘΟΡὨ 5. [ϊ οοτη- 
Ῥτίβεβϑῃ δοοουηῖ οὗ ἀνθ ηῖθ ὙΠΙΟἢ οσουττοά 
ΜΠ ΓΠ] ἢ15 ΟῚ ΡΟΙΒΟΏΔ] Κπον]θάρα, ἃ5 15 
βἤσνψῃ ρῥἰδἰηἾΥ Ὀγ [ΠῸ οτηδϑίοῃ οἵ 4}1] ηοῖο 6 
οὗ ἴῃ6 τηατγίγγαοπι οὗ Ροΐεσ, δῃηὰ οἵ Ῥδι}}5 
ἀοραγίυτε ἔτοπὶ Βοπια ἴο ϑραίη." Α58 
ἩΠἸροη(ο] ἃ οὔβοῦνθθ, 6 ἤᾶνα ἤοτα τῆ6 
ταϑΌ ΔΟΩΥ οἵ ἴῃς ῬΥ̓͂δδίθοσῃ Ομυτσοῦ, Κοπλδ 
ἴΏΟΙΕ Θβρθο δ Ϊγ, ἰπ δοοοτάδησθ νι ἢ Πα 
οἵ Ιγϑηϑοιῖ5 δῦουϊ (ἢ6 584π|6 {ΠΠπ16. 

Τῆς τΟσαπΟηΥ οὗ ἴῃ6 νῆοϊο Απΐο- 
Νίοσθμα μυχοῦ 15 βυμηπηθὰ ὑρ δυϊποτ- 
[αἴνοῖν δηᾶ ἀδοϊϑινεὶνγ ὉῪ Εἰιβθῦια5, νῃο 
Ρΐδοθς ἴῃς Αοἰβ δπιοὴρ ἴπΠ6 υπσοηπιοϑιεά 
Ὀοοκ5ὗ, φυοίε5 ἰξ ττουρῃουϊ 5. ποίϊςθ5 
οἵ (ἢ6 ΑΡροβίοϊις ρὲ 85 βϑδοσεά ϑογρίυγο, 
δηὰ αδἰθυϊε5 1ἴ, 85 ἃ ἔδοϊ τυ] ν Ύβα  ν 
Τεςορη!Ζοά, ἴο Κα. 

Ετοτα [ἢ 15 {1π|6 ρ ἴο ἴῃ ]αἰτοτ ρατί οἵ [ἢ 6 
ΠΙη(ἢ σοηΐατγ ν  ἤᾶνο ἢ ὈΠΌΓΟΚΘΗ οδίθηδ 
οὗ Ἐδίμεοῖβ, ἀπιοηρ ἴθ πὶ ΓΟ γγϑοβίοπι, ἴο 
ψ οτα ἴῃς ἰοταπιοβὶ ρίδοςθ πγυϑὶ Ὀ6 Δ55]:ρη- 
εἀ, αἰϊεσπρ ἴῃ δεσερίδηςοθ οὗ ἴῃς ΒοοΚ 
ὈΥ 4}} σλυτοῦοβ οἵ (ὨΠγβίθηάοπι,, δηὰ 
αἰ υζηρ ἴ᾽ που 4 ἀἸἰσϑθητθηϊ νοὶοα 
ἴο 81 [{Κ6. 

τ 15. βονενοῦ ποῦ θα ας δαὶ ἴῃ (ἢ6 
της οὗ (ῃτγγϑβοβίοπι, δὶ ἰθαϑὲ ἴῃ (σοηβίδη- 
ΠΠΟΡΙ οὗ, 1[ῃ15 ΒοΟΟΚ νψὰ5 {π||6 Κπονη: Πα 
58 γ5 (ἢδῖ τΏΔΥ πον ποῖ ὄἐνεη οἵ 118 6χ- 
ἰδίθῃηςεδ, πιο ἢ 1655 οὗ 5 δυΐῃοτ. Ἡοννονοῦ 
[ἢ15 πᾶν Ὀ6 δοσουηϊοα ἔογ, [Π6 ίδοϊ 5ῃ 6 5 
ἃ ΤΟΙ ΔΓΚΑὈ]ς (Δ]Π[Πὴρ’ ΟΥ̓ ἔτοτα ἴῃς βοσιρίατγαὶ 
Κηον]εάρο οὗ δδυ! θοῦ τἰπη65 ἡ, δίἐτ υ1Α 0 }6 
ἀουθι1655 ἴο (Π6 ναϑὶ ᾿ηῆἔμυχ οὔ]]-Ἰ!οτγπιθὰ 
Ποηνετγῖβ αἴϊοσ ἴῃς 65 Δ] 15ηταθηξ οὗ (ἢ γ5- 
ἘΔ ΠῚ 85 ἐς βἰδῖε σε! ρίοπθ. [1 τπῆδὺ α]50 
δοορουηῖ ἔοτ ἴῃ6 εαχίγοπηα σδγο  ϑϑηθ85. οὗ 
8016. ἰΓΔΠΒΟΙΡΙΙΟη5; ἴΠ6 Ῥγοροσχίίοῃ οὗ 
νδτοι5 γοδα ρϑ τη [6 Αοἰϑ 15 ἴασ Ὀδγοπὰ 
ἴῃδί ἴῃ ΔΥ οἴπεσ Βοοκ οἵ τῃε Νὸν Τεβῖδ- 
τηθηῖ; δηᾶ (ἢ6 οἱάεοςὶ Μ99. ἂζὸ τοιμδιϊ- 
ΔὉ]6 ἔογ τπΠ6 πυμιῦοῦ δπὰ οχίοης οἵ [Π6 

Δ Τῆε εχργεββίοῃ “ βίηρίὶες Ὀοοῖὶς᾽" τείετβ ἴἰο (ἢ ς 
ἴουγ Οὐβρεῖβθ, ΟΥ̓ΡΟΞΘΙΟΪΥ ἴο 5ρυγίουβ. Αςῖβ οὗ 
ϑορᾶγαῖς Αροβίϊοβ, Ρείεσ, Ραὺυὶ δπὰ οἰἤοῖβ, ννἱὰθ- 
'γ εἰγουϊαῖεά αἱ τῆς ἔπια. 

3 866. “51. Ἐςο)].᾽ 11. 4. 
8 ΤῊς Βοχλ]ε5 οἡ ἴπε Αοἴβϑ ψετε ἀεἸ νεγεά ὉΥ 

ΓΟ γγϑβοβίουῃ ἂαἱ (οπϑίδηϊτπορὶς ἰπ ἴῃς {πιγὰ γοαῦ 
οἵ ἢ ερίβοοραῖθ, Α.Ὁ. 401; 8ες Μοπῖίίδυςοῃ, 
Τοπι. ΙΧ. Ρ. νι. εἀ. Οδυπηια. 

4 Μέεγεγ 5 ποῖ )5:1|Πεὰ ἴῃ Ὠὶ5 ἰηΐδετεηος ἔτγομι 
τὶς τῃαἰ (ἢς ὈοοΪκς ννὰβ σεηθγα γ υκπόνῃ. ϑὶ 
Αὐυρσυπίίηε 5ρεᾶκβ οὗ ἐϊ δ5 “" ἰηϊἰὰ ςαἰε τὶ ἴες» 
[ἰοῃε ποι ξϑί τα," δες αὶ 12, ἢ. 347, Ὡοΐὰ 3. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

νΑΙ Δ οΉ5, βδοπια οὗ οπηϊϑϑίοη, οἵοις οὗ 
Ιηϊεγροϊαϊίοη. ὅ66 ηοῖίςα οἵ Μϑ5. 8 
1:. [Ιζ σοΥΔΙΏΪΥ δοσοῦῃηϊβ δἷ5ὸ ἔογ ἴῃς 
ΟΧΙΓΔΟΣΠᾶσῪ βἰδίθηθης οὗ ῬΒοίδβ' ἴο- 
ψαγαϑ ἴῃς οπα οὗ [ἢ6 πη σδσητυγΥ ἰδ 
806 ἢεοϊά (Ἰεπηεπῖ οὗ οπὶς ἴο ἢδνα 
Ὀδοὴ ἴῃς ψηπίοῦ, οἵἴδοῖβ Βαγηδθδβ, δηά 
ΟἴΠΕΙΒ ΓΚκὲ τπη6 Ενδηρε οὶ ὙΥεῖ ὄνθῃ 
ἴὴ [15 βἰαίεπηθηΐῖ τἴῇ6 δοσερίδπος οὗ (ἢ 6 
ὍοΟκΚ 8ἃ8 ἰπβρίγσεα δηά σδῃοηΐοδὶ 15 δἵ- 
ἰαϑιθα; ψῃῖ]]α ῬΠοία5 ΠΙπη56 1 Γ ὑπ ο5ι1Αῖ- 
ἱησὶν δι θυ 65 ἰἴ τὸ 81 Π0Κ6, ἂἃ5 ἢ6 βᾶγξ8 
ἴοσο]γ “Βυΐ 1Κα Ὠϊτηβο βοῖι]ο5 τῆς 
αυεδίοη :" ἃ ρΡοβιτίοη ψῃϊο Π6 ἀείδηάϑβ 
ΌΥ τείθσθηςσε ἴο ἴῃ6 ἢτβι νψοσγὰβ οὗ τῇς 
Αοἴβ, ἃἀηὰ ἴο [Π6 50) ΉἜοἰ-τηαῖίοσ οὗ 1ἢ]15 
{τε δῖ ]56 ἃ5 ἃ σοητπυδηςσα δηὰ σοπῃρ]οιίοη 
οὗ 5 ΠΟ]6 ψουκ. 

δ γ. ΗἸΒΤΟΕΙ͂ΟΑΙ, (ΗΑΚΑΟΤΕΞ ΟΕ ΤΗΕ 
Βοοκ. 

Ετοῖῃ ἴῃς ῥσγδοδάϊηρ ἀἸσόυβϑι οἢ 5 ἃ οἶθαῦ 
Ἕηοσαὶ σΟΠΟ]υβἱοἢ ΠλαΥ Ὀ6 ἀτάνγῃ (ἢαὶ 
1ὴ ἴῃς Αςἰβ γα ᾶνα ἃ ἰπιϊῃ] δηὰ δοου- 
Ταῖθ τϑοοσὰ οἵ {τδηβδοῖοη5 οἰἴΠεῚ ἀδγινοα 
ἔτοτι {ΓπἸ5 1 ΟΓΙὮΥ ΒΟΌΓΟΘ5 ΟΥ̓ ἀσγανγῃ ἔγοπῇ 
ΡΘΙΒΟΊΔ] ΓΟ Ιβοθσθ5, ὈΓΟΌΔΟΌΪ 4150 
ἴτοπλ ποῖθβ ἡτιτῖθη δὲ ἴπ6 τἰπὴς ὈΥ [6 
δυῖμοτ. Α οἀγοῖι] δχαπιηδίίοη οἵ τἢς 
ὨΌΠΊΘΓΙΟΙΙ5 ράβϑαρθβ δἱϊερεὰ ἴῃ ἀδέδηςο, οΥ 
ἴῃ ἀξηϊδὶ) οἵ (ἢ15 ροβιξίοη, Ὀεϊοηρϑ ΡγορΡ ΠΥ 
ἴο [ἢε (οἸ]ονηρς Οομητεηΐδγγ ἴο ΠΟ ἢ τΠ6 
ΤΈΔΟΟΙ 15 τείοιτεαά, 1 ἃ τεαϊοβὶ (Παὶ 
ἢδ Μ}} Ιοοκ δὲ ἴπ6 διυϊπογιιες {ππτε δά- 
ἀυςεα δηὰ βρθοῖδ!ν ἴο (ἢς σοττοβροηά- 
ἴῃρ' Ραβϑαρθϑ ἢ ἴῃ Νὸν Τοβίδιμθης, Ηετο 
ἃ ΒΓ ΠΊΔΙΥ ΠΟΙΊΟΘ ΓΊΔΥ 50 {Π᾿ 6. 

ΤὮγοοα τηδίη ροϊηϊβ πγϑὶ Ὀ6 σοηπί ογοά: 
ΔΟΟΊΓΑΟΥ ἴῃ ποῖϊοθ5 οὗ Ἔνθηῖβ, οὗ ρϑῖβοῃβ, 
Δ ηἀ οἵ ρΐαςε5, οὗ νῇῃιοἢ νὰ ἢᾶνο το οὗ 
1655 ἀβίδι!εα δοσουηίβ ἰῃ οἵου ᾿μἀορεηά- 
Θηΐ 5ουΓοΟΘ5. 

Ενεοηῖϊβθ. Α Ἰοηρ ἰδὲ οὗ Ἔχδοῖ σοϊηο- 
ἄδηςθβ μᾶ85 θεδη ἀσάνῃ οιἷἱἵ δγ ῬδΙοΥ͂ 
δΔηὰ οἵδε ἘΠρ]ϑἢ ψτιῖοῖβ οὐ ἴῃς 45 
σοηίυτγ, ἴο ΜΏΙΟἢ σοηϑιἀογδῦϊο δα ἀ Π] Οἢ 5 
ἢανα δε τηδάθ ψι πίη τῃ6 ἰαϑὲ ΠΗ͂Υ 
γοδῖβ. Τῆεβ6 ἀγὸ ἀδαὶς ἢ ἴῃ [Π 6 ποίο5 
οὔ οςἢ. ν. 27, νἱ. 9, ν]1}. 9, 1χ. 26, ΧΙ 1, 
ΧΙ]. 232, ΧΙν. 11, ΧΥ]. 12, 14, 16, 22, 37, 
ΧΥΪ]. 8, ΧΥ]. 2, 12, ΧΙ͂Χ. 9, 24, Χχὶ. 48, 
ΧΧΙΙ, 14, ΧΧΥἹ, 7, τ, δηὰ οἴει τῃιοἢ Ὁ 
Ψ}} 6 οὐβογνεά ΌΥ ἃ Ἵογείῃϊ τοδάθυ. 

Ῥδου αγ ἱπηροτίδηςθς Ὑ0}}} παῖυγα!]ν ὃς 
αἰἰδοῃ δα ἴο {πΠο56 ραϑβαρθβ ὙΠΙοἢ Ὀσοβεηῖϊ 
ἃ 2γίνια ποῖ ἀἰβοσεράηου εξ σομηραγοὰ 

Δ “Ο υῖ. ΑἸΔρδ 1}. (45. 



ΤΗΕ ΑΓἸΞΘ ΟΕ ΤΗῈ ΑΡΟΞΤΙ ΕΒ. 

ὙΠ σΟὨ ΘΙΏΡΟΥΙΔΙΥ ττίζειβ. [τ ἸΏ δ6 
δαπμ το τῃαΐ ἃ οοτίδίη προσ, ὑδασιης 
Πούνουοῦ ἃ ΝΟΥ 5118}} ὑσοροσῖίου ἴο ἴῃ6 
ὙΠΟΪ6, ἤν ποῖ σεοδῖινθα ἃ ΠΥ 54{15- 
ἰλεΐοσυ ὀχρ δπαϊίοη. Ἐνεη ἴῃ ἴπ686 Ἷᾶβ68 
Ἔχρδηδίίοης πᾶνε Ὀδθη βυρχοϑίεα ἢ ΙΟἢ 
ἴῃ 56] Υ δυϊβοῦβ νου ἃ ἤᾶνα Ὀδοη δά- 
τα ἃ, ἃ5 δἱ [ῃΠς6 δα5ῖ ΡΟΒ51016, ΟΥ̓ σδηάϊὰ 
ἰηαυίγεῖβ, δηὰ ΠΟ ψοι]ὰ πᾶνε Ὀδθῃ 
δοςερίεἃ ὈΥ τπόπὰ σὶϊπουΐ Ὠεϑιιδίοη 1 
[ΠΕΥ ἡγοσα βδιϑῆθα οὗ [Ώ6 ΠΟΠΟΒΙΥ δηὰ οἂ- 
Ρϑοϊγ οὗ τπ6 ψτιοσ. ϑυο ἢ οσ ἰῃϑίδῃοσ 
816 ἴῃ ποῖίϊςεβ οὗ Ἔδνθηΐῖβ ἴῃ [6 βρθεοῇ 
οὗ ἀδιηαὶιοὶ. ΤῊδα δοοουηῖ οὗ [Πδἴ ΞΒρεθο 
τηιδὲ ἤᾶνα γεδοῃδα ἴῃς δυῖθοσ ἰηαγθοῖγ. 
Νο ΟὨἢγβίίδη νὰβ ργθϑδθηΐῖ ἤθη ἴἴ 85 
δροΚθῃ. 840} ἤονγενεῦ ννὰϑ ΝΥ ΡῬΓΟΌΔΟΙΥ 
Ῥτοδθηῖ; σογίδιη]Υ δὲ ψου]ὰ θῈ ποσοῦ ἢ ]Ὺ 
ΨΕ11 ᾿πἰογπιθα, ζοπογα γ 8ἃ5 δοῖϊϊνοὶγ θη- 
θαρσεὰ ἴῃ ψΟΣΚ ὑπ ογ [Π6 ρῥγεβιάθηῖ οὗ ἴῃ 6 
ϑδηῃδατη, δπα βρθοὶδ!}]}γ 858 ἴδ ΡΌΡῚ] οὗ 
Οδπλ4116. ἿΪ (5 οαδ6 ψὰ ἤᾶνα οὔθ 
ἀεδοϊδῖνε ρτοοῦ οὗ [6 δοουγδοῦ οὗ [ἢ6 
τοῦς Κηον]εαρο. Γῆ Τπαγδοῖοσ οἵ 
Οὐδηλ4 116], δηὰ ἢ15 ροβιίοῃ ἴῃ ἴῃ ρτοαῖ 
Ῥατγίγ ἴο ψΒΟἢ ες Ὀεϊοηροά, ἀγα σογΔΙΩΪῪ 
ποῖ ἰἰκεὶγ ἴο ἤᾶνθ θεὰ Κῆονῃ ἴο ἃ 
ΜΙ ΕΓ ᾿ἰνηῦ ἴῃ ΔΠΟΙΠΟΣΥ σουηῦγ, δηα, 
8ἃ5 ΟΡΡροηθδηίβς ποϊά, δὲ ἃ τς ἰδῖοσγ 
ἴπηθ. [Ιἡ ἔδοῖ ἰῃε ἴνο ἠοίϊοοβ οὗ (ὐδιμδ- 
116] τῇ (η15 ὈοοΚ ῥτεδθηΐῖ ἃ σοι δῖοι 
ἀϊδεπηρς νά ο]γ ἔγομλ Ποϊ ΟΠ 5 σΟΙΏΤΩΟΗΪΥ 
Θηϊοτίαιηθα ὑη11} νοΥῪ ἰαίεὶν ὈΥ ΡΘΙΒΟἢ5 
ΤΏΟΓΟ ΟΥ̓ 655 σοηνοῖβδδηΐῖ ἢ σοηίορο- 
ΤΑΙΥ ὨΙδίοΔη5 ἀπ Ηοῦτενν ἀοοιηθηἴ8. 
(απ } 16] νὰ ἱπάεε ἃ ψῈ}}] Κῆοννῃ (οΣ 
ἢϊ5 τοϊθγδίίοη, ποῖ ἴο δᾶγῪ δηοουτζαροτηεηΐ, 
οὗ ΠΠΌ 6 ΓΑ] βἰιϊ65, οἰθασ ἴτᾶσθ5 οὗ ψῇῃ]ςοἢ 
16 ἰουηάὰ ἴῃ ἴΠ6 βρδϑεοῇεβ δῃηα δρὶβῖ] 65 
οὗ ἢ]5 ρτϑαῖ ραρ!], ἀπὰ 85 6 τεργθβεηΐδ- 
να οὗ ἴΠ6 ρᾶιῖγ ννῃ]οἢ ἴσο [ἢ6 {{π6 
οὗ ἨΠ16] 5 σταηα δίῃ ψὰ5 ορροβϑὰ 
ἴο ἴπΠε πᾶῖτονν δηὰ (ποῖ 5οΠο0] οὗ ϑοἤδιη- 
ταὶ; Ὀυΐϊ Πα δῃᾷὰ 811] [5 ἔδγϊγ ΕΓΘ 
βίτιοξ ῬΠΔΙ5665 ; {ΠΟΙ ᾿ἰν65 νεγο ρδϑϑθά 
ἴῃ τοϊηυϊα ἱηνοβίιραίοπβ ἰηΐο αι ΞΟΠ 5 
οὗ Ιερψὰ] οὔϑβενᾶποθ ; ἴο ἃ ἀεβξοεηάδηϊ, 
Ἰυάδῃ Ηὰ Κπαάοβῇ, ὦ 4. ἴῆες Ηοϊὶγ, ἴῃ 6 
]6νν5 ονὰ ἴῃς Μιβῃηδ; ἰἰ σοηϊδιηβ 8}1 ἴῃ 6 
(τδαϊίοιιβ οὗ νῃϊοἢ νὰ ἤπα ποῦςθδβ5 ἰῃ ἰῃ6 

«“Νεν Τοςίδσηθηΐ, ν τ δοθ τΠουδαηαϑ τΘ- 
ΤΛΔΥΚΑΌΪΕ [ῸΓ δ ρᾺ]ΟΚ.Υ, οὗ νν Π]οἢ ὉΥ ἔαγ 
[16 Ἰαγρεβῖ ρογίίοη 15 δι θυϊεὰ το ΠΕ], 
Δηα ἴο 5 ἀδβοεπάδηϊβ ἴῃς ἔγϑί δηὰ [ἢῃ6 
βεςοηα (Οὐδ 6}. 

Δ 66 [06 διῖ|ς]65 οἡ ἩΠΠ1εἰ, απ] } 1 δηὰ 
1, ἴῃ ἰὩς “ἈαΔ]- Επογοϊοροεάϊε᾽ οἱ Ἠδηαθατγρες. 
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δὲ ΠπΚε᾿ 5 δοοουηΐ 15 5: ρ] ΔΙ ἰῃ 80- 
οοτάδηςεα ψΠ (ἢ656 τεργοβθηίαϊίοῃβ, δηὰ 
ΜΠ οΟἴΠοΙΒ ΠΟ ἢ ποῖος [Π6 ρετϑοηδὶ 
Κη 1655 δηα σουτίεϑγ οὗ [ἢ6 ΤΠΘΙΏ ΒΟ ΓΥ8 
οὗἁ [15 ἐλ γ, Ἡ ςἢ οἸαϊπηδα ἀδϑοθηΐ οἡ 
[86 τῃηοϊῃεσβ 5146 το Πανιά---α ροϊηξ, 
6 ἴἴ τοπηασκεαὰ ἴῃ ραϑββϑίηρ, ψΏΟἢ ὈΘδΓβ 
ΒΓΟΏΡΙΥ ὑροη τἢ6 νά]ι6 οὗ δὲ Ῥαδὺυ}β θηγ- 
Ῥμδῖῖς αἰἰθϑίδίου ἴο ἴῃ6 ρθῃθδίορυ οὗ 
οὖ Γοστὰ. Ἐοηι. ἱ. 4; 2 Τίηι. 1]. δ. 
1 ἴῃ ἴῃ6 τεροτῖ οὗ (ὐδῃλ8}16}᾽ 5. βρθθοὴ 

ΠΠ5ιγα Οἢ 5 ἔσο ἃ ἰδῖθσ ρεσοα δὰ θθθη 
ἰηδοεγίεα ὈΥ ἃ ταρουΐεσῦ ψῆο 5μαγθὰ [6 
Βρθδ κοι 5 νίεννβ δηα νγὰ5 ΓΑΓΆΣ ΑΥ ψ ἢ ἢΪ5 
τηειῃοά οὗ τϑαδοπίηρ, ἢ0 οδπαϊὰ οπτὶς 
ψουὰ πᾶνα ἱπιρυΐεα θα αι οσ ἰρπο- 
ΙΔΏΠΘ ἴο ἴῃ Πιδίογιδη; Ὀὰϊ ἃ ΔΥ ΠΊΟΓΘ 

ΠΡσοῦαῦ]6α δχρ δηδίίοα Μ}] Ὀς ουπὰ ἰῃ 
[86 ποίβ οὔ οἢ. ν. 36, ψνῆεγε ἴῃς ἀϊῇ- 
ΟΌΪΕΥ 15 (ΑἸ βἰαϊθα δηΐ (δι γ]Ὺ τησῖ. 

ἘΔΓ ΤῆΟΤῈ ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ ἅγὰα ἴΠ6 ᾿ᾶ565 ἴῃ 
ΜΏΙΟΠ υπηοχρεοῖοα ἸΙρῃϊ ὑροὴ ἀϊδρυϊοὰ 
Ῥοϊηῖθ α5 Ὀθθῃ ἴἤσοψῃ ὈΥ δησίθηϊ ἄοοι- 
τη Θης5 ΘἸ ΠΟΙ ργΓΘν] 51} ὉΠ ΚΠΟΥΨΏ, ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ 
ΟΔΙΘΙΠΥ Ἔχαπηϊηεα, Τῆι [Π6 {Ππ|65 σίνθῃ 
ἴο ϑεγρίις Ῥαυ]υ5, οἢ. ΧΙ. 7, ἀπὰ ἴο 186 
ἀυυτανιγα δ ῬὮΏΠΡΡΙ, οἢ. χνὶ. 22, 816 
56 ἴο 6 Ὠ͵ΓΘΟΙΒΕΙΥ δοουγαῖθ, (που ρὴ 
ΠΟΏΓΚΓΑΙΥ ἴο σΟΙΏΟΙ. ἰἰϑᾶρὰ ; [ὉΥ ΟἿΟΣ 
Ἰηβίδῃσαβ, 5866 Ὠοΐθβ οὔ οςῆ. ν. 7, Υἱ. 9, 
Υ111. 9, ΧΥΙ. 6, ΧΙΧ. 21, 25, ΧΧΙΠ. 2. 

Αἰἰεητοη 5 παίυγα!ν ἀϊτεοῖθα ἴο (ἢδ 

ΟΥἁ ουὖκ (δια αὶ ̓ ξ 5 βαϊά Ἔχργαβϑϑῖν, “ἢ Ξἰοοά 
οὐὔἵ ὙΠ ἜΧίγε πο δον τ ἀραϊηβὶ (6 ἀοηῃίπαηῖ 
ἰΟΠθΠΟΥ ἴο τὰῖχ δηὰ οοηῆιδα ὈΓ0]1ς 41] ἀοςοίτίηος 
ἢ ἐοτείσιι ερϑου]δίίοπ5.᾽ ΤΠβ δἰ ποίηθϑς ἰ5 
ΒΡΘΟΙΑΙΥ αἰϊοϑῖεὰ Ὁ ἃ βαγίῃρ ἱπ ἴῃς ΜΙ5ῆηδ, 
δοῖα, 8 9, ίο]. τς; “νψῆξεη Βαυῦδη (απιδὶ οὶ 
ἀϊοά, τονόγεποα ίοσ ἴῆς ΤΠοτγδὴ οδαςοι, ἴῃς οὐ- 
βεγνδῆςε οὗ ἴῃς ἰαννβ ᾿ουσῃίηρ᾽ σεΓΟ ΟΠ ἷ 4] ρυτ 
δηα Ξερδζαϊίζοῃ ροπϑῃεά.᾽" ὅ πάει 8 ἢ ἃ πηδῃ 
584. τηυβῖ ποοᾶὰβ ζανα ἤθε ἵγαϊηδα "" βοσοτάϊηρσ 
ἴο ἴῃς ροτίεςϊ τπδηπεῦ (κατὰ ἀκρίβειαν) οἵ τῇς αν 
οἵ [ἢς (Δί ΠοΓα,᾿"" Βεΐηρ 85 ἢς βᾶγβ ὄἼχρσεβϑῖυ, ("α]. 
ἱ. 14, ἃ ζΖοδλὶοὶ οἵ ἰδεὶνγ ἰγδαϊτοηβ, 5εα Ὀεϊονν, 
Ρ. 342. Μ. Πετεηρουτγ, ἡ ἤοβα υ ΠΟΥ Υ ἰὴ 5 Οἢ 
τηλίϊεγβ 15 ὑποοηϊοβιδα, Ἔχροβοβ ἰἢς σοτησηοη δι 
στοβ5 τ Ἰϑοοησαρί!Οἢ 5 ΟΥ̓ τη Ἰσγεργεβεηϊαιίοηςβ οὔδα 
τοϊαϊζοης Ὀοΐνγεοη ΗΣ]16] απὰ ἴῃς Ῥἢατγβθος, 566 
“ Ἡϊ!βιοῖγε ἂς ἴα Ραδϊεβιίηςθ, ". 182. Ηδ οὔϑβοσνος 
παι τπὲ ἱστὰς ἱπιροτίδηος οὔ ΗΠ εἱ] οοηεϊςιοὰ ἴῃ 
ἢ]5 ῬΡεγϑίβῖεηϊ μα γλραν ον ἴο ἴῃε Ῥπεβίς, διὰ ἰῃ 
πε πὲνν τηεῖϊμῃοα ψδΐοῃ ἢς ἱπηϊτοάμπορα ἰηίο [86 
βῖυαγ οὗ ἴῃς ἰανν : Ὀυϊ παῖ 5 ἴο ἴπΠε ῬΠαγίβθος, (ᾺΣ 
ἴτοτῃ Ὀεΐηρσ ΠΕΣ ρροπεηῖ, μὲ ννᾶ5 τεσορῃϊζοα 
8ἃ5 ἃ ὮΙΣΏΪΥ οπίθειηεαὰ Ἰελάθσ. ΤΏς ΜΙβδηδ ἰ5 
ἀεβοι θεὰ βανογεὶν Ὀυΐ ποὶ υπ͵υπίὶν ὈὉγ Ε. ἘςΏδη, 
ἃ5 ““ὯὩπ ἰοιιγὰ πιοπυπιοηΐϊ ἀς ρέάαπίογιο, ἐς πιὶδά- 
ταῦ]. σαϑυϊδιίαυς οἴ ἀς ογπιδ) 5πια γε σίουχ,ἢ 
“1, ἘἜρ!15ε οςὨτέϊιεπης,᾽ Ρ. 248. 

1 80 ΒΙςεῖκ βυρρεβίϑ, "Εἰηϊεϊταπρ,᾽ ἦ. ., δοὴ 
50 ἴοο Ν᾽ ἰεβίυβ οὐ Επυπεδίυπ, "Η. Εν 11. τς 
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ποῖϊοοϑ οὗ οδαγδοΐοσ, 8: Γὐκος δηθηθες 
οὗ ἴᾶδοῖ ἴῃ τἢὰ ἀο᾽!ποδίίοη οὗ ρδυβοῃαδὶ 
Οδαγδοῖοσ ἢδ5 Ὀδθὴ σϑοορηϊζοα ἴῃ ἢ15 
Οοθροὶ. [Ὁ ἴῃς Αςἰβ Ὲ δῖα βρθοδῦν 
ΒΊΣΟΚ Ὀγ [ῃ6 ὨΠΙΌΕΙ δηα νδυεῖν οὗ τῃ6 
ΟὨδυδοϊοτιϑο5. ὙΠΟ σομηα οὐδ πιπουῖ 
(ὴ6 ἰοασῖ ᾿πἀϊοδίίοη οὗ εῇοτὶ, οἴδθη σι 
δνιἄθηϊ ὑποοηβοϊουβη655 οὗ [ΠΕΣ Ὀθδυη 
ΟἹ ἴῃε παῖταῖῖνθ. Ἐδοῆ ρδίβοηῃ δίδηάβ 
ουξ 85 ἃ αἀἰδηος παν υ Δ} 1}, τῇ 6 ποτα 
ΤεΙΏΔΙ Κα Ϊ6 ἴῃ ο8565 ἤογα οἰἴπεσ ἃ Ηδ- 
ΓΕ ΟΥ ἃ Οδηΐ]θ στοῦ τϊρῆς ἤᾶνα 
Ὀδοη Ὀἰϊπάεα Ὀγ τεὶρίουβ ὈΓΕρΟΘβ 55] Οἢ 8 
ΟΥ ὩδίϊοηΔὶ Ρτο)υϊοθ5. 6 Ἰδθᾶτὶ ἴο 
κῆπον [ἢ6 ὕνο ρτθαῖ σερσζϑϑθηϊδζινεβ οὗ 
τῆς Ομγιβάδη 16 Ὁγ [ΠΕ ]γ δοῖβ δῃᾷ ᾿νογάϑ, 
ΌΥ {Π6ῚΓ ἀθιηθαπουγ δηὰ Ὀϑδγηρ ὑηὰοσ 
τῆς τηοβί νατοὰ ἀπὰ υποχρεοϊοά οἰτουπλ- 
βίδηςθβ. δῖ Ῥοῖοσ διηοηρ ἢϊ5 ονῃ Ρ6ο- 
ῬΪδα, ἴῇ ἴῃ6 ργϑβϑθῆςς οὗ ἃ τηϊχθα δῃηὰ δἱ 
ἢτδὶ ἴῃ ρτοαῖ ραῖῖΐ ὈΠΒΥραΙΠΘῸς δυαὶ- 
δῆςα, Ὀείοσε διυῖμουο5 Ὀθηΐ οὐ 50- 
Ῥγδϑϑίηρ ἢ1Ὶ5 ἰοβ σηοην, δηα δγηχεὰ στ 
{0}1} ροννεσ ἔογ ἢϊ5 ἀδβίπισοῃ, ργεδοῃϊηρ, 
ἼΟΙΚΊΏΡ, ΔΩΧΙΟΌΒΙΥ πιρα!δίηρ, ἀγάγῃ οἱ- 
ΜΑΙ ἴο ΠΕῊ ασνοϊορηθηῖβ δὲ ἤχει τὸ- 
Ἰυσίδθο, ἢ τηθηΐϊδὶ βίσιρρ]ο5 δηά ρεὺ- 
ῬΙεχγ, Ὀυϊ 6 οπος σοην]ηςθδα δοίηρ 
ῬΙΟΙΔΡΕΥ δηᾶ ἀεοϊδινοῖν, τηθοϊίηρ Ρεῖδε- 
οὐποη ὑπο ἴῃ6 ἀδδίῃ (δαυ!θβϑὶγ, οδπαϊά 
ἴῃ εϑιϊπηδίϊηρ ἴῃ σοηάαςῖ, ρεηεσουβ ἴῃ 
διυρρογίηρ ἴῃς ροϑβιίοη, οἵ δὴ Αροβίϊθ ἴῃ 
ὙὮΟΠ) ἃ σΟΙΠΤΊΟἢ τδὴ τοι] να τεοορ- 
Ὠ1ΖΕα, ἃ5 Ὁῃοδηα]α δηα ὑηϑγσωρδιῃϊζιηρ 
οΠς5. ἤᾶνα σοργεβεηϊοὰ ἢΐπι, δΔἢ ΟΡρο- 
πεηϊ δηὰ ἃ σῖναὶ. ϑὃ8ὲ Ῥδὺ] βἰδηάϊηρ οἢ 
ἴῃς 54π|6 6ν6] οἵ ποῦίθηθϑϑ, Ὀυϊ ριῆοά 
ψ ἢ ἰταηδοεπάδηϊ τηθηῖδὶ ρόύοτβ, ῬΙΏ 
ῬΑϑβϑίοῃβ θοῖῃ δεοίοσγαε δπᾶ δίϊεσ σοηνοι- 
ΒΊΟΏ [δι τῇοσε δα 51}}γ δχοϊϑα, ο8]16ἃ οἢ ἴο 
ὍΘΑΙ Μ]Π655 (0 συ ἢ πος Παϊεὰ Ὀδίογα 
ἴΠ6 τεργεβθηϊδίνες οὗ 4}1 ἴπδϊ νὰβ ον] 
οὐ ῥτο)υαϊὶςεά, Ἰρμογδηῖ οσ ῥτοιάϊν 1ητε]- 
Ἰοοῖυδ), βθηῆβιδὶ ΟΥ Ὼ Ὡδιτοραπῖ, ἸρῃΟΌΪΘ ΟΥ̓ 
ἈΟΌΪΕ ἴῃ [ἢς δηςϊεηΐὶ μου]: ἴῃ 4}} εἰτ- 
οὐτηδίδηςος ϑῃονίηρ [ἢ6 βᾶσζὴς {πηάδ- 
ΤΑΘΠΔ] οἤαγαςοίου: δίοσῃ, Ζϑδίοι δ, υ}- 
ΒῃΔΚΟΑΌΪΟ, θυΐϊ δαἀαριίηρς Βιμβο] ἢ ἴο 8]] 
Εἰγουτηβίδη 65 ΨΥ] ἃ νΟΥΘΔ ΠΥ Πα ῬΟΥΤΕΥ 
οὗ δααρίδίίου 50 πιάνο] ]ουβ ἃ5 ἴο δᾶνδ 
ΒΌΡΡΙ]ΙΣα σάν] εγα ἢ {ΠΕῚΓ τηοϑὶ οθεςοζνα 
ΜΟΔΡΟΙ5 οὗ 45584}1, ὈυΪ δυο 85 4150 510- 
ὉΪΠ οδησιὰ δηὰ θαγηθϑὶ βἰυἀθηῖβ 1} 
τηδίοσιδ]β ΤῸΓ ΓΟΔ] ἸΖίηρ ἃ σπδσγαςοῖοσ υησὶ- 
νΑ]]εὰ ἰπ 15 ᾿ἰπῆποησα ὕροη δ]} τε οἢ 5 
οἵ βριπίυδὶ ᾿Π ἀηὰ τοὶ ρίουβ ἱπουρδῖ, 

Βυζ ἰζ 15 ἠοῖ ΟὨΪγ ἴῃ [ἢ ᾿Ιοδάϊηρ ς;δ- 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Τλοῖοσβ, ἜΥ̓Ὸσ ὑσγόβοηϊ ἴο (ἢ6 ττιτοσβ τη 
δηὰ οδἰ ηρ οὐ 4]1 15 ρονοῖβ, ἴπδὶ τὰ 
τεοοζηΖα ἴἢ6 Καθ Οὔβοσνοσ δηα {π|}6|] 
Ὠδιταῖοσ. ὙΠ ποῖ 1655 αἰ ποῖη6 855 γα 
566 Οὔ ἴῃς οπδ6 Παῃὰ ἴῃς σεργεβεηϊδῖνεβ 
οὗ ἰτοδοῆοσυ, βυθιεῖν, Δ]ϑεοοά, ᾿πηρο8- 
ἴυγο, Ῥτο)αϊοςθ, σου 5} 655, ΔΙΤΟΡΔΏΟΘ, 
οβιεηϊδίοη, οδὶουϊδῖηρ δηα ῥογϑίβίθηϊ 
ΤΩΔ]ΠρΡΉγ, ἴῃ 7045, τη τἴῃ6 ϑααάυοοθδῃ 
Ῥτοδίβ, ἰὴ Αηδηΐαϑ, ϑίτηοη, ΕἸγταδβ, ἢ 6- 
τηοίτυ5, ἴῃ Πα] οοηνοτίοα [ἐν δηὰ υῃ- 
ομϑίίδη οβ, ἴΏ ΕΔΙχ δηὰ ἴῃ6 ἴπτο 
Ἡοτχοάβ: δηᾷ οἡ ἴῃς οἴπεῦ αηά τὰ ᾶνα 
ΘΧΔΙΏΡΪ65 οὗ ρτγδείοιϑ δηὰ υη56]Π5ἢ ΠΟΌΪ6- 
Ὧ655 1ὴ ΒΑΤΠ4045, οὗ Ζ64] σομηδιηδά ψ|1} 
Ἰονθ, Ὀοῖῃ ἰῃ τποῖὶγ πιοϑδί ρογίεςϊ [ΌΣΤΗ, 
ἴῃ Θίθρἤθη, οἵὨ ΠῚ Β5ΘΙΟΠΔΤΥ ΘΠΘΓΡῪ δηά οδ- 
Ῥδοῖν ἴῃ ῬΏ}]Ρ, οὗ εἰοαᾳυθηςς δηά τηϊρῃϊ 
ἴῃ [ἴῃς ϑοπρίυγεβ ἰη ΑΡο]]οβ, οὗ ἰεπηρογοὰ 
Ζεδὶ, 156 σοῦ 56] δηά ἀἰρη!γ ἴῃ 74 1165 ; 
Δηα 5ἰδηῃάϊηρ οὐὖΐ διηοηρσ ἴῃς ἢεδῖῃθη5 
ΤΟΡΓΘΒΘΠΠΩρ ἡ ΠΟΪ6 οἶδ5565 οὗ ΘΠ ΠΟΠ- 
νογίβ, ϑεσρίυβ Ῥδυϊι5 δηά (ἢ6 ᾿διοτ οὗ 
ῬὮΣΙΠΡΡΙ : οὐ, [που ρῇ υπιίοιομοα Ὀγ ΟὨγΓ9- 
ὕδη ᾿λἤμυδησςθ, γεῖ τοργοϑθητηρ ἴ[ῃ6 ὈΕΘΓΟΥ 
Δηα ΠΟΌΪΟΘΙ ἰογπβ οὗ σσεητ!]α σμδσγδοίοσ, 
Ο8}11οὸ ρσδεθίιὶ, θαῖ ᾿πἀ!βογεηῖ; [Π 6 ΠηΔΡ15- 
{ταῖδθ5 οἵ ΕΡ6ϑι5 εἰπε Πθηα]γ ἴο δὲ Ραῦϊ], 
ΟΥ̓ Ϊυδῖ δηὰ ἀϊδογθεὶ ἴῃ ἀδδ]πρ ἢ ἢ 8 
ῬεΙβεσιίοῦβ ; [ῃ6 σοτητηδηάεῖ οὗ ἴπΠ6 Ἐο- 
ΤΏΔΠ 50] ΔἸΘΓΥ͂ σΑτΥΘΙΪ (ΟΣ 15 ΒΟ ΠΙῪ ; ἴΠ 6 
Ἑοτζηδῃ ονοῖποῦ Εδβίιβ δηχίουβ ἴο 60 
δ! ϑιδπτῖδ] 5010 6 ; δΔηά Δ 51]}ὺ [υ]1ὰ5 [ἢ 6 
οοητυποη, πκὸ οἴπου βοϊάϊθιβ ΠΟ 8.6 
5: ρ]64 οιυἋ͵ ἴον 5Ξρεοῖαὶ ποῖϊςε ἴῃ ἴῃς Νεν 
Ταβιδπιθηΐῖ, σουτίεοιβ, Κιηάϊγ, δηὰ εν]- 
ἀσπαὶγ τηονεα ὈΥ ϑβίποογα ϑυτρϑίηυ ἩΙΣ 
16 ρστεαῖ Αροϑξίϊθβ. [Ιῃ θαςῇ οὗ [ἢεϑ5ὲ [1ἢ- 
βδίδῃοθοα ΜῈ πάνθ ἴο τεπιατῖς Ὀοῖῃ τῆς 
γἱνπ6 58 οὗ ἴπΠ6 ἱπηρσγεϑδίοη τηδάς ὉΥ͂ ἃ 
ἔενν ὑγσγεαρῃδηϊ ψοσγάβ, δηὰ τῃῸ ὄχδοῖ Ἷοσ- 
τεβροηάεπος ἢ τ ῆδῖ 5 Κηοντι ἰτοτη 
Οἴμοι βούσοθϑ οὗ ἴπΠ6 ἌἽπαζδοῖοσ δηά οἰτ- 
ουτηδίδηςε5 οὗ [ῃς δοῖίογϑβ. 

1,45ῖ]γ, γα νουϊὰ Ὀεσρθαῖκ ἴῃς τοδοτβ 
δἰιοητίοη ἴο ἴῃς οοἰηοϊάδξησεβ Ὀεῦνεθη 
16 ποῖϊςε5 οὗ δῖ Ῥαὺ}5 δοῖβϑ ψῇῇ ἢ15 
ἘΡ 51165. [ἢ ρατῖ ἴπ6 ὕνο βδουτζοθϑ οἱ ἰῃ- 
οττωδίίοη ἃγὸ τυ 4}}} σοιτοθογδῖνο, ἃ 
Ἰαῖρε ρα οὗ [6 Αροβίϊεἰβ δοῖβ σοτβ 
Βείοστε ᾧ5 ἰπ ἰἢς οὔς δῃά ἴῃ ἴμ6 οἴπετγ 
ΓῺ ρασΐὶ 1ΠΕῪ ἀγα τηυτυδ! ΘῈ ΡΡΙ ἜσΘΉΔΙ. 
Ἑτοῖὰ ἴῃς Αςοῖς γα ἀσῆνε 41} οὔὐγ κΚηον- 
Ἰεάρε οἵ βοῆς οὗ ἴῃς πιοβὶ ἱτῃροτίδηϊ 
ουϊναγὰ ἴδοῖ5 σοῃοοσηϊηρ δὲ Ρδυ], Ὀδίογα 
Δ δἰοσ ἢἷ5 σοηγνοσβίοη ; ΠῚ5 ΘΙ ΠΣ 
Ὁπάοσ Οδγμδὶιεὶ, ἢ15 εἰ ρογαθηῖ ὮΥ͂ ἴῃ6 
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ἩΙ ἢ Ῥυίδβεὲ, ἴῃς δοῖβ δηὰ ψογἧβ δὶ ἢ]15 
οοηνοβίοη, τ οἢ οὗ ἢΪ5 ψοΥϊκ Ὀσανίοιιβ 
ἴο ἢ5 Δρροϊπίπηθηΐϊ, ἴπ6 σουγϑα οὗ 411 ἢϊ5 
ΤΩ 55] ΟΏΔΙΥ ἸΟΌΓΩΘΥ5, (ἢ6 ἐοττηδὶ ργοςθθά- 
Ἷηγ5 δῖ [δγιβαί θη), δηα, ἴοσ ἃ νεῖυ ςοη- 
5: ΘΥδ ὉΪ6 ρογίοι οὗ ἴμπ6 πδτιτδῖνο, 4}} (ῃδῖ 
15 Κηονῃ οὗ ἢ15 ἢβίουυ ἰη ἴῃς ἱπίογναὶ 
Ὀεΐνδοη ἴΠ6 βεοοπα Ερίβιϊα ἴο ἴμ6 (ο- 
ΤΠ ΙΔη5 δηα ἴῃ στοιρ οἵ ΕΡ[51165 ψττίεη 
ἀυτίηρς Π15 ᾿Ἰρτιβοηπιθηΐ δὲ Ἐοπθ. Βυϊῖ 
οπ ἴῃς οἴδεσ δηά, ἰῃ δδοὴ οὗ (π656 ροϊηϊβ 
τῆς ΕΡΊ5116ὲ5 γψῖνθ ι15 ἃ αἰγθοῖ Ἰηϑιρῃϊ ἰηῖο 
δι Ραὺ} 8 ἰβεϊηρθ, ᾿ηῖο τὴ6 ἱπηοιτηοϑί 
Τλονθι θη Οὗ ἢ5 βρίτι. ημαὶ ψεῖε 
ἢ!5 αΙΒΙ 165, ἀηα 15 ἰηΐο 56 ῥγο αϊο 65 
85 ἃ ἀἰδοὶρὶα οἵ ἴ[ὴ6 ἘΔΌὈΙ5 ; νῆδῖ ᾿ηνναγά 
Ἰρῃς “ϑῃιηθα ἴἢ ἢ15 ποατὶ" οὔ σοηνει- 
βίοῃ, 2 (οσ. ἱν. 6; ψῆδί βρϑοῖδὶ βρὶ πῖυδὶ 
᾿πηϑίγυσοη 6 ἀεγνεα ἱτητηθαϊδίοὶν ἔγοτλ 
ἢ15 ϑανίουσ, (δὶ, 1. 1. 5--ἰῦ ; νῇαϊξ πιοῖῖναϑ5 
Ἰεὰ ἢϊπὶ οὔ ἴψο οσοδβίοηβ ἴο [6.54] 6 1, 
ΟΔ!. 1. δῃὰ 1..; ψῆδῖ ἐδο  Ὡρ5 ΠΠΙ οΗ͂γ 8Πη:- 
τηδϊθα δπὰ ϑκυβίαιηθδαὰ ἢϊπὶ ἴῃ ἴῃς ἰηΐἴεῖ- 
ςουγθα ΜΠ δάοὴ οὗ ἴῃ6 ΟὨυτοῇο5 οὗ 
ἩΠΙΟΣ τῆς ἰουπάδξίίοη 15 τεοογαδα ἴπ ἴῃ 6 
Αςῖθ. Απὰ 85 ἃ ἰαῖζε ρογίοῃ οἵ ἢΪ5 [πξ6 
5 ΚποΎ ΟἿΪΥ ἔτομῃ ἴῃ6 Αοἴβ, 580 ἃ ναϑῖ 
ὩΌΤΑΌΕΙ οἵ ποιά θη οἵ ἃ 511Ἰ ΕΥ ΡΟΙΒΟΊ Δ] 
οΠαγδοῖοσ, δοοοσάϊης 1 οἰ Ποῖ βεϊθοϊςά 
Ὁγ Θὲ 1ΚΘ6, ἀγα Κηοόονῃ ἴο 1.15 ΟἿΪΥ ἴτοτὰ 
ϑὲ Ρὺ}}β οὐνὴ νη ρ55, ΤοΓα Θβρθοῖα  ν 
ἴῆοβα ἱποϊάθηϊβ ψἤϊο οσουχτοα 5ΠΟΓΠΥ 
Ὀείογα ἢῈ νὰβ Ἰοϊῃεα ὈγῪ ἴῃ6 τῇδ ΨῆΟ 
νᾶ5 ἢ 5 σΟΙΡΔΠΙΟῺ ὉΡ ἴο ἴῃς επά οὗ ἢ]5 
116. 

Εογ ἴΠ656 ροϊηῖβ ἴδ τϑδάϑγ τηιϑὶ βθδῦοῃ 
Ἰηἴῖο ἴῃς οὔρίπαὶ βουσοεθ, δε Ποανοῦ 
γὰ τηιϑδὶ αἀἰτεοῖ β5ρθοῖδὶ δἰθητοη ἴοὸ ομ6 
Β.)Θ6οῖ, ἢ ἢ Πᾶ5 οὗ ἰαῖε οδὶ]θα ἑοσιῃ 
σοΟΠίτονειϑαὶ ὙΠ ηρθ ἴῃ νου }5 αἶγθο- 
[οη5, ᾶηὰ ἀδπγαηαβ νΕΓῪ στε} ΠΑ ΌΪΓΥ, 
νἱΖ. [Π6 Ὠϑίοπ Δ] σπαγδοῖοσγ οὗ ἴῃς ἀ5- 
οουζδα5 τοοοσαδὰ ἴῃ ἴῃς Αοἕβ. 

8 8. ῬιΒΟοΟῦκ5Ὲ5 ΙΝ ΤῊΕ ΑΟΤ5. 

Αροηρ ἴπε Ῥοϊηῖβ νη ἢ ὈΘΑΥ ὕροη 
ἴῆ6 οδαγδοίοσγιϑος ἰδαΐυγοϑ, ἴπ6 δυϊῃεη- 
Ἐἰον δηὰ τῆς δοουγδοῦ οὗ ἴῃς Αοςἴβ, 5ρ6- 
οἷαὶ ᾿ἱπηροτίδηςα δἰΐδοῇθϑβ ἴο [ἢ αἰἸθοοῦΓΒ65 
δπαᾶ, ΖΘΏΘΓΑΙΥ ϑρθακίηρ, ἴο ἴῃς βαγίηρβ οὗ 
τὴς. Αροβίϊεβ δῃηὰ οἴμοι βϑρεάκεῖβ. Τῆς 
ἱπηροτίδηος 15 ἤθη οὐ ἴῃε οὔδ δαπά 
Ὁγ 1η6 ρογιίηδοῖν οὗ ἰῃς δίϊδοκβϑ, οἡ ἴῃ 6 
οἴποσ Ὀγ ἴῃς ρτεοδῖ δηὰ ςοσίδ!]Ὺ βιισοα885- 
ἔμ] ραΐῃβ ἴδκοη ὉΥ ἴποβε ψῆο πιαϊηϊδὶῃ 
[ῆς διυιπουβηϊρ ὉῪ 51 1κς, ΠΟΙ ΠΟΥ οἡ 
Ῥυζεὶνγ βοϊεητῆς στουηάδβ, οΥ Ὀεδοδυβα οὗ 

νν 7.ώ:1.---Ν οἱ,. 1]. 

ΤῊΕ ΑΡΟΘΤ[ΕΒ. 339 
1ϊ5 σοπηδοϊΐοῃ ὙΠ Διηἀατηθηῖδὶ ῥγηοὶ- 
ὈΪ65 οὗ ἴῃς (ῃχβύδη (ἢ. β 

Βεοίοτε νὰ ἀΐβουβ5 ἴῃ6 αυδδίίοης (ἢιι9 
Ταῖβεὰ τὸ σαμϑδὶ 08}} δἰζθηίοη ἴο ἴΠ6 [οἱ- 
Ἰονψίηρ σοηδιἀοτβ ἢ. 

Μδηγ οὗ τῇς ἀϊξοουῦβεβ ΨΕΓῈ ΠΕΓΙΔΙΉΪΥ 
ἀε]νετοὰ ἴῃ τῆς Ηδεῦτγεν ἰδηρίαρο 85 ἤθη 
Βροκθηῃ. δῖ [μ|κ6 τπηυδὶ τπογοίογα ἤδνα 
ΘΠ ΕΓ ἰτδηβιαϊθα [6 πὶ Ὠἰπηβοῖζ, οὐ ἴΆ Κα 
{Π6πῈ ἔγοτῃ ἰγδηβ δί!οη5 δἰγεδαν δχίδηϊ. 
Ιη ΟἸΠΕΓ σα86 ἃ σοῃϑιογα Ὁ] πο. οὗ 
γοΓὈ 4] οοἰποϊἀξησ65 ᾿η ἴΠε τοροτίβ οἵ αἱ: 
ἔεγθηϊ 5Θρθθοῃο5 νου] Ὀ6 ἃ ἡδίιγαὶ γοβι τ. 
ἴῃ ἴῃ6 ἰὈΥΠΊΟΓ οᾶ56 Μὰ 5ῃουϊὰ ἐχρϑοῖ ἃ 
αοἷοβε τϑβοιῃθίδησα οὗ 51}]6 ἢ ΟΕ Ροτ- 
τἰοη5. Ὀοῖῃ οὗ τῃε Αοῖβ δηὰ [ἢς (οβρεϊϑ. 
ΤῊΙ5 ΓΟΘΘΙ ποθ σογίδ! Ὡγ ἄοαθ5 οχίβὶ ἴοὸ 
8Δη οχίθηϊς ΠΟ ἢ Πᾶ5 Βυρρ Ἔα ορροποηῖβ 
ψΠἢ οἴἴεοξίνα ἀγρυτηθηΐβ, υϊ τ ῃ]ςἢ 4150 
8ο65 (ΔΥ ἴο ΠΠ]υδῖταϊε (6 ὉΠΠῪ οὗ δυϊῃοτ- 
5810 ΨΏΙΟἢ Ὧδ5 ὈδΘη Θϑι Δ ὈΠ5η6αἀ οἡ οἴμοσ 
δτουπάϑ᾽. 

ὙὝΠΟΙΘ ΔΙῸ ΤΟΓΘΟΥ͂ΟΣ ἱπηαϊςδίοηβ, δά- 
τα τεἀ ἴο ὃς σοποϊιβῖνο, δὶ ἴῃ ΠΘΑΥΙΥ 4}} 
1 ποῖ ἴῃ 4}} {π6856 ἀϊβοοῖισβεβ Ὲ ἤδνα 
ἃ (οΟΙΏΡΓΕΒΘΕα δοοουηΐῖ, Ὠτηρίηρ οὐ τῃ6 
ΤΩΔΙη ΡΟΪηϊ5 Οἰθαυίγ, ἀπά ῥγαβογνίηρς ἰῃ- 
ἴδοῖ [6 τηοβὶ σμασδοίοσιβίϊς ας ΥΆ 65 οὗ 
[6 ϑρθδίζεσβ, θυ ϊ ΠΘΟΘΒΒΑΤΪΎ Ἰηϊτοάυοίη; 
ἃ ἀϊδιηςῖ εἰδπηθηῖ, νὶΖ. [6 δῖ γ]6, νοσδῦυ- 
ἰασγ, δῃηὰ ἰογιὴβ οὗ ἰδῆσυδασρε ρϑου]αῦ ἴο 
ἴπ6 τϑοοσάεσ. Βοαπηρ ἴπ656 ρῥοϊπίβ ἴῃ 
τηϊηἀ νὰ πᾶνε ἴο ἱἰπαιίγα Ποὺ ἴδ (Π6 ἀϊ5- 
οουγθ65 οἵ δι Ρείοσ δηὰ ὅιῖ Ῥδὺ] δοοοσά 
Μὴ ΠΟ ΕΡ 51165 δηὰ ἢ ψῃαῖ 6 
Κηον ἴοτ ΟΠΟΥ βουγοθβ οὗ [ΠΟΙ οἢδ- 
ταςῖοσ, ροϑβί[οη δηά τηοάδϑ οὗ [πουρῆϊ. 

ΕἸγϑὶ 45 ἴο 581 Ρείο. 
Α ντίϊου " νῃο μᾶ5 θεβίονεα ρτοδῖ ραϊῃϑ8 

ὉΡΟη ἴπ6 Ἰηνεβίζαϊου ᾿πῖο (ἢ6 δου ]!- 
ΔΙ[165 οὗ δι Ῥεῖοτ᾽5 βίγε δηά τηοάς οὗ 
Ργεβδεηίης ΟὨγιβύδη ἀοοϊπηθ, δ85 6χ- 
διηϊηθαὰ τῃ6 ἴἢτθ6 ὑΠΏοΙραὶ βρθθοΐα68 
αϑϑίρηεα ἴο 115. Δροβῖῖα ἴθ ἴῃ6 Αςῖβ5; 
δΔηἋα ἣξ μᾶ5 5Π6 ΝῺ νΟΙῪ οἰ ΑΙ {ΠΕῚΓ βυὺὉ- 
βίδηςαὶ ἀρτεοηθηΐ 1 τῃ6 ἢγχϑὶ ΕΡΊ 5116. 
ΤῊΘ Ροϊηῖϊβϑ οὐ ψῃϊοῆ πα ἴαγβ 5ρ6οϊδὶ 
Βῖγα 55 ἅγα (1) ἴῃ σϑρυθβθηϊδι ἢ 5 οὗ οἱσ 
Ι,οτὰς Οβῖοα δηὰ Ῥοϑίβοῃ, ποῖ ἴῃ [86 
5816 βίαψε οὗ ἀδνοϊορηιθηῖ, Ὀυϊ ἀστοοὶηζ, 

1 Τῆς (]16δὶ κἰδίθιεηὶ οὗ οὈ]εοιοῃ5 5 Ἐν 
ὉΥ τῆς δυΐπογ οἵ "ϑυρετγηδίυγαὶ Ε εἰ σίοη.᾽ Βγ δε 
(τς στεαϊεβὶ ἡυπιῦεν οὗ ἴδοδε οὈ]ουϊίοη5 ἃγὸ τισὶ 
Ὁγ τῆς ἕαςοϊ μεγα τοςορτιϊζεὰ (δαὶ γε δᾶνς ἰγϑηβἰδ- 
τἰοη5 οἵ ἴῃς ἀϊδοοῦτβοβ, δηὰ τοοκῖ ὑσοῦδγ Ὁ ὃὲ 
1ἰς. 

3. ἢχν Βοεπιδιατὰ ὟΝ εἰς, “ες Ῥεϊσἰδοις [,εἢζ. 
Ὀοςτ, Ρ. 190 ἔ. 

ι ̓ 
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80 (ΤΥ 85 (ΠΟῪ ρο, σι τπο56. πιο τς 
βηά ἴῃ ἴα Ῥαυϊίηθ ἀϊδοουτβεβ δηα ψτιῖ- 
ἴηρ8. (2) ΤΕ υβ6 Οὔ ῬΡσορῇξογ, ποῖ ἀϊῆδτε- 
ἴῃς ἴτοτῃ ἴῃαϊ οὗ Οἴποσ ττιῖοῖβ ἰῃ ἴπΠ6 ΝῈν 
Τεβιδιηθηΐῖ, Ὀὰϊ τῆογο σομῃρὶοῖς δηα οἰτ- 
ουτηϑίδης41. ΤῊ διπἀδσηθηῖαὶ [Ἔ 5 ΕἸΠΟΩΥ͂ 
(μαρτυρία) οἵ 81 Ρεῖετ 15, οἡ ἴΠ6 Οὔδ 
μαηΐ, ἴπαὶ 411 ἴπ6 ῥτεάιϊοϊοηβ δηά [ἴηϊὶ- 
Γηδίοηβ οὗ [ἢ6 ῬτΙορΡΠοῖβ το Μοβθϑ ἴο 
Θαπλοὶ ἤᾶνα ἃ ρεπεος ΔἸ ΠΙπιεηῖ ἰη 
Ομτϑι (Α ροϊηξ δάοριεα ὈΥ 581 Ῥαυ]), 
ἃπὰ οὐ ἰῇ οἴμοι ἤδηὰ ἔογ ἴῃς φτοοῦῖ 
οὗ τῃδι ἰδ σηθηῖς ἢ6 ἀρΡ6 415 ἴο ἴπ6 ἢοῖ- 
βδοηδὶ Κηονϊοάρε οὗ Πιπηβ οὶ δηα ἢ15 (ε]- 
Ἰον-ἀἰβοῖρ] 65. [ἢ τἢ 15 ἰδτῖοτ ροϊηῖ 51 Ρεῖδσ 
Ῥτοβθηῖβ ἃ δ: κΚίπρ οοπίγαβὶ ἴο 81 Ραμ]. 
Ης ἰς (] οὗ τείθγθηςθβ ἴο οὐσγ 1οταΐβ 
σοῦκ οὐ δαγῖῃ, ἃ5 τὴϊρῃς ὃὲ οχρεοῖθα 
ἴτοπὶ οπθ ψῆο παὰ αἰνψαγς θεεη ΜΙΝ 
Ηΐπ ; ψ ἤοσοδϑ δῖ Ρδὰϊ ἴῃ ἢϊ5 5ρεεοῇ 68, 
ἃ5 ἴῃ Πὶ5 ΕΡΊ51165, ἀϊγοοῖβ δἰτεπῇοη 1 ποῖ 
Θχοϊυβίνοὶγ, γοῖ ρσπ ρα γ, ἴο [6 πλδηὶ- 
{εϑιδί]οη5 οὗ ρονοσ ὈΥ ἴπ6 τίβεη ϑανιουγ᾽. 

γεῖβ5 αἰδο ποῖίοθϑ ρϑου )Ἕαγ165 οὗ ἐχ- 
Ῥταβϑίοῃ, Ζ. 9. ξύλον ἔοτ ἴῃς (τοβ5, 1 Ῥεῖ. 
ἣν 24, Μηϊοῆ σου Θἰβο ιν σα ΟἿΪΥ ἴῃ 
δὲ Ροίοσ 5 ἀϊδοοῦγϑδοβ ἰῃ ἴῃς Αοῖβ, ν. 30 
δΔηὰ χ, 29; ϑ8ϊ Ρδὺ] ιυδ865 σταῦρος, ΜΙΝ 
οπ6 δχοθρίοῃ, ἃ σποϊαδτοη ἴῃ ΟΔ]. 11}. 13. 
ΤῊΝ ΡΘου ας ἔοστῃ οἵ 81 Ρεῖεῦϑ οἰϊδίοη οὗ 
Ῥϑ4]π| χυ]. 10 ἴη ἴῃς Αςῖβ (ν  θσε ἣε ἀνοϊὰ 5 
ἴῃς ψοτὰ ψυχή, 566 ΤΙδομοηάοτγξ, ἐπ Ζρω.)} 1ῃ.- 
ἀϊοδίος δῃ ἀρτθοηθηῖ ἢ ([ῃῈ δοσουηῖΐ οὗ 
ΟὟ [οτὰἦβ ἀδοοοηΐϊ ἰπῖο Ηδάδϑ ἰουηὰ Ἰῃ 
ἃ Ῥᾶβϑβαρε οὗ {π6 ἢγχϑι ΕἸ 5116, γῇ ϊοἢ ἢδᾶ5 
ὯΟ Ἔοχδοῖ ράγα]]6ὶ ἴῃ ἴῃ Νὲν Τεβιαπηθηιἦ. 

Ιῃ ρεοποῖαὶ ἴῃς ἴοπμε οὗ τῃουρῆϊ ἀπά 
[δο]ηρ, β'πλρ16 δηά δαγπαϑῖ, Ὀὰζ ἱπρυ]ϑῖνα 
Δα ναγαῦὶο ὑπάθσ σπᾶηρε οὗ οαἰγοιπι- 
βίδηςθϑ, τηυδὶ δ6 τεσορηϊζεά 85 δἰ ηρυ αΥν 
ἰπ δοοογάδηοα ἢ 4}} ταὶ να ΚηοΥ οὗ 
[Π15 Αροϑβιῖα. 
ΤῊ ροϊηῖβ οὗ ΠΚοη655 ἢ 51 Ῥδὺϊ ἀΓῸ 

ἦυκι ψηᾶῦ πλρῃς Ὀς6 ἐχρεοίεά σοηϑίἀδγηρ 
[πὰ τηυτα4] το] δτοηϑ5 οὗ ἴπ6 ἵννο ΑΡροβίϊθϑ, 
85 ἱπάιοαίϊε ἃ Ὀγ 581 Ῥαυ]}5 οννῇ ϑἰαϊεγηθῃηΐ, 
Ὁ]. ἱ. 18, ἴῃ πυυια] δοϊϊοῃ δηα γοδοίοῃ 
οἵ τηὶπάβς ἀβοτηρ ἴῃ ΡΟ 65. Ὀὰϊ ὑπάοΥ 
οὔδ σοῃίτοϊηρ ᾿ηἤυεηςς ἢ, πὰ ἀῦονα Δ]] 

1 Ὲ, Ἐδηδη ἐγοαυθητ]Υ σοπίγαϑςίβ ἴῃς ποίϊςο5 οὗ 
οὐὖγ [,οτά᾽ 5 ρούβοῃ ἴῃ δι Ρδι]}᾽5 Ερίβϑι 65, τ ἢ τΠο56 
ἰπ τ(ῃς Ῥείγιης νυ τηρ5 δὰ σρθθοῆοβ, νὨϊο, ἃ5 6 
ΒΆγ5 ἴΠ|}Ὺ, ἀγὰ [1]] οὗ τηϊπαῖε ρειξοηδὶ τγεσηἰη]5- 
ςΕΙΟ65. 

3 ΤΊ]5. ροΐπί 5 υτρεὰ Ὦγ οἵδεῦ οὔ ἶο5, αὐ οτ 
διὰ Κοηΐρ, ἀπά ἰς δάπεῖῖεὰ 5 Ὀεασίπρ ἀροῦ (ἢ 6 
ἀεςοοπὶ ἱπῖο Ἠδάες Ὁγ Ὡς Νεῖϊο. ἡ ΝΣ 

8 ΤὮς νυχἱζεσ νεηΐαγοϑβ ἴο γείεσ ἴο ἢ15 Βοι ὼπῆοῦ ΟἹ 

»» 

ἹΝΤΚΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

16 διηαπηθηῖδὶ ὑπ} οὐὗἨ ΟΠ σιΔη ἀοο- 
{Ππ6. ὙὍΠα Ροϊπίβ οὗ ὑῃ] ]Κοηδθ5, ἀνοὶῖ 
ὉὈΡΟῺ πιοβῖ 5. ΓΟΉΡΙΥ ὈΥ ΟΥΕΟ5 ΤΟΤΕ ΟΥ 
655 ᾿ηά! βθσοηϊ ΟΥ ἤοβεΐα ἴο ἴπαὶ ἀοσ- 
[ΠΠ 6, 816 5 0ἢ ἃ5 ἱηνα Δ ΟἿ ΟΠαγδοῖθτΖο 
[Π6 υἱέογησθβ οὗ ἱπάεροηάδηϊς βρὶπίβ ἴῃ 
νδιοιβ βίδαρεβ οὗ ἀδνεϊορπιθηΐ; δηὰ δά- 
ΤΙ ρ (ΠΘῚΣ οχιβίθηςθ, ΠΟῪ αἴϊεϑῖ ἴῃ 6 
δον οἵ τς τεοοζὰ οὗ ἴπθϑθ αἰἸἰβοοῦγδαβ 
ἴὴ 115 ΒΟΟΚ, 

ΤὨς ἀϊδοουτβα οὗ 81 ϑίερῃεῃ ἰ5 ρεῃ6- 
ΤΑῚ τοοορηϊζοα 85 Ὀδαγηρ ἴδ ᾿ΠΊρΓ658 
οὗ ἃ παῖιισε δγάθηϊ δηά Ἰηζθηβεὶυ Ἰονιηρ, 
Δηά δ5 Ὀεϊηρ Ἔχδοῖν δαἀδρίθα ἴο ἴῃς εἰΓ- 
οὐπιϑίδποθς Ὁπάθσ πῃ ἢ ̓ ἃ ννὰ5 υττοτεὰ, 
80 ἴπαϊ 1ἴ ΤῊΔΥ 5ιῇιοα ἴο τείοσ ἴο ἴἢ6 
Ὠοῖδ5 ἰῃ (15 (τη ΘὨΔΥΥ δηὰ ἴο ἴπ6 
ψνΟΓΚ5 οὐ 81: Ῥδ1}}}5 Ἰ1δ᾿ (οσ ῥτοοῦ οὗ 115 
δυιῃεπίοιγ. Τῆς ρσοϑησταὶ ορὶηΐοη ἰἢδΐ 
1: νὰ βροίϑθῃ ἴῃ Ηδῦτοαν ἄρρθᾶῖβ ἴο Ὀ6 
Ψ611 ἰουηά θά, 8ϊησθ 1ἴ 15 5ΟΆΓΟ ΘΙ] ΠΟΠΟΕΙ- 
νΔΌΪΘ ἴῃδὶ δὴ δάάγοβθβ ἴῃ Οσθοκ νουϊά 
αν Ῥδθη τοϊοσγαίεα ὃν (Π6 ϑαπῃεαπη", 
ΤῊΪΚ ἰ5 ἃ ροϊηΐ οὗ βοῖὴδ ἱῃρογΐδηςο, 5η6 6 
1 Δοσουηῖβ ἔοσ (ἢ6 ἔοστῇ οὗ [ῃ6 υοίας!οηβ 
ἴγοτῃ ἴ6 ϑεριυφριηΐ, ννϊ ἢ τηυϑῖ Ὀὲ ἀτ6 
ἴο ἴῆ6 {τΑηϑ᾽δῖοσ  δηα, ἃ5 ψὰ58 δῦονθ 
Ῥοϊηϊδά ουἍἭ, ἔοΥ γεσθαὶ] σοϊποϊάθηςσαβ ἢ 
οἴμοσ ροτγτίοης οὗ [Π15 Βοοκ. Τῇαε νεῦΥὺ 
ΒΓ ΚΙηρ ταβεπη δηοα Ὀεΐψαοη [ἢ]5 δηά 
80η16 οὗ 81 Ῥδι})5 ἀἰβοοῦγβθϑ, ἜϑρθΟΙα  ]ῦ 
ἢϊ5 ἤγϑὶ ΠηΙΘΘΙ ΟΠΑΓΣΥ͂ ΒΘΠΏΟΏ, 15 ἀϊς ἴο ἃ 
ΝΟΥ αἀἰδβεγοπὶ δηὰ ἴα πλοσα Ἰῃτογαϑιης 
οδι56. 81 Ρδὺ] τηυβῖ μαννα Ὀθθη ρογίθο 

115 50) οἴ, ρυ Ὁ] 5ῃηεὰ ὮὉγ Εἰνϊησίοῃ, ἴπ ἃ νοϊυπια 
δητ]οὰ “ΟΒυτο Ὠοοῖπης δηὰ ϑρίπιίυδὶ {εν 

. 128. 
"ἢ ΒΥ Οοηγθεατο δηὰ ΗἩονθοη, 1 εν, δηά 
Ὧν Εδισασ. δῆε νουϊά, ποννενθγ, ο8]} βρεςίαϊ 
αἰϊοηιίοι ἴο ἴπε ἔδοϊ τπαὶ Ε΄. (ἢ. Βδαυτ, [ἢ δ᾽ ]εςῖ 
ορροπεηὶ οὗ τῆς δυϊμοπιοὙ οὗ ἴπ6 Αςῖβ, Πᾶς 
βῆσνψῃ σοπο]ιϑίνεῖὶυ ἴῃς οχαςὶ δἀαρίαϊίοη οἵ 1ἢ]5 
ΒΡΘΘΟΝ ἴο ἴΠ6 σπαγδςῖεγ οἵ 51 ϑίερηεῃ, ἴο {Πε οἶτ- 
οὐπιοίδησος υπάϑσ ψΠΙΟἢ τ νγαβ ἀο]νετεά, ἀπὰ ἴο 
τῆς τοὶ σίου ρυῖποῖρ] 65 νὩἸΟἢ ἃτα 10 51}γ δϑοτὶ δεὰ 
ἴο Ὠἰπι. δὲς Ε. ἢ. Βαυγ, “Ῥδυλιβ,᾽ Ρ. 54. [πῃ 
ΔΠΟΙΠΕΙ ῥαθβᾶρα, Ρ. 42, ἢξ 58γ5 ἴῃαῖ ὁ“τερατάεά 
ἃ3 ἃ Ξρεεςἢ οἱ διερῃεπ---ϊοἢ μα ΒοΙ 5 ἰξ ἴο ὈῈ 
50 Ὀσιδηια "]γ ---ἰς ἰ5 ἀπα Ἔϑ! ΟΠΔΌΪΥ οας οὗ τδς 
ταοβῖ ἱπηροτγίδηϊ ἀοοιυπηεηῖς οὗ παῖ {ἰπι|6.᾿ (οη- 
ἴγαϑὶ τηἷ5 Ἰαησιιαρσα οὗ [πε Οεππηδῃ πηδβῖοσ, 8 
ἴδαι οὗ ἴῇε Επρ] 5 ΤΟ] οννοῦ ; “ ϑυρογηδίαυγαὶ 
Ἐεϊσίοη,᾽ νοΐ. 111. Ρ. 177- 

3 Τὶ βεθπὶ5 βίταηρε πὶ Ὦγ Ἑατταγ βΒῃουϊὰ ἀϊ5- 
βοηΐ ἔτοπι τἢἷβ νον ΤῊΘ 56 οὗ ἴῃς Οτεεκ 
ἰδηρυᾶσο, βονγενοῦ οοπηποπ, ννὰ5 τεραγάθὰ ὙΠ 
δχίγαπις βυβρίοίου δἀπὰ ἀἰβ!ῖκα Ὁ πε ἰεδάετβ οὗ 
7ενίϑῃ ορίπιοπ ; ἰξ ννγὰβ Ὀάγεὶν ἰοϊεγαϊεὰ ἴῃ τῆς 
0256 οὗ ἴῃς (ὐδιλα οῖβ, ἀπ, 85 1ἰ ἀρρεᾶγβ ἴο ἴῃς 
τὶῖοσ, σου ὰ ποῖ πᾶνε ὕεεη δαἀτηιϊεὰ δὶ ΔΩ 
πια ἰῃ Ἰοχαὶ Ργοσθθαϊη 8. 



ΤΗΕ ΑΓΤΘ ΟΕ ΤΗῈΕῈ ΑΡΟΘΤΙΕ5. 

611 Ἰηἰοιτηθα 845 ἴο ἴπ6 ᾿ἰπθ6 (Ἄκοῃ ὉΥ 
δὲ δίθρῆθῃ ἴῃ ἃ ἀεδίδβησε δραϊηϑδί σἤαγραϑ 
ὙΠΟ 6 τα υτροὰ Ὀγ ὨΙπλ56}Γ δηᾷ ἢϊ5 σοϊὴ- 
ΤΑῸΘ5 ; ἴῃ 4}} ῬγοῦθδαὈ. Ὑ ἢ6 45 ὨΙτη5 6] 
Ῥτοδθηῖ οἰ οΥ 85 ἃ τ ΠΊΕ. οὗ ἴῃ6 σουτί 
(566 ποῖβ οὔ ΧΧΥΪ. 10), ΟΥἩ 8ἃ5 ἃ ἀδθρὶγ ἰη- 
τογεβίθα οὔϑοενουῦ, ΟΥ ὄνθὴ Ἵῃϊθέ 1655 
(δες ποῖς οὐ νὶ. 9,.. ὙὍΤηε ψοτάς ἴδῃ 
ΒΡΟΚΘῚ τασδὶ ἢᾶνα τηδής δὴ ἱπά δ! 10 ]6 ἰπὶ- 
ῬτΓοβδίοη, δηὰ ψουἹὰ πδίυγα! γ Ὀ6 Ταρτο- 
ἀυςοὰ ὈΥ ἢϊτλ ψΏΘη ΠΟΥ ποτα δοσορίεά 
ἴῃ (Ποὶγ ἤ]16ϑὲ ᾿τηροτὲ 5 ἴσιο, ἂπὰ ἃ 
διίίης οοοδϑίου ρῥτεβεηϊθα 1561 ἔοσ {πεῖν 
υἱϊοτάηοθ. ὉΤῆδ τοϑοιίδησθ, ἤονΕΥ ΟΣ 
ΟΙοθθ, ἰδ ἴῃ δος ἴῃ6 φδγθϑὶ δηὰ (6 
βΒοηροϑῖ σοησοίναθ]ς διἰοϑίδτίοη ἴο ἴῃ 6 
ΔΟσΌΤΔΟΥ οὗ δὲ {λΚε᾿ 5 τεοοχά. 

ΤΠΕΙῈ ἀγα ἱπαιϊσδιίοῦβ οὐ νϑῦρθαὶ δο- 
ΟΌΓΔΟΥ ἴῃ ἴῃ 6 νΕΙῪ 5ῃμοτί ποίϊοεβ οὗ οἴεῦ 
ΒΌΘΘΟἤ 65, (ῃ6 ομαγδοίθγϑες ἀἰβοοῦγβθο οὗ 
(ὐαπηδ] 16], ἴ[η6 βῃοσιὶ δά άτεββ οὗ ἴῆ6 Ηξε]- 
ἰθηϊδὲ ῬΏΣΠΡ, [ἢ6. ΡΟ] 56 βίγ]α οὗ (οῖ- 
πος 1η σοηΐγαϑί σι (ῃ6 ϑοπιενῆδῖ 
οι ὑαγγαϑβθα, [που ρἢ νεῖν οἤξοϊϊνε ποτά 
οὗ 81 Ρεοῖοι, δηὰ ἴῃ τῆς βαϊυϊαίίοη οὗ 81 
7ᾶτιθβ δθχοὰ ἴο 16 Αροβίοϊις ἀβδοσγεεΝ, 

νε εοχηα ἴο ἴῃς ἀϊδβοουτγβοϑ οἵ ὅὃὲ Ρδυ]. 
Οἵ βοῦα 6 ἤᾶνθ ΟἿΪΥ Ὀγοῖ βγη δτῖ65 : 
(4) ἴῃ Αοῖξ ἰχ. 20, ἃ βἰηρία ϑἰδίεηθηζ, "ἢ 
ἐχαοῖ δοοογάδηςξ ψῖῃ δὲ Ραυ]5 ον 
ἰδῆρσιᾶρσε, οι. 1. 1 ; (δ) ἴῃ Αοἰβ χῖν. 22, 

. ὈτρΊΩρ, 85 15 ἢ15 σοῃβίδηϊ Πδὺϊΐ, ρϑύβδνου- 
ΔΏςΘ ᾿΄ῃ (ἢ6 (διῖἢ, πὰ δ5 ἰῇ ἢΪ5 ϑδι!θοῖ 
Ἐρ ΞΕ] ε5", δηπουποίηρ Δ] Οἢ5 85 [Π6 
οομαϊίοη οὗ δοςορίδηοςα ; (ῶ ἴῃ Αςῖβ 
ΧΧΥΊ, 17, Δστθοϊηρ ψΙΠ δαγηθϑῖ ῥτοίθϑ8- 
τἰδίοηβ ἰπσουρθουξ ἢ15 ΕΡΙ51165, 6. 9. ἘΟΙ,. 
ἶχ. 1-- 5. 

ΕἸνθ αἰδοοῦυζθοθ ἃΓ6 ὨΟΜΘΥΘΙ ρσίνθη δ 
Ἰοεηρίῃ, οὐ Ὀὰϊ 50 ΠΕ σοηιρτθϑϑθα. Οὗ 
ἴΠ656 ἵν 3ἅῸ ΔΓΘ ΓΙ ΒΒ ΟΏΔΙῪ δά άγαϑ565 ; 86 
ἢγοι ἴο [68 δὲ Απιίοοῦ ἴῃ Ρ᾽βιαϊα, οἢ. 
ΧΙ. 26---4ι, [6 δοοοπά ἴο Ὠρδίῃθης δῖ 

λ: Τῆς ἕοστῃ Αςῖβ χν. 132, τοῖς ἐξ ἐθνῶν χαίρειν, 
υϑξεὰ ὉγΥ 81 [ἀπ|ε5, οσουγβ πονθοτα εἶδα ἰὼ ἴῃς 
Ν. Τ. ἐχοερὶ ἱπ δπι65 ἰς 1, ταῖς ὃ. φυλαῖ:---χαί- 
ρειν. Βιεε Ὠοιόε5 (Πϊ5; Μδηροὶά, ψμοβε ποίοϑ 
ἰράϊοδίε ἃ οοῃβίδηϊς επάεανουσ ἴὸ Ὀηηρ ἄονπῃ 
ΒΙεοἰκ᾽5 νίεννβ ἴο ἢἷς οὐσῃ ἰενεὶ, αἰβηη 5565 ἴἴ ἃ5 ἃ 
ταοσα ἰάϊοιι; Ὀυῖ ἰάϊοπι 45 ἰΐ ἰ5. 51 [Δπ|65 δ οῃβ 
ὨδΡΡεΠϑβ ἴο υ86 ἰΐ, ἀπὰ ἢὶ5 156 ἄρτϑοβ ὙΣ 1 ΟἴΠΟΓ 
Ῥτοοίβ οἵ ἢΐ5 ἔδυ αι ἢ ἴῃς ατοεκ Ἰδηρυάρο 85 
ΒΡοΚεϑη δηὰ νττθη ΌὉΥ τηεη οὗ ου]τατε. [1 ἰ5 αἰβοὸ 
ποιϊςεδῦὶς ἴμᾶΐ δι 74π|6ὲ5 ο4}15 81 Βεῖθσ ϑυγήθοῃ, 
ἃ ἴοτπη οἵ ἴπε νψογὰ ϑίπιοη ψῃϊοῖ ΟσσιΓβ. ΟὨΪΥ͂ ἱῃ 
τς ΞΒρεθοἢ δηὰ ἱπ ἢἰ5 ἘρΊ 5116. 

Δ. ὅ66 ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ τ ΤΒε55. ἱ, 6, ἰϊ. 14, 1. 12, 
ςοτωαρατεΐ ἢ (ἢ οοηΐοχι ἰὴ ἴῃς Αοἰπ; 2 ΤΏ6585. 
ἑ, 4, ἄς. 
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Αἰῃδῃ5, οἢ. χνὶϊ. 22---21, ἴο ΜΠΙΟΝ ΤηΔΥ 
Ὀςε δἀάἀεδα ἃ 5ῃοτῖ Ὀυϊ νΕΓῪ ἱτηροτίδηϊ δά- 
ἀγὸ85 ἴο ἴῃς Ἰἀο]αίετβ δἱ 1, γϑοίγα, οἢ. χὶν. 
15---᾿ἰῦ. ΤΏΓΕα δραίη τα δροϊορθῖς, ἀ6- 
ἔδηςθβ οἵ ἢϊ5 σμαγδοῖοσ δηα ρῥγοσδδάϊηρϑ, 
οὔθ ὑείοτες 65, οἢ. χχὶὶἹ. 242-21, ἴνο 
Ὀείοτο τηδρ᾽δίγαϊθ5, οἢ, χχὶν. 10---21, δηά 
οἢ. ΧΧΥῚ, 2---23. 

Οἱ 4}1 τῃς ἀϊδοουγβοβ οὗ δὲ Ῥϑυ], οὔθ 
ΟἾἶγ, ἴῃ6 ταοβὶ ἱπηροτγίδηϊς οὗ 4], νγαϑ 
δααγοβοδοά ἴο ΓΟ γιβδπθ, ἢ ΟΠ σΟἢ- 
γοτίβ, δηὰ δρροϊηϊθα Ὁ ΠΙΠΊΒΟΙΓ ἃς 
ἰοδάετς οὗ ἴῃς. (ῃυγοῆοβ ἴῃ Αϑῖα Μίποσ, 
Οἢ. Χχ. 

γῆς ᾶνε ἴῆι5 ἃ 5εἰθότίοη ψίνίπρ 6χ- 
ΔΙΊΡΙ]65 οὗ δνεῖγ Κιπὰ οὗ Ῥαυ]ηρ δά- 
ἄγϑϑβεϑβ, ᾿πἀϊοδίϊηρ ϑἰηρι]ασ υϑάοτῃ δηά 
ΔΌΛΠΥ ἴῃ 6 δυΐδογ οἵ 6 Βοοκ, δηά 
ΒΌΡΡΙγιπρ ἀπ ρ]6 πλαῖοτα]5. ἔῸΓ ΘΧϑπ]ηδ- 
τοη δηἋ σοπιράαγϑοη . ἮΝ 6 τῇδγυ δάἀὰ ταὶ 
[815 ΡΓΏΟΙΡΙῈ οἵ 5εϊδοίίοῃ, ρίνίηρ ομἜ 
Ἰηβίδηςα. ΟἿΪΥ οἵ δδοὴ βρθοῖδὶ ἔοστῃ οὗ 
δάάγεϑθ, ἰ5 σδμδγδοίοτιδες οὗ δὲ [μκὸ; 
866 αῦονθ, Ρ. 322. 
τ 15 ενϊάθηὶ (πὶ [{ τἢδτα 6 οἷοβα 

ΓΟΒΘΠὈΪΔΠ 65 δείννεθη δΔὴΥ οὗ [656 ἀϊ5- 
σουζθα5 δἀπᾶὰ ἴῃς ΕΡΙβῖ]165. 16 Ὺ πιυδὶ 6 
ἰοοκεὰ ον ομιεῆγ ἴῃ ([ἢ6 οὔἱν οπα ψῃ]οἢ 
ν 5 Δα ἀτοβϑοα ἴο (γκιίδης, Νὸ ΕΡι5{16 
ἯΑ5 ὙΠ ΓΘ ἢ ἴο [6 γ5 ΟΥ ἴο ἢδδίῃ θη 5, Ἔν ΘΓῪ 
Οἴπογ ἀϊβοουγβα νγὰ5 δἀ ἀγεϑβεα δχοϊυβίν ον 
ἴο ΟἿΘ ΟΥ ἴδε οἴμοσ. ΤῊΒ τοβοι Ὁ] δῆς 68 
ΜΏΙΟἢ οσοὺγ ἴῃ (ἢ6 ΟἰΠΟΥ ἀϊδοουγθοβ οδῃ 
ΟἾΪΥ Ὀδ6 αἰἰθυϊεὰ ἴο τῃ6 ἰάδηϊὶγ οὗἁ 
τπουσῆϊ δπὰ δ ]]ηρ ὉπΟοη ΒΟ οὐ 5] γ ἴη- 
Πυδησίησ [ῃ6 Θρθδᾷκοσ, δῃὰ δἂ5 υῃοοῆ- 
ΒΟΙΟΌΒΙΥ τοοογάφα ὈῪ 8: [μ|Κο. 

Ιῃ βοῇ ἀϊβοουτθα ἤοϑανοσ μὰ πηΐ 
ΥΘΙΥ 5{ΠἸΚΊῚρ ΡοΪηῖβ οἵ τϑϑϑίδηςθ. [Ιη 
1Π6 ἤτϑι ἀο]ινετεά δἱ Απίοοῦ ἴῃ Ριβιϊα ἃ 
ΟΠ το Ἶ ΠΟΥ ΪΥ ὉΠ ΙΑ55θοα βᾶγβ ὑγυγ ἰμδῖ 
“τοτ ἃ}} ἴῃς 1Ιά685 ἴῃ [ἢ15 ἀϊδοουῖβα 11Π65 
ΤΊΔΥ Ὀ6 ἀγανῃ νὨΙΟἢ Ὀεϊοηρς ἴο ἴῃ6 ρδου- 
ΠΔΥ ἰογπιὶ οἵ Ῥαυ] πε τμουρῆξϊ δηὰ ἀοο- 
τΠη6.᾿ 1 οὮ]οῦ (Δ ὦ Ρ. 150 7) 5ῃ6ν»5 ἴῃ 6 
δχᾶοῖ δρτεεπηθηΐ ἴῃ (πουρῃς δηᾶ οχ- 
ῬΓΘΒΒΊΟΩ ; ΖΦ. 9. 655 8ἃ5 ϑοὴ οἵ σοά, ἴῃ 
Βρθοίδὶ σοῃηθοίοη σι Ηἰ5 τοϑυχτοο- 
το, οΡ. Εοπι. ἷ. α ; τϑἀειηρίοη Ὁγ Ηἰϑ 
ἀοδίῃ, διδοῖ τὸ Ὅ6 συλ ]θβ5, δηᾶ ῥτα- 
ἀϊοίε ὈΥ (με ῥγορῃθρῖβ; δἀῦονε 8]1, (ῃ6 
ΒΡΘΟΙΔΙ ν Ῥαυϊης ἀοοίπης οὗ ι5|ῆςδ- 
τοη ΒΥ (ΔἸ, σοπιταβίθα ἢ (ἢς πο Ηι- 
ΟΔΟΥ οὗ ἴῇῆς. Μοβαὶς ἰᾶαν. Ὧτσ Ἑδιταῦ, 

1 8ε6 1 δο ]οσ, “5 Αροβίο βοῆς υπὰ Ν8οἢ» 
δροϑίο βοῆς Ζεἰϊαἰ τεσ, Ρ. 1.47. 

3 Θοβηθοκοηθυγσος. 
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αἰϊογ ποϊςοϊηρ οοἰποϊάθηςεβ Το] οοϊοα ὉΥ͂ 
ΑἸοστά ἴῇ ἢ15 ταϑγρίηδὶ ταίδγθηςθϑ, οὗ- 
βοναβ' [δὶ “τῆς πυπΊεγοι5 δηθὰ δχοὶι- 
δἰνοὶν Ῥαι πα οχργεβϑίοηβ ὑπ ὙΏΙΟΝ 
τ(ϊς ἀἰδοουτθα δροιμπάβ, 5Βῃ6 »ν ἴῃδι εἰ Ποῦ 
Ὠοῖοϑ οἵ ἰζ πηυβκὶ να Ὀδθη ῥτγδϑεγναά ὈΥ̓ 
βοῶ Αμίοομοης Οπηβιίδη, οὐ (πᾶ 81 
Ῥδὺ] τῦβὲὶ Ὠἰπηβοὶῇ πᾶνε {υγηἸβηθ ἃ δὴ 
ουὐμππὸ οἵ 1 ἴο ὅϑὲ 10Κς6. ὙΤὨδ ἄρτθο- 
τηϑηὶ ἢ ἴῃ6 ἀϊδοουγθα οὗ δῖ ϑδίεβρῃεῃ, 
δηά ἴο 4 1655 δχίθηϊ, ἢ δι Ῥεϊογ᾽β στθδῖ 
δάάτοβθ, 85 Ὀδθὴ δἰγοδαν ποιςοά, δηά 
δοοουηῖοά ἔοσ. ΤῊΣ Μεββίδηϊς δγρυπθηῖ 
ἔτοτα ἴῃ βθοομᾶ ρϑαὶπιὶ ψῃϊοἢ ἢΔα Ὀέεη 
ρει ὮὉγ ὅ8ὲ Ῥεῖοσ νγγὰ5 παίυγα! ἢν δἀοριεά 
ὉΥ 81 ἀείδηἀοτβ οἵ ἴπΠ6 σοτηγλο (ΑἸ. 
ΤῈ ἴνο αἰβοουσθοβ δὲ [γϑα δηπᾶ 

Αἰἴῆδθης ἂτθ σοιηδύκαῦϊο ρτοοίβ οὗ τῇ8 
ΑΡοϑβι]ε᾽5 νϑυβδιγ, δηὰ ρόνεγ οὗ δάδρ- 
ἰδϊίοη ἴο αἱζογ ὉΏ]1Κ6 οἰγοιιπηδίδηςαϑ5 ; 
ἃ5 500 ἢ [ΠΕῪ πᾶνε δἰἰταοίεα βρβοῖδὶ δἱ- 
τομοη, δηὰ ἤᾶνα ροηθ ΝΕΙΥῪ [ΑΓ ἴο ουτα 
οἵ 5ἰγτεπρίμεη [Π6 βθΏΘΓΑὶ τ ργθβϑίοη οὗ 
᾿ΐβ σοτητηδηάίηρ εἰοαυθηοαθ. Ηδξτα ΜῈ 
δανα ἴο ποίϊος ἴῃς ἕδος ἴπαὶ ἴῃ [ῃ6 ἴνο 
Ἰΐπε5. οὗ διρυτηθηΐ δ: ΡδῈ] ρυγϑιθ5. ἴῃ6 
οουτβα ἀἰβίποιΥ ἱππηαιθα ἢ Βοπι. 1. 
δηά 11. ϑρβακίηρ ἴο υποράποδίεα πεῖ θἢ5 
6 ἀνε }]5 οἡ ἴῃ6 πιοβὶ οὐνίουβ ρτοοίβ οὗ 
ἃ ἀϊνὶπε ρονοτηπιοηῖ, ἱποοση ρδῦθ]α ντἢ 
1ἸΔο]αῖτουβ 5 ρογβι του ; ἰῃ [6 ΟἴΠΟΓ σᾶ568 
ἢ6 ἀρρεϑδῖβ ἴο πίρμεγ δηα ποῦ]εγ σοηνο- 
[οῃ5, Ορροβεβ ἴπ6 τηοϑὶ βρεοῖδὶ ἀδβ]υβίοη 
οὗ παϊϊοηδὶ δηά ἱπίθ!] δοιαὶ οὐΐυγο, δπά 
Ὁτηρβ ἰπίο σοπίταϑδε ἢ ἀγεατων 5ρεου- 
Ἰαϊϊοης [6 ταὶρῃγ πῃ οὐ τυπίνογϑαὶ 
ἡαάρτηεπι. [πη Ὀοιῃ ἀϊδοουτδαβ ἴπετε οο- 
οὐχ ἀϊἰΞξηςϊς Θοἢοα5 οὗ (Π6 (εδοῃίηρ οὗ ἴῃς 
ἘΡΊ51165. 

Ἐοτ οοἰποϊάεηοεβ ποῖ 1655 δι ΠΚίηρ ἴῃ 
(η6 ἀϊδοοιτθο5 ἀοὶινετεὰ αἱ 76 γι58] 6 Πὶ 
δηῃά δἱ (οϑαγθα, 6 σϑϑαᾶρυ 15 γοίειτεά ἴο 
[ῆὴ6 Οοπητηοηίδιγ, δηᾶ ἴο (ἢ6 ραϑϑᾶβεβ 
αυοϊεὰ θεῖον ἴῃ ἴμε ἑοοϊποῖϊοἢ 

Δ ες “ΤΏς 1,1|{6 ἀπὰ  οὧῖκ οὗ 51 Ῥαυ],᾽ νοΐ. 1. 
: . Ὅτ Ἑδιταὰσ ποίϊοοβ Ὑπαὶ ὃς τεραγὰβ ἃ5 

ἃ ΨΕΙΥ Ρτόῦδῦϊα Ὠυροῖμεϑῖβ, {παῖ ἴῃ ρεπετγαὶ ουὐἵ- 
Ἰΐης [δο τῆτες τηαΐη βθοϊίοηϑβ οἵ ἰξ (Δοῖβ χῖ!. 16--- 
42, 123-31, 32--41) ΠΊΔΥ ἤδνα Ὀδεη Οἰϊεη τὰ- 
Ρεαϊεὰ; 566 ἴοο Εννα]ὰ, " Ἡ. 1.᾿ἡ νι. 658. 

3.Α οἷοβε δχατηϊπαϊΐοη οἵ ἴδεθε ἀϊβοοῦσβεβ 
Ὀτΐπρβ ουὖἱ ἃ ταυοἢ ἰαγρεῦ πυπι θεῖ οὗ νεῦρα] οοΐη- 
εἰάδηςεβ ἴμδη νὰ βηὰ ποίϊοθα ὈΥ Τσοτηπιεηίδίοτϑβ. 
Τὸ ρτοοεβὰ ἴῃ ογάογ:---Ἰπ ςἢ. χχὶϊ. 1, 81 Ῥδὺὶ 
ῥτείαςεβ ἢἰβ ἀδίδηςε ἴο ἴμε 7εννβ ὙΠ ἃ ἔειν τογάβ, 
ΨὨϊοἢ ἢ (4115 ἀὴ ἀπολογία, Ὀυὶ ποῖ τον [ἢ15 ψοτά, 
ποὺ ἴα νετὺ ἀπολογοῦμαι, ἰ5 ἰουπὰ βᾶνε ἱνὶςς ἴῃ 
1κο, εἰρηϊ εἰπιεβ ἰῃ Αςῖβ, ἀπὰ βεύφῃ {ἰπ|ε5 ἷἰπ 
ἐὰς Ῥαυϊης Ερίϑι]ε5; οπος ἰῃ ε Ῥεῖ. ἰϊ, 15. ἴὴ 

ἹΙΝΤΕΟΒΘΌςΤΙΟΝ ΤΟ 

ϑρθοῖαὶ διϊεποη πόύανοῦ βῃουϊά ὃς 
ἀιτοοϊοὰ το ἴῇ6 ἀϊδοουϊδα δἱ Μι]εῖυϑ 
τοοοταδά ἴῃ οἢ. Χχ. 18----2ς. 

ψν. 3-:}}, Ὑδ6 Ὧδνς ἴῃς Οτεεῖς τε ηρ οὗ ἃ 
Ἡδοῦτον ἀΐδοουτϊβε: ἰὴ δάἀαϊτο ἴο πᾶσ σϑβοζω- 
Ὀϊδηςο5 οὗ ροηοταὶ [πουρλϊ δῃὰ ἐχρσζαβϑίοῦ, οἰοβα 
νοτῦδὶ ςοἰποίάδησοϑ οσσιζσ, δοσοπηϊοά ἕοσ οεἰϊδοῖ 
ὉΥ ἴῃς νιῖενβ ἰλτα ΠἸΔτ Ὑ ἢ ἴῃς ΕΡρίπιϊες, οσ 
ΌΥ ἴῃς Ρεγβοηδὶ ἰηϊοσνεηϊίοη οὗ ἴδς Αροβίϊε. 
ΤὨυ5 ἴῃ ν. 3 6 Πηά ἴῃ ἴνο οἶδυϑε5 πεπαιδευμένος 
κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴον νόμον, ζηλωτὴς ὑπάρ- 
χων τοῦ Θεοῦ, ἴῃ Ἔχϑοῖ σοττεβροηάςξῃος νι} ΟἿ]. 
ἷ. 14 ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παρα- 
δόσεων. (οχηρᾶτε 4150 ἴπε ζο]ονίηρ οἰδιδε5 νπτ 
Ἐοπι. χ. 2. ἴῃ ψ. τό, ἴμε νεγζὺ ἀπτόλουσαι δας 
ΠΟ Ῥδγδὶ]εὶ ἰῃ ἴἰῆε Ν, Τ. Ἔχοερὶ ἴΠ6 νοῦῪ οἷοθα 
ος ἐπ αγὲ γέ τ (ογ. νἱ. 11 πὰ ἴῃς 51:1}}12. ομς 
ἴῃ Τίτυς 11. 5. Παραδέχομαι ν᾿. 18 οσουτγδ ΟΠ]Υ ἴῃ 
ι Τίηι. ν. 10; συνευδοκεῖν ΟὨΪΥ ἴῃ [ὐκὲ χὶ. 48, 
Ἐοπι. ἱ. 32, ἀπά 1 (ογ. Υἱΐϊ. 112, 13; ἐξαποστέλλω 
τ. 20, ἃ ψοτὰ τϑιμαυκαῦϊς ἴῃ ἔοττῃ πὰ ρδου δεν 
5ἰρτιϊδοδηῖ, οὐοιτβ ὑνίος πῃ ΟαἸλιίδης, ἱν. 4, 6 ; 
Ῥυὶ Ἔἰϑοννἤοτα ΟἿΪΥ ἰῃ 1Τυκο δπὰ Αςῖίβ. 

ὙΤνο τοιηδυϊκα ες ἰπδίδηςεβ οσσῦῦ ἰῃ 8 5ἰηρὶα 
βοηΐδηςς ἷἱπ οἢ. χχΙ. 1, ἰπιτοάυσίηρ 81 Ῥδὺ} 5 
ἱπτοηἀοὰ ἀείεπος Ὀείοτε ἴδε ϑδαηῃεάγιη. δΣυνεί- 
δησις ΟσοιΓ5 ΠΟ 1655 ἴδῃ [Ὠϊτιγ-ῆτεςε (ἰτ65 ἴῃ τΠ6 
Ῥαυϊΐπς ΕΡ 5165, [τίος ἴῃ δὲ Ῥείεγ᾽ 5, σ Ῥεῖ. 11. 
1 δῃὰ 1]. 16 «πὰ 121, Ὀυϊ ποῖ εἰδξενθοσα ἴῃ τῆς 

.«Τ΄ ἐχοορὶ ἴῃ ]οδη υἱῖ. ο (Αροβίοϊϊς αὶ ποῖ 
]ομαπηΐμε, 5ε6 ποῖε ἐρ ἠσζ.}: πολιτεύεσθαι οὐσουτ5 
ΟὨΪΥ ἰῃ ῬΆΠΙΡΡΙΔΠ5 1. 27. 

]Ιη οὗ. χχὶν. 10--:ι, γγὲ ἤᾶγα ἃ 50ΠΙΠΊΔΙΥ 80- 
οουὴΐ οὗ τῇς ἀοσίοῃςο Ὀοίοτε Εοὶϊχ. [Ἃἢ ν. τὸ, 
ἀπολογοῦμαι, ἃ Ῥαυ]ΐηο ψοτὰ, 566 αῦους ; Ψ.. 12, 
ἐπισύστασις, ΟΥἮ δοοοτάϊησ ἴο ἴπε ο]άεοει Μ59. 
ἐπίστασις; Εἰδεννῃεγε ΟἿΪΥ ἴῃ 2 (οΥ. χὶ. 28, 
ες [6 5ϑ1ηε ναγίδηΐ ἰ5 ἰου πα, ἃ 5' συ ΔΓ οο- 
ἱποίάθεημοθ. ΚΓ 13, παρίσταναι, ὙΕΤΥ ΟοϊηπΊοη ἴῃ 
ΘΈΡαυ!, ἢνε {ἰπ|65 ἴῃ Εοπλδη5, νος ἴἰπιεβ ἴῃ ΟἴΠαΣ 
Ἐρίϑι]εβ; εἰβενεσε ΟἹ ἴῃ 81 [Κὸ δπὰ ἰῃς 
Αεῖβ, ὀἀχοθρίϊηρ οπος ἴῃ Μαῖί. χχνί. 53, Ὀυϊ ἴῃ ἃ 
ἀϊθεγοηι βθῆϑθ. Κ 14, αἵρεσις ; {ντῖςος ἴῃ 81 Ῥαυὶ, 
δηά, 85 Ὦοτο, ἰὴ ἃ Ὀδὰ 56ῆ56; οπος 2 Ρεῖ. ᾿ἱ:. 1; 
οἰςον θεῖα ΟὨΪΥ ἰῇ Αςῖ5. ΚλΎὰ' τό, ἀπρόσκοπος, 
ΟὨΪΥ ἴῃ ὕνὸ οΟἴμεσ ραϑβᾶρεϑβ οουτεβρομαϊπρ ἰπ υ58 
διὰ πηρδηΐϊηρ, 1 (οτ. χ. 32; ἢ}. ἴ. το; ιἴδς 
56 οὗ προσκόπτω ἴῃ ἴπε τηεϊδρουῖςαὶ 5θῆ5ε ἰ5 
Ρεουλ ταῦ ἰο 51 Ρδὺ] ; δι Ρεΐεν, 85 υ5ι14] δάορπρ 
ϑι Ραυ]ς ψοσὰ, μαϑ ἰζ οὔοθο. Κζ 17, δύ ἐτῶν, δῃ 
ὈΠΟΟΙΏΠπΊΟη ἀχργεββίοῃ, ἤετα δηα Οδὶ. ἴ1. 1. [πὰ 
συν. 19, 20, ἐπὶ ἰ5 υϑεὰ ἴῃ ἃ οἰ 55ἴ.8] ἰάΐοται, ἑουπὰ 
οὔσας ΟἿΪΥ ἰῃ ἴῃς ϑγηοριίίΞι5, Ματκ χὶ!. 15---ἰα 
Μαῖῖ. χχυἹ δ. 14, ον ἐπὶ, Β δῃὰ Ὁ ζδιᾶνες ὑπό. 
ΟΡ. τ ον. νἱ. 1,6; τ Τί. νἱ. 1.3. 

Ιῃ οἷ. χχυ. 10, 11 ραίΐῃ 15 ἃ δ5ῃοτγί ΔΏΒΕΣΙ 
ἴο ἴῃς ᾳυεβίίοη οὗ Ἐεβίυβ. ἴῃ συ. τὸ, ἐπὶ ἃ5 
αῦονς ; ἀδικέω, οπος ἱἰπ Μαῖϊ. χχ. 13, βδεένεῶ 
{πιὸ ἴῃ Ῥαυϊΐπε Ερίβι]65 ; ἐπιγιγγώσκω τηοΞὶ 
σοπου ἰῃ 1κο, Αςῖς αηὰ 81 Ραυ. Κ΄. 1ἱ, 
παραιτοῦμαι, ΟἹΪΥ ἴῃ [μΚε (ἔουγ {1π|65}, οτο, δῃὰ 
ἷῃ 1 δῃὰ 2 Τίπι., Τιϊυβ, δὰ ἰῃγίος ἴῃ Ηοὕτεν. 
χαρίζεσθαι, ἃ. οτὰ ΟὨΪΥ υϑοὰ ὈγΥ ὅῖ 1μκς αἀπὰ 
δῖ Ῥδυὶ; 5ες ἀρονς, Ρ 430, οἢ ἴτε ποσγὰ χάρις. 
᾿Επικαλοῦμαι οΥΪγ ἴῃ Αςῖς, Εοχτῃ. (ῃτῖοε ; 1 (ογ. 
ἱ. 2; 1 Οογ. 1. 23; 2 Τίπη. 1ἴ. 12; Οποθ, 85 
ἰῃ οἴποῖ οΆ565, ἰπ 1 Ρεῖ. ἱ. 17. 

Ιη οἢ. χχνὶ. 2-.-.3, γγεὲ δανε 81 ῬΆ0}᾿5 βρεεοὴὶ 
Ὀείοτε Εδβίυβ δῃὰ Αρτῖρρα. οΟυί οὗ ΣηδηΥ οςἐδοί- 



ΤῊΕ ΑΓΤΘ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΘΤΙ ΕΞ. 

Ὗγε πᾶνε ἤχβί (5) ἃ ποῖίςς οὗὨ ρείβοῃδὶ 
ἀεογηθδηοιγ δοοογάϊηρ τευ καῦϊγ Ὀοῖῃ 
ἴῃ ζοποσαὶ ἴοῃα δηᾶ ἰῇ ρϑου απ οὗ 
ΘΧργοϑϑίοη ὙΠ ρᾶϑϑᾶροϑ ἰῃ ΕΡΊ51165 Γο- 
ἰοτηρ ἴο ἴΠ6 58η16 ἀἰϊΞίτιςς, οὐ σοτηροϑβθα 
ΨΕΙΎ 5ῃπογγν δείοτο τῆς 58π|6 {1π16, οΡ. 
Ὁαιἱ. 11. 132-09; 2 Οοσ. νἱ}. 6---8.. (6) Α 
Γοίδγεῃοθ ἴο τοπηριδίοηβ (γδῖθεγ {{14]5) 
σοηηεοιεά μι 6 ]ϑἢ Ρ]οῖθ, 5ρΘΟΙΔΙΥ 
τι Ποποα ἴῃ 2 (ον. χὶ. 26, θυ ΏΙΟΝ ΔΓΘ 
Ὡοΐ τεοογάσα οἰβουῆογα ὈΥ δῖ 1ὰκο, ἃ 
Ῥοϊηΐ ἴο Ὀ6 σΑγοία ἢν ποϊεα. (ὦ Α ἀδοϊα- 
ταῦοη τΠδὶ δὲ Ραμ] πα νι} 614 ποιῃὶπρ 
[πα΄ σου ΡῈ ϑριπίυδιν οὗ 56; ἂρρᾶ- 
ΤΟΉΓΥ τῇ τοίογθησς ἴο Ὁ 8. 11. 12, δα 
Ὧδ 9265 ἴ[ὴ6 ψνογά, δῇ ὑῃοοηπιοῦ ΟΠΘ, 
ὑποστέλλομαι, σ΄ οἢ οσουτα ἔνῖοα ἴῃ [15 
ἀϊβοουτβα. ὅ66 συ. 22. (4) Τῇε 5υθ]θοῖ- 
Τηδίτογ οὗ ἢϊ15 τοδοῃίηρ Ὀοῖῃ ἴο (ῃ6 [65 
δἃηά «'5οὸ [ἢς ατεεκϑἝ---6 584Π16 ΟΥ δῦ 85 
ΔΙνναγ5 ἴῃ ἢϊ5 ΕΡί 5165, ἐν. ἔοηι. 1. τό, 
1ϊ. 9, 10---τεροηΐδηος δηά διῇ τοναγὰ 
αοά, (6) Τῇ δχργθϑϑίοη “ Ὀουπα ἴῃ 
16 ϑριπι," ἃ τηοῖδρθοποδὶ 56 οὗ δέω, 
οσουγτίηρ, ΤΟῸ Πἰτ6 5 τη (ῃς ἘΡΙΞ1165, Ὀαϊ 
οί εἰβενῃοτα : “1ὸ Πηϊϑἢ ΤΩΥ σοιΓ56,," ἃ 
ΤΩΘΙΔΡΠΟΥ ροου γ ἴο ὅ1 Ῥαι], σοπιηοη 
ἴῃ ἴῃ6 (οπηιῃΐϊδηβ, δηα υ56 ἃ ΞρΘΟΙΔΙΥ ἴῃ 
τείθγθηςα ἴο ἴπε βᾶπια ἱπουρῃς τη 2 ΤΊπι. 
ἶν. 7; “τς Οοϑρεὶ οὗ {π6 σταςς οἵ σοά;" 
ΒΡΘΟΙΔ ἢν ῬΑ] πα ἰῃ ἴοὴ 6 δηά Ἐχργαϑβίοῃ. 
Ιῃ τὖ. 28, 29, γὙ6 αν ψογάβ. ργδραγηρ 
5 ἴῸΥ ἴῆ6 5111 ΔῈ Γ Ἰησι πιο οης. ἰοηρ 

ἀεῆςος ἴῃ ἰάϊοπι νὰ σοπιατῖίς, ὕ. 2, ἐγκαλοῦμαι ; 
ΒΕοτ. νἱΐ!. 32. Κ.. 3, μακροθύμως : ἴῃς νετὉ μακρο- 
θυμεῖν αῃηὰ Ξυδοίαπιϊνα μακροθυμία, σοτηχίοη ἴῃ 81 
Ῥαδι], αγὲ γᾶγε εἰβενῆεσο, ἰπ ἴῃς (οϑρεῖὶβ οσουτγτίηρ, 
ἵνίος ΟἿΪΥ δῃά [παῖ ἴῃ οης ρᾶπβαρο, Μαίϊ. χν!ὴ[. 
“6,29. Κ΄. 5, ἔζησα Φαρισαῖος, ερ. ΡὨ]]. 111. 5, δῃὰ 
ποῖα ἴπ6 ἰΔοῖΞ ἀπά Ἔδχργεβϑίοης ἰπ ἴῃς Τοηϊοχί. 
Ψ. 6, ἐπαγγελία, οποσς ἴῃ 51 [ἰΚὸ, πὶ ποῖ ἴῃ ἴῃ 6 
οἰδεῦ Οοβρεῖς ; νος τ [ οἷ. ὶ. 5 (“εγα ἴΠς τεδά- 
ἴηρ ἰ5 ἀουδι(.}), ἀπὰ ἰΪ. 25; ἵψῖςς ἴῃ 2 Ρεῖ., 11]. 4 
δηὰ ο, δἀπκιτεὰ ἴο Ὀς Ραυϊΐης ἰῃ ἴοῃα ; Ὀυϊ 5οπη6 
ἔοτιυ ἰἰπιὸ5 ἴῃ ἴῃς Ραυ]ης Ἐρίβι165, πιοϑβὶ ἔγε- 
ὈΘΠΠΥ ἰπ Εοη. απὰ (αἱ. Κζ 7, καταντῆσαι, 
οὐπά ΟὨΪΥ ἴῃ Αοἰἴβ ἀπὰ 81 Ραὺ]. Ῥαββθίηρ ονϑῦ 
ΤΆΔΩΥ ψοτάς νηϊοῖ ἀγὸ [ΠπογουρὮ]Υ, ἱζ ποῖ δχοΪι- 
βίνεϊυ Ῥϑυ! πο, να ποῖϊοα ἴῃ ψ, 10, ἀπειθὴς ἀπὰ 
ὀπτασία, ἴῃς ἰὈΥΠΊΟΙ ΟὨΪΥ͂ οσουγτγίησ ἱπ [ἀΚα, 
Αεῖς δηὰ Ῥαυ], ἴῃς ἰδοῦ (ἱπιροτίδηὶ ἰῃ 115 Ὀθδγ- 
ἵπρϑ Ὡροὴ 81 Ρδυ]᾽5 οοηνίς(οη5; 566 Ε΄. (ἢ. Βαυτγ, 
ΡΑυΐυπ,᾽ Ρ. 296) ἴῃ ἃ Ρτεςί5Ε}Ὁ βἰ πη ]ατ ἔοττη 2 (ου. 
ΧΙ. Σ; δηὰ ἰὴ ν. 23, καταγγέλλειν, σοιηηοη ἴῃ 
Αεῖς5, θυϊ εἰδεννθογα οσουττίησ ΟὨΪΥ πῃ 81 δὰ! 
ὙἾῸ 1565 ἰΐ βενθὴ {ἰπ|δ5δ. Ὁπ6 αδἰϊεπίίοη οἵ [ῃς 
δῖυάοηϊ 5ῃου]ὰ Ὀ6 σατο ἢν ρσίνεη ἴο ἴη6 πιοά 68 
οἵ ἰβουρμὶ 5 ννῈ}]] αβ. οἵ εχργεβϑίοῃ ἴῃ [8 α15- 
οουτδα, ΜὨϊοἢ Ὀδαγα (ἢ6 υππϑία κα ῦ]ς βἰατηρ οὗ 
τς ΑΡροβίὶς οἵ ἴτε Οεηι]ς5β, ρἰεδάϊησ τς οβυ5ς 
οἵ ἴῃς ἀοΞρεὶ Ῥείοτε ἴπε τεργεβεηίδινεβ οὗ ἴῃ 6 
Ἡδδίμδα δῃὰ Ἡεῦτονν πο σ]ὰ. 
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δίϊεγ ρίνεη ἴῃ [6 ραϑίογαδὶ ΕΡ 5165 ἴο ἢ 5 
Τορσοβθηϊδίνο δηά ϑβισοδββοῦβ, δηᾶ ἃ- 
ον 4}} ἴῃς 5ἰπκιηρ ἀδοοπράοη οὗ ἴῃ 6 
ΟΒυτοῦ οὗ σοά' 845 ρυτομαβοα Ὁγ Ηἰ5 
ον Ὀοοά. Τῆϊβ 5ἰαϊθηχθηΐ δοοογάϑ, 
8ἃ5 Ὀεΐηρ ἴτὰθ 1ἴ τηυδῖ, στ 51 Ῥεΐοτβ 
νον οὗ τεἀειηρίίοη, τ Ῥεῖ. 1. 18, το, δυῖ 
Ἰη ἴοι δηά οχίεης ἰἴ 15 Ῥδυ]ηθ. 81 
Ῥρίεγ βρθᾶκε οὗ ἴῃς ἀεδίῃ οὗ οὐγ 1,ογά 
ΟΠΙΘΗ͂Υ ἂς [6 (]ΒΙπθης οὗ ἃ αἰνίηθ ρὺτ- 
Ῥοβ6, δἂπὰ οἵ Ηἰβ τοϑυσγθοίίοη 85 (ἢ6 
Ρτοοῦ οἵ Ηἰΐς Ὀεὶηρ ἴα Μεββιδαῃ. ϑ8ι 
Ῥδμ] αἀνν6}}5 τηοϑῖ βιΓΟΉΡῚΥ ὑροη τεάθιρ- 
τσ εἤεςοϊεαὰ Ὀγ Ηἰς Ὀ]οοά, ἀπά ὕὑροη 
7ιδιποδίίοη 8ἃ5 δοσοιῃρ δηθὰ Ὁγ Ηἰς 
ταϑυσγοοίίοη. Τῆδ τερεαϊθα πιδητοη οὗ 
ἴδατα δεϊοηρβ ἴο δῖ Ραϑι)])5 δίγ]θ, 566 
ἃῦονθ. ΤὨε ίδςϊ ἴῃαϊ Π6 βξυρροτῖεα Ὠϊπι- 
561 ἰὴ Αϑ5ϊ|α Μίποῦ ΟΥ τδηϊδὶ ἰΔΌΟυΓ, 
τπουρῃ ἰὸς τϊρς Ὀ6 ἱηίοττεα ἀροὴ 81 
Τακοῖβ ποίϊοθ οὐ οὔθ οσοσδϑβίοη οἵ δὶ5 
οσσυραίίοη 85 [θη Κοσ, 15 ΟὨΪΥ Κη 
ἀἰσγθοῖγ ἔτοσῃ 51 Ῥδὺυ]᾽5 βἰδίθσχθηΐ ἴῃ [ἢ 15 
ΒΡΘΘΟΝ δηά [᾿ἴἢ ἴῃς ΕΡρίβι165; ἤδσθ οὔθ 
ΒΡΘΟΙαὶ πηοῖϊνα ἔοσ βοῇ ουκΚ 15 ποίορά, 
δοοογαάϊηρ νι 51 Ραμ} 5 ομθ ρστοδῖ οὐ]θοῖ 
ἴῃ 41} (ῃαῖ ἢ6 βαιά δπὰ ἀϊἸἀὰ. ὅὃι αι] 
σοποϊάεδς ἴῃ6 ἀϊδοουσθα ψ 1 ἃ βαυηρ οὗ 
οὖσ [οτὰ, ψῃ] ἢ ποῖ Ὀεϊηρ τοσογάςα ὈΥ 
τῆς Ενδηρθῆβίβ, σου ὰ σογίδιηγ ποῖ ἤᾶνθ 
θδθη διδυϊεὰ ἰο Ηἰπι ὈΥ ἃ ἰαῖογ ν ΠΙΟΊ, 
ΠΟΥ ἢᾶνβ Ὀδθὴ ρίνθῃ ὃν 81 [πκ6, μβαὰ ἢδ 
ποί προαγὰ ἰἴ ἔτοπῃι ἴῃ 6. Αροϑβί!θβ οὐγῃ 1108. 
τ τηυϑβὶ 4150 Ὀ6 ποῖίςθδα [δῖ [6 τερεαϊβα 
ἀδοϊατγαϊίοη οὗ δ: Ῥδὺὶ] ἴμαὶ {πο πουϊὰ 
566 ἢϊ5 ἔδοα ΠΟ τῇοτα ΜΟΙ ]α σοτίδιηἷγ ποῖ 
ἢᾶνα Ὀδοη ἃϑοδεα ἴο ᾿ϊπὶ ὈΥ ΔῺΥ ψτοῦ 
οὗ ἃ ἰδίεσ ρεπιοά, ποῦ ψουᾶ ἴτ ἤᾶνα 
Ὀδοη τοοοσάθα ὉΥ ὃὲ [μπ|κα δῆϊεσ (86 
ΑΡοϑιϊε5 ἀδ)ινετάποθ ἔτοπι ργίδοη, δα 
Ὧδ6 ποῖ Ὀδθὴ Ὀουπά ὈΥ ἢϊ5 ΔΡϑοϊυῖς δά- 
ἢογδηςα ἴο Ὠἰδίοσγιοδὶ {τυ ἢ. 

9. ϑοῦύξοεβ ΟΕ" ἹΝΕΟΒΜΑΤΙΟΝ. 

ΤῈ πυρδίίοη 85 ἴο (ἢ6 ϑουζοθβ ἴτοηι 
σῃϊο 81 ΤὰκῈ ἀεσινοα ἢϊ5 Ἰπίοττηδίοηῃ 
σοποοζηίηρ ἴμ6 δα εῦ ἀπ ἴπ6 τ] 6]6 
Ρογίίοηβ οἵ ἢὶ5 Ὠδιταῖνα Μ1}} οὗ οουγβα 
6 δηϑψοσοὰ αἰ βοσθηΥ ὉΥ ἴπμοβα το 

1 ΟτοΓ ἂς Ιοτά, Ξεα ποίς οἱ οἷ. χχ. 28. 
3 ἘνΑΪά, νο]. ΝῚ. Ρ. 448, οὔβεγνεβ. οἵ [ἢἰ5 

στολὶ ἀΐξοουγϑεε παῖ “ἴῃς ποτα σοπιρ]εἴε γ 41] ἴῃ 6 
τοϑθ:τἰπθηῖβ οὗ [Π6 ργτεδίεδὶ Αροβῖὶα σεῖς υ]- 

δηκά, (6 πγχοτα ἱπεβδοθαῦϊς πηυϑὲ ἄνα Ὀδαη Πα 
ἱπηρτεββδίοη ψηϊοῦ ἰἢς νογὰβ πεαγὰ ΟΥ̓ ΠΙΔΩΥ͂ 
τοδάς ὕροῦ {Παῖς τησπιοῖγ.᾽ Ηε δάάϑ ἴῃ ἃ ποῖος, 
“το ἀουθὲὶ ἃς ἴο ἴῃς σεηογαὶ ἢἰϑίοσοαὶ γαῖ οὗ [ἢ 6 
᾿ἀἰθοουζθα 15 ἔοο 5685 ἰἰ561{.᾽ 
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Ἰοοῖς ὕὑροῦ ἰξ δ5 ἃ δῖα οοπηροβιτοη δπὰ 
ὈγΥ ἴποβθε ψὭοΟ δοοορὶ 1 δ5 ἢϊ5 ρϑῃηυηθ 
ψοῦΚ. ΤΠ 50] υΠἸΟὴ5 Ῥγοροβοα ὈΥ [πὰ 
ΤΩΔΙΠΙΔΙΏΟΙΒ οὗ ἴπε6 ΤΌΣΙΏΘΙ ροϑιοη οδη 
ἢδνα δυῖ Ππ||6 1ηζογεϑὶ ἔογ ἴῃ ΟΠ ΞΌδΔη 
8ἃ5 500 ἢ, 5δᾶνῈ 50 [ΔΓ 845 1Π6Ὺ ἱπάϊοαϊα [ἢ6 
Ῥάϑ6 6 550.655 οὗ ΞΒρθου δι! οηβ της δ}]ν σοη- 
τδάϊοϊουγ᾽. [τ νου Ὀ6 ΔὈϑο]υζοὶν ἱπά 
ἔδσοῃϊ ἰο 15 Ὑ ῃοίῃοσ ([ἢ6 ψτιῖοτ ἢδά οἵ δὰ 
Ὡοῖ οΥρίηδὶ ἀοουτηθηῖς Ὀοίοτα ἈΠ), ᾿ξ, ἃ5 
ΒΑΓ δηᾶ οἴπογβ μοϊά, ἢ6 υδεα [ΠΘ,Ὼ, ΟΥ 
ταϊβυσοαὰ διὰ, ψ ἢ 4 χοα ᾿ηϊοηίίοη ἴο 
Εἶνε ἃ ἴα]5ε σοἰουτίηρ ἴο ἴῃ 6 [ΔΉ ΒΔΟΙ ΟΠ 5 
δηἀ οπαγαοῖοσβ ΜΏΙΟἢ Π6 Ῥτοίδϑδβοϑβ ἴο ἀε- 
50 ῦε. Βιῖ πε αυεδίοη ρσθβεηϊβ ΠΟ ΑἹ - 
ΒΟυΪΥ͂ ΟΓΥ ΡΟΓΡΙΟΧΙΥ ἴῃ [ῃ6 οα56 οἵ 51 {π|Κ6. 
ῊἫΞς ννὰβ ἃ Ἷοηνεσῖ, ΔρΡΑΓΟΠΕΥ οὗ 5016 
βίδηαϊηρ ψἤεη δα Ἰοϊηεα τἴῃ6 ΑΡοβίϊε δὲ 
Ἴτοῦβ. Μοβὶ οὗ ἴῃε δνεηΐβ τεϊδίβα ἴῃ ἴῃς 
ἢχβι ἵσψεῖνα σῃδρίοσθ, 845 τηδίζογβ οὗ ρυδ- 
Ἰὶς ποίΐογιθῖυ τυδὲ πάνθ Ὀθεθ Κηονη ἴο 
8}} μη βίίδηθ. ΤΠ6 σρεθοδα5 οἱ δι Ῥεοίοσ 
ψΟΓῈ οὗ ἴοο ρτοαῖ ᾿ηροτίδησε ποῖ ἴο ἤᾶνα 
Ὀδαη ὑγεβοσνεα ἴῃ στ ηρ, ΟΥ 1[ποῖ πτὶτῖθη, 
δ 5ῖδη τ} }ν ὑπᾶ]Θτθα ἴῃ ἴῃς τοϊθηῖνα 
Δηα ῥγδοι 564 τροοῦυ οὗ Ἡδῦτεν ἀϊ5- 
οἸΡΙ65. 81 Ῥαὶ] οουϊὰ ηοΐ [411 ἴο ρῖνα 
ἢϊ5 επὰ δπα σοηδίδηϊ ἔο]οσσοσ [01] δο- 
οουηῖβ οὗ 411] ας ἢδ6 ἢΙπΊ56 1 ΚΗΘ 85 ἃ 
ῬΌΡΙ] οὗ (δπ,8116], δῇ ἀρθηΐ ᾿ξ ποῖ ἃ 
ΤΏ ΙΏΌΕΥ οὗ ἴΠ6 δαῃῃεάση. [{ νουἹά Ὀ6 
ΤΏΘΓΟ πψαβῖα οὗ ᾿πουρῆϊ ἴο βρεου]αῖθ 85 ἴο 
ΟἴΠΟΥΓ βούτοεβ ἀυπηρ ἰμαΐ ρεποα; Ὀιῖ ν 6 
Τηυδῖ 4150 Ὁδδγ ἰὴ τηϊηὰ τΠαὶ ἔτοπλ ἴῃ 8 
Ἐπὶ6 οὗ Πὶ56 ΟὟ σοηνουϑίοη ὉΡ ἴο [6 
αοἷοβα οὗ ἢὶς Ὠἰβίοτυ 851 1πΚε Ἰνεὰ ἴῃ σοη- 
βίδηϊ ᾿ἱπίθσοουσθε ΜΠ σοηνοσίβ ἴὸ ΠΟΙΩΏ 
8}1 ροϊηϊβ ἴπαῖ σοποοσηεα 810 Ῥεϑίθσ δηά 
[Π6 ΟἾΠΕΙ ΑΡοβίῖίθβ Έσα τηδίζεγα οὗ [6 
ἀδορεϑί ἰηΐεγοϑί. ῬὮΠΙΡ ἢ ποῖ ὨΙπιβοὶ 
1ὴ Αϑῖα Μίμου : Μηδβοη δὴ οἷά οοηνοσὶ 
Δοςσοιηρδηϊεα ἢϊπὶ δηα δι Ραυὶ ἴο [ἐγ 58- 
]επὶ δηὰ τΠσθγὸ τεοεϊνοα ἢἸπ} 1 ἢ15 ἤοιι56. 
ΑΙΙ τὴς Ἰητηδῖες οὗ Μδιγ᾿β πουδε, 41} (Π6 
Τ ΘΙ 615 οὗ ἴη6 (Πυγοῇ ἴῃ Ῥαδ᾽θβίπο, 
δηα ηυπΊῦοτῖβ οὗ ΗἩδῦτον σοηνοσίβ τηϊιβὶ 
Ὦανα Ὀδοη ἴἤδῃ δἱ 6γιβαὶθλ ἴῸγ (ἢ6 
Οτοαῖ εαβῖ, δηὰ ἀοιθι]θ55 ἤδη 4068- 
τ-ἰοπεᾶ, νου] ΘΌΡΡΙΥ ΔΠΥ ἰηΐοττηδίίοη Πα 
τοῖϊρῆς τεαῦυϊο. Αὐ (βδασοα ὅὲ [Κ6 
σου α ἤᾶνθ βρϑοῖαὶ ὁρρογίιη 165 ἔοσ ἷη- 
αὐϊπηρ ἰηΐο ροϊηῖβ νοῦ, ποῖ θείης ἃ 
Ὠδῖϊνε οὗ Ῥαϊδβίίηθ, ἢ6 τοὶρῃϊ Ῥγενι οι 5 Ὺ 

1 8ὲες ΗΠρεηίεἸ, “ΕἸη]εϊτυηρ,᾽ Ρ. όοΣ, ἢ, δ 
σἷνεβ ἃ (}}] δοσουηΐ οὗ σοί γβαϊοίοσΥ Ὠγροῖπεβαβ ; 
ἴαὶ νης ἢ μὰ Ὠἰπηβε]  δὐορίβ δᾶ5 ἰουμὰ [11||6 
δοοερίδηοσε ἰῃ (ΘΟ ΠΏΔΗΥ, 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἢανε Κηονῃ Ὁυΐ ρΑΙτΔΙν. Ἐμὲ νὰ το- 
τηᾶτκ τῃτουρῃουῖ, 85 γα Ὧν ὈΓΘΥΙΟΊΙΒΙΥ 
δὰ οοσοδβίοῃ ἴο Ὡοῖϊΐοθ δϑρθον πῇ 
τείεγεηςς ἴο [ἢ6 ΘΑΓ ΘΓ ρεσοά, 15 [δῖ ἢΙ5 
βίγ]6, 15 ΨΕΙΥ ἰδηρσυάᾶρο, ἢ15 τηϑῖῃοά οὗ 
ὨΔΙΤΔΊΟΠ, δοιηθίτηθβ ἀϊθαδε, Δρουηάϊηρ 
1ὴ τηϊηθῖα ἀοί4115, δοιηθῖπη65 οοηἀθηβοα, 
ΒΠΟΙηςῖ, ΟΥ 80 ἴο 5ρεᾶκ ὕάζὰ δηᾶ ἀεῆ- 
οἰδηΐ ἰῇ ρταρῆϊο νἱν!η 655, νϑτθ5 ἴο δῃ 
Θοχίθηϊ Ῥεβὶ δοοουηϊβα ἴοσ ΌΥ ἴπε δεῖ 
{παῖ ἴῃ ἴῃς ος οᾶ56 ἢδ [6}}5 5 ψγῇδί ἢ6 
δά ὮΙ ΠΊ56 17 ντηδβϑοά οὐ δα Ἰεοαγμδὰ 
ἔγοπὶ ἱηἰθσοοῦτθα ΜΠ [ῃ6 ΡΕΙΘΟἢ5 δῃ- 
βαρεοά ἴῃ [Π6 τταηβαοζίοηβ; Ὀυῖ ἴπαᾶΐ ἴῃ 
1Π6 οἴπετ ἢ6 ἀδροηαεά ὑροὴ νττδη 
ἀοουμηθηῖθ ΟΥ ΟΥδΙ τγδαϊὶοὴθ ἴῃ ΜΠΙΟΝ 
ΤηΔ ἰδοῖθ Ψοῖο ργαϑογνεά, Ὀυϊ ἀεῖδι]5 
δα Ὀδδῃ ἰοϑῖ. 

ἼΤνο αμεβιίοης οὗ βοὴθ ἱπῃρογίδησς 
Ὦανα Ὀδεη Γαϊβθα, (1) ᾿Πμοῖμοσ 81 ΓΚ6 
Κηονν ἴη6 ἘΡΊ51165 οὗ δῖ Ῥαμὶ)ὺ δηὰ (2) 
ΨΥ ΠΟΙΠΟΣ Ὧς υϑδοαὰ [τἢδηὶ ἃ5 βουζοθβ οἵ 
ὨΙβιογοδὶ ἱηξοττηδίίοη ἢ ὍΤὴδ ἢτβὶ α0.65- 
του πλυδὲ δ6 δηβνεσεα δίηττηδιινοεῖγ. [1 
15 ᾿τῃροβϑίθ]ς τπαῖ ἢ6 δῃου]ἃ ποῖ ἤᾶνθ 
Κηόνῃ ἴῃ Ἰαδῖ στοὺρ οἱ Ερ!51165 ἢ ἢ. 
ψοῖα πιηςτῖδη αἀυπηρς τἴῃἢ6 της οὗ [Πεὶγ 
Ἰοϊπὶ βοϊουσῃ δὲ Ἐουηα: ᾿ξ 15 πγοβῖ ἱτὰ- 
ΡῬιοῦδῦϊα [παῖ ἢς 5ϑῃουϊά ποῖ ἢᾶνε Κποόονη 
[6 οἵδε Ερίϑιίεβ, 411 οὗ ψῇῃϊο ἢ σοῖδ 
ψτ6η δίϊοσ ἢϊ5 πηϊοη ψ ἢ 81 Ραυ], δηά 
ΜΙ οὔθ οὗ ψΠΙΟἢ ἢ ΔΡΡΘδΓβ ἴο ἢᾶνα 
ὈδΘῺ ΒΡΘΟΙΔΙΪγ σοῃπεοίεδα, 566 2 (ον. χίιϊ. 
18. ΤἼΏδ βεοομῃά απδϑίοῃ ΠΊΔΥ Γεπηδὶη 1ῃ- 
ΔηΒΟΙΘα, [115 4υ16 σοτίδιη ἴΠαΐ ΓΟ 5 
᾿Πνίηρ Ἰοηρ δίϊεσ ([ἢ6 δνεηῖς νη ἢ [ΠΟῪ 
Ὠδῖταῖα ἄστνε {Πεῖγ πλοβὶ σοσϊδιη δηὰ 1π|- 
ροσγίδηϊ ἱπίοστηδίοη ἔγοτη ἴΠ6 ργναῖε σοΥ- 
Γαβροπάθρηοσα οὗ σοί ροσδγθβ. Ηδα ἴΠ6 
ὙΓΙΟΓ οὗὁἩ ἴῃῆ6 Αοῖς ᾿νε, δ5 15 δϑϑιιπιθα 
ΌΥ 5οπΊ6, ΠΗ͂ γεδῖβ ΟΥ ΤΟΤΕ δῇογ τῆΘ 
Αροβίοϊι:ς ρὲ, ἢ ψοιυϊὰ πδίυγα! ν ἤᾶνα 
δἀαρίιεαὰ ἢϊ5 Ὡδιταῖῖνα ἴο ίδίθιπηθηῖϑθ 
ἰουμα ἴῃ ΕΡΊ51165 θη ναὶ Κηον ἴο 
ἢἰα οὐ στοδάθσβ. Βιιϊΐ ἃ σοῃίορΟΓΑΓΥ͂ 
ΜΤΙΙΟΙ, ΡΘΥΒΟΏΔΙΥ σοπηροῖϊεα ἢ (ἢς 
Ἑἢιϊοῖ δεΐοσϑ, δηᾶ σι τος οὗ {π6 ἴγδῃ9- 
δοῖίίοηβ ψΠϊοἣ ἢ6 Πᾶς ἴο τϑοοσά, σψουϊὰ 
οΟγδἶγ ποῖ ι56 ἘΡίδ[]ε5 85 ὈΓΙΠΊΔΥΥ͂ 
ΒΟΙΓΟ65, Ἰπουρἢ ἰὴ 4 οὔ σαὶ δηα ονεῖ- 
οδυίοι5 ἃρὲ ἢ6 τὴρῃϊ ἀρρεαὶ ἴο ἴθ 
ἴογ σοϊτοδοζαϊοη. Τῆς ῥΡοϊηΐβ οὗ (οΥ- 
τεϑροηάδποα ἰῇ ἰδηριαρε, ἴῃ ἰογηβ. οὗ 
ἀοςοίτηαὶ βἰδιθιηθηῖΐ, ἴῃ ποίϊςθ5 οὗ οσου- 
ΤΟΏΟ65 ἢᾶνα Ὀ66Π Δἰγεδαν αἸβουβθθα ; (ΠΟΥ͂ 
ἃτ6 ἔατ ἴοο πυμλεσοιβ δηἀ σοπηρίοῖε ἴο Ὀ6 
δοοουηίξα ἔοσ ὈΥ ΔΩΥ ΠΥροίμ 6518 τ Ὠ]Οἢ 



ΤῊΗΕ ΑΓΤΘ ΟΕ ΤῊΗΕ ΑΡΟΘΤΙΞ5. 

ΔΒΘ.Τη65 ἴἢ6 Ὑτιτοῖ 5 ἱρῃοσδησα οὗ (ἢ6 
ἘΡΙ51168. 

δ το. ΤῊΕ ΟΥΕΒΤΙΟΝ ΜΉΕΒΕ ΑΝῸ 
ΨΗῈΝ ΤῊΙΘ ΒΟΟΚ ΜᾺΘ ΨΆΕΙΤΤΕΝ 

ΟΚ ΡυΟΒΙΙΞΗΕΏ. 

Α53 ἴο ἴῃς ρῥΐαδος {Πεσὲ ἰδ ἃ βἜηΘΓΑὶ 
ὈΠΔΠΙΠΏΠΥ ἃπιοηρ ἰαῖε οπτῖο8. Μοβὶ οὗ 
ἴῆοβθα ῆο ἄδην δηπὰ ἴῇοβθ Ψῆο πιδὶη- 
ἴδῃ ἴῃς δυϊῃοη Ἐς οὗ ἴῃ 6 ἡγοῦκ ἄρτοα 

 ἴδαϊ ἴῃ 411] ῥγοῦδὈ! γ 1 γγὰ8 τι ἢ ΟΣ 
ἢχοί ρυ ]Πςῃθα ἴῃ Ἐοπχα᾽, [ζ 15 δνιάφηϊ 
ἴηαΐ 1[ῃ6 ΤΟΥ ΘΌΡΡΟΘΟ5 οἡ {ῃ6 ρατῖ οὗ 
ἢ]5 τϑδάθυβ ἃ ρεογίεοϊ ἐμ Πα ΠῚῪ ἢ τη 6 
δεορταρὴγ οὗ ἴῃς πεϊρῃουτῃοοά, δηᾷ οὗ 
[η6 []Δςσθ5 νἱϑδίιθ ἃ οἡ [6 δρργοδοῇ ἴο 
1τα]γ. Νο οἵδε Πγυροῖμοϑὶβ ἱπάἀθθά ἰς 
ἸἸΚΕΙν ἴο βυρσοεβὶ ἰἰ56] Γ τὸ Δ οὔθ 0 
δαπηῖ ἴῃς (ἢ6 Ὠἰδίοτίαῃ ραϑϑθὰ ἴνο 
ὙΠ ΠΟΪΘ γοᾶῦβ δῖ ἘΌπΊ ἴῃ ἴΠ6 οοτηρδηϊοη- 
58]}0 οἵ 581 Ρδῃὶ!. 

ΤΠἼδ κἰαϊουηθηΐ οὗ ΕΠ ΞΘΌϊς, “Η. Ἐ..᾽ ππ|. 
4. οὐυρῃΐϊ ηοΐ ἴο Ὀ6 περϊεοίεά, Ηδ 88γ5 
ἴπαὶ ἃ νγὰϑ σου ΟΗΪΥ δϑβϑετιθ τῆδὶ 8. 
Ῥδῃ] τείειβ ἴο (ἢ Οοβρεὶ οὗ 51 1Κ6 ἃς 
ἃ ὑτοάυςςοη οὗ ἢϊ5 οσὴ ἴῃ Βοπ. 1Σ. τό, 
δΔη4 2 Τίπι. 11. 8... [Ιἱ 15 ἴσῃ τἢδὲὶ τῇς 
ἈΘΘΟΤΏΟΠ 5 ηδα πη 1551016 ἴῃ 115. 1 ΟΓΑὶ 
86η56, ἴΠ6γ6 Ὀοὶπρ Ὧο δησίθηΐϊ Δ ΠΟΥ 
ΟΥ̓ΏἸΠίΟΤΩΔ] δνϊάθηος ἴὼσ ἴἢ6 Δβϑυπιρίίοη 
ἴπαι 581 Ῥδὰ] ψτοῖς (ἢ15 (οβρεὶ; Ῥυϊ ἱΐ 
Τοβῖβ οὔ ἃ ἴπ|6 ρεσοθρίίοη οὗ τῆς οχίθηϊ 
οὗ (μαῖ Αροβίϊε 5 ̓πῆυθησα οὐ ἴῃ6 5ρὶ τιῖ 
οὗ δὲ 1μ|κ6, δηά ἰξ δοοογάς ἅὅπἢ [Π6 
ῬΓΟΌΔΌΪα Ὠγροίμοϑῖ5 ἴδὶ (ἢ15 ΒοΟΟΚ ννᾶ5 
ΠοΙηροΟΞΚΘα δηά ρυ]]5ῃεα ἴῃ Ἐοτη6. 

Α5 ἴο τῆς {{π|6, γΤράβοὴ ἢδας Ὀθθῇ 859- 
βίρῃεα ἄρον ἔογ ἥχίηρ (6 ἀδία οἵ τῇς 
ΠΟΠΊΡΟΒΙΠΟΩ δὲ οὐ δῦουϊΐ [6 τἰπι6 τῆ. 
Ἰπαϊςαῖε, ΤῊΘ ΟὨΪΥ στουηα δϑϑιρτιθαὰ ὉΥ 
ἃ ὙΘΤῪ αὖ]6 πίον (Μογου) ἴον ῥσοίθστ πη 
ἃ ἰαῖεγ ἀδἴθ 'ἴβ οί ΠΚΕΙγ ἴο πη ργθβ5 ἴΏο56 
ΨὮΟ ὈεΙονα ἴῃ τῆς ἔμ] 0655 οὗ ῥγορῃβριὶς 
Κηπον]εάρε δϑϊάϊηρ ἴθ Ηἰπὶ ψῇῆο 5 αἱ 
ΟὔςΘ 115 δοῦτος δηά ἀδροβιΐουγΥ. Μϑυεσ 
ἀνε} 15 ου ἴῃ Ροΐϊηϊ δάμη θα ὈΥ 411 {παῖ 
τῆς Αοἴβ τηυδῖ αν Ὀδοη Ὑττθη ΔΙοΓ 
ἴΠ6 Οο9ρΡεῖ, Ὀυϊ ἢδ Ἰηΐδευβ [δῖ ᾿Ἰπδϑυηιοἢ 
88 ἴῃ6 Οοβροϊ, σοηίαϊηϊηρ βρδοϊῆς ῥζτο- 
ἀἰϊςοης τουςπίηρ ἴῃς [4}} οὗ 7 6πιβα]θπι, 
οουὐ]ά ποῖ ἢανα Ὀδθη νυ η Ὀείοσα ἰῃδί 

1 80 εγοπις, Πανίάβοη, Ε. (Ὁ. Βαυγ, δπὰ 
Ζεῖ]ετ. ἩΗἸἸρεηίοϊα πιαϊηϊδίης ἴῃς νίενν τπδὶ ἰἴ 
ὙᾺ5 το ἰῃ Α5ὶα Μίηοσ; ἃ ροϊηξ ἴο ψὩ ἢ 
δἰϊεηιίοη ἴρδυ ὃς ἀϊγεοϊεὰ υνἱτἢ τείδγεπος ἴο ἢϊ5 
δϑϑυπιρίίου ἴμαὶ δι Ῥαι)᾽5 ἀοοίγι π68 ὑγεγα ονδσ- 
ἔσονπ ἰὼ Ερδοξυς ὈΥ ἴῃς ἰμθαοποε οὗ δι ]οδη. 
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ὀνθηῖ, [ὴ6 Αςῖβ τοϑὲ ἤανθ Ὀθοη [δα 
Ῥτοάυοσϊ οὗ ἃ τὰς ἢ ἰδίοσ ροσιοά, [1 15 
ΒΟΔΙΟΘΙΪΥ ὨΘΟΘΘΘΑΙΎ (0 οΟὔβεῖνε ἴπαϊ ἴῃ 
[Π6 νΘΟΤῪ ὨυΙΊΘΓΟι5 ΠΟΙΟα65 οὗ [6 1541 6 1], 
ΠΊΟΝΙ 5Πενν ρεγβοηδὶ Κηον]εᾶρε δηὰ ἀθαρ 
Ἰηϊογοϑί ἴῃ 15 ἰοοδ 68, ἢῸ ἰπαϊςδίίοη 15 
δἰνοη---ϑυ ἢ ἃ5 νγὰ5 ηοΐ Π|Κοὶγ ἴο Ὀ6 οτηϊῖ- 
τεἀ ὈΥ ἃ πΊδῃ 50 505. ρΕ ]ε ἴο 4} κἰπα γ 
Δηα ϑγτηρδίῃεξο δυηοιοηβ---τδίδηγ ρτεαῖ 
οἤδηρε Πδα ραᾶ556α ονοσ [ἢς ρἾδοθϑ ΏΘΙΟ 
δὲ Ρδὺ] δὰ δηδυγεά σπιεὶ πα ρη 165, ἀπά 
ΜΏΘΓΟ Ὦ]5 ΘΏΘΙΏ165 δὰ ψΟη ἃ 5ῃογί-ἱνοὰ 
Ὀυῖ ἀθοϊσῖνε {παρ : Ὀυΐ ἱξ 15 τίρῃε ἴο 
08}1 αἰϊδητίοη οηςσε ποτὰ ἴο [6 ἀρυηάδης 
ΟΡΡοΣ[ΌΏΠΥ ΜΏΙΟὴ (6 ὙΓΙΟΙ δὰ ἴοσ 
σοτηρ  δζηρ ἢ]5 τεσοτὰ οὗ ΙΔ βδοιοηβ τ Ρ 
ἴο ἴῃς εηὰ οὗ [6 ἴνγο γρᾶσζβ, ἀπά ἴο ἴῃ 6 
ἴοτοβ οὗ ἴῃς τηοῖίνεβ ψΏϊΟἢ πουά ὑτρο 
Ἀπ} ἴο δὴ ἱπημηεοάϊαῖα ρυ]οΔίοι ". 

δι... ΟΝ Μϑ95. ανὴὺ ἘΆΕῚΥ ΝΈΚΞΙΟΝΒ. 

Τῆς ρτοαῖ υης]815, δ, ἴῃς (οάοχ 5)- 
παιϊουβ, Α, Οοάεχ ΑἸοχαηάτσηυβ, δά 
Β, (οάοχ Νιϊοδηυ, ργεβδεῖνα [πτουρδουϊ 
1ῃ15 Βοοῖκ (6 ρεηδσαὶ ομδγαοίοσ δϑϑιρηθά 
ἴο ἴμεπὶ ὃγ οἐπῖς5. Τῆς ἔσθ δηὰ τῃϊγά, 
ὙΏΘΙΘ ΤΟΥ ἄρτθθ, ἃΓ6 ἴογ 1ῃ6 πχοβὶ ρατί 
ΒΙρΡΡοτῖθα ὈΥ δαγὶγ Ῥαϊγϑιὶσς δι ΠΟ 165, 
ΘϑρΘΟΙΔ}}γ ἴμοβα οτῆε ΑἸοχαηάτσίδη 5. ῃοοὶ 
ἴτοταῃ Οὔίροη ἀονηναγάς; δηὰ ὈΥ (ῃ6 
Οορῖϊς Μειβδίοηβ, Ὀοΐ Μειρηϊς δηὰ 
ΚΔ Παῖς. Α5. υδυκ] [ΠΥ δῖα ἐο ]ονγοα ὉΥ. 
Ι, ΜΏΙΟἢ ἱπάεοα ἀρρεᾶῖβ ἴο Ὀ6 ἰουπάεα 
οὐ Β, θεῖς ΝΟΙΥ ὨΘΑΙΪΥ ἃ ἰγδηβϑοτρῖ. ΤῊ5 
οἶαβθβ, ἴο νης ἢ ([Π6 ΠΙρμοβὶ δυϊπογν 15 
ΛΟΝ διίδοῃοα ὈΥ οΥς5 (566 Ρ. χς. οὗὨ 1015 
νΟΪμΠΊ6), 15, ΠΟΘΥΟΙ, τοσράσκαῦϊα ἴὸσ ἴνο 
ΡοΪηΐβ, οὐ ΜΏΙΟΝ Ἰεριπηαῖε αἰ βδγθ πο 68 
οὗ ορηἰοη εχίϑδί δηὰ τὰ ᾿πκοὶγ ἴο δχιβῖ, 
(1) ΤΏΘΥ ἃζα ζΘΠΘΓΑΙΥ σοπβριοιοιιβ (ῸΓ 
ΟἸΏ 5505 οὗ αἰϊδρυϊοὰ ραββαρθβ, ἀοιδι- 
1655 Ὁ] ον ὴρ 51}}} πλογα δηοιθπὶ σροθη- 
505, υϊ ΔΡρΑΓΘΠΕΥ υηάογ ἴ[Π6 ᾿πῆυθηοα 
οὗ σδυζίοιβ, ᾿ξ ἤοΐϊ ονειςϑοσυρυΐουβ τὸ- 
νίβεῖβ. Πεσα ἴῃ6 ΟΙΠΕΓ [ΔΤ τόσα ηὺ- 
τοσοῦ Μ995., οὗ ν»ῇῆιςἢ Α 15 ἴῃ ο]άοϑι 
δηὰ Ρεβῖ γσαργοβδθηΐδινο, ΔΓῈ βυρροτίθα ὉΥ 
Ἰσχϑηδοι5 δηὰ οἵποῦ Εδίῃοσς, δος οὗ [θὰ 

1 ΤῊΣ νὰβ ἴῇῆς δηοίεης απὰ νο]]-(ουὐηάδοά 
νίενν τηδἰηϊαϊποὰ αἷ5οὸ Ὁγ Ὠανίάβοη ἱπ ἢ 58 [πἴτο- 
ἀυοθοη ἴο ἰῆε Ν. Τι Μεγεοεβ υροιῃδϑὶβ ἰ5 
δαορίεα, δηὰ οἡ ἰἢς βάπι6ὸ στοιηὴ, Ὁγ Ἐξι55, 
Ἐδηδη, ϑοδοϊϊοη, δπὰ Ἡοϊζῆδαπη. Τῆς ἰοδάοτς 
οὗ {πε Τυδίηρεη βοῃοοῖ, εβρεςῖδ!γ ϑομνερὶεῖ 
δηὰ ΖΕ] ]οτ, αϑϑυπὶα {πδὶ ἴ[ἢ6 Βοοῖκ ννἂβ σοπιρ!!ε 
δῃὰ ρυὈ] ἰ5ηεὰ φαγὶ ἴῃ ἴτε 2πὰ σοπίυγΥ ; τΠαἱ ἴ5, 
ἴῃ (ῆς δι πης οὗ ντίϊετβ ῆο χιυοῖς ἰΐ 85 ΕἸΟΙΚ 
δϑορίυσγα ἘΠΊ ΟΓΒΑΙ τεσεϊνεὰ Ὁγ ἴῃς ΟὨυχςοῇ, 
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ἴνο σΘΏΓΙΤΙ6Ξ τοτ6 δηοϊθεηϊ ἤδη [Π6 τηοϑβὲ 
δηςσϊοηΐ (οάδχ, ᾿ξ 8δθῖηϑβ, ἴο 54Υ (6 ᾿εαβῖ, 
βοήσνῃαῖ ὈοΪα ἴο ταὐθεοῖ ραββθαρθβθ σϑῖ- 
[ΑΙΏΪΥ δοοογάϊηρ, ἴῃ βριῖ δπὰ ἴῃ βιγ]6 
ψιἢ ΟἿΠΘΓ Ῥοχγίοηβ οἱ ὅδ: ΠμΚ6᾿5 σου. 
(2) Αραΐη, ἰῆοβε Μ95. οἴεη ργεβεηῖΐ [οχίβ 
ἀιβίουε ᾿ῃ Ρυγροτί, ΟΥ ὉΠρταγηπηδίιοαὶ ἴῃ 
σοηϑίσιοϊς:οη. [{15 0511] ἴο γεραγὰ ἴῃς 1655 
αἰδίουϊο οὐ ποτα οοττεοὶ τοδάϊηρβ ἐουηά 
ἰη Α δηὰ οἴμοὺ υηοὶδ]ὶς 45 δι η ἀδι οη5. 
1 15 δἰπηοϑὶ 84ῃ ἀχίοϊῃ νι ΟὙἰο5 ἴῃδὶ ἴῃ 
ΘΥΘΙΥ οᾶ56 (ἢ τχοϑί αἰ βιςυ] 15 ποϑί ΚΟ 
ἴο ὃ6 τ1π6 (τὺ τϑδάϊηρ. Βαυῖ 1 σαπηοῖ ὃ6 
Ῥονεα τπαῖ ([ἢ6 Ἱρῃογαμοθ ΟΓΥ ῳ ΟΔΓΟἾ655- 
Ὧ655 οὗ {ΓΔΏΞΟΓΌΘΓΒ, Βοὴ 6 ὨδὈϊτυαίςα ἴο 
ῬΓον ης 141] ἜΧρΥ ϑϑιοβ, 15 ποῖ ᾿κεῖ ἴὸ 
Ὅ6 (6 οαι56 οὗ 5ἰδιθηθηῖβ ΘΙΓΟΠΘΟΙΒ 
ἴῃ ροϊηῖ οὗ ίδοϊ οὔ ἀοοίγιηθ, ΟΥ̓ ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ 
ΘΧΡΙ]Ι Δ Ό]6 ἴῃ ἃ [ἰἴ6γὰ] βΘθῆβ6. [{ βθϑῖὴβ 
1655 Σϑαϑοηδῦϊε ἴο δι ρυῖα δ ἢ ἀεέςοϊϑ 
ἴο ἃ ὙΥΠΠΟΙ ΓΟ Δ Κα ἔοσ στηθηΐδὶ οὐ} 1- 
νδίϊοη, δηα ἢιβίοποδὶ ἴδςῖ. (Ὁ δγίδιηὶν ἴῃ 
1Π6 οᾶ56 οὗ οἰαβϑίοδὶ Ἡ.ΓΠΓῸΓΒ [6 ΔΧΊΌΙΩ, 
τΠουρ νη σογίδιη [1π|115 ΡΟΓίΈ Υ 
αἀεἰδηβιῦϊα, μα5 ποῖ Ὀδθη δ᾽]οινεὰ ἴο βυροτ- 
5666 8]] οἴου σοηῃϑβιἀθγαζοῃβ. 

Τῆς οαθ6 15 ἴδ αἰβογεηΐ δ5 στερατὰβ 
Ο(οάοχ ΒεζΖ, Ὠ᾽, εἀϊποὰ νι τἢς ρτοαί- 
δϑὲ Τοᾶγθ, δηαὰ {πογουρῃ 1]υκιταῖεα, Ὁγ 
Ἀγ ϑογίνθῃοσ. [{ 15 σοῃβριοιοιϑβ ἴοσ ἰη- 
τεγροϊδίοηβ [πγουρῆουϊ τπὰ (σοβρεῖὶϑ ; ἴῃ 
(ῃἢ6 Αοἰς τότ ἴδῃ ὅὄοο δῖε. δπυπιθ- 
Ιαϊθα, Τὸ ἃ ρύϑαΐ Ὄχίθηϊς [ΠῸῪ ἃτγα δὺ- 
80 υϊεῖγ ρδουϊαγ ἴο [15 ΜΆ., δηᾶ δῖ6 
το]εοϊοα ὈΥ 41] οὐ εἶοβ : 50 ἸΏΔΗΥ οἵ ἴΠθτὴ, 
Πονανογ, τα ἰουπα ἴῃ τὴ6 δαγν [τα]]ς 
ὙΘΟΙΒΙΟΏΒ ἃ5 ἴὺο τα 1ἴ 411 Ὀιιξ οσοτίδϊη 
[παῖ [Π15 51] ρ 1 Γ ΜΆ. τεργεβεηῖβ ἃ ΝΟΥ 
ΔΏσΙοηϊ τοορηβίοηἷ: δΔηα ψ ἤρθη, δ5 5 ἴπ6 
ο856 ἰῇ 50Π16 Ρα558Δρ65 Ο ρδου) δ ἰηϊογαβί, 
τὴς. 50- 4116 ἱπιοτροϊδιϊοηβ ἀγα ουπά ἴῃ 
80 δηοϊθηΐ δηὰ ἱπιρογίδης ἃ ΤΟΙ 85 
Ιτϑῆδουβ, ΠΟΥ δβουϊὰ ποῖ Ὁδ 56ῖ δϑοὶ δ 
ἃ5 ὉΠ ΟΥΠΥ οὗ σοηϑιἀογαίίοη, που ρἢ οδι- 
[ἰἴοῦ5. οὐἰτἴο5. ἀγα ποῖ {ἰκεὶν ἴο ἱπίγοάμοα 
ἴπδ πη ἰηῖο ἃ γονιϑεὰ ἴαχί. [115 οὗ σουγβ8 
ῬΟΒ510]6 {πᾶὶ 51 [λ|κὲ τΔΥῪ ὨΙτη5 6! ἤᾶνα 
Ὠϊαάς βοπια δαάαϊιίοηβ ἴο ἢ5 ἢγϑδῖ ΘΟΡΥ, 
Δῃ δϑϑιμρίίοη Πούγανεῦ ποῖ ἴο ὃς δά- 
τοϊϊτεὰ ψιβουϊ βίσοηρ ἱπίθγηδὶ στουηαᾶς 
ἴῃ ἴῃς τοίδ! δῦβεμοθ οἵ δχίθγῃδὶ ἴθϑβίϊ- 

1 ΤῊῖς Οοάοχ ἰ5 ἀείεοϊϊνε π᾿ βοπα οπδρίεις, 
ΖΦ. 5. ἴτοπι νἱ1}. 29--Χ. 14; ΧΧΙ, 2-τ-οῖο; χχὶϊ. 10--- 
10; απ ίτοπι χχὶϊ. 20 ἴο ἴῃς δπά. 

3. ΘΓ ἢ ἰ5 ἴῃς ορίηίοη οἱ Βογηῃοσηδηη, ἃ οὔ τὶς 
οἵ ρτεαὶ Ἰεατηίηρ, ἀπὰ σεγίδι!] ἱπ οἴ μος ροϊηϊβ 
δοὶ ἀοςδοίοπϊ ἴῃ χυιάρτηηοηϊ, 

» Ὁ 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 
ΤΏΟΩΥ ; Ὀαῖ ἴξ ἰ8Β τλοζα Ῥτοῦδῦϊς ἴπδὲ δὰ 
ἀπο δ5, βδοὴβ οὗ ψῃϊοἢ ἢάνα ἴῃς ΔΡΡδδι- 
ΔΏςΕ οὗ ΘΧρ δηδίοση ψίοβϑοϑ οὔ ἀοςίπηδὶ 

᾿ΒῸ ΡΘΒΓΟΏΒ, ΤΑΥ͂ ἤᾶνα Ὀδθη πηδάθ δῖ δῃ 
ΘΑΙ ρεοτοά υὑπάᾶογ 6 δου οἱ 
ΟΒυτοῆγηθη ἴη ἴῃς εδὶ ψῆο ψοσα ΜῈ]] 
δοαυδιηϊοα ψ ἢ τἢ6 ἰδεῖ οὗ ἴΠ6 οδᾶ56, 
ΔηΔ νόῖα δηϊηηαῖϊεα ὈΥ ἴῃς 5δῇης βρὶπὶ 
ἩΠΊΟΝ ΤΟΠαγαςίθηΖαβ δὲ [Κ6. 

Τῆς (οάοχ (, νὼὶ}} Κηονῃ δ5 ἴδ 
(οάοχ ΕΡἤσαθη) ΘγΓ) Γοδοσὶ ρα, 15 οὗ (ῃς 
ἢισποϑῖ νϑ]ὰθ, Ὀυϊ 1 σοηίδιη5. ΟἿΪΥ ροτ- 
ΠΟΩ5 οὗ τῆς Αοἴδ, σώ 1. 2-͵᾿ὴῶν. 2; ν. 235--- 
Χ. 42; ΧΙ. 1--οχΥ]. 26; χχ, το---χχὶ. 30; 
ΧΧΙΙ, 21---ΧΧ}, 18 ; ΧΧΙν, 15--ΧΧΥ]. το ; 
ΧΧΥΊΪ. 16---ΧΧΥ,]. 4. 

Αἰϊδηποη 5ῃοι]αὰ αἶσδο Ὀς οΔ]]δὰ ἴο τῆς 
τοδαϊηρβ οἵ Ε, Κπον δ5 (οάσχ 1, υαϊδΔ- 
ὯὩ.5 Οχοῃίθηβιβ, οὗ ἴῃ βἰχίῃ σθηϊυτγ, 
ΨΏΙΟΝ σοηουτα ἢ Ὁ ἴῃ βθνοῖδὶ ἀϊ5- 
Ρυϊεα Ῥαββϑᾶρθϑ, θυῖ Κα ταὶ Μ9., βίδῃᾶς 
Ιονν ἴῃ ἴπ6 δϑιτδτοη οὗὨ οΥΟ5. 

ΤἼα οὐγϑῖνε Μ55. Βυρρὶγ ἀδία 5 γοὶῖ 
τ ἴτοπὶ Ὀεϊηρ ἐχῃδιβδίθα. Ὁζγ ϑογνθῃο, 
οὗ 8}1 ᾿ϊνίηρ δυϊμουι 85 Ὀδβὶ ἱπίοστηθα οἡ 
[ἢ15 ροϊηΐῖ, ἀπά βιηρυϊαῦγ ἔγες ἰτοτὰ ῥτ6- 
ῬΟΞΘΒΘΘΒ:ΟΏ5, ἢδᾶ5 βΡΡΙ εα ὃς ἢ τῃ6 
(ο]]οννηρ 115σὲ οὗ συγοῖνα Μ595. δγιδηρβὰ 
ἸῺ οἶα5565 σαργεβθητηρ ἴΠεῖγ γαϊδίῖνα 1ῃ}- 
Ῥογίδῃςβ. ᾿ 

ΕἸγβὶ οἰαββ. (οά. 13. 21. 61. 127. 40. 
ΑΝ ΟἿ Β--( πὶ. 27 (566 " ΡΙαίῃ [ηῖτο- 
ἀυοστοη,᾽ Ρ. 237), υΘο. ΟΠ ΔΓΥ 12. 

ΘΕΟΟΠΕ οἶαθ5. 1. 27. 20. 36 δηά (δ- 
ἴθηδ. 57 β8θοιηά. τῆδη. 66 τηᾶτρ. 68. 69. 
81. οό. 1οο. 133. 18ο. Α᾿ ΓΟ 

Τῆς σομῃρ]οῖοϑὶ δοοουηΐ οἵ Μ85. δηά 
Δηοθηΐς Δ ειβθίοηθ 15 ρίνθῃ ἴῃ ἴῃ γι 
Ἑαϊοη οὗ Τιβομπεηάοσί 5 “Νονυτὰ Το5- 
ἰΔιπδητιηλ ; δηὰ ἴῃ ϑοινδησγβ " [ητῸ- 
ἀυςσιίοη ἴο [πα σΠεοδὶ βυαγ οἵ τῆς Ν. Τ᾿ 
ΤἼς ϑιῃ δὐἀϊίίοη οὗ ΤΙιβοπεηάοτβ. Ν. Τ. 
ἢδλ5 ο Ῥτσοϊεροζωθπα, δηά 16 να]ις οἵ 
1815. Ιαϑδῖ τϑνϊβίοῃ οἵ 1ῃς ἰθχῖ 15 βου ΟΞ Ὺ 
αἴεοϊεα ὈΥ ἢϊ5 ργογυάϊςσα ἴῃ ἔανουγ οἵ [ἢ 6 
Ο(οάοχ 5:ηδιῖςι5, ψὨϊσἢ ἢθ ἄγοι ἀἰϊἰδοογοῖ- 
εἀ δηὰ ρυ] ϑῆε σῇ ἃ οτοαὶ ἰηῖτο- 
ἀυςοη. Νο ψουΐκ 15 πιοῦο 560] ἴογ 
βιπἀθηῖβ [ἤδη ἴῃς εὐἀϊίοη οὗ (ἢς " Τοχίιϑ 
Ἐδοερίυς᾽ ἢ νᾶτουβ σοδαϊηρβ ψῃϊςῆ 
ἢδ5 Ὀδθη ἰδϊθὶγ ρ Ὀ]Ι5Πη6α ὈΥ ϑοπνθηογ. 

δ12. ΟΝ ΟΚΚΒ ἨΕΙΡΕΌΙ, ΕΟᾺ ΤΗΕ 
ΓΝΤΕΚΡΕΆΕΤΑΤΙΟΝ. 

ΤΠ6 ΤοΔο ΜῈ] ποὶ ὄχροοῖ ἴο ἤπὰ 
ΒΟΙΟ ἃ (11 δοοουηξ οὗ σοχῃσωθῃϊατο5 ΟἿ 



ΤΗΕ ΑΟΤΘ ΟΕ ΤῊΗΕ ΑΡΟΘΤΙΕ5. 

[6 Αοἰβ᾽. Ἐοτ [ἢ6 πιοβῖ ραγτὶ Ὀοιϊῆῃ ἰῃ 
δηοθηῖ δηᾶ ἴῃ τηοάσγῃ {ἰπ|65 [ΠΟΥ ἔοστα 
Ὀυϊ ἃ ρογίοῃ οὗ ρεῆθσαὶ ἜἊχροβιοηβ οὗ 
ἴΠ6 Νεν Τοβίδυηθηῖ; δηα ΒΟΔΙΟΘΙΥ 50 Ρὑτο- 
Τϊηθηΐ ἃ ΡοΥΠΟΏ 45 τϊρῆϊ Ὀ6 ἐχροοϊβά 
οοηδίἀοηηρ ἴῃς δἰηρυϊαῦ ἱπιρογίδηος οὗ 
ἴη6 δεαπηρβ οὗ ἴῃς Βοοῖ ροὴ ἴδε εχ- 
ἴοΓΏ41] δηά ἱηϊογηδὶ 1Π|6 οὗ δα ν ΟΠΠ5- 
τοηάοτῃ. Ατηοηρ [ἢ δηοϊθηῖβ ( Πγγϑοϑίοχηῃ 
βίδηαε ργεοηιηθηῖ ἴῃ [ἢ]15 85 ἴῃ 81} οἴπεσ 
ἀεραγιπηθηΐβ οὗ ΒΙΌ]1ο41] Ἔχορεϑὶθ. Τρ 
ὨοΟΙΏ11165 οἡ ἴπ6 Αοἴβ Ὀεϊοηρ ἴο [πε ἰδοῦ 
Ρᾶγὶ οἵ ἢϊ15 Π|6; [ΠῈ} ψεγα ἀεϊϊνετεά ἴῃ 
ἴπε (πἰγὰ γεϑγ οὗ ἢϊ5 δριβοοραῖα δῖ (οη- 
ΒἴΔΠΠἼΠΟΡΪΈῈ (566 ῦονο, Ρ. 3326, ποῖα 32); 
Δη(, κα οἵμοσ ργοάποϊουβ οὗτπῃδῖ ρεποά, 
86 1655 αἰ! Πρυ 566 ἔοτ νἱβοὺγ δηὰ οἷο- 
αθδηςα ἴΠδη ἴποβ6 οὐἁ θδγ] θοῦ γεϑγβ; Ὀαϊῖ 
ΠΟΥ Ῥγαβϑεηῖ ἴΠ6 58π|6 σομπη!ηδίοη οὗ ἃ 
ἀδνοῦςϊ δηᾶ σγανεγθη 4] ϑρὶγιῖς ἢ Κοδη 
ἀϊξοογητηθηΐῖ, βδουηά υάρτηεηῖ, δηὰ ἃ 
δομυΐηθ ἢίδίοσιοδὶ ἰηβηος ψῃ ἢ Ρῥτα- 
56Γν 5 ἢἰπὶ ἵτοπὶ ρίᾶν δἰσοῦβ ἱηῖο ὙΠΙΊΟΝ 
506 ΠΟΠΒΙἀΘΓΆΌ]6 βοῇοϊαῦς οὗ ΟἿ οὐ 
τἰπα πᾶν Ὀδοη Ὀεϊγαγεά. ΟΠ τγϑοβίοτῃ 
15 (Ο]ονεα οἰοβεὶγ Ὀγ (ὉΠ ευπιοηϊιβ, δηὰ 
οἴμογ Οὐκ οχροϑβίζοῦϑ, ροσοηϑβ οὗ Ποβα 

 Ἰαθοιῦβ ἢᾶνα Ὀδθη ρῥγεβοῖνεὰ ἰῇ [ἢ6 
“(δἴθηδ᾽ οὗ (τσαπιἷεγῆ. 

]εγοὴς 5κἰδηᾶς ἑογεηηοβὶ διηοηρ [,δἰ1η 
σομητηθηϊδίογθ.Ό. [ἴ 15 ἴο δὲ ταρτειθά 
[μαι Αὐρυκίϊης ἀϊὰ ποῖ γίνε τηυοῇ δἴζεη- 
το ἴο [Πϊ5 Βοοκ, οὗ ψῇϊοῇ 6 βᾶγ5 παῖ 
1 νὰ τεδαὰ ῬυΡΠΙΟΙΥ ἴῃ ἴΠ6 σἤυγο 65 δ 
Ἐϑίεγ-ἰἀθ, δηὰ βἰοοα Πρ ἴῃ ρΡΟρυΪΑΓ 
Θ5Ἐ δι ο ἢ. 

ΤῊΘ σομλη ηΔΥ οὗ (Οαὶ]νη  5ῃ6 5 
ἄδορ ἱπίογεδὶ ἴῃ [6 ΒοΟΚ δπά 4 [ι5ῖ 
ΔρΡριξοιδοη οὗ 115 ναϊὰα ; θυϊ Ι 15 
ΒΘ ΠΟΌΒΙΥ δῇδοϊθα ὈΥ ἢϊ5 ἀοοίτπαὶ ῥτγθ- 
Ῥοβϑβθϑβίοῃβ.' [ἴ 15 ἴο Ὀ6 τερτειβα τῃδῖ 

ΤΑ οοτρϊείς ᾿ἰ5ὲ ἰ5 ρίνεηῃ ὈΥ Βίβῃορ ΝΗ ογάβ- 
τ τ, Ρ. 32 ἢ. 

3 ἐ(ρἴοπα ἴῃ Αςοἰα 59. Αροβίοϊοπιπη ;᾿ 1. Α. 
Οταπιοσ, :8238. ὅες ἴε Μοπίϊυμη ],δοϊοτὶ ἴῃ 
ἴηδὶ ννοεῖς. 

8 ὅες ἴῃς ἰτοδίῖϑβες "δ ργαα δε πδίίοης ϑ8η0- 
ἰοσαπι,᾽ 8 4, “᾿ϑοτρία κυηῖ βαεὶ ε)υ5 ἰηϊτἶα, συηῖ- 
τς εὐοοἰεβίαϑίὶοα οεἰο τὶ Ἰεοϊίοης ποι 5ϑίτηδ.᾽" 
ραῖῃ ἰῃ ϑοῦτι. 315, “"Αοἴυβ δροβιοϊοτυτα ᾿ἰθεσ 

εϑὶ 46 σδῆοπεα ϑοσγίρίυσγαμπιμ: ἰδῖα ἱποὶρὶϊ Ἰεσὶ ἃ 
θοπιϊηῖοο Ῥαβοῖα, αἰοιιζ Ἢ σοπϑυοίυάϊης παῦεῖ 
Ἐςο]ε54." ὙΤὨΪ5 ἰδβιϊ ΠΟΥ 15 ναὶ μῖγ, 45 Τοοη- 
ἰγαβϑίεα ψἱτἢ ἰῃς 5ἰαδιεπιεπι οὗ (γγυβοβίουῃ αιοϊεὰ 
δῦονε ἴῃ αὶ 6, Ρ. 236, ρῥσγονίηρ ἴῃ ίδοϊ 1πδῖ, 85 
Ὑ5 ἴῆετα ροϊηϊεὰ ουἵ, (αὶ 5ἰδίειηεηῖϊ ἀρρ]εὰ 
ἙΠΙΕΗ͂Υ Σ ποῖ εχοϊυβίνεὶυ ἴο ἰῆς ρευρὶς οὗ 
(οπείδηςορΙδ. 

4 [ξ οσοιρίεβ δὴ δπηίγα νοϊυπης ἰῃ ΤΒοΙυ οἷς 5 
εὐϊίοη, ὩΘΑΙῪ 500 Ρᾶρεξ. 
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[6 ἱπῆποηςς οὗὨ 5 δΌ᾽]6 δυϊ ῥτοἡάϊοςα 
τοῦ δηα οὗ ἢ]15 (0] σε β ἢδ5 ἰεΐζ ἴσᾶςθ5 
ἷῃ ΟἿ ον δι Πουζοαὰ νϑιβίοη, ὙΠΟ ἢ 
ἀἰβαρρθδγ ἰῇ ἃ σον 566 {8 5]Δ[Ἰ0Ὲ. 
“76 Αςῖ5," ποννεσ, μᾶ5 δὰ ἰἰ5 }}]} 

βῆδλγε οὗ ἴπ6 'ρῆϊ ὙΠΙΟἢ Ὧ45 Ὀδθ τἤσονψῃ 
ὩΡΟΩ ἴῃ6 ἰδῆρυαρα δηὰ ἴπ6 ἰδίου οὗ 
16 Νεν Ταοβίδπγεηϊ ὈΥ̓ τηοάσγῃ ᾿ηνοϑι- 
βαϊϊοηθ ὈοΐΠ ἴῃ Εηρίαπα δηὰ οἡ [6 
Οοπῆπεης. ὍΤηδ ΠΟΙ ηΔΙΥ οὗ ΜογοΣ 
15 σοηβρίοιοι5 ἔογ οδἰπὶ 5ΟΌ Υ ̓υάρτηρηΐ, 
Δηα ον οὔτις] ἀἸδοθγησηθηῖ. 1 ΟσΟΌΡΙ65 
ἃ τῆθδῃ ρἷαςς δίνη 5βρθου δίνα τδιὶοη- 
Δ|15ὺ δηᾶὰ τηδϊηΐθηδηοα οὗ [6 δησιθηῖ 
αι οὗὐ ΟΒηβίοπήάοιῃ ; δπὰ ψἢ ἄυ8 
ΔΙΙονᾶμοΘ ἔογ [6 δὶᾶ5 ἴο ϑβοεδριίοἰβῃι 
ὙΠΊΟἢ ἴο 50 ρτϑδῖ 8η δχίθηϊ ρογνδάδθϑβ [ἢ 6 
᾿τογδίυγο οὗ τὴ6 (οηθπηρηΐῖ, τῇς οἰυάρηϊ 
Μ11 Ἰοαγ τυσῇ ἔτοπιὶ [ἢ|5 Ὑτιῖοῦ δηά 
Οἴποιβ οὗ [ῆ6 584π|6 βοῇοοϊ, οὕ οὗ ὄνϑῆ 
ΤΔΟΤΟ δάναποθα τοπάθηοὶθβ, 45 Καυϊηοί, 
ἈὨς γνεῖῖο, ἢϊς ἰᾶῖο δάϊτοσ Ονοσῦθοκ, δηά 
Εδυβ5. ΤἼΘ πηοβῖ δχίθηβινα σΟΙΩ ΤΠ ΘΠΪΔΣΥ 
ΠΟΙ [45 ἰδίου ἀρρεδιεα ἴῃ (ὐδυπδην 
5 ταὶ ὈὉγ Μ. Βαιτηρατίδθη, ἴῃ ἴἤγεα ρδτγῖβ, 
1852 ; ἰἴ 5 [ΠΟΥΤΟΌΡΉΪΥ βουηά ἴῃ ΡΥ ΠΟΙΡΪΘ6, 
δηὰ ψ6}} ἀδβεσνθς ἴῃ6 Ῥορυ αν ονϊηςρά 
Ὀγ 115 στρ] σδίίοη 1ἢ 1859. ΤῊΣ ἸΔΡοΟυ 5 
οἵ Βίβϑῃορ ΝΥογάϑνογίἢ δηὰ ἤδη ΑἸίοσά 
ΔΓ ἴοο ΨΜ6]] Κηονῃ ἴο πδδα πλοῦ ἤδη ἃ 
Ῥδϑβϑίηρ τείδγεηςς, τ ῃιοἢ τλιβὶ 4150 5. ΠΠῸ6 
ἴοσῦ οἴπεσ ψόογκβ ψττῖθη ἢ 4 5ρβοϊδὶ 
ΥἹΕΝ ἴο ἴῃ6 ψδηΐϊβ οὗ οογίδιη οἱδϑβαϑ οὗ 
ΓΟΔάο6Γ5. 
ΤΠ τοδάοσ, ΠΟΟυΟσ, ὯΟ 6 ϑῖγοβ ἴο 

δία ἃ [ποσουρῃ Κπον)εᾶρε οὗ ἴῃς ρυτ- 
Ῥοτί δηὰ Ὀεαπηρβ οὗ ἴῇ6 Αροϑίοὶ]ϊς ἢ]15- 
ΤΟΙΥ ΜῈ] ποῖ σοηῇηθ ἢ15 δἰϊθητοη ἴο 
ΠΟΙΏΤ ΘΠ ΔΙ65 ΟἹ ἰἢ]5 ρτοαῖ ψοσκ. Τῇ 
ΠΟΠΙΘΙΠΊΡΟΓΔΙΥ ἢἰδίοτγ, ἴῃ6 ἰδηριιάρθ, 
τηδηηθίβ, ἀοοίηδ] δηὰ δἰ ]ο 8] ΡγΠΟΙρΡ] 65 
οὗ τῃ6 σουπίτγιηθη οὗ ἴῃς ΑΡροϑίϊεβ, δηὰ 
οὗ ἴῃς τᾶοθ5 ψιἢ ψῃ]οἢ 81: Γὐὺκα δηὰ ἢϊ5 
ΤΩΒΙΘ ΜΈΓ Ὀγουρῆϊ ἰπῖο σοηϊαςῖ, Μ1]}} 
ἀεπιδηὰ δηά τραυϊα πηοϑῖ σαγεία! βιθαγ. 
Ιῃ (15 6 Ν}}} ὈῈ δϑϑιϑῖδα ὈῪ ψογκβ οὗ 
Το γΚΑΌ]6 δαγηϊηρ δηα νᾶγιθα Ἰηϊογοϑῖ. 
Ετοῖὰ [6 5 Ὑτῖεγβ, 411 δἰίθη, δηα ίοσ 
1ἴΠ6 πηοϑῖ Ρᾶγὶ δηϊαροηϊδῃς ἴο ἴῃ6 (ἘΠ τΓ5- 
κῃ (Δι, 6 ψ11] Ἰθάγ πιο ψνῃϊοἢ ὉΠ] 
ἰδῖεὶγ νὰ δυϊ ᾿ππρογίεοι ] γΥ Κηοννῃ οἵ δἱῖο- 
εῖμεῦ ἀπκηονῃ ἴο ἴῃ6 ρβεπεγα  γ οὗ 
τοδάειβ. Τῆυς Μ. Ῥεγεηρουγρ ἴῃ ἢΪ5 
“Ἡιϊβοιγα ἀθ 1ὰ Ῥαϊθϑίϊηθ ̓  μδ5 ρίνβθη ἃ 
Ἰνεὶγ ἂπὰ (δι {] ρογιγαϊϊαγε οὗ [Π6 σϑ- 
ΡῬΙΓεβεηίδίινος οἵ Ηεῦτεν ορίηϊοξ ἀυ πη 
[88 ψθοὶς ρεγοὰ τουοπεὰ ὑροὴ ἴῃ ἴδ6 
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Νοὸν Τοβϑίδπιθης. [ἰ ἰ5 Ὧὸ 5'10ῃ1 δἀνδη- 
ἴᾶσα ἴο ἢᾶνε (ἢ δηϊασοηϊδίβ οἱ (Πππβίθη- 
ἄοπι Ὀοίοτα 0.5 85 ἴπ8 γ διδπα οἷ οἰθαγὶν 
ἀο!ηεοαῖοά ὈΥῪ 4 ΠΙΡΏΪΥ ουἱειναῖεα δηά 
σογίδι]γ δὴ ὑηρτγο)ιαϊοεαὰ πᾶάρο. [Ιἴ 15 
ΘΡΡΘΟΙΆΙΥ ϑδιβίδοϊουΥ ἴο πᾶ τμᾶῖ ἴῇ8 
ἄδατκ οοἰουτθ ἴῃ Οἢ τμ6 ϑααάιοθδηῃ 
Ῥειδθοιίοια τὰ ἀδριοῖοα ἢ ΟἿΓ τροογαϑ 

Π8Γ6 ποῖα ἤδη ὈογπῈ οὐΐ ὈΥ ἴπ656 Ἰῆνθ5- 
τπιραϊίοης ἀγα δχοϊϑίνεὶγ ἴτοιη Ἐδὃ- 
Ὀιηϊοδλὶ βουγοθϑ. Τῆυ5 ἴοο ἴῃ6 οὐΠΟοι5 
Ῥυθ]Ἰοαίοη οὗ Ηδιθυγρογ, ποῖ γοῖ σοπι- 
ῬΙεῖθα, δητ]οα τλ6 “ Ἀεα]- ΕΠογο]ορθάϊα 
ὰγ ΒΙθ6] πὰ Ταϊπλαά,, οπδῦΌϊθ5 5 ἴο 
ὈΠαοΙβίδηα τΟγα σΟΠΊΡ δἰ Εἰ γ ἴπ6 νἹΘ 5 
δηαὰ [δεϊηρβ οὗ τε ἰεδάφτβ οὗ 7εν 5 ἢ 
ΟΡἰπίοη, τοτα δβρεοιδν οὗ ἴῃς Ρἢδη- 
δὶς ραιῖγ, ψ ἢ πο ἢ [ῃ6 ἩΓΙΓΕΓ 15. 1ἴῃ 
[1651 βυῃραῖηγ. [}ἢ [Π15 ψοῦκ νὰ πὰ 
5 Πρι]α γ ἀϊδμοῖ ὕδοθ5 οἱ (ἰΠηβίϊδη 
ἰηῆιπδηςθ. ὕροῦ βδοὴῆβ οὗ ἴῃξ ρηηοραὶ 
ἘδΌ 5", τορεῖμοῦ νι δρυηάδηϊς ῥτοοίβ 
οὗ {πεῖν ρθηογδὶ ΠοϑΌ Υ ἀπα ρογϑθοιηρ 
Β0ΪΠῖ. Τῆεθα δηὰ οἴμπεσ βουγοθβ ἢδνα 
ΒΌΡΡΙοα Ετηθοῖ Βδηδη ν ἢ ΟΟΡΙΟΙΙ5 
1Ππδιταῖοηβ οὗ Ομ γιϑίδη δηθΠα γ, ΜΒΙΓὮ 
ἢ6 Πᾶ9 υ8664,4, ἴῃ 50Π16 ἰηδίδηςθϑ ψιῆ 
Βἰηριίαῦ ἰᾶςῖ, ἰῇ ἢΪ5 ἰαίοδὶ {γϑαῖϑθ5 οὐ 
1η6 δροβίο!ις ᾶρθ.0.. ΤῈ ἵψοὸ ψοῦκβ οὗ 
Ἡδυκγαῖῃ δηᾶ ϑομῦσογ" οὐ τπ6 σοπῃίεπ)- 
ῬΟΓΑΙῪ Ἀιϑίουυ οὗ ἴῆε Νὸν ᾿Ταβίδιηθηΐῖ 
ὅο ΔΧΥ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἃ ἀδσϑιαθγαΐυση, ψν ΠΙ ἢ 
οὐρῆς ποῖ ἴο Ὀ6 περὶεοῖϊεα Ὀγ Επρ]5ἢ 
50 ΠΟ ΑΓΒ, ῆΟ, ἃ5 νὰ τῇδ ὮΟΡρΘ, Μ}}}} Ὀπηρ 
ἴο τΠ15 βυ]εςῖ, τορεῖμοσ ἢ δαμαὶ ἰθαγη- 
ἴηρ, ἃ ᾿ιδῖϑσ δρργθοϊδίιοη οἵ ἴΠδ τεϊδίϊνα 
θοαγηρα οὗ (μηβθδη δηὰ τὑποἢγιβιίίδῃ 
ἱπῆυεξηςοθθ. [1,βοῃ]ο 5 ψοῦκ οἡ ἴῃ6 δρο- 
᾿βῖο!ς δηὰ ροϑβί-Δροβίο]ις ἂρθ, ἴο ψῃ]οἢ 
τοίοθμος ἢδ5 δἰτεδαγ Ὀθθῇ τηδάθ, 15 σϑ- 

1 Τῆς {{|6 οἵ εγεηρουτρβ νοῦ ἰ5 " Ἐβϑαὶ 
5ΒῸΣ 1 διδίοιτε εἴ ἴὰ σόοργαρῃιες ἀς ἴα Ῥαϊεϑίίης, 
α᾽ ἀρτὲς 165. ΤΠδΙπλβ εἴ 165 δυΐγοϑ δοῦσοθβ ΓΔ Ὁ- 
Ὀἰπιαιεβ.᾽ ΤῊς ἤγβὶ ρατί οἷν πὰβ Ὀδεμ ρῃ}- 
᾿Ιβῆεα, “ ΗΙβιοῖγε ἀε ἴα Ῥδιθβίηῃα ἀερυΐβ Ογτγυβ 
᾽υξκαυ ἃ Αἀτίεη.᾽ 

5 δες [ῃ6 ατίϊοϊες οὐ ἘΠῚΈβεσ δὴ Ηγτοᾶπος, 
ἴῃ 6 Ὁτοιμοτοϊη-ὰνν οὐ ἘδΌΡΙ (σαι) οὶ 11.; ΕἸ188 
Ὀεη ΑΡυ)α, οαἰ]6ἃ Αςἤογ, ἃ παῖδ ΠΘΑΥΪΥ Θαυΐνα- 
Ἰεπὶ ἴο Αροβίαϊε ; οὐ ἴῃ ἢιδῖ δῃὰ ἴῃς βεοοῃὰ 
Οδμλα]εὶ ; ου ]εδάα 11 Ν᾿ αϑὶ, δὰ Κδοῦὶ [ ος ἢ δ- 
Ὥδῃ. Μοτγε ἰγαςεβ οὗ (τ ϑιίδη ἰπἤυσηος ῃδῃ 
ἌΡΡΘΑΓ ἴο δᾶνε Ὀδεὴ ΟΣ ποιϊοοα ν»}}} 6 
Ὀγουρῆὶ ἰο Ἰρῃϊ ΟΥ̓ ΞοΠΟΙΔγβ ἱπογουρὮν σοηνετ- 
δδαηῖ δ} ΒΑΌΡΙΠΙςΑΙ] Ἰεδάθιβ ἴῃ τῆς δτβὶ δῃὰ 
δοοοηὰ οεηίυτσίο65. 

ὃ. ἐ Νριυιδϑίδι η[Π|οἢδ Ζεὶ( ρεβοδίοἴα,᾽ νοη Ὦτσ 
Α. ΗἩδυβγαίῃ, πῃ ἴσος νοϊυτηοϑ: ΙΓ ὨΥΡΟἢ ἀοΥ 
Ὡδαϊος ΔΙ ΠΟ ἤδη Ζοὶ ϑο δ ᾽ νου Ὧζ Ἐπ}1] 
δοβδύχοι, 1874. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

οἰθία ψ τῆ πβεῆι] δηᾶ ναγι οα ̓ πίοστηδθοῃ, 
Δηα 15 ψ δ η ἸΏ ἃ τΠΟΓΟΌΡὮΏΪ ΟΠ βι δ ἢ 
ΒΡΙΠῖ, [ἋΘΟΠΙΟΥ 15 αἷδο τῃ6 δυΐῃοσ οὗ 
1ἴπη6 (οτ ἴΓΥ οὐ ἴῃ6 Αοἰβ ἴῃ [,Δηρε᾽δ. 
“Βιρείνεγκ.᾽ Ὑη6 ροπίοη οὗ Ενναϊά 5 
.“Ἡ!βδίοσυ οὗ ϑγδθὶ ̓  ὨΙΟἢ τείθυβ ἴο [ἢ 5 
ΡΕΠΟοα 15 οὗ στϑαῖ νδ]ιθ, Ἔβρεοῖδ!ν ἴὴ 118 
(τεαϊσηθηΐῖ οὗ ἴπ6 δοι διε πδραῖϊνε οτ- 
Εἰ5Π1. 

Αδονβδ 8]}, [ῆ6 τοδάθσ ψ}}} οοηϑιὶ τ 6 
ΡΠΠΟΙρ4Ὶ ψόοῦκβ οὐ ἴῃς 116 δπὰ νυ ηρ5 
οὗ 81: Ῥδὴὶ νῆϊοῃ ἤᾶνα θθθη ρΡυὈ] 5 ρα 
ΜΠ Π]ὴ τῆ6 ῥγοϑθηῖ σδηζυγΥ οὐ ἴῃς (οη- 
Πηθηϊ δηὰ τη Επρδηά. ὙΤΠεΥ τα νητίεη 
ἴῃ νεῖν αἰδεγοηῖς ἴοημαβ, δηᾶ τεργεβθηΐ 
τηοϑὶ ορροϑίῖα δπᾶὰ δῃϊδροῃιβις ΡΠῃ- 
αἰρὶε5. Τὴε οἱάδγ νης Ὁ Ηδπβεη, 
“}ὲγ Αροβίβὶ Ῥιυ]ὰ5, τον [{π|6 τοδά ἴῃ 
σεπηδηγ᾽, 5 ταιμάγκαῦ]α ἔογ οδγείι }ῦ 
ἀϊρεβιθα ἂπὰ νι 6] }-ογάθγεα ἰηἰοττηδοῃ. 
Ιη τ84ς Εξτάϊπαπά ΟἸ βίαι Βαυὰγ ραῦ- 
5 η6 4 15 νψοῦκ δητ]οα “Ῥδυΐι8 ἀοΓ 
ΑΡροβῖδὶ [651 σῃπβιῖ") ὙὍὴα βεηβδίοη 
ὙΠΟ 1ἴ ρτοάιορα νψνᾶ5 ᾿πημθηθ6. [1 15 
[η6 πηᾶίη βδουγοα ἔτοῖὴ ΨΠΙΟΝ ἴῃς πλοβὶ 
ΒΘΠΟΣ5. ΤΙΞΓΡΓ βθη Δ οῃ5 οὗ [6 Αροϑβ- 
ἴο]ῖς ἀρὲ ἢᾶνα βἴποθ Ὀθθεὴ ἀγάνῃ. ὍὴΠὲ 
Ἰηροησγ, τῃ6 ᾿δαγηϊηρ, ἴῃς Θχαζεῦοδὶ 
ἰ4]6πῖ οὗ 16 νυσιτογ----ῃς σοτΥρδοιι5 οὗ ἃ 
τηοϑῖ ᾿ηβιιεη14] 50 Πῃ00]---αγα ἘΠΙΝΘΙΘΔΙΙΥ͂ 
Τεοοχηϊζεά. ΝΟΥ οδηῃ ἴξ Ὀ6 αυδοιοηρά 
παι ρΡοϊηί5 οὗ δχοβθδαϊηρς ἰπίθγαδὶ μᾶνα 
Ὀεδη εἰϊοϊϊεα 1ῃᾳ τῃ6 σουγθα οὗ ἃ σοῃίτο- 
ΝΕΙΒΥ ὙὙΏΙΟΏ, ἃ5 ἃ πδίιγαὶ ταϑι]ῖ, [83 
Ιβδβιιθα ποῖ ΟἿΪΥΚ ἴῃ ἃ ρεπηδηδηῖ 5αρᾶγᾶ- 
ἴοη Ὀεΐνεεη ἴῃ6 ορροῃεηῖβ δῃηά τῃ8 
ΙΔ ΔΙ Πθῖ5. οἱ ΟΠ βτδη ΡὈγποῖρ]65, δῖ 
ἴῃ ἃ ποῖ 1655 βία Κιης δερδίδίίοη Ὀείνεοη 
(ῃς τερστεβεηϊδίινεβ οὗ [τῇς δοῆοοὶ ἴο 
ψΠΙΟἢ Ε΄. (ἢ. Βαυγ ραν ἴῃς 5ἰγτοηρεβῖ 
ἸΠΊΡΌΪ]βα, δηὰ οὗ ψῃϊοῦ ἢδ τοιμδῖηβ ἴῃ 6 
ΤοοορηϊΖεα Πο6δά. 

ἘπρΙδηὰ 45 ρσοάιυςεα ἴἤγες ουκβ οἡ 
{ἢ15 βυδ]εςῖ, Θαυδ!ν ἔτεα ἕτοση ἴῃς νὰ 
δηἃ ἰητοτῖ 4 0] 6 ϑρθουϊδιοης τ διοῖ 
ἢᾶνε ἀϊδιυγρεὰ οὐὖὐγ σεηδῃ οοπίριη- 
ῬΟΓΑΓΘ5, ΘΔῸ ἢ Ρῥγεϑϑηῇηρ ΟΠδγδοῖ 5. 1ο 5 
οἵ 5Βρ6οἷδ] ᾿πῖεσοϑῖ. ΟὗὨ τἢδβε τῆς δαι]οβῖ 
ἴῃ ὨΙῺΘ 15 ἴπΠαἴ οὗ (οηγθεαᾶγε δηά Ηον- 
800, ἰῇ ὙΠΟ ἴῸΓ ἴῃς ἤσθί π6 Ἔν ΓῪ 

Δ ΤΊ ἰς ποῖ δνεὴ ποιϊοοὰ ἱπ ἴῃς “ΤΑΡΕΙ]ς᾿ οἵ 
Ἡετνὶρ ; 566 Ρ. 44 ψῆετε Η. ρῖνεβ ἃ [ἰσὶ οἵ 
Ἐχερείσεδςε ἰομμεί ίος ἴῇεὲ Αοἰς οἵ ἴδ6 
ἈΡοϑβιί] 65. 
,. 5 Τῇΐδ ποτ ἀενοϊορεὰ νίοννβ υυῃ]ς ἢ ἰἢς δυίῃοΣ 
δὰ ἢτϑὶ δἀναποδὰ ἴῃ δὴ αἰίςϊα “ Ου ἴδε οὐ]εςῖ 
δηα οσοδϑίοη οὗ τὰς ΕΡίβε]ς ἴο (6 Ἐοχιδηβ, ρυὺ- 
᾿Ι5ῃεά ἰῃ τῆς “Τυλίηρος Ζειιϑο δι, 1836. 
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δρΟοΐο5 οὐὗἨ δοο}ββῦ]6 1Ππ|8ϊταῖίοῃ ΞΡ οα 
ὉΥ Διο πεοϊορίϑῖβ, ἢϊϑι τ δη5, {τᾶνς] 165, 
ψ85 Ἑ(ΟἸἸοοϊοα δηα ῥγθβθηςεα ἴῃ ἃ ῬΟρΡυ ΑΓ 
δηὰ ποδὶ διἰίγαοῖναες ίοπῃ ἴὸ Ἐπρ]5ἢ 
τοδάριβ. ἴῃ 1874 ἃ ΨΟΥΚ 5 1] Γ ἴῃ [ΌΥΤῚ, 
Θπτ6α ἴ[μΠ6 1,6 δηὰ ΕΡΙ51165 οὗ ὅι Ρδυ], 
ΜΔ5 ΡΟ] 5η6ἃ ὉγΥ Τ. ,ονϊη᾽, ποῖ 1685 
ΤΟΙ ΔΙΚΔΌΪΟ ἔοσ οοριουβηθ58 οὗ 1ἰηἰοιτηδ- 
ἴοπ, δηδ ὄν ΠΟΤ σειηδικα Ὁ] 6 [ῸΣ 
ΔΟΟΊΓΔΟΥ δΔηα ΠΟΙ Ρ]εΐθηθθθ. ὙΠῸ ψοΥΚ 
οὗ Ὦτν Βδιταγ, ρυ 5 η θα 5'ποθ ΟἿ σοτὰ- 
ΤῊΘΠΙΑΙΥ μὰ ὈΠηϊρα δηὰ ψἢ11|6 (ἢ]5 
Ιπιτοάδυοίοη νὰᾶβ ῥϑϑϑὶηρ τουρ [ἢ 6 
655, ΔΡΡΦΙΘΏΓΥ ἢ85 4}} [ῃ6 σἤαγδοῖο- 

5115 οὗ [6 δυυιῖμοιβ “ [16 οὗ (ἢ πδϑῖ, δὰ 
Ὀϊά5 (Δἷγ ἴο γῖναὶ 135 ρορυ ΑΓ. 
ὙΠ δπ οὔσδ ΠΊΟΓΘ γὸ ἴυχη ΟἿΓ [Πουρἢ 5 

ἴο ἴῃ Ἰαδοιτβ οὗ (οπιηθηῖαὶ βοΐ, 6 
οδηῃοῖ [81] το Ὀ6 βίστιιοκ ΌΥ τῃ6 5ἰησυΐαῦ 
σοηϊταϑὶ ργοϑοηΐϊθα ὈΥ ἴποϑδα ψὯοΟ ἢᾶνα 
ἄθαϊε στῇ 115, δηὰ ᾿ηἀδθα 411] ρογίοηβ 
οὗ τη6 Νὲν Ταβίατηθης νπῖ ἴἢ6 Ἔχοαρ- 
ἴοῃ οὗ ίουγ ΕΡΙ51165, ἰῇ ἃ σδριίοι5 δηά 
ΘΟΘΡΌΟΔΙ 5ρὶπῖ, δῃὰ ΌὉγ ἴποβα ῆΟ τεΐδιη 
ταὶ τονούοηοα ἔοσ ΗοΪγ ϑοπρίυσα ΠΟ ἢ 
γγ85 ΓΟΥΠΊΕΤΙΥ οἰαἰτηοα ὈΥ {ΠΕΙΓ ἐογείδι ΠΣ 5 
οὗ τ[ῃ6 ἈἘροίοστηδιίίοη 85 {ΠΕΣ πηοβὶ 415- 
Πηοῦνα οπαιδοίοπϑῖο. ΤῊ ἐΟΓΠΊΘΥ ἢᾶνα 
Ῥιοάιιοοεδ ψοῦκϑ ἴῃ δρυηάδηςς τους ϊηρ 
ΟἹ ΘΥΘΙῪ ῥΡοϊπὶ οὗ ᾿ἰδηριιαρε, ἀοοίηο, 
ἨὨΙβογιοδὶ ἔδοῖ, Θοοἰ 65᾽αϑίοα] οὐρδηϊζαίίοη, 
Δα ἰοτὴβ οὗ ὙΟΣΒΏΙΡ ἴῃ ἴ[Π6 Αροβίοϊϊς 
ἃρο. ἼΠΕΥ ἤᾶνα ϑῆθνη ΟΟΓΔΙΪΥ ΠΟ 
ἀφἤοΙΘΠΟΥ 1ῃ ἰδαγηϊης οὐ ΚΘ  η655 οὗ οὈ- 
βεινδίίοῃ, δπὰ ᾿ηδίανεσ εἶδα ΤΔΥ ὃς [6 
τοὶ οὗ [Π6ὶγ Ἰοηρ δηά Ἰαροποιβ Ἰηναϑ5ι- 
ξαϊϊοηβ, ΠῚ μάνα παοιθίθαϊν ἀοης 
Πυοἢ ἰονατάς ἀὐνδκοηίηρ 5ρ γι ῖ5. ὙΠΙΟἢ 
βεαπηθα ἰῃ ἀδηρογ οὗ βυ δι άϊηρ ἱπῖο ἃ 
βῖαϊα οὗ τογρι ἃ ἱπάϊδεγεποθ, δηα Καοορίης 
ἴηε διδητοη οὗ βεουϊδγβδῖ χε ὕροὴ 
ῬΙΟΙΕΠῚ5 πα Ρεϑιβοηβ ΜΏΪΟΝ σδη ΠΑΙΑΪΥ 
Ὧδε Πσοπιεπιρ᾽αιθα οἰοβοὶνγ πιτπουΐζ ταϊβηρ 
ἴῃ)6 τηϊηα [ηἴο ἸοίΠΘΓ δηα ΠΟΌΪΟΓ δε] 65 οὗ 
ποιρῆς. Βυῖ οἠς τὨϊηρ ἴΠΕΥ ἤᾶνε ποῖ 
ἄοπε ; [ΠΟΥ Πᾶνα βοβίοοὶν δἰϊεπιρίθα 1. 
ΤΉΏΘΥ ἤᾶνα ποῖ δρρ δα τῃ6 οχοζεῦοδὶ 
ἰηϑίηοῖ ΜΠ] Οἢ τὴ οὗ [Π6πὶ υπαυοϑιοη- 
ΔΟΌΪΥ Ροββ655, δηἃ σῇ] ἢ [ΠῈΥ ἤᾶνο ΤΉΔΩ]- 
[εβιθα ἴῃ [ἢ ἀἰϊδοιιβδίοῃ οὗ ρογίοπς οὗ 
ΘοΟΠρίυτζα, ἴο ἴῃ6 εἰυοιάδτοη οὗ [6 πιοϑῖ 

1 ΤΉς Ἰεατηδὰ δυΐῃοτ οἵ [ἢ τηοϑὶ ναϊ παῦε νοῦ 
οὐ ἴΐε (ΠΣΟΠΟΙΟΡΥ οὗ {πΠ6 Νεν Τεϑίαπιεηϊ νν ὨἸ ἢ 
[45 Ὀεδη ρυ] 5ηεα πεῖς οσ οὐ ἴπε (ομπίϊποηῖ, 
(6 “ αϑίὶ ϑαογί, 4 ννοσῖκ νης ἢ ρῖνεβ 4}1 ἴΠῸ 
οτίρίῃαὶ ἀοοσιπιοηῖς οα νυ ὶοἢ ἴῃς ἩΓΕ Υ᾽5 σΟΠ- 
οἰυδίοπβ ἃ ὑαβεά, [8 δπαῃ]ησ ἴπΠ6 τεδάοσ 
ἴο ίοπτῷ ἂῃ ἱπάἀερεπάοηϊ Ἰυπάρτηςηϊ. 
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᾿Ἰηρογίδηξ θοΟΚ5. ὙΠοΙσγ οσκ δας Ὀδοη, 
δηα ςοηζηιϊαες ἴο Ὀ6, 41} Ὀυ ἜΧΟΙ υβίνε Υ 
ἀεδισυσῦνε. Εδοὴ ρτεαῖ ρδϑιβοῆδαβρα ἴὸ 
ψΏοτΩ ΟΠγϑιθμάοιῃ οὐγε5 δ]Ϊ 115 ὉοποθΡ- 
τἰοη5 οὗ (6. ϑανίουγβ ρείβοῃ, οὗ Ηϊς 
ΟΥ̓ ὍΟΙΚΒ δηᾶ βαγίηρο, δηὰ οὗ τῃ6 
ῬΠΏΟΙΡ 65 δηά δοῖβ οἵ Ηἰ5 ἐο]ουγοσβ, ἢδ5 
Ὀδθη τὰς οὐ]εοῖ οὗ ρογηδοίοιβ δἰΐδοῖκϑ, 
δηὰ 5ορἢ 5.104] πλϊδγεργοθθηΐδιίίοηβ. ΕδΟὴ 
οὗ ἴῃ6Ὲ Αροβιϊεβ' μᾶ5 βιβεγεά ἴῃ τῆς 
Θϑηγηδίίοη οὗ 41} ψνῇῆῇο πᾶν Ῥθθῃ ἰη- 
Βιεοηοοα ὉΥ ἴποβα ταἰβγεργεϑθης δι η5, 
δὰ [185 ἰὴ δχαοῖ Ῥιορογίοῃ ἴο 1ῃ6 
δχίθηϊ ἰη νη σῇ δδοῇ οὗ τπδῈπὶ ἢδ5 γερτο- 
ἀιςροα τῃ6 ομαγαοίθβες ἔδαΐιγαθ οὗ ἢ5 
Μαβίθσ, οΟὐΓ᾽δοσουῃρ ϑηῃθα τπ6 ποτὶς ἱτη- 
ΡῬοβεὰ ὕὑροῦὴ ἤ 85 ἃ ἴουπάοσ δηά 
δονεγηοσ οὗ τη6 Οῃυγοῆ. ὍΤῆδ οομρ]δἰπὲ 
οὗ ἃ βεπογαὶ δηά στηοϑβὶ βεγίοιιβ [4] ΠἸηρ ο 
ἴῃ ἴῃ6 οὔῦςδὶ δηά δχορεῖιοαὶ ἀδερατγί- 
Πηδηἴ5. οἱ τπεϑοϊορίςδὶ ᾿Ἰογαῖιγα, ἢ ὨΙΟἢ 
ΟΟΙΏΔΩΥ πα διίδιηθὰ ἃ τηοβὶ ἀἰϊβιη- 
συϊθηδα 17 ποῖ ἴῃς ἐογοσηοβῖ ρ͵δοθ, ἢδ5 
ἰατεὶγ τηδάδ [1561 Ὠδαγά ἴῃ τπαΐ σου ΤΥ. 
1 15 ἃ Ῥδίρδθ]ς ίδεϊ ἴῃ νῃδίενοῦ ἢ85 
Ὀδεη ἄοπα οὗ δῖα Ἔνθ ἔοσ ἴῃ6 σεν ϑο 
οὗ τῆς τεχὶ οὗ τῇς Νεν Ταοβίδπηθηῖ, Ὀα 
ΤΆΟΓΘ ἜϑρΘΟ ΑΙ Ϊγ ἕο [ἢ ᾿ητεγρτγείϊατοη οὗ 
τὴῆ6. Οοβρεῖϑ, τῆς Αοῖβ, δπὰ ἴῃς ἘΡί3:165, 
ἣὰ5 ὈδΘὴ ἀἄοπα ΟΥ̓ 50Π0] 45 ΨηῸ νΔΓῪ 
Εχοθθαϊηρὶν ἴῃ {ΠΕῚΓ {[Πθο]ορίοδὶ ροϑιτοη, 
Ρυῖϊ Ὑη0 οη6 δηά 4} γερυἀϊαῖθ τἴΠ6 περᾶ- 
εἶνε δηᾶά ἀεβιγιοῖνα οὔ ς5πὶ οὗ ΒδιΓ 
δΔηα 15 (οἸοννοσβ. [{ νουἹὰ ᾿παθθα Ὀ6 
βίσαηρο γ6ΓΟ 1ἴ Οἴποσινθ6. ΝῸ ροτιηδηθηϊ 
ἰηΐογαβξ σδῇ διίδοἢ ἴο νυ πρ5 ΠΟΙ ΡΟΒΕα, 
85 50ηΊ6 Οσιήδῃ οσῖοβ μοΙα, οὗ ἰγαρτηεη- 
[ΔΤῪ Δηἃ υἱΓ6Υ]Ὺ πηττισινουῃγ ἀοοσυπηθηῖ8, 
ςοἸ]οεϊοά, ταυτ]αῖοά, δηα Ἰηϊογροϊαϊθα ὈΥ̓ 
ὈΠΚηονῃ δηα ρῥγο)αϊσεα σοΟΠΊΡΙ 6 ΓΒ, 501- 
τΟΡ. Ιου ϑν ᾿πισοάιυσοσα δηα ᾿ησδυΟἸ5}Ὁ 
δαοριεοα, ὅϑιοῖ ἰηϊοτεδῖ 85 5[1}} δχιϑίβ 
ταδὶ ποοας Ὀ6 οὗ ἃ [ΘΙ ΡΟΓΆΤΥ δηα οοῃ- 
ἰΓΟν ΓΒ 14] Τμαγδοῖοσ; ϑυηςοϊθηῖ, ἃ ΤΑΥ͂ 
Ὀ6, ἴο ρῥγυοάυος ἃ 561165 οὗ ὈΙΤΟΣ ἀγί]ο] 68 

1 ΤῊϊς ἀρρ 65 ποτα Ἔϑροςοῖδ!}Υ ἴο (ἢ δοοουηῖβ 
οὗ 81 Ρεῖογ, 81 ]οῇη δηὰ 81 7ᾶπ|65, ἡ ΠΊΟ ἢ. να 
είς ραϊῃίμ] ἴσας ἰη ἴἢ6 σι ηρπ οὐ δυΐδουβ ἢοϊ 
ννδηϊηρ ἰπ δρι γυ4] αἀἰδοεγηπιεηῖ; Ὀυΐ ἰΐ ἰ5 ἃ 
ΡΙΙςΔΌ]6 ἴο ἃ ΥΕΙῪ ρστεαὶ Ἔχίθηϊ ἴο δῖ Ῥϑυὶ, τῇς 
βρεοίδὶ οὐ]εςΐ οἱ τῆεΐγ οπε-ϑ δα ϑησοτῃ!ΠΊ5. 
Πεγα οδὴ 6 πο ἀουδὶ (παῖ ἴδε ἀατὶς οο]ουτδ ἰῃ 

ὙΠ οἢ τπαὶ ΑΡοβι]ς 15 ἀδϑογεα ἴῃ Ἐδηδη᾽ 5 νγοσὶς 
ἃτε ΤΠ οΗν ἀοτνοά ἔτοπὶ ἴῃς πττῆρβ ἰῃ ψὩΪ ἢ 
Βδυτ, δπὰ οἱμοσ (σεπδη σαὶ οῃ δ] 58, τεργοβοηῖ 
ἷπι ἃ5 (6 τίνϑὶ] δπὰ δηϊδσοηϊδὶ οὗ ἴπ6 οἱάδσ 
ἈΡοβεῖεβ, απὰ ἃς δοιυαϊθη ΌΥ εεϊϊηρβ ΒΊΟΝ ἀΓδ 
σἰατιρῚΥ ἱποοηδβίϑίθηι ἢ ἔπε 5ρίτίϊ οὗ οὐ τὰ 
πιεῖν. 



«κ᾿τὔὸὐ ἱἹΝΤΕΟΌΌΓΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΗΕ ΑΟΤΘ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΘΤΙΕΘ. 

ἴῃ Ῥετιοάϊςα]5 ἀενοϊεα το [Π6 Ῥτορασδίοη 
οἵ βοδρίϊοδὶ οὐ δνονθαϊγ ΔηΠ ΟΠ 5ΠΔ 
ῬΓΠΟΙΡρ 65 ; οὐ ψοῦκβ ἴῃ ΠΙΟΣ [Π6 Ρπη- 
οἾρ]65 οὗ περδίῖνε σ1ς15Πὶ ἀγα πιδι δι ηδα 
δηὰ ἀονεϊορεα ; Ὀιΐῖ ΠσΕΓΔΙΥ ποῖ 518}6[:- 
εἰδηΐ ἴο ῥγοάιος οαγεῆι], σοτηρίεῖς, δηά 
Βοδυοῃηῦ ἱηνεσθραϊοηβ ᾿ηῖο ἴῃ 6 σἤδγδο- 
ἴοσ, Ὀδδυηρ5, βῖυ]6, δΔηα Πιβίοῦοδὶ ᾿τηροτὶ 
οὗ βιυοἢ 4 ΒοΟΟΚ δ5 [παῖ ἴο ψῃϊοἢ ΟΥΥ 
αἰτοπίϊοη 15 ποῦν ἀϊγοοῖεα, ϑυς ἢ ἱπνοϑ- 
ξβαϊίοηβ ἀεῃηδηά ποῖ ᾿ἰηἀδεα ἃ ὈΪ πᾶ ἐδιτἢ, 
ΟΓ ἃ ΨΟΠΟ͵ΑΙ δοαυϊδβδοθηςα ἴῃ (δα! οη 4] 
ἱπιογργοίδιοη8, ΟΥἡ ἃ ἀείεστηϊπδοη ἴο 
ὉΤηρ 41] Ξἰδιεηθ 5 Ἰηῖο δοσοσάδησε ψ ἢ 
Ῥγεοοποαινθα νίαν Ποννονοσ δουηᾶὰ δηά 
ἴπι6, Ὀυϊ ἃ σοῃνΙοϊοη ἴπδῖ [6 διυάδης 
Πᾶς Ὀείοτε ἢ ἃ {π|6 δηᾶ [81{Π 1] τα- 
οογάεσ οὗ Ἔσνεηῖβ Κηοόνῃ ἴ0 ἢΪπὶ ἔγοπὴ ῬΡῈεῚ- 
5008] ΟὈδεγνδίίοη ΟἹ ἔτοπὶ ἴῃ [65 ἘἸΠΊΟΗΥ 
οὗ Γ[ΠποτουὮΥ σοηβοϊ ητοι18 ᾿πίουτηδηΐβ, 
οΟδοΥ ἀροηῖϊβ ἴῃ ἴῃ δνθηΐβ ψῃϊοῆ ἢς 
ὩΔΙΤΑΙΘΒ ; ἰῃ [ἢ]15 ὑσεϑθηΐῖ οδϑ6 ἃ ὥδῃ 0 

ΌΥ ΘΑΥγ ἰγαϊπιηρ τγὰ5 γνγ 611} διε ἴο οοπι- 
Ῥτεπεηα τῃ6 Ὀεδγηρϑ οὗ [Π6 ἸΣδησΔΟΠΟὨ5, 
ΔΠ4 ἴο ἀρριδοϊδῖα [ῃ6 Ἵσμδγδοίογβ, ψὩ ἢ 
Ὧθ6 ἀδθοπροβ; ΨΠὴῸ γγ)ϑ 5 Ὠρ!Ϊ]ΑΙΪΥ ἔτθα 
ἔτοτὴ παιίοηδὲ Ῥγεροββοβϑϑίοηςβ, δηά {1]} οὗ 
ΒΥΓΊΡΑΙΏΥ ἢ 41} σεῆδγοιι5 δηα βριτιτιδὶ 
δῃηοϊοη5. ϑυοῇ νγὰ5 ἴῃ6 τδῃ ἴο σἤοτα 
[6 υῃράγδ] θα ἀϊσιϊποῖου Ῥγὰ5 νοιοὶ- 
βαίεα, ἴῃδι ἢ 6---ἰ 6 ΟἿΪΥ Οσπεΐς τΠσουρἢ 
ὙΠΟΠῚ ΔΗΥ Ροσίίοη οὗ ἴδε (μηκίδη τενθ- 
Ἰλίίοη νψγᾶ5 σοτϊωσηιηϊοδίεα ἴο [6 ΟΒυτοῖ 
-ϑῃρου]ὰ Ὀ6 ᾿πἰγιβῖθα ἢ ἃ τεοογὰ οὗ 
οὐγ 1,οτάνς ᾿ἰΐδ, γῃϊοἢ ὈΘρΊΠ5. δαγοῦ (ὮΔΏ 
ΔΏΥ ΟἴΠΕΙ Ενδηρο σι 5, δηα 15 (1}} οὐ ἀ15- 
ΟΟΥ565 δηα δοῖβ οὗ ἄεδρεβῖ δηὰ τηοβῖ 
τουοῃηρ᾽ σἰσηϊδοδηςε, 45 ψγ6}} ἃ5 τιτῆ τὴ 6 
ΟἿΪΥ οχίδηϊς δοοουηΐῖ οὗ ἴῃ ἰουπάδιοι 
δηὰ δχίθηβίοη οὗ ἴη6 Οδυτγοῖ, ἴῃ6 σοι;- 
Ρἰεῖς δοσοῃ)ρ] ]5ητηθηϊ οὗ ἢ15 Μαϑβῖθε᾽β ἰαϑὶ 
οἤάγρο ἴο ἴῃς Αροϑβιῖεβ8--- Ἔνθ 81 Πυκ6, (ἢ 6 
Οεητ]6 Ρῥἤγϑίοιδη, ἴῃ6 ““ Ὀεϊονοὰ " σομ- 
ΡΔΏΪΟΩ δηά (δ ἢ] (ΟἸ]οννεσ οἵ δ8ὲ Ραυ}. 



ΟΕ ΤΗΣ - 

ΑΓ5 ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΘΤΙ.Ε5. 

ΟΗΑΡΤῈΒ 1. 
τ Ολγίσί, δνεβαγίμρ ἀΐς ἀῤοιίζες ἐο ἐλ δελοζαά- 
ἐπ 97 λ[ἔἐικ ἀφεερσίονε, ραίλεγείλ “λένε ἐσσί κεν 
ἑκίο ἐλε πιορρεί Οὐυεί, εογωπαρπάοίλ ἑλέηε 10 
ἡὐ ἦν εγσαίενε ἐλε περ ἐρερ στο» 97 λέ 

οἷν Οἡλοσί, ῥνονεΐεείλ αὐἴεῦ απο ααγ- 9 τερεαὶ 
ἐ]: ὃν υἱγέμε πτσλένγεο ἐλεν τλομέαί ὁὲ τοίῖξ- 
νη ς ρΐο ἀΐφε, ευες ἐο 4“1ἀ4ς τεἰν!οεΐ ῥαγίς οὗ 
ἐλε εαγίἦ. 9 Α3εν' ἀὲς ατερρεείονε λὲν αγό 
εὐαγνιεα ὧν ἔποο απ σεῖς ὁ ἀεβαγί, ανπα ἐο «εἴ 
ἑλεῖν »εἱμαῖς ὠῤορε τὲ σεοομα ἐρρεέμρ. 1κ1 

7 λεν αἀεεογάΐρρὶν γείμγι, αμα, σίσέρρ᾽ ἐλεν»»» 
σείυες 9 ῥγαγεν, ελοοσε δήαϊλίας ἀῤοσίϊε ἐμ 
τάς βίαι οΓ ὅμαίας. 
Ὅ δ: ἔογπλεγ ἔγεδῖϊβε ἤανς 1 πγδάς, 

Ο ΤἸ Βεορμ!υ5, οὗ 411 τας [6818 
Ὀερᾶπη ὈοΙἢ ἴο ἀο πὰ ἴεδςῇ, 

2 ὕὕπε!] τς ἀδγ 'π Ὡς ἢ ἣς ννγᾶ8 
ὭΚΕΠ ὑρ, δἴογ τῃλὲ ἢς τῆγουρῃ τῆς 
ΗΟΙΪΥ Οπμοβθὲ παλὰ ρίνεπ Ἴοπιπιαπά- . 

ἸΝΒΟΚΙΡΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΉΕΟΡΗΙ,08. 

ΟῊΗΑΡ. 1. 1. Τρ ονριογ) ΤῊΐβ Ὀορίπηΐην, 
δῖοι [85 ἃ οσυποιυβ νογυαΐὶ σοϊποίάθηςς ἢ 
(δδὶ οἵ ῬΠΠοἾ5 Τγοδίϊϑο, " Ουοα οπλπὶβ ργοῦιι5 
Ἰθοτ,᾽ 8 πγχοσῖ ἱπιϊπηδίοῖΥ οοπποςοίοαὰ νυν ἢ. τἢς 
οἰοβθο οὗ ἴδε Ἐνδηροὶϊίοςδὶ Ναγγαῖϊνο, νἱζ' ἴῃ 
Αϑοδηβίοῃ, οὗ νυλὶοἢ ννὸ ἧλνὸ ἃ Ποὺ Δπὰ τοῦς 
ἀείαϊϊεὰ δοσουηΐ πεῖα ἰδ ἰπ ΠΥ οὗ ἴπὸ 
Ἐνδηρε ἰσῖβ. 
ἐγεα 6] ἈΔΙΠοΥῦ, Ὡδσσδοῖγο, ΟΥ̓ ΣΘ]8- 

Ἐ1οπ. (Ἰγγϑβοβίοπι ἰννίοθ ποία (5 ἀσβίψπα- 
ἔἴίοη ἔογ ἴῃς (ὐοθροεὶ δοςογάϊηρ ἴο δὲ: υΚῸ6 85 

τηοάοϑί, 
Τδεοῤῥιϊ. 566 ἴδε ποῖο οη 81 16 ἱ. 4. 

Νοῖ δῃ ἰάθαδὶ ρεΐβοῃ ὑν] ἢ ἃ πᾶπιὸ ὀχργοϑϑῖνο οὗ 
ἢ15 γε σίου σπαγασίοσ, Ὑπδῖ πγυσὶ ἤᾶνο Ὀδθη 
Ῥῥέοίδειων. Ορ.  Τίπ). ᾿1ϊ. 4, δηὰ Ῥἢ]ο 5 
δι ΠΙΠΊΔΤΥ οὗἁ ἢ15 δοσουηΐ οὗ Μοβϑεβ: μετ᾽ ὁλί- 
γῶν ἄλλων φιλόθεος καὶ Θεοφιλής. ῬΓΟΡΔΟΪΥ 
ἃ Οεηῖῖο  ὐλδϑαν, ποῖ τοϑιθηὶ ἴῃ ἴδ ΗΟΪΥ 
[,ἀπὰ, οὐ ἢ ςουϊά ποῖ ἢᾶνε πεοάδὰ {ΠπῸ πλΔΠΥ 
ὀχρ δηδίϊοηβ οὗ ρίδοθϑ δὰ υϑᾶροβ. Ηθ ἰς βαϊὰ 
ΌΥ ὙΒεορηγϊαςξ ἰο πᾶν Ὀθεη οὐἨ βϑηδίοσίαδὶ 
τα: δηὰ ἔπε {Π|6 ρτοῆχοὰ ἴπ ἴπ6 οροηΐης οὗ 
ἴδ Οὐσοβρεὶ π858 Ὀδοη τπουρῆϊ ἴο ᾿πιΡῚῪ παῖ ΒΘ 
48 ἃ ὈΓΟΥΙΠςΔ] ρσονόγιοσ. Ορ. χχίϊ. 26, 
Χχῖν. 3. ΤΟ δα ιγοβο ἤόῖὸ ἰ5 1655 σοτοπιοηΐοι! 5 
(πδη ἐπ ἔπε ορεηΐϊηρ οὗἁ ἴθ Οοβρεῖ, ἱπάϊςδιϊης 
1Πδὲ, ἰῃ {πὸ ἰηΐογναὶι, 88 {ἃὐκο᾽5 ἐΠοηά5ῃ: νυ ἱἢ 
ἢϊπὶ δα ὈδΟΟΠΊΘ πλοῖδ ἱπιϊπ|δῖο. 

αἱ! 4041] Νοῖ ἴο δε υπάετϑίοοα [ΠοΓα] γ: 
411 [Πδ νυᾶ8 πιοϑὲ ἱπιροτγίδηϊ, 411 ἰἢδί ννὰβ τὸ - 
υἱφῖῖο ἔῸγ 16 ᾿ποισγιιςίίοη οὗὐὨἨ ἁ ἅ ςαϊοσμυπιοη. 
Ρ. Αὐυχυπκῖϊη, ὁ οηπ. Ενδηρ.ἦ ν. 8. ΟΥ̓δ6 

ἤγϑὶ {ΠΙΓΥ γεατβ, δεν [ἢ6 ᾿πέϑηςγ, {πὸ 5:1 πα 
ἴῃ τῆς μὸν δα οἵ [πὸ ἀοείοτξ 5 [ἢ ΟἹΪΥ ονεπῖ τὸ- 
οογάοά. Τα υπίνεγϑαὶ κἰδίεσηεπὶ οὗ δῖ [οδη 
ΧΥ. ὡς ἰδ ᾿ἰπη! οὐ ὉΥ χΥὶ. 12. 

ὅρχον δοίδ 9 ἐο αν ἐεαε) ἀϊᾶὰ δϑᾶ 

τδυκδῖ, νἱΠπουΐ ΔΩΥ ΟΡ ἢ 4515 οἡ δεσαη, 848 ἴξ 
τ πηρ δὰ ἃ ςοηίγαϑὲ Ὀεΐνγοθη (ἢ τ σι᾽5 σοσῖ οἡ 
οαγτἢ δηὰ ἴῃ ποᾶνθῃ., Α ΨΟΣῪ ᾿οϊηποη 1ϊο- 
τηδῖὶς ὀχργοβϑίοη; Φ. 3. παρεκάλεσαν, ΝΜαϊϊ, 
ΥἹ]]. 34 -- ἤρξαντο παρακαλεῖν, Μίατκν. 1η. Ορ. 
Μαῖι. χί. η: Μαῖῖκ νἱ. 2, χὶϊ. ς; Γὰκς με, 8, 
χὶ. 29, ΧΙ. 2ς, ΧΙΝ. 9, 29; [οὔ ΧΙ. ς, 12] 
πὰ Οδη. ἱἰϊ. 3, ἰπΠΧΧ. [6505 νγᾶ8 ἃ Ῥτο- 
Ῥμεῖ πα ΠΕ ἴῃ ἀοοὰ δηὰ ννογὰ : ἂπὰ ἴο ἴδ 
Πηῖγαςῖο5 δηὰ ἰηβίγιοι οηβ Ὀγονυ ου 5] Υ τεοογά θα 
ἃ βυρρίεπηεηῖ ἰ5 ἢογὸ ξίνθῃ ἴῃ ἃ 96.165 σνγουρῆϊ 
δηὰ ἀεἰϊνογοὰ ὈΥ Η!5 σμοβθῃ [Ὁ]]οὐνεῖβ. 

ΤῊΕ ΕΓΈΝΕΝ ΑΚΕ ῬΚΕΡΑΚΕῺ ἘΟΚ ΤῊ 
ὈΕΡΑΚΥΟΚΕ ΟΣ ΤΗΕΙΚ [ΟΚΡ. 

ῶ. Ἰαξεπ ω9}] ὙὙΠ15 τοίδσγοηςθ ἴο ἴδ οἷοϑα 
οὔ δι Πωυκο5 (ὐοθρεῖ ἰ5 εὐ ρμαῖις, ἴη6 Αϑοθηβίοῃ 
θείης ὈάγΟΙγ ποῖίςοὰ ὉῪ δὲ Μαζγκ, δῃά ποὶ δὶ 
411 Ὁγ 81 Μαίίπενν ἀπά δῖ Ϊοῆη. ΤῸ ὑτίεξ εἷ- 
Ἰρεϊς] ὀχργεϑϑίοη σῆοννβ ἤονν ἔπ] Ζοὰ (ἢ 
πιὶπά οὗ {πὸ ἀϊδοῖρ᾽ε5 μβδὰ Ὀδθοη ἴο ἴδε ννἱ ἢ- 
ἀγανναὶ οἵ τποῖς Μαβίογ. σ Τιπι. 11. σό. [ἢ 
{π6 ϑεσγνῖίςο Βοοῖκϑβ οὗ ἴῃς Ἐδϑίοσῃ ΟἸδισγοῆ ἡ 
᾿Αναληψία ἰ8 υϑοὰ ἔογ ἴῃς Ἐσδίϊνα! οὗ ἴδε 4.5» 
σδηβίοῃ. 

ἐδγοισῦ 1δὲ Ἡοῖν Οδο} Ουτγ Α. Υ'΄. [0]- 
Ἰονοά ἴῃς ΜΝυϊγαίο δπὰ (ἢγγϑοβίοιη, δηὰ 
1η1|5 οοποίτγιυςτοη ἰδ ϑδυρροιίοά ὉὈΥ χὶ. 28, 
Χχὶ. 4; Μαῖίϊ. χὶ!. χ,ὅ; Ηδῦ, ἰχ. 14. Ογπὶ 
ΑἸοχ. ἃπά Αὐυχζυκίπ, ἰῃ δεσςογάδποθ νυ] ἢ ἴῃς 
Οτοπία] ψογϑίοηβ, ὑπ ογϑιοοα τὐδορε Ἦδ ῥαά 
εροσεη ἐῤγουσὸ δὲ Ηοὶν Οδον!. 

εογ»αηπάνιοη “1 Ἐς. ἴο ργθᾶςἢ ἴδ Οοβρεὶ 
πγουρδους ἰδῸ ννοι]ά, Μαζὶ χνὶ. ἰς, Πυκὸ 
χχίν, 46---4ο; ἴο ὈΔρίΖ6 ἱπ {πε Νάπιε οὗ {δε 
Ὑπηγ, Μαῖί. χχνῖϊ. το; δπὰ ἴο οη)οίη ἴδ 
οὔϑεγνδηος οὗ 411 ἔπ ργεσορῖβ χίνθῃ ὈΥ ΟΠ τις, 
ἴῃ ἴῃς οουΐϑο οὗ ἴῃ ἰογΥ ἀδγπ, ἴον ἴδε ογζδῃ- 
ἰχίης δηὰ δαάπικηϊπίγαιοη οὗ Ηἰ5 Ομυτοῦ. 



ΤΗΕ Α(ΟΤ5. 1. 

τηθηἴ8 ηῖο ἴῃς ἀροβίΐεβ νγῆοπι ἢς 
δά Ἄοδοβεη: 

2 Τὸ ψβοπὶ «80 με βῃεννεά Ἀϊη)- 
861} Αἰΐνε δίζεγ ἢ]58 ραϑδίοῃ ΟΥ̓ ΠΊΔΠΥ 
1η{Δ111}0]6 ῥγοοίβ, θεὶπρ βεεῃ οὗ {πεπὶ 

252 [ν. 3, 4. 

[Ογ ἄδγϑβ, δῃὰ βρεακὶπρ' οὗ τῆς τῃϊπρβ8 
Ραετγιδίπίηρ ἴο τῃε Κίηράοηι οὗ Οοά: 

4 Ἀμᾶ ἐΡεΐηρ 55ἜπΊ]εα τορεῖδοζ! οτ, 
νὴ ἐῤεηι, ςοπηπιδηάθά τ δπὶ (ἢδῖ ἔρέεκων 
ΠΟΥ 5μου]ά ποὶ ἀεραγὶ ἔτοπιυ [ετ- αὶ 

{δὲ ἢ ὌΠο βιάης ἀοοϊ χπδιίίοη ἤοτο, 
ἴδε ρεποὰ οἱ ἀἰβοῖρ᾽εβῃὶρ μανΐηρ ραβϑθά Ὁγ. 
ΑἸΙ τῆς Αροϑβῆῖεβ. σο  θσν Υ, ὁ" ΡΑΓῚ σΟΠΒΟΤΕΟ 
ΕΠ εἴ Ποηοῇϑ εἴ ροϊίοβίδι 5," Ογρηδη, “ἀἊ 

ηἰΐαῖο,᾽ 
«υδονε δὲ δαά εθοσεμ] ΟΆΟΒΘῺ ΖῸ0Σ ἘΠ1:- 

Β0617ζ. δυδ)οιϊηθὰ ἴο πιατῖκ (πὸ ἀϊφηιν οὗ τπὸ 
οἴδος, [υκὸ νἱ. 14: [οἷπ Υἱ. 7γο, χνυ. 6. (ογ- 
ΠΕΙΙ5 ἃ 1 ἀρίἀδ ςοτγτθοίϊεα εἰσὶ ἴῃ ἴδε ν υ]ραῖς 
ἰηἴο εἰεγεγαί. 

8. δε «“ῥεαυεά ῥί»μεοἰ 7} Νοῖ Ηδ ἀῤῥεαγεά, 
Ορ. ]οὔη χχὶ. ᾿, 14. 15 ἔογπι οὗ ἐχργϑϑ- 
βδίοῃ ννᾶὰ5 ποία ὈΥῚΥ (ἢγγϑποβίοπι 85 ἱπιρ  γης 
ΗΙ5 σοάμελά, Ηοιῃ. οἡ ἴπθ Αϑοθπϑίοῃ, ὃ 9. 

2.α“:ἰ901] Ἡρτο δαμυίναϊοηϊΐ ἴο ἀεδίῃ, ἃ5 ἴπ 
1. χ8, χχνὶ. 22; Ηοῦ. χΙ. 12: 1 Ροῖ. "1. χ8. 
80, ἴπ ἴῃε Νίσθης Οτεεά, “δε οιῇῆεγθά, δὰ 
νγὰ5 διιιοὰ :᾽ δηὰ ἴπ 16 Αἰηδηδϑίδη, ""  Βο 
βιιβετγοά ἴογ οὖσ βαϊναίίοη," 
45} Ετηρμδίο; πλογὸ ἔπδη τὸ γτεσοόγάεά. 
ἑη αἡ δίο ῥγοο" ΔΑ. Ν. ὨδρΡΙΪγ ἐο]]οννοὰ 

[ἢ Οεηθδνᾷ, ᾿ς 97, ἰπ ᾿πϑογίὶηρ ἐπ αὐιδίο; δοιὰ 
1 μᾶ5 ἴῃ6 δάάνδηϊαρο ονϑῦ ἰμαῖ, ΤΙ γπάδιθ, δηὰ 
Ογδηπιοῦ, ἰῃ 50 5 ἘΠ φγοο ἴον ἐοξεη. 
ΤΠ6 οΥρίηδὶ ννογά, τεκμήριον, ἰ5 ἀοβηοὰ ὃγ 
ΑἸβίοι!α τὸ ἀναγκαῖον σημεῖον, ἐδε πεοε“αγὶ μ 
εογυϊπείπς ἡγοῦ, " ἈΠΟῖ.᾽ 1... 16. ὙΠ 656 ὑτοοὺ 
ΟΙΘ δυο ἢ 45 οουϊὰ ποῖ Ὧὃδ τηϊξίδκοη; δά- 
ἀγεβϑοὰ ἴο κἰρῃξ, ποατίῃρ, ἀπὰ ἱουςὶ, οη οἰθνθη 
τοςογάρα οσοδϑίοῃβ. 

δείπσ “.-πὖ Μοτο ὨΔΡΡΙΙΥ τοπάογεα ἴῃ Επ- 
Εἰ1ι5} Νεγβίοηβ ῥγουίοι8 ἴο 1ἵόσι, χῤρῥεαγίνιρ. 
ΑἸΙοννίης Ηἰπιβοὶ ἢ ἴο Ὀ6 5θθη, ποῖ σοῃεϊπαοιι!5- 
ἷγ, Ὀμΐ δἱ ἱπίογναὶβ, ἤθη Ηδ ρ]ραϑθά, δπὰ 85 
Ης ρ]εαϑοά, Το νοσγῦ 15 ἐγευθηϊδίϊνο, Δη4 15 
υϑοὰ σοποογηϊηρ ἴῃ6 Αηρεὶ, ΤΟὈΪΕ ΧΙ. 19. 

,ῶγῖν 4αν..] Τῆς ἀυγδίίοη οὗ ουὖἦν 1 οτγά 5 
ξλϑῖίης, Μαδῖῖ. ἵν. δ; [0Κ6 ἵν. 2, 45 1ἴ ἢδὰ Ὀδθῃ 
οἵ ἰῃδὶ οἵ δίοδοβ, ἔχοϊ. χχχῖν. λϑ, νυῇ}]θ, ἃ5 
τιραϊδίοσ, Οδ]. 1. το, [6 βἱοοα Ὀεΐννοθεη {Π6 
1 ,ογὰ δπὰ {πὸ ρεορῖο, Ὠθυΐ, ν. ς. (οπΊρ. Σ 
Κ, χίχ. 8. Το ῥγϑςῖθο Ἰεηρίῃ οὗ [ἢ]5 ᾿πΐογναδὶ 
19 ἃ ποὸνν δεῖ. Ορ. [,κὸ χχῖν. ςο--- 3, ὑὙΒΟΓΘ 
1ῃ6 Αϑοθηϑβίοῃ 15 τεραγάθα 85 ΟΠΪΥῪ ἴδε ἰογπ)!Δ- 
τἴίοη οἵ οἷ [οτγὰ β ̓ἶδ οἡ οαλγίῃ, ννῆογθᾶβ Πότ 
115 νἱοννοὰ ἴῃ ἀϊγοςϊ σοππϑοίοη ἢ ἴπ6 συ Ὁ- 
δεαυεπῖ ονθηΐθ, Νοῖν ηϑιληάϊης ἴΠ|5 ἀἰϊδίϊποξ 
δίδίθιηεηϊ, δίγαιιϑα δηὰ δηδη ἔθ!ξ {ΠοπΊϑεϊνοϑ 
δῖ ΠΙΌογΥ ἴο βυχξεϑὶ ὑπδΐ ἴΠ6 ᾿Αϑοθηϑίοῃ ννᾶ8 
Οὐ {πὸ δδηθ ΟἰδΥ ἃ5 ἴῃ ἘἈσϑιγγοοιῖίοη. Οἵ 
1815 ἱπίογναδὶι εἰρῃϊ ἀδγ8 ἄγὸ ποιϊσθὰ ὃγ δὶ [οδη, 
ΧΧ. 26: αϑδίπ, {πὸ {{π|6ὸ γοαιϊγοαὰ [ΟΥ̓ ἴγδηϑιῖ 
ἰηῖο Οδ]1ες, Μαῖῖ. χχυν. το, δηὰ ἔοῦ ἃ 5ἴδυ 
ἴπογο, ἀυπηρ νὨοἢ ννᾶ8 ἴθ ἀρροάγδηςθ ἴὸ 
6 Αροϑβίϊεβ δηὰ ἴπμαὶ ἴο ἴ6 Εϊνοὸ Ηιιπάτεά; 
ἴδδη, δου δὴ ἰηΐογναὶ, Ομ τσ 5 ϑμδοντην Ηἰπι- 

561 δὲ ἴῃ6 568 οὗ ΤΊ δεγίαβ8, [ομη χχὶ. ; πὰ {1π|ς 
ἴον ἴπ6 τεΐυττι ἴο [6τιιβαίθπη, ρεγῃᾶρϑ ἴῃ οὐδ- 
ἀΐεποο ἴἰο ἃ ἀϊγεςξίοη σίνοη ΤΠσουρ δῖ [Δπ|68, 
1 ΟὐοΥ. χν. 7. 

ἐδε ἀἰπγάδονε 9 Οοαἢ 1.4. [πὸ Οοβρεὶ 19» 
Ροηβδίίοῃ, [πὸ βιιδ]εςξ οὗ ἴπΠ6 δαυ οὶ ᾿οδοῃίην. 
ἼΤΠεῈ Πηρδ ρετγίδιηηρ ἴο ἴἱ ἱποϊυάοὰ Ηἰ58 
ΟΥ̓ δ: ργοπδου, Μαίῖ. χχν. 18 ; ἴῃς (οπ- 
τ ϑίοη ἴο {πὸ Αροβίϊεβ, 19, δο; Μαγᾷκ χνί. ας; 
[πε Ῥτγοιηῖθο οἵ Ηἰ5 Ργεβεηςε, Νίδις. χχν. 2ο; 
δηῃά οὗ ἴῃς ΗἩοΪγ Οπμοκβῖ, ἱπιπιράϊδίεὶγ, 1υκ6 
Χχίν. 49, δηὰ ἰῃ ρεγρεί!γ, ἰΟΠη Χχ. 22, 23. 
Απὰά αἰοὴρ νυ ἔἢθϑθ, [Ὁ 15 ΡΙΟΌΒΙΥ Ρτοσυπηθά, 
ἃ ραγί συγ ἀϊγοςτίοη ἔου {πὸ οὈβογνάποο οὗ {Π6 
Ιιοτα 5 ὮδΥ. Βγαπλη8)}, ννοτκβ, ν. 8. 866 
ΒΡ Μοδεηγ᾽5 "᾿βοουγβαβ οἡ ἴπε Οτοδῖ ΕὈΓΥ͂ 
Αγ." ὶ 

4. δεὶπρ απηοριδίοἢ ὙΠῸ πιδγρίηδὶ τεης 
ἀεπηρ ἔοϊονν5 (Π6 Ν υἰγαῖο, δηὰ (Π6 ννογὰ ννᾶξ 
50 υπηάἀεογοίοοα ὈΥ (ΟΠτγγϑοβίομι, ομπι. ιν. ἴῃ 
ῬπησΙρ. Δςῖ. ὃ ς, ἀπὰ οπι. 1. ἰῃ Α-ςῖ. ὶ 4. 
Βιιξ 11 15 υϑεὰ τερεαίοϊν ὈΥ [᾿ϑορῇι5 ἰη ἴῃς 
5656 οὗ “ϑφε»ιδίιης «υἱἱδ᾽ ἐς. Μ 11. ἵν. ας ΧΙΧ. 
ὙΠ. 4: 8ἃ5 ὈΥ Χεηορἤοη 4150, " ΟὙΤΟρ.ἢ 1. 'ν. 14, 
"Απδὺ.᾽ ΝΙ1. ἰἰἰϊ. 48. ὙΠῸ οςσοδοίοη οὗ Ηἰ8 
δολίης ἢ ποῖ, ποϊορὰ Ὀγ δι Ῥείΐεσ, χ. 41, 
νγ»5 δηοηρ Ηἰ5 δδυ] οΥ ἀρρδάγδποθβ, ἴοο γὸ- 
τηοῖς ἔγοτῃ πὸ {ἰπ|ὸ οὗ ἴῃς ΑϑοἌεπδίοη ἴο ἤδανθ 
Ὀδθη ᾿ηϊεπάθα μογο.Ό ὙὍὙΠ15 βηδὶ ἰπίογνίενν νγᾶ8 
ΠΟΔΓ Βεΐμιδηγ, [κὸ χχῖν. το, νι ἴ[Π6 Αροϑ- 
1[65 ΟὨΪγ. 

ποί ἀεῥαγ ΟΡ. [ὰκὸ χχῖν. 49. ΤΣ 
ξτολί ἸΟΥ, Ὁ. ς2, νγ858 σδιιϑοὰ ΌΥ ἴπῸ σ]ογβςοδ- 
το οὗ {ποὶῦ [τὰ πὰ {πὸ δβϑιιγαηςο νυ ῃς ἢ 
1παὶ ξανὸ οἵ Ηἰ5 δ᾽} γ ἴο ὑτοίοςϊ Ηἰ5 ἐοϊϊον- 
οἴ5. ὙΠοΙσ ἡδίυγαϊὶ ᾿Ἰπηρι}]56 πγιιϑὲ ἢᾶνο Ὀδεη ἴο 
ᾳυϊῖ [Π6 βδοθῆθ οὗ Ηἰβ5 ἀεδίῃ, ποτε {πον πδὰ 
ΘΟΥΟΙΎ γϑάβϑοη ἴο ὀχροςὶ ρογϑεσυΐζίοη; Ὀιῖ ἴῃς 
ῬΤΟΠΊῖ86 ἴῃ Ὁ. ς τηϊρῆϊ νν6}} τεσοηςῖὶο Πσπὶ ἴο 
(εῖγ ἀυϊγ. ἐγυϑαίεπὶ νψνὰ8 511] [6 ΠΟΙ 
αἰἴγ, δνθὴ δήοσ ἐῆθὸ Οπιοιβχίοη; δηά {86 
σομλπξ οἵ ἴδ. Ηοὶγ ΟΠιοϑκὶ οουἱά ποῖ ἢᾶνε 
Ὀδθη 50 σοηνϊποὶηρ δἱ ΔΠΥ ῥίδοθ οὐΓ᾽{{πῚ6 85 
ἴδΒογο, δὲ οὔθ οὔ ἴπὸ γοαί Εθϑίναὶβ, ἤθη πγι]- 
τυ 65, ρας πογοὰ {Πιεποσ οὐ οἔ 41} ἰδηά5, ννου]ά 
ΟΑΥΤῪ ἴο {ΠΕΣ δϑνογαὶ Ποπλθβ [ἰἀΐϊηρ5 οὐ [ἴῃς 
τηδηϊ οϑίδτίοη. ΤΠ πον 1 ἂνν, 85 νυ οὶ] 25 ἴΠ6 
οἷά, ννὰ5 ἴο βῸ ἔστι ἔγοπὶ [εγυβαίοπι: [58], 
1ϊ.. 3; ΜΙοδὴ ἵν. σ, 2. Ευιδοῦιι5, ν. 19, τοῖο 5 
ἴο ἃ {τδάϊπίοη ῥγεϑοσνοα ὈΥ Αροϊϊοπίυβ, ἃ 
ΟΒυτςοῖὴ Ὠϊδίογίαη οὗὨ ἴπ6 ϑθςοπά ἼἽεπίυγγ, παῖ 
(γδὶ ςοπιηδηἀοὰ Η!5 Αροβίϊθβ ηοΐ ἴἰο αυἱξ 
]οτυβαίοπι ἴογ ἔννεῖν γϑᾶσβ. Οἱεπὶ. ΑἸοχ., 
ὁ δίσοπι.᾽ Νν]. ν. 43, 4ιοῖεθ {πὸ Ῥχθδαςδίης οὗ 
ῬοΙεσ ἔογ 4 ἀϊγεςϊίοη παῖ τῃ6 ΑΡροϑβίϊεβ ννεσς 
ἴο 50 ἐοσίδ ἴο ἴῃς ννογὶ ἀ δέοσ ἵνγεϊνε γοᾶγβ, 



ν. 5-8.} ΤΗΕ ΑΚ(ΟΤἿἾ95. 

8λ1επὶ|, διιῖ νναῖτ ἔογ τῆς ργοπιῖβε οὗ 
“ ἴακε 14. τὴς Βλίπογ, αν ῃϊςἢ, «αὐ δὲ, γε ἤᾶνα 
ὥώ ἢεαλσζὰ οἵ πε. 

ς ον ]οῆπ τγὰ]γ Ὀαριίζεά νυ ἢ 
νναῖεγ; θα γε 512}} Ὀς ὈαρεΖεά υνττῇ 
τῆς Ηοἷὶγ (ὐμοβϑὲ ποῖ πιδηΥ ἀλγ58 
Ὠεηςα. 

6 ΔΝ εη {πεν τΒεγείογε ἡγεγε σοπΊε 
τορεῖμεσ, {ΠΕ δϑκεά οὗ ἢϊπὶ, βαυίηρ, 

Ι. τ 853 
Ι,οτά, τυ ῖϊο τῆου δὲ τῇ}5. τἰπὶ6 τεβδῖογε 
δραὶη ἴῃς Κιηράοπῃ ἴο 15Γδ6] ἡ 

7 Απά ἢε 1414 υηΐἴο τΠεῖ, [ξ 18 
ποῖ (ογ γου ἴο Κηον ἴῃς τἰπη65 οὐ ἴδε 
56Ά50η5, ὙΥγΠΙΓἢ τῆς Εδίδεγ “βαῖῃ ρυΐ 
ἴῃ ἢϊ8 οννῇ ΡΟΥΨΟΓ. 

8 “Βυϊ γε 5}4]] γεςεῖνε 'ροννγεσ, δεν 
τας τς ΗΟΪΥ (σδοβῖ 15 σοπῖα ὑροη 
γοιι : δπὰ γε 514]] θ6 υνἱῖηθβϑε5 πηΐο 

8 Μαῖι, ς. 
Στ 

« οὗδρ. 2.2, 
τον, ἐφ 
2σοινεν 
ἐὰν Μοέγ 
Οσλοεέ 
ερπἰν 
Μ2ΦΟΝ. γόκ. 

ἤρνσμεπασουεωιν--τλραερρννεράσεικασο. εἰ 

“1 νὸ βυδοιυἱό [σα ἔογ [Θγυβα]επι, δηὰ 
ἴλκο ]υὐπᾶ ἰη 1158 ννϊάδϑὶ 86ηβ8ς, 8ἃ5 ἱποϊπἀϊηρ 
ϑδιηδγια δἀηὰ Οδ]1|66., ἴθ ἰγδάϊτίοη 5 ποῖ δ 
νατίδησα ΜΠ ννηδῖ να Κπονν ἔγοπι Ὠἰβίοσγ." 
Βυγΐοῃ, " μεςΐαγεθ οὐ ἴδ6 Εςςὶ. Ηἰκῖ. οὗ ἴῃς 
ἢγϑοὶ (ἰδηΐυγγ,᾿ 1. 1.46. 

ἐδὲ ῥγοπῖδο οὔ δὲ Καϊδεγ] τὶ, 33, εἰ 11. χ8; 
Μαῖϊ. χ. 2ο; [,ὐκὸ χίϊ. 12, Χχῖν. 49; [οἤη 
χῖν, 1ό, 26, χΥ. 26, χΥὶ. η---τό. ΤΠεῖτ ὀχρθεῖ- 
ΔΙΙΟΠ5. ννογα ἴο δ6 ᾿ἰπλιϊοὰ ἴο [Π6 ῥγοπιῖβο, 18ὸ 
ηδίατο δηὰ οχίεηϊ οὗ ννῃϊ ἢ (ΠΟΥ ἢ1{Π|6 ἄρρτγο- 
εἰδῖθά. ὍΤῇς (Ογίϑείδη Ὠϑρεηϑβαίίΐοη νγᾶβ ἴο 
δὲ τ1π6 Μιπιβίγαιοη οὗ ἴθ δρίτγιξ, 

«υδίερ, αἱ! δε, γε ῥαυε δεαγ Ἐσοτζ ἃ 51π|}- 
ἴα ἰγδηϑιτοη ἔγοπι ἴΠ6 ΟὈ]ι6 ἴο {π6 ἀϊτγοςῖ 
ἔοστη, 9566 ΧυἹ]. 3, ΧΧΙΙ. 24, 332) δΔηά [ἃἰὐκὸ ν. 14. 

« δ. “ῥα ΐ δὲ δαρέϊπεά «υἱ}}}] (οπιρᾶτο ἴπ6 
ννογά5 οἵ πε Βαρίιδι, Μαζί. 11}. ασν Γνὰκὸ ΠῚ, τό. 
ὝὮΙ5. ῥγοπηϊϑθϑα νηΐ νΕΓῪ δι θεγοπά ἴπὸ τὸ- 
ςοἰνης οὗ ἴδε ΗΟΙγ ΟΠοβῖ, ἰοῃῃ χχ. 22, δῃά 
85 ποῖ γοϑίγιςίοα ἴο (Π6 Αροϑβί]θβ, 45 δὲ Ῥοΐογ 
ςᾶπηδ ἴο υπαἀεγϑίδηά ἰη ἴπ6 ἤοιι56 οὗἩ (ογποί 5, 
χί. τό. Τῆς Ηοὶγ Οδοβὶ ννᾶ8 ροιιγεὰ ἔοσγίῃ 
ΑὈυΠἀληγ, ΤΙΐυ5 111. ς, 6. 

πο »απ}} Ἴδη ἀλγϑ5. ὍΤῆο Ἰοτὰ ννᾶ5 ἢ 
ἴδαπὶ ἑογῖγ ἀδγϑ, ν. 3, ἀηὰ ἴΠΕῪ νοῦ ὈαριϊΖοὰ 
ἢ [η6 ΗοΪγ ΟΠοβὲ οα ἴθ βἤιθῃ, ὙΠΟΙΣ 
11} νγᾶ5 τήογε ἰγθοὰ ὈΥῪ ἴπῸ ναριθποθς οὗ {Π6 
Θχργεβδίοη ἤδη ἴἴ ψννουϊὰ ἢᾶνο θδθη 1 [86 
Πυθεῦ Παά Ὀδοη ϑρεςϊβεά : πο γιαην δῃησου- 
ταροὰ ἤορο, πὰ πὲ ἱπάεδβηϊΐδηθβα ἱπάυςοα 
νναῖς ἢ] Π 655, 

Θ. ε«ὑεγε εογπὸ ἰοσοίδεγ)]Ὶ ΤῊΪϊ5 Οσςδϑίοῃ, 
πραγ Βοίδδηγ, [Κὸ χχῖν. ςο, 5 αἀἰβίπςς ἔγοπὶ 
(Πδὶ ἴῃ ν. 4, αἱ [εππιβαίοη. Βοίῃι ἀρρϑδγ ἰο 
ἤανο Ὀδοη τοϑίγιςϊεὰ ἴο ἴη6 ΕἸενεη. (ρ. ν. 11. 
Ηε ἰοξὶ 1π6 εαγίῃ, ἴο γεΐισῃ ἰο Η!5 βίοσυ, ἴγοπὶ 
1Π6 54π|6 ρίδοο ἔγοιῃ ννῃίςἢ Ηδ ννεηΐ ἐογίῃ ἴο 
Η! κι βεγιηρϑ ἀπὰ ἀδδίῃ. 

αἱ δὶς εἰπι6} 1.6. ποῖ ριαηῦ ὅαγε δέπεο. ΤΠ 
αιιεβίίοη 5 10 ἴῃ ϑβᾶπηθ ἔοῦπὶ ἃ5 ἰῃ Μαῖίϊ. 
Χὶ!. σο, [6 ΧΙ, 212, ΧΧΙ, 49, Θσαυϊναϊεηΐ ἴο 
Ογαμί τ 10 ἔποφυ «υῤεῖδεγ. 1 1ΠΘΙΓ ΘΑ ΟΓΠ 655 
ἴΠΕΥ ἀϊά ποὶ 5κ, νἤεη ψἱξ ὙΒουὶ Ὀυϊ, 
νην Του πον ὍὙῃὸ ἀρροᾶάγάποθ οὗ τῃὸ 
Κκιηγάοπιλ πδὰ ὕεεὴ Ἰἰοοκοὰ ἴοσ ἱπιηθαϊδίεϊγ, 
[ἔκ χῖχ. 11. ὍΠὸ νογὺ ἴῃ ἴΠδ6 ργοβεηΐ ἴθηϑο 
ἰηάϊοδῖοβ [ποῖγ ᾿πιργεβϑίοη ἴπδΐ ἴδε γαεϑϊογαίοη 
νν85 ΠΟᾺΣ δ απ. Βιιῖ ἰπβίοδλαὰ οὐ ἴπ6 ἢ} [}]- 
τηρηῖ οἵ ζδῃ. Υἱῖ. 13) 14, 27) ἰῃ δοςογάδῃςδ 

ψ ἢ {ΠΟΥ στάνη ἔοσ ᾿ἰοσγαϊίοη ἔγοπιλ Ἐσηδ 
δηὰ ἔοσ παι οηδὶ ἱπάθροπάρθηςο, ἀοϑιγιςίοη νγᾶ8 
ΑΥΥΑΙ ΓΖ )6Γ 54] θη). 

γε !ογ] ΤῊ βᾶπιὸ ψογὰ Ἃ5 Μαίζ. Χυΐ!. σὲ. 
ὙὝΠΟΥ ρογμᾶρ5 δὰ Μι|ιἼοδὴ ἱν. 8 ἴῃ ΓΟΠΊΘΠς 
Ὀγάῆσα. Βυΐῖ [ΠΟΥ ὙΟΙῪ ἱπιρογίοο Υ ἄρρτο- 
δεηάορὰ τἴῃ6 Θχο]ιβίνεῖγ ϑρὶ ΐυα] οἤαγαςίογ 
δηὰ ννογά-νν 6 οχίοης οὐ ἴῃς ἀϊδβρεηϑαίίοη 
ΜΠ ἢ ΠΟΥ ννογὸ Τοδ] θὰ ἴο ἱπίγοάιςς δηὰά δά- 
ταϊηἰδίογ; δηά {πογ οχροσίοα {παι {μεῖς [ογὰ 
νου ϊὰ σοπῆηαρ ἢ ἴποπλ ποῖνν  Πϑίδηάης 
ννῦδί Ηες- δὰ αἰ, [οὔῇπ χχ. 17; ἴυκο 
χχίν. 26. 

7. ]1ε ἰς ποῖ Ὧν γου]ῇ Ουζγ 1, οΥγά δ Δῆϑνγοῦ 
νγ5 ποῖ ἀϊγοοῖ, 85, νυ ἢ Ηἰ5 Τογθκηον]οάρο, τὲ 
τηῖσῆςϊ ἤάνθ Ὀδθη ἴῃ ἴπ6 ποραῖῖνθ. [{ τοπιιηάθὰ 
ἴπεπὶ οὔ ΤΠοῖΓ ἀσγ, 45 ᾿π [ὰκὸ ΧΙ]. 23, δηὰ σοὔ- 
νεγοὰ ᾿πϑίγιςίοη ΓΑΙ ΠΟΥ ἘΠμαη σοῆϑαγο. [ἰ ἰοὰ 
{πεῖγ (που 5 ἄννᾶγ ἔγοπὶ [οι ροΓαὶ ϑονογει ΣΏΚΥ͂ 
ἴο ἴπ6 ἰοϑι ΠΟΥ ὙνΙς ἢ ΠΟΥ ννου]ὰ πᾶνε ἴο 
Ὀραγ; δηὰ {πὸ ϑι θγίηρθ ᾿ηϑοραγαῦϊο τοπὶ ἴξ 
ὙνΌΓΟ, ἴῃ ΠΊΘΓΟΥ, ποὶ ποις οἡ [ἢ15 οςςδϑίοῃ,. 
(ρ. Μεαῖϊ(. χχ. 21---22. 

ἐδὲ {νι οΥἡ ἐδε “«ασ0η] Βείϊεγ νἱῖποι 
πὸ ἀγίϊοϊθ. ὙΠῸ ϑαπὶὸ ννογὰβ 845 ἴῃ [2 Δῃ. ἰϊ. 
241, ΧΧι; δἰγσι,) ρογϊοάβ, ἰῃ βδοῖλθ οδβθ5 οὗ 
ςοηϑίάογδθα ἰδίῃ ; σεασοης, Θρος ἢ 5 ἤχοα ογ 
Ραγι συ αγ ονθηῖβ. “συ ϑίγα σι Γ Δηπὸ5 4] 
ἢυϊς βᾶθουΐϊο σοπηδπηθηΐ, σοπιριίατο ἃς ἀςδηϊτα 
ςοῃᾶπητ, φυυπὶ ἢος 5εῖγε ΠΟῚ 6556 ποδί Πὶ 
Θχ οἵ Νογ [15 δυάϊδπλυ5." Αὐυξυβίη, " ἀδ 
σιν. [οἱ,᾿ ΧΙ. ς 3. 

ἐδε ἕα!ρεγ] 45 ἴῃ Μαγκ χίϊ!. 32.. 
3: ἐπ δὶς οτυπ βοαυεγ) ἘἈδίβεγ, σοβοσυϑᾶ 

Ὅπάοσ Η15 ονῃ δυμοσιῖγ. Τἢο νοτζγὰ [58 
ἀϊδὮεγοηϊ ἔγοση ἴδ ἴπ ἴπῈ ποχὶ νεϑγβο. ΟΡ. 
Μαῖϊ. χχῖν. 26, δῃά 5ε6 δῖαρο οἡ ἴ6 Αἴοῃο- 
ταοηΐ, 111. 92, ΒΕ οὐπίοη. 

8. ῥα! γειείυε ῥοαυογ) ΤὨϊβ ροϊηϊεὰ 
ἃραῖῃ ἴο Ῥεοηϊθοοσῖ, ποῖ ᾿ΏΔΠΥ ἀλγ5 οἵζ, υ. ς. 
Ροννεγ δὰ Ὀδεὴῃ ΘΧΡΥΟΘΘΙΥ ργοπιϑοάᾶ, [ὐκ6 
ΧΧΙν. 49ς. ΕῸΓ 5: ρεγῆιπηδη Κπον]εάρε {ΠΕΥ 
γγογο ποῖ ἴο ἰοοῖς. Μιγδοιΐοιιθ ροννοῦθ νοιυϊὰ 
δ γτδηϊοα ἔοσ ἴθ σοῃ γηγδίίοη οἵ ἱῃοὶσ ἰοὰς ἢ- 
ἰῆςρ. ὙΠῸ πιαυρίπαὶ σοηάογηρ ἤεγὸ 15 658 
ςοττοςί. 

«υἱἱπε “ἢ Νοῖ Ῥυγίηςεβ. Ορ. Ϊοἢῃ χν. 27: 
ἔυκο χχὶν. 48. Ὑἢε ἀἰδοπάγρο οὗ ἴπεῖγ ἀν Υγ 
85 Ὁ ΓΠ65565 5 (6 Ἑἢίοί συ )]οςῖ οὐ {π]8 ΒοΟΟΚ, 
}λγ «υἱπεσει,) Δ, Β, Ὁ, ὃ. 
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41κΐκς 24. 
51. 

τὴς δοῖἢ ἰῃ 7εγιβαΐεπι, δπά ἱπ ]] 
]υάκ5:8, ἀπά ἰπ ϑαπιγαγία, δηὰ υὑπῖο ἴῃς 
αἰτεγηηοβῖ ραγί οὗ ἴπε δαγῖῃ. 

9 “Απὰά ψῆεη δε μιδά βροκεβη τἢεϑ8ε 
τπϊηρβ,), ΜῈ (ΠΟΥ Ὀαμο]ά, ἢ ννδϑ 
τακεη Ὁρ ; δπά ἃ οἰουὰ τεςεϊνεά ἢϊπὶ 
οὐκ οὗ (ἢ εΙΓ βρῆς. 

«ογι σα οηι 

ΤΗΕ ΑΟΤ75. Ι. [ν. 9--ΙΣ. 

Ιο Απά ψῃ]ς ἔπεγ Ἰοοκεά 5ιςἀ- 
ἔἈ81}γ τονναγά ἤξάνεη 248 πε σγεπί ὑρ, 
Ῥεῃο] 4, ἴνγο πιεη 8ϊοοά ΟΥ̓ ἴπεπὶ ἴῃ 
νῆα Δρρατζεὶ ; 

11 ὙΥΒίςοἢ αἷϑο 8414, Ὗς πιεη οὗ 
(δ|Π|εες ῊΥ βϊδπὰ γε ραζίπρ ὑρ ἱπῖο 
μδάνεη ἢ τὴϊ5 84πὶ|6 |εβι8. ὙΠ Οἢ 15 

11. δ 2, τεπιδγκοά {πδΐ οὗ (6 Ἀδϑυττεςιίοη Ηἰ5 ΤΠἼΕ [ονν5 ψνογὸ ἴῃ [6 ὨΔΌΪ οὗ 
δροακίηρ οὗ {πὼγ σδριῖ4] ἀραγί ἔγοπὶ {ποὶγ 
σΟΙΠΐΓΥ. [άπ ᾷ 15 ἴο Ὀς υπάεγβίοοά πεῖ ἴῃ 
10:6 ἸᾶγροΣ 5θῆβε, σοπηργϑίηρ Οδ]}|66 δπὰ ἴῃς 
ςουπίσγΥ Ὀογοπά ἴδ6 [οτγάδῃ. 

δια» αγία) ΤῊϊ5 σδηςο]]οα πὸ ὈγοΠΙ ὈΠΙΟΗ, 
Μαῖί. χ. ς. Ὑδοϑο βεϊά5 δά Ὀδθη ργοῃουμποθὰ 
ψὨϊο ἔογ ἢ μαγνοβῖ, [ομη ἵν, 2ς. 

ἐδὲ μίίογνιου ῥαγί ο7 δε ἐαγι 6] 11ϊοτα! γ, 
ἴπ ἴῃς Ἰαγροϑὶ 56ηϑ6, χὶδὶ. 47; Μαῖῖ. χχυ!. το: 
Κοπι. χ. 18. ἼΟΥ, 1ἴ ϑεοιηβ, ἀϊὰ ποῖ δὲ ἴῃς 
ἔπια υπάοτϑίδηά ἰξ ἃ5 οχιθπάϊηρ Ὀεγοηὰ [οὺν8 
ἀϊβροιξεὰ ἰβγουρῃουΐ ἴῃς ννογὶά. 

ΤῊΣ ΑΒΟΕΝΒΙΟΝ. 

Θ. ἐδειο ἐῤδίηρ.] ΑἸἩὰ ΤΔΩΥ ΓΊΟΓΕ, 85 15 ὉΪδίη 
ἔγοπι ἴῃς Οοθβρεῖϑ. 

«υδὶΐε {δον δεροί ὝὙὍὙΠῈ Οὐρηϊδ] ΜΝ ογβίοηβ 
δ Ὀ)]οῖη ΠΗ ἑ»ι. ϑδεοῖηρ Ο γϑὲ δἴσσ Ηἰ5 Ἀδϑιιγο 
τεςϊοη 4] 186 (ἢδπὶ ἔοτ Ὀεΐηρ νυ] ΠΟ 5565 οὗ 
(αὶ ἕδοεῖ: ἔογ ΠΕ ῚΓ ὈΘΑΥΙΏΡ ΡΕΙΒΟΠΔ] ἰοϑ ΕἸ ΠΠΟΠΥ 
ἴο ΗἸ5 Αϑοθηϑδίοῃ ἴξ νγᾶθ Ὠϑοθϑϑατ παῖ ΠΟῪ 
δῃοιυ)]ά 566 1. ὙΠΟΥ νοῦ ποῖ Ἰοῖξ ἴῃ δπι826- 
τποηΐ δἱ Ηἰβ νδηϑῃηρ, 845 ἴῃς ἴνο δ Ἐπὶι- 
ἴλδυβ δὰ Ὀεοη, [μὺ|κ6 ΧΧΙΝ, 21. | 

ἑαάοπ 9}] Α,5 ο ννυᾶ5 ἴῃ ἴῃ δεῖ οἵ Ὁ] ββίης 
ἴδοι, [ὺκΚ6 χχίν. εχ. [ἰ ἰ5 ἃ ἀϊβεγεηῖ ννογά 
ἔτοτμῃ {Παΐ ἴῃ Ὁ. 2, δηά ἀρηοΐεβ Η!5 γί ἰεανίηρ 
[Π6 σσουπά. ΤὍΤΙ5 15 ἴπ6 τποϑὲ εἰγουτηϑίδης αὶ) 
δεςομηΐ οὗ ἴῃς Αϑοεηδίοη. Τῆς ἘἈδβυτγτοςοίίοη 
νὰ5 ἴο ἴπ6ὸ ΑΡροϑβίϊεβ [ἢ6 σσγονγῃίβ ονοηΐ ἴῃ 
Ο το 5 δ οἡ ραῖῃ, Ηἰἴ5 ροίηρ Ὀδεὶς ἰο Η!5 
ΕΙΟΥΥ νγὰβ ἃ τρδλίζεγ οὗ Ἴοουτθὸ. Βοῖίῃ (δ 
παΐυγοβ οὗ οὐγ Βοββοά ογὰ ἅτ σεςορηϊζεὰ, 
Ιῃ Ηἰβ Ηυπιδηιν Ηδ ννᾶς ρᾶβϑῖνθ, Ματγῖ χνὶ. 
190: 1 Τίπι. [1. τ6. [ἢ Ηἱἰ5 Πινιηγ [Π6 Α5- 
ΠΟηΒΙΟη ννᾶ5 Ηἰβ οὐνη δςεῖ, ν. το; 1 Ρείεσγ 11]. 
2ι. 80, ἰη ἴΠ6 ςᾶ56 οὗ ἴη6 Ἐδδυττοοζοη 4]50: 
Οοὰ ταϊϑοὰ Ηἰπι, 1ϊ. 24, 32. Π10 Ἔς, ΧΗ, 22, 34, 
ΧΥΪ,. 21; πὰ Ης γαϊϑεὰ Η!π]56] ἢ, [ὁ 11. 19, 
Χ. χδ. 

ὦ εἰοἢ Α Ἰυπλίπουβ οἷοι ννᾶ5 οὔσῃ ἃ 
δυσηῦοὶ Ὁ ἴΠ6 Ὠνιπο Ῥγεβεῆςθ, Εχοά. χὶ]. 24; 
Νυιη. ἰχ. τς, τ Κ. νι. το. ΟΡ. ἴδε Ὀγιρῖ 
εἰουὰ δὲ ἴπ6ὸ Τταηεβρυγαίίοη, Μαῖζ. χνι. ς, 
δηὰ “1η6 ρίογυ οἵ ἴμ6 1 οτά,᾽" [ὺΚο 11. 9. ΑἹ] 
ν)25 σδ]πὶ; ἴπογὸ ννὰ5 ΠῸ νυ πὰ, 845 δῖ {πὸ 
ταρίυγο οὗ ΕἸ] 4ῃ. 

γεςείεά ῥί»] Νοῖ ἴο εηνείορο, δι ἴο 51:5- 
ἴδλιη Ηϊπι. Ηδ πδάς {πῸὸ εἰουά Ηἰ5 εδατγίοῖ, 
Ῥς, εἰν. 4: 58]. ΧΙΧΟ ας ἃπὰ [15 ᾿πίεγροβ ἴοῃ 
ςαηοεαϊεὰ Ἠΐ πὶ ἔσοπν ἢυπιᾶη ἐγε8. [{ Ης [δὰ 
Ὑδηϊϑῃεαὰ ΔΌΓΟΡΙγ, ἰἃ νου] ποῖ αν Ὀδεπ 
τοδλάθ δηλ} εἶεαγ ἴηι Η!5 ρογιβεὰ Μδη- 
δοοά μεὰ Ὀεδη ἴάκοη υΡρ. ΟΠ γϑοβΐομι, ἔπι. 

ξΟ]]οννοῖβ δανν ἴθ οηά, ποῖ [ῆς6 Ὀδρὶππίηρ; οὗ 
ἴῆς Αϑοθηβίοῃ ΠΟῪ βᾶνγ [Π6 Ὀερίπηίϊην, ποῖ {ΠῸ 
ὁπά. “1ἰ νγᾶβ διιβηςσίεπί πὶ Οδγί “δοαυεά 
Ἡρημί ἴο με ΑἸ ροβίϊεβ αὐΐυς αὔεγ ΠΡ ρασείοπ; 
ον Ὀοιης ΠΟΥ κηονν Ηἰπὶ Ὀείοτε ἴο ὃς ἀεδά, 
δὰ πον 5.7 Ηΐπὶ αἷϊνθ, ΠΟΥ σγογο ἘΠΟΓΘΌΥ͂ 
αϑϑυγοά {παῖ Ηδ σοϑο ἃραΐῃ: ἔογ νν βαΐϑοονοσ 
νν) 85 ἃ ὑχγοοί οἵ Ηἰ5 [ἴθ δὔζογ ἀθδίἢ ννᾶϑ ἃ ἐδ- 
τηοπϑίγαίίοη οὗ Ηἰ5 Ἀεουττοοιϊίου, Βαῖ Ὀεϊης 
πε Αροβίϊεβ σσγεσγε ποῖ ἴο 566 ΟἿἿἋ δαυουγ ἴῃ 
Βοάνθη, Ὀοῖπρ ἴΠ6 ϑοβϑίοη νγῶ5 ποῖ ἴο ὃς υἱβὶ Ὁ]6 
ἰο {Πδπὶ οἡ οαγίῃ, {πογοίογο 1 ννᾶθ ΠΟΟΘ5ΘΔΓΥ͂ 
[ΠΟΥ βῃου]ὰ Ὅς γον 6 5565 οὗ (Π6 δεῖ, ψῆο 
ψεΓο ποῖ ἢ [Π6 Ξᾶπὶθὸ ογὸβ8 ἴο Ὀεδοϊὰ πὸ 
εἴεςοι." Ῥραγβϑοῃ, οὐ {πὸ Ογεοθά, Απίεῖϊο νι. 

ομΐ 7 ἐδεῖν σἱσ 1] ϑοπῖθ ἢανε ἱπουρῆς ἰδαῖ 
οἴμοτβ δοϑίάθ (ἢ6 Αροϑβίϊοβ νυ] ησϑϑοὰ ἴῃς Α9- 
σοηβίοη. Βιῖΐ δ1 [μυκο 5 Δοσουηῖ ποΓο, νῦν. 2. 4, 
6, 11, 566 ΠΊ5 ἴο γοϑίγιοςΐ 1ἰ ἴο ἴῃ6 ΕἸονθη. (ρ. 
Ματῖκ χνὶ. 14, 19ς. Ὅοηθ ἔγοτῃ ἴδποπι, ἔδεὶς 
Ι,ογά νγᾶβ 511} νυ ἴποπ, Μαῖί. χχνηϊ. 2ο. 
Αηᾷά 1 οοἷἦ σοηνογβδίοη ἰ5 ἢ ΗΠπὶ ἴῃ ἤδάνεῃ, 
ῬΏΠ]. 111. λο, νγῈ ΤΏΔΥ ὮΟρα ἴο πᾶνο [Π6 5 Πϑἢϊπὸ 
οὗ Ηἰ5 Ῥγόβοηςθ ὄνϑὴ ἰῃ ἴἢθ ναὶθ οὗ ἴθαγβ πὰ 
ἴῃ 1Π6 νδῖου οὗ ἴῃ6 βδῆδάονν οὗ ἀδαίῃ. 

10. ἰοοζεά «ἰεάγα::.}}1 Ἐαίμοτ, ποτ 58:- 
πε. ὙΤΠὸ νογὰ ἰ8 υδεά πΐπε {{π|65 ἴῃ 1}15 
Βοοῖ, ἀπὰ νος πη δῖ [κοὸ5 Οοβρεὶ. [ἢ 
4 ΟοΥ. 1ἰϊ, 2, 127 Α. Υ', εξίνοβ σ“ἱεάγας εἰν δεῤῥοίά. 

ἕαυο »ι0}] ΑἸἩρεῖβ ἴπ Ὠιπηδη ἔοσπη, 85 ἰῃ χ. 
22, 30; Μδτξκ χνὶ. ς; ἔυκΚὸ χχὶν. 4. Απρεῖῖς 
ταἰϊηϊϑίγαιου δὰ Ὀεθη τεπάσγεά ἴο οὔτ ἰ,οτά ᾿π 
{πὸ ἀδγ5 οἵ ΗΙ5 Βυπι]!δῦοη, αἱ Η]5 ἢ, ἀἤεσ 
Ηἰβ ἱεπιρίαιίοη, 'π 5 ΔΡΌΏΥ, δηὰ δἱ Ηἰς 
ΓΕΞΌΓΣΤΘΟΓΟΏ. ᾿ 

11. »"επ' 9Γ Οαἰοε]ὴ ὙΠΟ ΑΡροβἕϊεθ νεῖ 
οΔ]οὰ Ποσὰ ἴπαὲ ἀϊσίτςξ ουἱ οὗ ψὨϊςἢ, ἴῃ ἔογ» 
ξοι[]πο55 οὐ [οπδῇ, ἀπὰ ρεγθαρβ, ΝΑ Πυπὶ 4190, 
1 Πδ4 Ὀδεη 58ι:ἀ παῖ ποτε δά δγίϑεῃ ἢ ῬΊγο- 
ΡῬδεί, [ὁ ΥἹὶ. ς 2. 

ξαπίης Νοῖ νἱδουῖ ϑοπῖθ ἤορςο, Ρβοῖ- 
Παρ5, ἴῃαὶ Ηε πρϊ τοάρρεασ. ὙὍθὸ ννοτάϑ οὗ 
π6 Απρεῖβ ἐτπιρὶν τμδὶ τῆς ΑΡροβίϊοβ οιἱρῃῖ ἴο 
αν Ὀξοη ρῥγεραγθὰ ἴον ἴπεὸ δἰ πάτγανναὶ οὗ 
ΕΟ τσὶ 5 Ὀοάγ ῥσόϑεηςε, [οδῃ νἱ. 62, Χχ. 17: 
.υκε χχὶν. ζ6. Ηξρηςείοσί ἢ (ΠΟΥ ννογε ποῖ ἴο 
ἰπάυρο ἴῃ ναΐη τορτοῖ, Ὀυζ ἴο ΔΡΡΙΥ ἰπεπιϑοῖνεδ 
ἴο ἴἢ6 ννοσκ δϑοίσποὰ τὸ ἵμεπ, δπὰ ἴο ἰοοῖκ 
ἐογννατὰ ἴο Ηἰβ5 βοςοπὰ Ἴοπιπρ. Ὁδδῖ [6505 
ΕΟ τσὶ 5ἢ4}} σοπλθ αραῖπ, ἰ5 {π6 στοδῖ ὑτγοπηῖβδ 
οὗ ἴπ6ὸ Νὸνν Τοβίδπηοπῖ, 8ἃ5 ἴδ δεεὰ οἵ [ἢ6 
Δ ομδη ν"45 οἵ ἴῃο ΟἹά. 

ἐδ: “αὖ Τὸ. Οοὐἀδελά ἁηὰ Μίαπδμοοά 



Ὑ. 12,13. 

Ὠΐκεπ ὺρ ἔτοηι γου ἱπῖο ἢεάᾶνεπ, 582]] 
80 σοπια ἰῃ ᾿ἶκε ΠΊΔΠΠΕΙ 285 γὰ πᾶνε 
866 ἢπῇ φῸ ἱπίο Πεᾶνεηῃ. 

12 Ἴδη τεϊυγηςά (ΠΕ ὑπο [ἐ- 
τυβαίεηι ἔτοπι [6 πιουηῖ ςΑ]16ἀ Ο] νεῖ, 

ΤΗΕ ΑΚςΊ5. 1. 

ὙΠΟ 8 ἔτοπιὶ Τογυβαΐοπὶ 4 βδ θδιῃ 
ἀδγ᾿ δ Ἰουγηεγ. 

112 Απὰ ψῇδη {ΠῈΥ ψεγα σοπια ἰπ, 
ΠΕ ψεπξ ὉΡ ἱπῖο 8ἅΠ ὈΡΡρΟΓ ΤΟΟΠῚ, 
ννῆοτο δϑοάθ θοῖἢ Ρεΐεσ, δηά Δπι68, 

ννετε Ἰοϊποαὰ ἰοροίμοῦ ἴῃ ομθ Ῥογβοῃ, πόνοσ ἴο 
Ὅδ ἀϊνιἀοὰ. Ατίϊςϊε Π. Ηδὸ δοοοπάσδά νυ τ Π]1]5 
Βοάγ, δηά (ἰεγὸ αἰτείῃ 11}} Ηςδ γεΐυγη ἴο ρος 
8}1 πιθῃ δ {πὸ ἰδλδὶ ἀδὺ. Ατίϊοϊε ᾿ν. 

ἐπ δάσο νιαππογ] “ΜΈΣ (πὸ εἱουάς οὗ ΠοΑ- 
γϑη," λδῃ. νἱ!. 12; Μαῖίϊ. χχὶν. 10, χχνΐ. 64: 
Ματκ χὶν. 62: [,κ6 χχὶ. 27). Μ᾽ Ι5 1 ΌΪΥ, “᾿ΘΥΘΓΥ 
ΟΥ̓́Θ 5411] 58εὸ Ηϊπὶ," Ἀδν. 1. )η. Αἰϊεπάδα ὈΥ 
Δηρεῖὶς, Μαῖζ. χχν. 21: σ ὙΠ ε58. ἱν. τό; δηά 
ἴπ ΠυπΊδη ἔογπι, “ἴῃ ἐδάθπι ἔογπια δἴαυε 5υὉ- 
βἰδηῖα," Αυχυπίϊπ, Ερὶϑῖ. 187; 50 [Πᾶῖ 
ΤΑθληνν Π 16 ννα πᾶν (Πηκ οὗ ΗΠ πὶ 45 τγεϊδι πίηρ 
4“ ἃ}} {Ππ558 δρρετγίδιπίηρ ἴο ἴδε ρεγέεσϊ!οη οὗἉ 
ΤῊΔῊ 5 ΠαΐιΓΟ,᾽) Δηὰ ΠΔῪ ἰηνοκε Η! πὶ 85 “50η 
οἵ αν! ὰ." 

ἱπίο δέαυεη}) ὍΤθΠὸ (Ὠτοοξοϊὰ τοροιοη οὗ 
{πε56 ννογάϑ ἴῃ (ἢ}}5 νϑῦϑὸ υνὯ5 πηδσδηΐ ἰο ἱπΊρΓΟ85 
(Π6 το γ οὗ πὸ ονθηῖ, σις ἢ τἴπ6 ΟΒυγοῆ 
τΏΔ 65 1[Π6 Ὀδ515 οὗ Ὀγγεῦ οὔ Αϑοθηβίοη ᾿ΑῪ 
ἃπά ου ἴδθ δυηάδυ (ο]]οννίηξ. 

ἈΕΤΟΚΝ ΟΕ ΤῊΕ ΕἼΈΕΨΝΕΝ ΤΟ [ΕΚΌβΑΓΕΜ. 

15. {τη γείμγηθῖ 1660} 81 [ὐκ6, χχῖν. ς2, 
5:10] οἷπ5, “ὙΠ στεδὶ Ἰογ." ΨΜΉΘη {ΠΟῪ τὸ- 
κοϊνοά {πῸ6 ἢγϑξί ἱπεηδίίοη οὐ Ηἰ5 ἰοανίης {ποπὶ, 
ϑογίονν δὰ Π]]Ιοὰ ἐπεὶγ ποαγίβ, [οὔη χνὶ. 6. 
Νον,, τπουρῃ νι μάγαννη ἰῃ ἴπῸ Ὀοάγ, [Ποῖ 
Ι,οτὰ ννδϑ5 [ο]ϊ ἴο Ὀ6 πεᾶγεσ δῃηά πλοῦ ἴο {Π6πὶ 
(ἤδη ὄνου, ᾿ 

Οἰμυ7 ΤΟ οἷϊνο- ξαγάθη, [ἢ βοῆς οὗ ἴΠ6 
ἈΑξοηγ. ΤῆΪΐβ ναττίοη ἔγτοπι ἴΠ6 508] “ Μουπὶ 
οὗ ΟἾιινεβ " ἐλ ΠΡΌ τοργοβοηῖβ ἢ. ΟΥ̓ ρΙηΔὶ]. 
Οὐ {δὲ πιοιιηῖαίπ, ΝΕ. οὗ [οτγυβαίθπι, [86 
Εἴοτυ οὔ τἢ6 Οοά οἵ [5γδοὶ ᾿ϊπρεγθά, νῃδη, ἴῃ 
[86 νἱϑίοῃ οἵὁἨ Εχοκίοὶ, χὶ. 2.2. ἰἴ νν 85 ἰδσανίηρ ἴῃ 6 
εἰἴγ; δηθὰ πότ Ζεομδγδῃ οἂνν ἃ πιδηϊξεϑίδίϊοη 
οὔ Μεβϑίδῆ, χὶν. 4. ΒοῖΠΔΩΥ 15 (ἢ βδοδῆδ 
οὗ ἴπ6 Αϑοθοηβίοη ἴῃ [υκὸ χχῖν. το; δηὰ ἴΠ6 
Μουπὶ οὗ ΟἸΪνὲβ ἰ5 υϑοὰ ὈΥ δίπι, χχὶ, 37, 85 
ἘΣ διυννονδλν ἴο Βοίπδληγ ἱπ Μαῖΐί. χχὶ. 17) ἂπὰ 

ΑΥκκ χὶ. σ. ΒΥ Βεῖδδηγ ἰ5 ἴο Ὀ6 υπηάετοίοοὰ 
Βογθ, ποῖ (6 ν᾽ ασο, Ὀυΐ ἃ ἀϊδίτιοϊ οὐ ἴῃ 
θαϑίοσῃ δίορθο. Ουγ ]ογὰ ἰοὰ ἴδοπὶ ἴο ἴῃ6 
σοη ἤπ65 οὗ {μι |8, αἱ {15 ᾿ιιποιϊίοη τ ἢ ἘΠ δυιδυγῦ, 
Βοίῆρμασο. ὙὌΠο (ΓΔΑ ΕἸ ΟΠΔΥΥ αἰϊοπιρῖ ἴο Ιάεη- 
ΟΓΥ τῆ6 δροῖ ψ ἢ {π6 Ὠἰρποβὶ οὐ ἴῃς [γε 
ΒΌΙΗΠ 5, ἴῃ οἰοναϊίοη οὐ ννῆϊοἢ ἢᾶ5 Ὀδδη 65[1- 
τηλῖοα δἱ 2724 ἔδοϊ αὔον ἴῃ6 ἰονθὶ οὗ ἰῃθ 568, 
Ὀυϊ ΟὨΪΥ 921 ἔδεϊ δῦονὸ Βείπδηγ, οη ψν ῃϊ ἢ ἴΠ6 
Ἐπήργεβα Ἡοΐοεπα Ὀ0}}} ἃ σπυγοῖ, Πᾶ5 Ὀδεη ῥγὸ- 
Ὡοιηορὰ ἃ ἔφ ]υτε. “ἼἸΠ6 Αϑοεπβίοῃ νγ85 ἔγοτη 
ΠῸ ρυἷδθθ ννῆοσγο ἰδὲ ἰγαςὶ οἵ ἴῃς Μουπὶ οὗ 
ΟἸ νε8 ορδϑεὰ ἴο ὃὈ6 ςδοὰ Βείδρμαξε, δηὰ 
Ὀεχᾶη ἴο ὃε οδἰϊεὶ Βείμδηγ." 1 ἱξμιίοοί, 
4Ηοτγ. Ηοῦγ. [τ οσδπηοὶ μᾶνο Ὀδδη ΨΈΣῪ ἔδγ 
ἔχοῦι πὸ ποπια οὗ [.ΔΖᾶτις δηὰ ἢϊ5 δἰϑίοΣ οὔ 

νυ 7ε:1.---ἶῆ οἱ,. 1]. 

᾿ΤΕυτβάδγ. 

(6 Ποῦ 5,6, δηά ἔγοπι ἴθ βοθηὸ οὗ ἴδ6 
ΑξοπΥ, 5 Χ ὙγΘΟΚ5 ὈΓΘΥΪΟΙΒΙΥ, ΟἹ [6 ὩΡΑΓΟΓ 
9146 οὗ ἴῃς Μοιιηῖ. ϑι2π)6γὺ, ' ϑῖπαὶ δπὰ Ῥᾳὶθϑβ- 
{ἰπεὸ,’ 4.54, «1ἢ οὐ, 

ΤῊ5 ΠΊΔΥ Ὀδ υΠ- α “αὐδαιϊδ ἀαγ᾽5 ἡομγπθν] 
ἀοιβίοοά 845 δαυδὶ ἴο Αὐοτϊε δῃ ΕΠΡ 50 πλ}16. 
1 νγᾶ5 ποΐ ἃ Μοβεὶς δηβδεοϊτηθηῖ, Ὀυϊ 4 ΒΔὈὈ]- 
ἢἰἷς8] ἰγδάϊ που Ὀαϑοὰ οὐ Ἐχοά. χνὶ. 29, οοτῃ- 
Ραγεά ἢ [Π6 σρᾶοο ἰθῖς Ὀεΐνυθθη {πὸ Αὐτὰ δηὰ 
16 ρϑορὶθ, [οδῇυδ 11]. 4, ἀηὰ νυ ἢ (ἢ6 ἀϊδίαποο 
Ὀεΐννεεη (Π6 σοηίγε δηά ἴδ ουἱοττηοϑῖ νεγρὸ οὗ 
ἃ 1,ονττἰςδὶ οἰἴγ, Νυπι. χχχν. 4, ς. |΄ϑορδι8, 
ΧΧ. Υἱ1!. 6, ξῖνεβ ἥνο οἰδάεβ, δηὰ ' . ὉΝ.᾽ ν. ἡ. 
4, 51Χ δίδάθβ, 85 ἴπ6 ἀϊξίδηςθ οὗ τῆς Μουηΐῖ οὗ 
ΟἸῖνθ5 ἔγοπι [ογυβδίεση. [1 ννᾶ8 ἃ ἔδυ ΑΓ 6511- 
τηδῖο οὗ ἀἰδίδηςο, ποῖ δὲ 41} ννασταπίϊηρ ἙὉῇσγ-ς 
βοϑβίοπι᾽ 5 ἱπίεγεηςθ ἴμδῖ ἴῃ6 Αϑοθηϑβίοη ννᾶϑ οἡ ἃ 
ϑαΌΡδἢ, Ηοπι. 11. τ. ὍΤῆε ἔογίειἢ ἀδΥ ἔγοπι 
{πΠ6 Οτυςϊβχίοη, ΕΠ ΔΥ, πλυϑπί μᾶνὸ [8] ]Θἢ οα ἃ 

Τῆς Αϑοθηβίοῃ ἰ5 ἀϑϑϊψηθα ἴο ἴΠδῖ 
ἀδγ ἴῃ ν. το οὗ ἴδε Αροβίοϊ!ςδἹἱ (οηϑβιιυ]οη5, 
[ἢ ἤτοι 5ἷὶχ Ὀοοκβ οὗ ννῆϊο ἢ ἂγὸ αἰϊτιὶθυϊοὰ ἴο 
[86 εἷοβο οἵ ἴδ {πι|τὰ σης ΓΥ, ἀπά ἴῃ ΕἸ 56 5) 
1.6 οὗ (ὐσοηδίληίηθ, 111. 42. ὙΠῸ (δοϊηπηθ- 
τηογδίίΐοη οὗ 1 ννὰβ οὐϑεγνοά ""ΔὉ ὑπίνοῦβα 
υδοιπαιθ 56 ἀϊιπάϊ Εςο]εβία," Αὐφυπίϊη, 
«“Ἐριϑῖ. δὰ [δηυδγίιπη,᾽ ὃ 1. 

13. εονιθ ἰ")] Τὸ πὸ οἰγ. 
απ ὠῤῥεν γοῦν] Ὁ ΔΘ ὌΡΡΟΓ ΓΟΟΠΊ. ϑΟΠΊΘ ἢδνθ 

Δ5ϑ πιο, ἔγοτη ἔνυκὸ χχίν, ς 2, ἴπαὶ (Π15 ννδ5 ἴῃ 
86 Τεπιρίὶθ. Βυῖζ {παῖ ραββᾶρθ, [{κὸ 11. 46, 15 
θεῖε υὑπάετβίοοά οὗὨ ἱπεῖσ γερο Αγ τεβογηρ 
{1 Πογ αὲ ἴΠ6 ΠουΓ5 οΟΥὗἩἨ ργΑγογ, ἴΠ. 1. Το 
ΓΟ] οννεγβ οὗ [6588 οἵ Νδζάγείῃ Ἴσἂπ ΠΑΓΑΪΥ͂ 
δανα Ὀεδη δ οννεὰ 6 υϑὸ οἵὗὁἨ δῃ δρατίπηρηῖ; 
δηὰ {δ «βϑοςϊαἰίοη οὗ θη ἀπα νυοπΊθη, ν. 14, 
νου ποῖ ἤδνο Ὀθὲπ Ρογτα 55}0 16 νη [6 
βδογοὰ ρῥγϑεϊηςί8. Ὧν ̓ε ΤΏΔΥ 54{6]γ ἔοϊον [86 
βἰΓοδπὶ οὗ δηςίεηϊξ ἱπίογργείδιίοη ἴῃ υπάεγϑιδηά- 
ἴῃς ἴμ6 ᾿πϑογτίοη οὔ ἰῃς ἀγίϊςϊο 85 ἰἀθπι γίηρ ἰξ 
ψ ἢ (Π6 τοοῦὰ ἴπ ννἢϊς ἢ ἴπ6 Ευςδαγϑὲ νν25 ἴῃ - 
δι τυἱοά, Ματκ χὶν. τς: [ὺ{ΚῸ ΧΧΙ!. 12, δηὰ 
πη ὙΠ ἢ ἴνο εὐνβιδουθαι οὗ Ομηκιὶ δέϊεγ Η:ς 
Ἀεβυττεσίίοη, [οῆη Χχ. 19, 26, ἀπά ἴῃ ᾿οπ-» 
ἴῃς οὔ τὸ ΗοΙΥ Οπμορῖ, ἰοοῖκ ρ]ᾶςο. 

αὐοάε] Νοῖ ἀννε! !ης ἴμεγο, Ὀυὲ ἐγοαυ ΠΕ 
τοβουτης ἴο ἰξ ἔος ἀδσνοίίοη δηὰ ςοηῃϑι !δίοη. 

Ῥείενγ, σπϑπά «“.»ι.} . Α. '΄, τεργεβθητίης ἴΠ6 
Ἀοοεϊνεὰ Τοχί, ἀρτοθβ ἢ Ματγκ 11]. τό, 1. Ἶὰ 
δὲ Α, Β,6, Ὁ, Υυΐϊξ. δηὰ ὅγγ., Ρεῖοσ δῃηά [οδπ, 
(π6 ἴνὸ ἐποηάβ, τὸ στουροὰ τορεῖμετ. [Ιἢ 
Μαεᾳαῖι. χ. 2, δηὰ [ὑ0κὸ νὶ. 14, ἴῃ ὈτΟΙΠοΙβ ἃγὸ 
ραϊγοά γοβρεοϊνοεῖγ. ὙΠῸ ἔουτγίῃ σπυπιεγαξίου, 
ξἰνοη Πετε. βἴοννβ (αὶ [υἀλ5 Ιϑοδγίοϊ δἱοῃα 
νγ83 τη ϊβϑιῃρ, [οὔ χνίϊ, 12. 81 ΡῬεῖοτ᾿ 8 ἀεηϊαὶῖ, 
δὲ Τβοπιδβ᾽ ἱποσεάυγ, ἀϊά ποὶ ἐχοϊυάς ἴδεπι, 

ΑΑΛΑ 
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Δηά ]οἤπ, δηά Απάγενν, ΡἘ]]ρ, δηά 
ἼΒοπιδθ, Βαγοίοπιενγ, δπὰ Μάαϊ- 
ἴμεν, [Δπ|ὲβ ἐῤεὲ τοπ οὗ ΑΪρδμδειιβδ, 
ἀπά διμηοη Ζεϊοίςβ, δηά [υἀΔ5 ἐῤέ 
ὀγοίῥεν οἵ Ϊλῃια8. 

14 ἼΠεβα 4] σοπείπυοά ψΙ ἢ οης 

ΑἸΙΠου ἢ 411 δὰ ἔοτβακθη Η πὶ, ΠΟῪ ὑγογὸ 
τεϊπβίδίοα ἴῃ Ηἰς ἔδνουγ, δηὰ ἴῃ 186 οἶδος ἴο 
ψΠιοἢ Ηδ δὰ ςδ᾽]οὰ ἔποπι. 
“δα. Οαἰϊοὰ ΟἸεθοραβ, [νυκὸ χχίν. 18. 

Ηρ πιλιτιθὰ ἃ ϑἰϑίοσ οὔ ἴῃς Β᾽οϑϑδοὰ ΨΊγρίη, 
]οῆη χίχ. 2ς, δπὰ ννᾶβ, ἰὲ 15. Τπουσῃξ πηιοϑί 
φιοῦδοϊο, ἀοδὰ Ὀεΐοστθ (ἢ6 σοπηπιεποθπηεηΐ οὗ 
οὐ [1,ογά δ πιϊπἰϑῖγ. Ηἰ5 ϑοη [4π|65, Μαῖί. 
Χ. 4, Τϑ] δὰ [ἢ 1,655, 2.6. {πὸ Ὑουηζοῦ, Ματκ 
ΧΥ. 40, ἀηά ἴδε [υ5ῖ, ΡΓΟΌΔΟΌΪΝ νυγοῖθ [86 
Οδίδο]ς Εριβϑιθ. Ηδς ννυᾶβ ἔανοιγοῦ ἢ ἃ 
ϑρεςῖδὶ ἀρρϑάγαησο οὐ σηγιϑὶ αὔεσγ Ηἰ5 τϑϑιγ- 
τοσϊίοη, σ Οοῦ. χν. 7, δηὰ ἢ5 ΟΥ̓ ϑοπη6 Ὀδεη 
Ἰάοηεβοὰ νυ τ βγοὲ Βίϑῃορ οὐ Ὄγιιβδ]επ, 
Αςῖβ χν. 123, 1; ὉΔ]. "1. ο; Ὀυϊ 566 ἴῃ6 ποῖθ 
Οἢ ΧΥ͂. 123. Ηδε ἰ5 οοππηοηοταίοα ὈΥ (ἢ6 
Οδυγοῖ, ἰπ σοηϊυποίίοη ννῖτἢ δῖ ΡΒ] Ρ, οὐ 1Π6 
ἔγχϑὶ οἵ Μαγ. 

Ζείοί“ 80 ἴῃ κὸ Υἱ. Ις, χὶπρ ἴΠ6 ἴππ|δ 
Τ ΘΔ οὗ ἴῃς Αγαγ δὶς ἀθϑιβπδιίίοη νοσῪ υπ- 
ΠΔΡΡΙῪ τοργεβεηϊοα ὉγῪ Οαηααπς ἴῃ Α.Ὀ ΡΝ. 
Μαᾳἃῖϊ. χ. 4, δηὰ Ματῖς 11. χ8. 

ἐδ ὀγοῖδογ ὁ .κ».7] 501. τοργεβθηϊβ ἐδ 
“ογ, ΜΥΠΙΟὮ 15 ρτγείοστοά ὉῪῚ Μογογ δηά Βίϑῃορ 
ΟοιίοΠ}}, ὝΎΠε γτοἰδε! οπϑἣρ 15 ποῖ ΧΡ γοσϑὶ 
Εἰνεη Ποῖθ, ΟΥ̓Ϊῃ υΚ6 νἱ. τό. Α. ΝΡ. Ξυρρ οὰ 
[815 δἰ ΠΠρ56 ἔγοπὶ ἴη6 οροηϊηρ οὗ ἴπ6 Ἐριϑιὶς οὗ 
δὲ [πιάθ, ΓΟ] ]οννης ἃ ἰγδάϊοη δοαυϊοϑοθα ἴῃ 
ΕΥ̓͂ Οὔξεοη, γῆο ἀϊά ποῖ Ἔχρ δίῃ {πὸ γεϊδιοη - 
5810, Ὀυΐϊ ἰγραῖθα 11 45 νν6}} Κποννῃ, 85 ἀοιι 1655 
1 ννᾶ5 δ ἴθ {π|6ὸ ννῆθη 81 Γὰκὸ ννγοῖο, ΤῊϊ5 
Τυάς ἰ5 οςαἸϊεὰ Τηδάάξι, Ματγὶκς 111. 18; δπά 
Ιεὐυαυβ, Μαῖϊ. χ. 2. Βγ δῖ ]οδη, χίν. 22, 

. ἢ6 15 ἀἰϑδηρυ!ϑῃεοα ἔγοπι [ϑοδγίοϊ. 

14. «υἱῷ οπό αεεογὰ] ΤΠ οτἱρῖπαὶ ννοτά 
ΟΟΟυΥ5 οἰθνθη {ΠΠΊ65 ἴῃ ἴΠ|5 Ὀοοΐκ, ΟΠΪΥ Οποθ 
οἰϑοννῆογο ἰῃ ἴῃς Νονν Τοβίδπιονε, Εοπι. χν. 6. 
[πδη᾽ ΠΥ ἴῃ ΡΥΑΥΟΤ ἰ5 οπθ οἵ ἴδ σοπάϊοη5 
ΟἹ ὙΠΙΟΝ νγὸ ΠΊΔΥ ἢορε ἴο Ὀ6 ποατά: Μαῖίϊ. 
ΧΥΙΙΪ. 19: Σ Ῥοίεσ ἰ]. 7. 
2 γαγεγ) ΘΔ. ῥγάγοῦ; ἃ ἀθῆηϊζδ ἕοστη. (ρ. 

ἱϊ. 41: (οἱ, ἵν. 2. Ῥγαγονγ ἰἴ5 ἴΠπΠ6 ΠΊΟΤΘ φϑπογαὶ 
νογὰ ; σιεῤῥἠίιαίίοπ, ροιΠοη ἰῃ ϑοπὶα βρϑεῖδὶ 
ποοά, 15 ποῖ ἐουπὰ ἰῃ δὴν ἴὕηςοῖα] Μϑ. ποῖ τὸ- 
οορηϊζοά ΌὉΥ (ἢς Νυϊραῖο οὐ ἰπδ ϑυτγίδς. 

ἐδε «υο»!ϑη}ἢ [ποϊυάϊηρ, ἀουθι]οθβ, [ἢ οϑ6 
ταθητ πο ἴῃ Μαῖῖ. χχνυῖ. ς6; Μδτῖ χν. 40; 
1Κε νι}. 2, 3, ΧΧΙΝ. 49, ςς, Χχῖὶν. 1ο, πὰ, 
ὟΥΘ ΤΏΔΥ ρΓΘΞΌΠΊΘ, ἴῃς 5ἰσίεγβ οἵ Βεῖμδηγ. ΤΏΘΙΓ 
Ῥγόβθηςθ 15 ποι ορα 85 ἴῃ ϑίγοης Ἴοηϊγαϑὶ νυ τῇ 
δ 15} υϑᾶρο, ἡ ΠΙσἢ δϑϑιρτιθὰ ἃ ϑορασαῖο σουτὲ 

ἴῃ ἴῃς Το πρ]ς, δηὰ Κορὶ ννοπηθη ἀρατῖ ἴῃ [ἢ6 
δυπάβοριθ. [π Οἢηϑβί, ἴθογὸ 15 πεῖ ποῦ πᾶ ]6 
ὯΟΙ ἕεπιδὶο, Οδὶ. 1]. 28. 

ἐδε πιοῖδεγ 9" ϑε.] Α βροςῖα] τηθηϊίοη, 85 
οὗ δὲ Ρεῖεγ, Μαζκ χνὶ. )η. 5 ἰ8 ἴδε ἰδϑΐ 

ΤΗΕ ΑΚ(ΟΈΤ5. . [ν. 14, 15. 

Δοςογά ἰῃ ργᾶγογ δηἀ βιιρρὶ)ςδοη, νυ τἢ 
τῆς ννοπιεη, δηά Μάδτγυ τῆς πιοῖδεγ οὗ 
6808, ἀπά νυιτἢ ἢἰ5 Ὀγεῖῆγεη. 

Ις ἢ Απά ἰπ ἴδποβε ἀδγβ8 Ρεῖεγ 
βϑίοοά τπρ ἴῃ ἴῃς πιϊάβς οὗ (ἢ ἀϊθς!- 
ΡΙε8, ἀπά 5αἰά, ([λὲ πυπιῦεγ οὗ πδπη68 

ποῖῖοο οὗ ἴῃς Βοϑϑοὰ νι γρὶπ ἴῃ ΗοΙΪγ ϑεπρίαυγο. 
5:6 ἰ5 ἀἰσερυ πηδὰ ἔγοπι ΟἴΠΟΓ ννοπηθη ἴῃ δ6- 
ςογάλποθ νι ἴῃ δηροὶις Ξδἰυϊδίίοη, [νυ 1. 
28: Ὀυϊ ΠΕΡ ῥσθοιηίποηςς ἰ5 ποῖ πιλάθ σοηϑβρῖ- 
συουβ οΥἩ ἀννοῖϊξ ὕὑροη. 8116 ννᾶ5 5ἰϑάξαϑὶ ἴῃ 
ῬΓΔΥΟΥ, {κὸ ἴΠῸ τόσ, δ: [ὁδη πιδάς πο τεΐξεγ- 
Θης6 ἰπ 5 ἘρΊβΕ 165. ἴο ἴῃ6 σῆδγρο σοπηπι το 
ἴο σι, [οῃ χῖχ. 2). ΟΥ̓ ἴδπε ἀραῖῃς οὗ δὲ 
ϑίορῃθη δηά δ1 [4π|65, δηά οὗ ἴδ βιἴεσιηρβ οὗ 
δῖ Ῥδὺ!, ννγὲ Κπον βοπιεϊῃίηρ, Ὀυΐϊ οὗἨ ἁ ΠΕΙΞ 
ποίπίηρ ἰ5 τοϊά υ5. Ηδθτ δϑϑιιπιρίϊίοη 15 ποῖ 
ποίϊςοα ὈΥ Ατθίδαϑ ἴῃ ᾿ἰβ σοπηπιοηΑγΥ οἡ ἴῃς 
ἀ ματι Α.Ὁ. φ4ο; δηά ἴῃ ἴδ6 1 ΟΓΡΥ͂ 
ὙὮΙΓΝ Ὀδαγα ἴΠ6 πδπὶὸ οὗ (ῃγγϑοβίοπι, 5ῃ6 ἰ5 
τηοποοηθὰ ἢ οΟἴΠΟΓ ϑαϊηϊ5 5 ἴῃ Ῥαγδάϊϑο, 
ΑΥ Αἰ ΤΙΠρΡ, ποῖ γοὶ μανίην, ΠΟΥ ρετίεςϊ σοηϑιπη- 
τηδίϊοη δηὰ 0]155. 

δὶς ὀγείργο")] Νοαν Εἰ πϑπιθῃ, ἃ5 Μαίζ. χί!. 
46: Ϊολη νἱϊ. 2: Οδ]. 1. το: [|4π|65, 5ϑοὴ οἵ 
ΑἸρῆσυσ, [0965, ϑίπιοη, [υάδ, Δίδις. ΧΗ, ςς, 
ΧΧΥ. 6. ὙΠΕΥ πὰ ὕδεη Ὀαοκνναγὰ ἴῃ δ6- 
Ἰενίηρ, ἰομη νῖ). ς. ΜδηΥ πᾶνε ὑπάοτγειοοά 
ΒΑ] Ὀγοίμογβ ΌὈΥ ἃ ργονίουϑ τιδιτίαρε οἵ [οϑερῆ. 
Τἢ6 νυ 6 ]}]- πῆρ ἀηίνογβαὶ ϑοηθα οὐ ἴδε δαῪ 
ΟΠυγο ἢ ννᾶ5 ἀρδιπϑὶ τοραγάϊηρ πο ἴῃ ΔΗ͂ 
ΠΟΑΓΟΥ ΓΟ ΙΟΉΞΏΙΡ ἤδη {πδῖ οὗ σου !5ῖη5. "" (ου- 
5Δηρ ποι ΝΊΓΡΙη5 ΝΜ αγίδο ἔγαίγεβ ᾿Πουῖηὶ ἀϊοδ- 
Ὀαπίυτ. Εγταῖ δηϊπὶ σοπϑυοίιάἀϊη5 ϑογρίυταγαπι 
ΔΡΡρΟΙΙΑγα ἔγδίγοβ ιιοϑι δῖ σοπδδηβυίηθοβ. εἶ 
Ἑςος παι Οἢ5 ργορί παι 5." Αὐξυέϊη, “Ἰη 5. [0, 
ἔνδης. Τγαςῖ.᾽ ΧΧΝΠΙ. 2. Τῆς σοπηπημοηαδίοη 
οἵ (6 ΒΙεβϑοὰ Νιγσίη ἴο ἴθ στὸ οὗ δῖ ἐμο 
ἰηἀϊοαίοβ. {πὶ [ΠΟγΘ ννᾶ5 πὸ Ὀγοΐμοσ Ὀγ Ὀἱοοά. 
δ6ὲ ἴῃς Νοῖο οἡ- Μαζί. χίν. ςς. 

16. ἐπ ρος ἀαγε Βεῖννεεῃ ἰῃς ᾿Αϑοθηβίοῃ 
δῃὰ Ῥεπίοςοςῖ. 

ἘΨΈΟΤΙΟΝ ΟΕ Α ϑύσσεββοκ ΤῪΟ [00 .48. 

Ῥεῖεν “ἰορΐ “Ὁ Αϑϑυγοὰ οὗ ΠΙ5 ςοπιρ]εῖς 
τοβιογαίίοη, δηὰ πιπάδιϊ οὗ ἴῃ6 σἤατξε γίνοη 
ἴο Ὠἰπι, [ὺκ6 χχὶϊ. 12. 1. δε νπιδάἰ, ἈτιοΏ 
(ΠοπΊ, 45 οπα οὗ ἴδεπὶ, ποῖ 'ἰπ ΔΠΥ ρΡοβίοη οὗ 
δυϊῃοπῖγ. ὙΠο Πιδϊοτδῃ, ἴἴ ΠΊΑΥ ΓΟΔΘΟΠΔΟΌΪ, 
Ὀ6 Δδϑϑιιπιοά, τοοοϊνεὰ (του ρὴ 5:1115 ἀοιδι δὰ 
δοσουηΐβ οἵ 8}} ἰγαπβαςί1οῃ5 ἰπ νυν ἢϊςἢ δῖ Ῥεῖεσς 
Ὑ785 ὈΓΟΠΪποηΐ. 

δε αἰδειρ 1 ὈᾺ6 ὈΣΘΌΒΣΘα ἐδ, Α, Β, Ὁ, 
δηκ τεςσθηΐ στς 4] δα! οΥ5. 

97 πα» 9} οΥὗὨἨ ῬΘΙΒΟΙΣ δ, 45 σν. [ἰϊ. 4. χὶ. 
11 ΠΊΑΙρΡη. ὙΠῸ ΕἸἰονοη δηὰ ἴδε Β εβϑοῖ 
νιγχίη παδὰ Ὀδθη δἰγεδαυν πιοπίοποάὰ: Ὁ. 22 
ΒΌΡΡ] 65 ἴννο οἵπον πᾶπιθβ. ὙΒετε νσογο δῦουϊ 
ἔογγ τῇογε ἴδῃ ἴπῸ Αροϑίϊεβ δηὰ ἴδ ϑευθηίγ. 

ἐοσείῥεγ Νοῖ 85 ᾿ηπηδῖοβ, Ὀυϊ ἴποη δοᾶ 
ἴδογὸ ἀϑϑοσ θὰ ἴοσ ἀδνοϊζοηδὶ Ὄχογοίϑοϑ. 

αη ῥωπάγεά αηά ἐᾳφυεη1}} Αοἰποίάεης πῖϊἢ 



Φ Ῥελι. 4ι. 
ῳ. 

τ. τ6---τ8.] 

τορεῖῃοῦ γογ ἀδοιξ δὴ πυπάγτεά δηά 
τνναηῖγ.) 

16 Μεὴ χμά Ὀτγεΐῆγεη, τἢ 5. βογρ- 
ἴαγε πιυϑῖ πεοᾶάβ ἤδλνε θδεη {]Π]||ς6α, 
ἐψἢςἢ τῆς ΗοὶΪγ ὐποβὲ ΌΥ ἴῃς πιουτὴ 
οἔ Πανὶ ἀ ὅρακε Ὀεΐογε σοησεγηίηρ [ὺ- 
ἀλ5. ψνῃϊς ἢ ννᾶ8 σιυΐίάς ἴο (ἢεπὶ ταὶ 
ἴοοΚ 6βι. 

ΤῊΗΕ ΑΟΤΞΟ5. 1. 

17 ογ ἢε νγᾶβ πυπιδεγεά υυἱτῆ 18. 
ληά πδὰ οδιυλίπεα ραγὶ οὗ 1τἢ15 πγίη!- 
δῖ 

ἢε] 4 ννῖτἢ τῆς τενγαγά οὐ ἰπί ψυϊογ ; δῃά 7 
[Α]ΠἸηρ Ἀοδά]οηρ, ἢς θυγβῖ δβδυπάογ ἰῃ 
ἴῃς πγιάϑι, ἀπά 411 ἢἷ8 θοννεὶβ ριιβῃεά 
οι. 

Ε2ΖτΑ 5 σιοδῖ ϑγπάρορυς. ΟἹ]. Ὑπὸ ννᾶ5 
ὯῸ 5ἰαϊοεά (Οουηῃοῖ ἴῃ ΔΩΥ ΟΥ̓ υὑπάρθγ [ἢ ϊ5 
Πυπθοσ. 1ἱρμιέοο. [Ι͂ἢὼ ἴδ Ηογοϊορίοηῃ, 
Διρυπῖ ο, ἴδε Οὐθεκ ΟΠμυτγοῇ υὑπάετγοίαπάς [Πα 
{Π|5 Πυυ 6 Γ σοπηρτγίϑοὰ ννοσηθη, ποῖνν 1 ϑϊδηά- 
ἴῃ ἴῃ ἔοστῃ οὔ δά ἀγθββ ἰῇ ἴ[ἢ6 ποχὶ νϑοῦβο.0 [ΐ 
νγ85 ποί ἴθ ἀξργεζαῖΐθ οὗ 411] ἴῃς ἀϊδοῖρ]θ5, Ὀυΐ 
οὗ ἴποϑθ ννῆο Ὠδρρεποὰ ἴο Ὀ6 ἴῃ [οτγιιϑδ]οπὶ δὲ 
186 ἰπὴὸ οὗ [6 Αϑοδηβίοη. ὅπ Εἶνε Ηπη- 
ἀτοά, σ᾿ (ογ. χν. 6, ἱποϊυἀθα τηδῦ νηο δὰ 
αυτά ἴῃ Οὐδ ἶθο οὐ ννῦο δά ρσοηθ ἴο {Πεὶσ 
Ποπιεβ εἰδοννῆοσθ, δηὰ μδὰ ποῖ γεῖ στείυγηρὰ 
ἔογ Ῥεηϊοοοβῖ. 

186. δήεπ απά ὀγείῤγθη] Βδίποσ, ΒΥ ΌΒ σΘ.. 
Ορ. νὶϊ. 2. ΑΔ ϑοϊεπὶῃ δηὰ τοϑρθοίξι! ἔωγτῃ 
οὗ δάϊάγοβϑ, οχοϊυὐΐης ἴῃ ννοπγεη ἴῃ ν. 14. 81 
Ῥοῖοσ δοϊθὰ τῆσγουρδοιξ ἴῃ σοπουγγοηςο νυ ἢ 
[Π6 βΈΠΕΓΑΙ ἔδοϊϊηρ, ποῖ νυ ΔΩΥ Ρετγβοπδὶ 
διϊηοσῖγ. (ΟὨγγϑοβίοπι, Ηοπι. 111. 1. Ηϊϑξ 
ἰλκιης ἴδὸ ἰηϊαῖῖνο ννᾶβ ἰῃ δοσογάδηςθ νυ ἢ 
Μαῖϊ. χνὶ. 19; ἢ]5 ἴοηδ ἴῃ ϑροαϊκίπρ οὗ ϑετγὶ 
ἴυγο δηά 1Π6 1[)᾽νῖπ6 ρυγροϑεβ ξ]6]}|δὰ [ομῃ 
ΧΧ. 22. 

ἐδὲς “εγίῥίμσ ὙὙδὲ ᾳιυοίαιίοῃ ἴῃ Ὁ. 20. 
ΨΟΓΥ οηρῃδίῖς ἰοβε ΟῚ ἴο {πὸ ΟἸἹὰ Τοβίδ- 
τηθηΐ ἰ5 Ὀογηθ ὈΥ δὲ Ρεῖεγ ἴῃ ἢἰ5 βροοηά Ερί 5:16, 
ἰ. 21. 

"πὶ πεεάς ῥαυε δεεη} Ὑεῖ ἴθ νψν}}} οὗ τῃ6 
ἀφοηΐ ννᾶ5 ἴγρο. γε σδηποῖ γόςοης!]ο πυπΊδη 
ΔοσουῃίΔ Ὁ} ΠΥ δηὰ Ὠἰνίπο ἔογοκπον)θάρο, δυΐ 
ννῈ πηι5ῖ δοσορῖ Ὀοϊἢ, ἵν. 28. 

ἐῤε Ηοῖγν Οῥο] ὝΠΟ ἱπϑρίγδϊίίΊοη οὔ ἴῃ 
Ῥ5Α]π|5 15 αἰϊοδίθαα ἤεῖθ, ἃ5 ἰἃ μαὰ δθεη ὉΥῪ 
ΟὨγιϑὶ Ηἰπιβοὶῖ, Μαγκ χιϊ. 26. 

ὁγ ἐῤε »πιορ ο7 αυίϊ4άὴ Τῆς Ῥβαϊ πγϑι 5 
ννογάβ ἢδά ἃ γοίδθγεησο Ὀεγοπά ΔΠΥ οὗ νὩϊςἢ 
ἢθ ν'ᾶ5 σοηβοου5. 5, χὶϑ 9, ροϊπηρ ἴῃ [ἢ 
ἢγϑὲ ἰηβίδησθ ἴο ΑΒ Πορμοὶ, δὰ Ὀδθη δρρ] θὰ 
ἴο [πάΔ5 ὈΥ οὖν οτά, .[οδῃ ΧΙ. χϑ. 

«υα:! σιμά] ὈθοδτιθΘ ρσυϊάθ: 1ἴ ννᾶ5 ἢϊ5 οννῇ 
ἃςῖ, ΤῊ 56η56 ννουἹά Ὀ6 ὉΔΟΥ͂ Θχργοβθοὰ ἰξ 
{πογδ ννεγα ΟΠΪΥ ἃ ςοϊηπια δἴεγ ὕω ἀπά [Π6 
ποχὶ νϑῦϑθο Ὀθρδη ἢ ὀεεώσς. Ὑδι5 πιυςὴ 
δὰ Ὀδθη ἐογεϊοϊἃ σοποογηίηρ [ιἀ85, Ὀδοδιι56 
δα ἢδά Ὀδθη οπμὸ οἵ ἴπ6 Ὑ νεἰνο. 

17. πωριδεγεά «υἱὸ 10 Νο δἰπξϊ οὗ ἢ!5 
ὈΠννοΓΠη655. ονο πη ΔΙ͂ΘΓ 7ομη νἱ. 7γο. Ορ. 
ουῦ χχντ Ατίςϊο. 

οὐταἰμθ 4 ἘΔΙΠοΥ, δὰ δ1Ἱοὐνθά ἴο Ἀ1π|ι. 
ἀφῶ δὰ (Π6 54π|6 σοϊηπγϑϑίοπ πα πλϊγᾶςι- 
ΟΥ5 Ῥοννοῖβ 845 ἴῃς γεϑί οὗ {πὸ Ἴννεῖνο. ΤΟ 
νογὰ δότε τοηδογοὰ ρῥαγ ἰ5 γοργεβθηϊθα ὈΥ͂ 
ἐπδεγέαπεο, ἘΡὮ. 1. χα; (Οἱ. ἱ. 12. 

18. Νοτυ δὲς »"απῇὶ ΤῊϊβ δηὰ {πὸ ἔο]ονν- 
ἱπρ νεῦβα ἢᾶνε θδθὴ τεξαγάθα 85 ραγεῃι εις} 
ἰηϑογίοα ΌΥ {πὸ ἢἰδίοτίδη., ΤῸ ἴπῸ πικιϊπάξ οὗ 
ἴποβθ ννμοηὶ δὲ Ῥεΐοι. ννὰβ διάἀγοβϑίηρ ἴπὸ ἔδοϊβ 
ννεγα ἔτεβῃ ἀπά ἐἈΠΊ ΠΝ γ, πὰ ἴῃ6 Ὄχρίαπδίίοη 
οὐ “εείδαν»ια πθθά]εθα, ον ὙΠΡορΏ]ὺ5 ἀπά 
ΕΕΠΟΓΔΙ γοδάθγβ ἴμ6 ἱπέογιηδιίίοη ννγᾶβ πιοβί ἀ6- 
βΙγδΌ]6 ; δηὰ [ἰ δδὰ ποῖ θδθθη ρίνθη ἴῃ 81 1 κ6᾽9 
Οορρεὶ. 
}ωγεβασε] ξανο οοοδδῖοι ἴο ἘῈ9 ΡῈΣ- 

68.886. ὙΠῸ ΠΊΟΠΟΥ τερονοὰ ὈὉγ [445 νγᾶ8 
50 ἰηνεβίοα Ὁγ οἴμεῖβ, Μαῖϊ. χχνυῖϊ. ς--- το, 80 
{πὸ [οννϑ ἅτὸ βαἱὰ ἴο ῃᾶνθ ογυςϊοά, δηὰ Ρι]αῖο 
ἴο πᾶνε βοουγρθά [6ϑι.5; [Ὁϑορῃ οἵ Αὐἰπιδίῃαα 
ἴο πᾶνα ἤδνη ουξρ ἴΠ6 πονν οπιῦ, απὰ ὅδυϊ ἴο 
μᾶνε οἤεγεά ἔπε Ὀυγηϊ-οἤξυίηρ, τ 8. χίϊῖ, 9. 

ἃ βείΠ ὝΜΒε Ροίίεγ᾽5 βεϊά, Μαίξ. χχυ]). 7. 
Μαυηάγοι!, τόρ 7, ννᾶ5 βῆονγῃ (ῃϊς ἰὴ [ῃ6 ΥΔΙ]ΘΥ͂ 
οἵ Ηἰπηοπὶ, δηὰ δποίπον Αροϊάλπια ἴῃ ἴδ 
νον οὗ [εποββαρηαί. Απά Οτεβννοὶῖ τπουρῆς 
[ἢδὲ [Π6 Ῥοιϊογ᾽ 5 βεϊὰ ννὰβ ἰο δὲ ἀϊβεϊηρυ ξηρά 
ἔτοπι ἴδε βοθῆδ οὗ {πὸ ϑβυιϊςϊάθ, Με(]ε απ, ννῆο 
ςδηποῖ δοσθρί 5 ἀἰϊβεϊποιίοη, νογῪ ἔογς! Ὁ] Υ 
ΓΕΠΊΔΓΚΞ ἴπαὶ δῖ Μαϊίηονν, “ἴῃ ἃ ρἱσΐυτο ἴῃ ἰπὶ- 
τηράϊαϊο Ἰυχίαροπβίοη νυν {παὶ οὗ ἴῃ ἀοηΐαὶ 
Δηα ρεηϊζοποα οὗ δὲ Ῥεΐεγ, ἴγασες ἴπ6 ἰγαϊτοσ᾽ 5 
[411 [του ἢ 4}} [15 πα πιδη βίαρεβ οὗ γοιοῦβο ἰο 
δ15 Οννῇ δχίγεπιςα 56} -1ηἘ]ςῖοά ροπδ!γ ; πὰ πα 
ουγίδη ΔρργοργίαοὶΥ ἄγορβ ονοσ ἴπ6 ἰδϑΐ ςΐ 
οὗ {86 ννογκίηρβ οὔ ψι ν ἀσβραὶσ, ἀ5 ἰδ 6] 
Ὀεέογε ονογ δὲ Ῥείογ᾽5 ρθη θη] φοσγον. 81 
ὰκ6 Ρογίγαγβ οί ἴπὸ ἂςῖ οὗ [ιἀδ5 ἰῃ πὸ 
ΓΕΏΖΥ οὗἩ ἀεβρεγαίίοη, θὲ ἴπ6 ἂςὶ οἵ Οοὰ ἴῃ 
τὶ ΐθου5 τοιγι υκίοη.. ΤΏ ἴννο δοσουηΐβ ἅσδ 
ποῖ, ἃ5 Μογοῦ, [ῃ6 σϑβυδ οἵ ἀϊβεγοηΐ ἰγδάϊ- 

[ἰοπ5, Ὀμ1) σοπιραπίοη ρἱςΐιιγος ὉῪ ἱπϑριγοὰ 
ΑΓ ἰϑί5, Ἐ4 014 }}Υ Δηἃ ρεγβεςε]γ. ἱπξοστηθά ; πγθογο- 
οἵ, ἴῃ 5ἴγιςξ 54} } ἴο ἘΠοΙΓ βενεγαὶ ἀσβίρηβ, 
{Π6 οπὲ γένεα ]5 ἴῃς διωπαπ 5146 οὗ [Π6 ἰγαρθάγυ, 
δηᾷ (ἢ6 οἴδεῦ (ἢ6 ἀἐηνίρε. 1. Ῥ. 504. 

ῥεααϊοη)] Ἐδῖμογ, Ζ718Ὁ οἱ 18 7466. Ορ. 
]οὈβερδι5, "]. ΚΝ..." νι. 1. 6. ὙΠ ΐδ ἔδοϊ 5. ποῖ 
ΠοηίγδϊοίοσγυΥ, δυὲ δά άϊξίοπαὶ ἴο {πὸ οἰγοιτη- 
βἴίδῃοαβ δίαϊοα ἴῃ Μαῖξ, χχυ. ς, ννδογε (ἢ6 
ννογὰ 5 πε βᾷπη6 ἂἃ5 [δὲ υϑοὰ Ὁ. ΧΧ΄᾿ ςοη- 
ςεγηΐπς ΑΒΠΒορΡμεΙ. ὙΠεΘορηγϊαοὶ ὀχ ρ αϊποὰ 
[δῖ ἘΠ6 τορϑ Ὀγοῖκο, δηὰ τῃδὲ, δοσ τῃ6 Ἀδβιισς 
τεσίοη οὗ (Ηγίβε, [ι 45 Ηρ Ὠἰπηϑοὶ ΟΥ̓ σοπιθ 
Βοιγῃί. ὙὝΒοῖο 5 πο ἔουπάλίίοη ἔοσ τηϊ5 ἰῃ 
δὲ υυΚεῖβ ἐχργοββίοῃ, νυν ῃϊσἢ ἰη ἴῃς Ηοτγοϊορίοη 
15 ραγαρηγαϑοὰ ὉγῪ ῥαυΐηρ γαϊζοη 9 οηι ἐδ δαίμεν 
οπ δὲς γπεε. 

δωγ! ασιπάεγ) ΤῊΪ5 βἰδίεπιθηϊ οὗ νῇδέ 
δεΈΕ}} (ῃ6 Ὀρὰγ οὗὨ [υἀΔ5 ἰ5 Ξιιρρ!επιεηίαγυ ἰο 

ΑΑ2 
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18 ΖΝονν τῆΐς ΠΠΔΠ ΡυΓΟμαβεὰ ἃ “Μδιε. .. 



358 ΤΗΕ Α(ὉΤ5. 1. ᾿ [ν. 19--21.. 

19 Απά ἰξ νγᾶβ Κπονχψῃ υηἴο 41] τῆς 
ἄννε!]εῖβ δὲ Τεγυβαίθι ; ̓πβϑοπλιοῇ 48 
ἴπλὶ δε ὰ 15 ςδι]εὰ ἴῃ {ΠῸῖγ Ργορεγ 
τοηριιο, Αςεἰάδπια, παῖ 18 ἴο β8γ. 1 Ὡς 
Πε]ά οἵ Ὀ]οοά. 

“ Ῥεαὶ, 0 20 ἔογ ιτ δ ννηϊτίδη ἰη τῆς Ὀοοΐ οὗ 
ἀῥραι, τος. Ῥβα]πι8, “ες ἢϊ8. Παδιτατίοη ΡῈ ἀε- 
ἴοι, «σω, δ ̓ λῖς, δῃὰ εξ πὸ πιᾶῃ ἀννε}! τπεγείῃ : 
οἱ. ἐζανχε. Δηὰ 4 ἢἷ5 " Ὀἰβπορτίοϊκς ἰδεῖ ἀποῖθογ ἕᾶϊκα. 

[πὸ δοοοιυηΐὶ οὗ ἴδο τηοάς οὗ 5υἱςἰάο, Μαίί. 
Χχνὶ!. ς. Ἴδη ἱποιδαπὰ [ἀυπιεδῃ σδρίῖνοβ, 
οαϑί ἀοντι ἔτγουι πὸ ἴορ οὗ ἃ τοςῖκ, δέζογ Α πιᾶ- 
215 ΥἹςἴοσυ, “"ὑγεῦε 41} Ὀγόκθη ἴῃ ρῥίθςββ." 
4 Οἢτο. χχν. 12. 

19. “2 «αυὐα,. ἐποαυμ)] ἈἘδίμποσ, 10 Ὀθοδπιθ 
Ἀπονη. ΡΥΠΟΙΡΑΙΪΥ πὰ ργεθηληθηοΥ [ἢ 
Ῥυγοθάθο οὗ ἴπο βοϊά νὰ ἴπ6 ννᾶρὸβ οὗ 1πὶ- 
4υϊγ. "[ι|ῖ 45 δὲ Μαῖίπονν, χχυὶ. 8, ΔΡΟΓ πῃ 
ἐπίοτγναδὶι, γοΐογϑ {Π6 σδιιϑὸ Ὀδοῖς ποῖ ἴο πὸ ἱπλπΊ6- 
ἀἰαῖοὶν ρῥγεσοάϊηρ διυιτίαὶ οὗὨ δἴσγδημογβ ἴῃ Ὁ. 7, 
Ὀυϊζ ἴο {πὸ ρυγοδαϑε- πλοησΥ οὗ ἴδε ὑγῖςο οὗ Ὀ]οοά 
ἴῃ ν. 6, 50 πογθ, δῖ 1ὺκ6, δῇεγ δὴ ἰηΐογναὶ, 
Τοίοτβ ἴΠπ6 σᾶι56 ὈδΔοκ ποῖ ἴο ἴδδ ἱπιπιθαϊδίεϊγ 
Ρτεσεάϊης ἔλῖε οὗ [υἀὯ5, Ὀὰΐ ἴὸ {1π6 ρυγοθᾶβε 
ἴη ν. 18. ὙΠ ΠΕ ρΑγΆ ]6115πὶ 5 δ: ΓΙ ΚΙΠΡῚΥ ο]οβ6 : 
{π6ὸ αυὐαψες ἀγὲὸ (6 2γίεο, δῃὰ ἴῃς ἐμπίφμιν ἴῃ6 
ὁίοοά." Μο(]ε]ΙΔη, 1. Ρ. ςος. 

αἰ ἐδεὲ ἀκυοί ον αἱ “ενρμσαίο] [Ιποϊπάϊης 
[Π6 σ᾽ γδῆροῦβ, ἔοσ ομθ οὗ ὑνῇοπι ΟἿΓ ἴ ογὰ ννᾶ5 
τηϊδίδοη οἡ ἴῃ στοδὰ ἴο Ετηπδιβ, [υκὸ χχὶν. 
18. 

ἐῤδεὶν ῥγοόῤεγ ἰοησμε)] ὙὍΠῸ δυγο- δι δὶς, οὐ 
Αγδπηγαῖὶς. [|πδὸ Οτρίηδὶ, ἀϊαιθοῖ, ἃ ννογά 
υϑοὰά 5ἰχ {ἰπ)65 ἴῃ 1ῃϊ5 Βοοκ, ἰϊ. 6, 8, χχὶ. 40, χχὶϊ. 
4, Χχνὶ. 14. Αγ ἀϊπιϊποτίοη Ὀοίννοοθη [Π15 δπὰ 
(Π6 οταϊπαγΥ ννογὰ οαπηοῖ Ὀ6 ργεββεά. ο- 
Ὀετῖβ, " Ὠιβευβϑίοη οἡ ἴπ6 Οὐοβροῖβ,᾽ α88, ποία 
ἐῤεῖν Ὠοῖ οἱ, ἃ5 ἱπαἸσδίης {παὶ δὲ Ῥεῖεῦ βροκθ 
ἴῃ Οτοοκ, 

,βείά 9» ὀίοο] ἘΒουρῃϊ νυ [86 ῥσίςς οὗ 
ὈΪοοά, Μαῖξ. χχνὶ!. 8, δηά, δοοογάϊηρ ἴο γὸ- 
ςοινθά ἰγδάϊ το, οἰαϊποὰ ἢ τἢ6 Ὀ]οοά οὗ 
]υάλ5. Το πᾶπὶὸ “είάανια νου] τεπλιπά 
[Θνν Ί5} τοδάογβ οὗ τῃαὶ Ὀ]Ϊοοαϑηράαίηρ, ἴπ6 σοη- 
Βοαιθηςδ5 οὗ νυν οἢ δὰ Ὀδοη ἱπνοκοά οἡ ἱποπ- 
δεῖνεβ δηά οὐ ἴποῖὶσγ σι] άσοη. ΤὨδ ρίδος σοπ- 
ΤΏΟΪΥ. σῆοννῃ 8ἃ5 Αςεϊάδπια “85 δνεὺ Ὀδθη 
ἴχτλουβ οἡ δοςοιιηΐ οὗ ἴΠ6 «“ἀγεορϑαροι ΥἹΓΙΙΘ 
Ροϑϑεϑϑοά ὈΥ [86 οαγίῃ, ἴῃ παϑδίεπίηρ πὸ ἀδοᾶῦ 
οἴ ἀελὰ Ὀοάϊο5. δῃιϊρίοδάς οἵ [ἴ ννόγε σαυτιθα 
ἴο ἴπε (άπιρο ϑδηΐο ἴῃ Ρι 5." Εὶ. Ὁ. ΟἸαγκο 5 
Ἴτγανοῖβ, 1ν. 344.) 8νο. 

ος 0. δον ἐξ Μὶ αυνὴ!η ὙὍΠῈ ἤγϑ ηυοίδ- 
ἰἰοη, ἀοννῃ ἴο ἐῤεγείημ, 15 ἴδκθη δι ϑίδης δ! } 
ἔτοπι Ρ5. ἰχίχ. Ὡς, ἢ βδοπὶθ σοπηργοϑϑίοη οὗ 
.ΧΧ.-., δῃά ἃ νδυγδίίοη ἰπ ἴη6 ΟΣ οὗ 1ῃ6 
ῬΡιΓοποὺη ἔγοπὶ ὈΪυ γα] ἴο ϑδἰηρυΐασ, ΌὈΥ νυν ῃιοὶ 
]υἀδ5 ἰ5 ἰάκθη 85 ἃ γοργεβεηϊαϊίνο οἵ (γι᾿ 5 
ΘποπΊῖο5. ΤῊ 5 ΚβδΪπη, φυοϊοά ἴῃ ἔπ Νοὸνν Τ65- 
ἰδιηθηΐ οἴἴθπεγ ἤδη ΔΩΥ ΟἴΠΟΙ Ἔχοθορί χΧχὶϊ., 15 

)ι ὌΝ Βεγείογε οὔ [ἢδβϑε πϑὴ ψῆϊςἢ 
ἢλνθ σοπιραηϊθα νυ ἢ 5 411 (ἢ τίηιε 
τπδὲ τῆς [μοτὰ ςβ8ι5 ννεπῖ ἴῃ δηά ουἍἭ 
ἈΠΊΟΠΡ ι18. 

22 Βερίηηΐηρ ἔγοπι τῆς Ὀδλρτείϑπι οὗ 
]οῖα, ὑπο παῖ βᾶπιε ἀδγεκτηδι ἢς 
νν238 ἴΆΚοη ὉΡ ἔτοπι 18, πιιιϑῖ οπε Ὀ6 
ογάδιπεά ἴο δὲ ἃ ννίῖμεβθβ νι ὦ. οὗ 
ἢΪ8 τεϑιιγγεςτίοη. 

ΡΓΘΟΠλΪΠΘΉΓΥ Μεββίδηϊς ; ᾧ. 9 5 δρρ] δεῖ ἴο 
Ομηϑῖ Ὀγ 8. [οδη, ἰ. 17: [16 νγογὰϑ ἱπητηθα Δί οΙ Υ 
[οΟ]]οννίης Ὀγ δι Ρδι], Ἀοπι. χν. 3; δηὰ {6 δι}- 
ΒΙπιθηῖ οἵ υ. 2: 15 ποϊϑα Ὀγ δι [οδη, χῖχ. 28--- 30. 
Τῆς βοσοπὰ αιυοίδιίοη 15 ἴδκεη νυ νογῦδὶ 
Θχδοΐηθββ ποπὶ [(ΧΧ.΄. 5. ςοἶχ. 8, οΔ]]6ἀ ΌὉγ 6 
δηςσὶοηΐβ, ἴθ ἰϑοδλγῖοῖ Ρβϑαίηη, Τῆς ςοηῃάυςϊ 
οἵ [υἱάδ5 ννατταπίθα {πὸ ἰάδπεγιηρ πὶ νὰ 
Ποες ἀπά Αδμορηοὶ. αν ὰ δπὰ ἢ5 6π6- 
Τηΐο5 ἅτὸ ἱγολίοα 85 ἴγροβ οἵ (τὶ ἀπὰ Ηἰ5 
δῃοπηεβ. Απά, αἴεγ ἴδε ἐχροβιτίοη βίνεῃ ὉΥ͂ 
Οὐ 1 οτγά, [Κὸ χχῖν. 44, 1 15 οὐἱ οὔ [π6 4ι165- 
τἴοη ἴο ἱπιριυῖο ἴο δῖ Ῥεῖοσ σῃηϊϑιιηογϑιδπαϊην, 
ΟΥ̓ ΠῚ ΞΔΡΡ]οδίοῃ. 

ῥαδί α!οη] Ῥεσῆδρθ, ρῥαηογαὶ οἷἶδΚεε. ἴπ 
(δε Οτριηδὶ, σ“δεεῤεοίε. 

δα δοργίοΔ] 80 Ὅν γοϊ δα, Πεγο, ἀπά ἴῃ ἴδ 
Ῥβαπι; [ΠῚ μάν Βέεέρωνι Ὦδγο, δηὰ «Αι 
'ἴπ [πὸ Ῥβαὶπη. Ὑπὸ ννογὰ δὲ οὐυρῶϊς ἴο παν 
ἃ ςαρίζα] ἰοϊῖογ ἴο 5ῆονν {π4ϊ [ἴ 15 ἴῃς τοί νογὰ 
ἰπ ἃ 5ϑθςοπά αιυοίαδιίοη. ὙΠῸ δος] οϑἰαϑίῖς] 
ἀοδίσπδίίοη δά Ὀδθη ἀρρ]οά ἰο Ἀοπιδη οἵἢ- 
εἶ415: "ἐ Ῥοπιρεῖιι5 νυ] πιὸ 6556 46πὶ ἰοίᾳ δος 
(απιρδηΐα εἴ τηδγἰπιᾷ ογὰ μαρεδὶ ἐπισκόπον." 
Οίςετο δὰ Αἰτίσιπι, ΝΊ1. ΙἹ. 

4]. δες »οη)] ὍΤὨ15 ἢ45 Ὀδθη υὑπάογείοοά 
ἃ5 τιϑίγιςιθὰ ἴο ἴῃ6 ϑενεηῖγ. ΒΒ [Π6 ΓΟΒΟγν 
[Π6 ννοτὰ ἴο ἴδ ἰδὲ ἰῃ ἴῃς Οτίξιπδὶ ροϊηῖθ ἴο 
ἴποβὸ ἀπιοηρ ἴδ σΟΠΊΡΑΠΥ ννῆο Παὰ 5εθὴ δηὰ 
ςοηνεγβοά νυν ἢ {πὸ 1 οτὰ δῆτοσ Ηἰ5 γοϑαγτγοςίοη. 

αἰ δε τ: ὍὙῇ Ὑ νεῖν ννόγα σΠοϑεΏ 
ἀπᾶῖ {πὸ παῖρμξ Ὀ6 ἢ Ηἰπι, Μαγκ ἢ]. 14. 
ΤΒεῖγ μανίηρ Ὀδοη ἢ Ηἰπὶ ἔτοπι {μῈ Ὀορίη- 
πἰηρ 4υλ]Πεὰ ἴΠοπὶ ἔοσγ Ὀεὶηρ Η 8 ννζηςβϑεβ, 
1ὁἤη χνυ. 27. 

φυεηΐ ἐπ απάᾶ ομἢ Ορ. ἴχ. 28. Α Ηδεθγαδιϑπὴ 
ἔοσ τῇ ννβοϊθ σουγϑὸ οἱ ᾿ἴθ, ευϊ. χχνῖ!. ό, 
19: 1 8. ΧΥΠῚ, 12. 16; 2 ΠἤἾτο. 1. το; 5, οχχὶ. 
8. Τῆδ τρηϊγοὰ χυλι Ποδίΐοη ννᾶ5 {π6 Βαυΐης 
Ὀδδη ρῥγοϑεπί δὲ {πε Ὠιβοουτϑθοβ δηὰ Μίγδο]οϑ οὗ 
σμηβι. 

ὯΔ. Βεσιηπίη5] Ἠδυῖπε ὈΘ6Ὸπ ἔγοπι ἴῃς 
{πιὸ θη [οὔπ ννὰ5 ὈαριΖίης. Νοῖ ἴο ὃ6 
τοβι ςιοἀ ἴο ουγ ᾿νοτά᾽ 5 Βαρίϊ5πι. ΤῊΝ πιϊηϊϑ- 
ἘΓΥ οἵ τῆ Βαρίϊ5ι ννὰ5 (π6 δπποιυποεπιοπῖ δηά 
ἱπίγσοάιςςοη οὗ ἰμδὲ οἵ Οἢγίϑῖ, [θη ἱ, 29; 
Ματκ. σ, 2. 
μα ὁπ δε ογδαίπε] ταϑιὰθ ΟΥ ὍΘΟΟΙΩΦ. 

ὙὝΠοΙΟ ἰ5 ΠΟ γϑίργθηςθ ἴο ΔΠΥ δςο᾽οϑίαϑιο] τίς. 
ΎΒοΙο ννεῖε ἴο δα ἴννεϊνε ἀροβίΐθβ Ὀδοδυβδ 
{δετὸ νγογε ἔνγεῖνα {πῦε5, Μίαϊι. χὶχ. 28, δηὰ ἵξ 



Υυ. 213-26. 

21 Απὰ {πεΥ δρροϊπίεδ ἔννο, ]ο- 
δερῇ οδίϊεά Βαγβαρδβ, νγνῆο ννᾶβ 8ιΓὉ- 
ῃλιηςὰ [υβζιι5, Δη4 Μδιτἢ!λ8. 

24 Απά {πε} ργαγεά, διὰ 5214, 
ἼΠπου, [μοτὰ, νος Κπονεϑὲ τῃε 
Πελτῖ8 οὗ δ]} μεθ, δ8ιεν μοί ῆοῦ οὗ 
ἴ[Πς68ς ἔνγο ἴδοιι ἢδλβῖ σἤοβεη, 

ὙγΔ5 ὨΘΟΟΘΒΑΥΎ (Παΐ (ἢ6 νασδηςγ 5ποιυ]ά ὃὈς Π]]οὰ 
Ὀοίογο τῆς εἰδιδίοη οὗ ἔπ δριγϊ. ὙΠῸ οπς 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ δανίηρ Ὀδοη 16] ]οὰ Ὀγ (ἢ ἀδαΐῃ οὗ 
[ιάλ5, [86 οἴποῖ τηιιϑὲ Ὀς Δ] Δ]Π1οὰ ὉῚ πα ἂρ- 
Ροϊπίπηεπί οὗ ἃ ϑιισοθβϑοσ, ὙὅΠὲ νδοΆΠΟΥ νγ88 
ἴο ὃὈ6 5 ρΡ] θα οὗἨ ΠΟΟΘΘΘΙΥ ; Ὀυῖ Πυπηδῃ ᾿πῖοτ 
νεπίϊοη ννᾶ5 τεηυ βίο. 

δὲ: γειμγΓΩ 0) ΤῊΝ στεδῖ σοηίΓα] ἔγυτῃ οὗ 
Δροϑίοϊ]ϊὶς ἰθδοδιης, νυ ἢ ἰηνοϊνοά ἴπδ νυ οἷ 
οὗἉὨ {ποῖγ ἰδϑί πΟΊΥ, ἵν. 22, δραγὶ ἔγοπι νυ ςἢ 
ἔλεϊ ργεδοδίηρ ἀπά δ! νγογὸ Α11κὸ ναῖη, σ ΟΟσ. 
ΧΥ, 12. 

23. τὲ ἀῤῥοϊπ!ε Ἐλδίποτ, ὑσοβϑοηῦθά 
ΟΥ ΒΘῦ ὈΘΖΟΣΘ, 45 ἴῃ Υ. 27, Υἱ. 6. [ἴ{ Πᾶ5 Ὀδθη 
ατρυοὰ ἰπαὶϊ ννῃ σον τοδάϊηρ, ἐἐεερίοε οὗ 
ὀγείῤγοη, ἰ5 δἀορίδα 'ἰπ υ. ᾿ς, ἴἢς Βιιμάτγοά πὰ 
ἔνθ ΠΙΔΥ πᾶνε ἰδίκοη ρᾶγῖΐ ἴῃ [Π6 βεϊθοϊίοῃ; 
Ὀυΐ ἀοεβ ποῖ ν. 17 ροϊηϊ ἴο ἴπ6 Αροϑβί]εβ 6χ- 
οἰ υ5ινεϊγὶ 

Βαγ“αὐα.}1] ΤὮδ πιοδηϊηρ οὗ {Π15 ὨΔπὶθ [85 
ποῖ Ὀέεη ἀϑοογίαιπεά, Εἰνε αἰβετγεηϊ ἱηΐετρτε- 
ἰλϊοη5 ἤᾶνὸ Ὀθδη σίνεη: 80ηὴ οὗ ςοῃυρίβιοῃ, 
οὗ δὴ οδίι, οὗ αυϊεῖ, οὗ ν᾽ϑάομι, οἵ δὴ οἷά 
ΤηΔΏ, ἃ5 ΙΏΟΓΕ ΟΥ̓ 655 ργο δ ΌΪ6, Ὁγ 1 Ἰσμτοοῖ, 
“Ἢογ. Ηδοῦτγ.᾿ Εὐβοῦϊι5, 1. 12, 45 ρτεϑογνθὰ 
ἃ ἰγδάϊτιοη {πὶ 6 ννᾶ8 οὔθ οὗ ἴθ ϑονθηΐυῃ, 
δηῃΐ, 111. 29, σἰδίοβ οὐ ἴῃ δι που Υ οὗ Ῥαρίδϑ 
(παῖ, δανὶπρ ἀγαηκ ἀοδάγ Ροΐίβοῃ, ἢε ννᾶ5 ρτὸ- 
βεγνϑα ἔτῸπὶ 411} ἤάαγπη. 

11 ᾿ὰ5 Ὀδεῃ βιυρρεσῖοα {παῖ ἢ πιαν πᾶνε Ὀθθη 
ἃ ὈτΟΙΠΕΓ οὗ [υὰὲὰ5 Βαγβαῦδϑβ, χν. 22. Ηθ 5 
ςογίδιἶγ ποῖ ἴο 6 ἰάεητβοά νὴ ἢ [ο9685 Βᾶγ- 
Πδῦ85, ἵν. 16, ννῆο, ἰἴ 15 ρ᾽δίη ἔγοπι ἴῃς ἀοῖ4}}5 
ἴδογὸ ρίνοη, 15 ἤδη τποπιοποά ἔογ πὸ ῃγϑὶ {ἰΠη6. 

ψισ“] Α ϑεοοοπὰ πᾶπὶὸ ἴῃ [,41ἰὴ ννᾶ8 ποῖ 
Ὀποοπηηοη ἁπποηρ ἴδε |[ενν8. ὕρ. χὶϊ. 9. 
[τ ννᾶ8 ΟΠΙΥ ἃ πδηλθ, ἢοΐ 8η δχργοβϑίαθ οὗ 
ΤροΓαὶ σπαγαςῖεσ. Βυῖ Βεηχοὶ Ρ] ΔΘΑ ΠΟΥ 505- 
Βεοϑῖβ {πδὶ {πὸ δι Ὀ]οϊπίηρ ᾿ἴ Ποτὲ δῇονσ [παῖ 
{δε ργοίογοηςο οὗ Μαι α5 ἰῃ ἢὸ ννᾶγ αἴἴωοϊοα 
{Π6 δϑιπηδίίοη ἴῃ ννῃϊςἢ Βαγϑαῦας ννᾶ5 πεϊὰ ΌΥ͂ 
(ἢ6 Ὀγοϊπογῃοοά. δοπιὸ ἢδνο δἰϊοννεὰ {ποπ|- 
56ῖνοβ ἴο (ΠΟῪ (ἢδῖ 16 ροϑίζίοη οὗ [Π6 παπιο5 
ἰπαϊςαῖο ἰπαὶ Βαγβαῦαβ ννᾶθ ἴδε ἑανουτγίίε, 
Νοῖμποῦγ δὲ ποῦ Μαίιι!α5 5 πιεη οηδὰ δῇεγς- 
ὙνΑΓ5 ἰὴ ἴΠ6 Νὸνν Ταβίδπιἷηϊ. 

ΜΜαιιδία.] ΑὈδτονιδιο ἔτοπὶ Μαιιδίῃϊαϑ, 
δαυϊναϊοηΐ ἴο ἴῆ Οτεοῖκ ὙΠεοάοχγι, ,. 6. ΟἸΕ 
οὗ Οοά; ἃ ΠΔΠῚ6 ΥΕΥΥ ῥγοναϊθηΐ ἀπιοηρ ἴΠ6 
ονν5 δῖ {παῖ {ἰπ|6Θ.0. Α ἰτγδάϊτιοη ργοθογνοὰ ὈΥ̓ 
υ5θὈ 15, 1. 12, 111. 2 5. τεργεβεηβ ἢἰπὶ ἃ5 ΟΠ6 

οὗ ἴΠ6 ϑονεηῖγ. Ἀσςογάϊης ἴο Οἰθηι. ΑἸοχ. 
ἐδίγοπλ. ἵν. νἱ. 3ς, ἴδ6 ννογάβ οὗ Ζδοςῆξιιβ, 
ἱακο χίχ, 8, ννεῖθ βοπ)εί πιθ5 δἰζγ δυο ἴο 

ΤΗΕ ΑΚ(ὉΈΤ5. . 

2ς ὙΤδῖ Πα πΠΙΑΥ ἴακε ραγῖ οὗ 
115. ΤῊ ΠἰΒΕΓΥ Δπηὰ Δροϑιεβῃϊρ, ἔτοπὶ 
νης [0428 ὉῪ ταπϑρτεββδίοη ἔε]}, 
. Ὧθ τηρῆς ρὸ ἴο ιὶ8 ονη 

ᾶςε. 
26 Απά {δεν ρᾶνε ἔοι τΠεὶγ ἰοῖβ ; 

ἀπά τς Ἰοὲ [6}] ὡροη Μδιιῃϊδβ ; δηὰ 

δὲ Μαδξῃηϊαθ. Αἢ δροςγύρῆαὶ (σοθρεὶ ραϑϑρὰ 
ΠΟΥ ἢ15 Πᾶπι6, δηὰ ἢ 5 τγδα ]οἢ5 ἅγὸ αιοίοὰ 
ὈΥ ΟἸεπι. ΑἸοχ. ἐϑίγοπι. 11. ἰχ. 45, Ν11. ΧΙ, 
82. ἰοηεβ, οἡα (πΠ6 (δηοῃ, 1. 2ςγ, ςοηϊοηάβ 
(αὶ πόσο ϑνεγα πὸ νυ δῇ τεπιδίπβ, ΟἹΪΥ ογαὶ 
ἰγδαϊοη. 

ειεμιοοῖ ννᾶ5 ἀϊδροθοὰ ἴο ἰάἀση ν Μαηϊα5 
ἢ Ναιπμδηδοὶ, “16 5θηθ86 οὐ ἢϊ5 πδιηθ ὑείηνς 
(Π6 834π|6, (ποιχῇ ποῖ ἴδ βουηά.᾽ 

24. Τῤοι, Ζογ] Ῥταγεῖ δ ἀγεϑϑεά ἴο {ΠῸ 
ἀϑοοηάδθα δανίουτ, 85 ἴῃ νἱϊ. ςο, ὅο, ΙΧ. 14, 
χΧν. 23; 2 Οοῦ. χὶϊ. 8. 866 ἴΠ6 ποῖδ οῃ ἰχ. 
14. Τὸ ψνοτγτὰά [σὰ ἴῃ Γ,ΧΧ., τοργοβοηΐβ [6- 
Βονδῇ ; δηά Ο πιπίϑοϊθηςο ἰ5 δι υοὰ ἴο ΟΠ σὲ, 
ἴῃ [ἢ 15 Ἰηνοσδίίοη. ΟΡ. [6Γ. χυΐ!, το; 1 Κ' ν!], 
29, ΜΊ [οὔ ἰἱ. 24, 25, χχὶ. 17, δηά 566 ΧΥ. 
8 ἐη7γα. 

“ῤεαυ] Ῥεγῆδρϑ, χρῥοϊπί, τῇς ποσὰ Ῥείη 
[16 58ΠῚ6 45 ἰῇ ἴυΚὸ χ. 1. 

ἐδοι ῥαε εροσ.π) ὙΤὮε βάπηε νγογά 85 ἰῃ υ. 2. 
Το Ὠίνιηθ βοϊθοίοη ννᾶ5 σοπϑιἀογοα δἰγοδαῦἌ 
τηδάθ, ΟἹΪΥ ννδιτηρ ἴο Ὀ6 ἀοοϊαγθά. ἀρροιηῖ- 
ἴρηξ ἴο {πὸ Αροκίοϊ!ις οἷος Ὀοϊοηροά ἴο 
ΟἸὨ τισὶ Ἄχοϊ υϑἰνεῖΐγ, χχνυΐ, τό; [ὉΠ νὶ. γο. ΑἸΟΣ 

. Η!5 τουτὶ ἴο ΗΙ5 βίογ᾽ Ηὄὀ δρροϊηϊοὰ Μαῖ- 
(45, 8ἃ5 ἢ ]]6 οὐ οαῦ Ηδ μδὰ δρροϊηϊοὰ 
υἀδ5. 

25. »"ἰη.1.,)}) Τὸ ἀυΐζίεθ:; φρονεε δ ρ, 
{πε ἀϊρηϊγ οὗ [ἢ οβῆςθ. 

ὁγ ἱγωωσγσίοη ἰῇ ΑΝ. ραγαρῇγαθοβ ἴῃ 
[86 56η56 οὗ {πὸ Ψ αἱξαῖο, »»αευαγίεαί ε5]. ὅ5γγύ. 
σεβαγα!εά. [[ὙἸΠοΥ, φόρσεευμεδεη μἰ. Τωγπεά 
αη46 ταὶ ϊ μανὸ κυ βηςοα ἤογο, 85 Εχοά. χχχὶϊ, 
8: [ειΐ. χνυ!!. 20. ν 

δὲς οτὐπ ῥία,.) Μάδϑοη, οη ἴπε (σοῃϑβθογᾶ- 
ἴἴοπ οἵ Βιβῆορϑβ, 1. 4, ἰῃ δοςσογάὰ νψἢ Ηδπη)- 
τηοπά, οχρί δηθὰ {πὶ Μαίας τς ὑπάογς 
ἰακα ἴπ6ὸ Αροϑβίο)ϊς οεἴἰγου ννῆϊς ἢ πδὰ Ὀεδθη 
ἀϑϑιριθὰ ἴο [ἀ45. 8165, οὐ Ῥδγοσῃίδὶ σοπι- ἡ 
τηιηϊοη, οἢ, τ δηά 6, υπάογοιοος [Π15 ἃ5 ἃ 
βου ρίιγαὶ ὑγοοῦ οὗ ἴθ ἀἰϊδιϊησῖίοη Ὀεΐννοθη 
Οτάϊπδιίίοη δηὰ Μιβθίοη. Βιυιῖ 1ἴ 15 βδίεσ ἴο 
ξοϊονν ἴΠ6 οἷά, τεςοινρα ἰηϊογργοίδιίοη, τδδὲ 
(15 15 ἃ ΘΌΡΒοπλ θη ἕογ ἴθ σοῃάϊοη οὗἉὨ ἴδ6 
501} οὗ [ἀλ5. ΟἾγίϑὲ πδὰ βροκεῃ οὗ Ὠἰπὶ 85 
(86 5οη οὗ ρεγάπίοη, [ολη χν!]. 12. Ορ. Μαῖίζ, 
ΧΧΥΪ. 24; Μαῖκ χὶν. 2:. ὅ6ε Βίβῃορ Βι}}}5 
ϑογηοῃβ, 2) Δπά 3. δῖ Ῥείεσ 15 βϑαϊὰ Ὁ (16- 
τπθηΐ οἵ Ἀοπιο, ὃ ς, ἴο δᾶνθ βοπὸ 'πῖο 16 
ἶλεθ οὗ ρίοτΥ [ἢδὲ ννᾶ5 ἀϊὸ υπίο ἢἰΐπὶ; ςρ. 
δηδίῖι5, " Μαρη. ὃ ς, "'ΘΥΟΓΥ ΟἿ( 5}4}} ἀδρασγί 

ἴο Πὶ5 ονγῃ ῥΪδςθ." 

4Θ. ἐδεὶν ἰο! 5} δὲ, Α, Β, α, , υἱς. ζανε ἈΝ 
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ἢἣθ νγᾶβ πυπιδοτοὰ νι τῆς οἴονθῃ 
ΔΡΟΒ[[68. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΚ ἢ. 
Σ 7λε ἀροείϊές, Αἰεαά τὐίέλ ἐλε ον Ολοσί, ἀνα 

ες φῥεαξιηρ αἶνος ἰαησμαρσές, αγὸ αὐγεϊγεα ὁγ 
δογῖό, ἀγα αἰδγίάφα ὧν οἱλέγσ. τ4 λορε 
Δ εἰεν ἀϊῥγουΐην, ἀραὶ σἀξισέτσ ἐλα 114 αῤο- 
πες τῥαζε ὁγν ἐλὲ 2οιυε οΥὙ 11ε “οέν Ολοοσί, 
ἐλαί ὅσες τυας γίσορ δονε ἐλε ἀξαά, αρεργεαὶ 
ὑπο ἀεασυενε, ἀααὶ ῥοιγεα ἄστυ: ἐλε σας ἐἤοῖν 
Ολοσ, αμαὶ τυας {6ε ἤ7ερείασ, α γιᾶρ οι 

ο ἐῤει. ὙΤὴ6 διταπροπιθηΐ 15 ποῖ Ὄχρ]αἰπθά. 
Μοϑμοίπι, γε γίπρ οἢ ἔδωκαν ἰποίεδα οὗ ἔβαλον 
δηά οἡ αὐεῶν ἰπ ἴπδ6 τοσοϊνρὰ ἰοχῖ, ποῖ ΥΟΣΥ͂ 
ΤΟΔΒΟΠΔΌΪ οσοπίοπάθά [ὉΓ ζοίεν, ἃ5 ἰἴηάϊ- 
οδίίηρ Ροριυΐαγ οἰθοΐϊίοη, νυν μος ἢ 15 ἱποοηϑβι5- 
ἴοπεέ ἢ ἐῤε οὲ Μμεἰ, ὙΠῸ ΟὨΪΥ ἱπβίδηος 
οὗ δὴ δρρεδὶ ἴο ἰοΐβ ἴῃ ἴῃ Νενν Τοβίαπιθηΐ 
ΟσσιιΓγβ Ὀεΐννοθη [86 ἀδραγΐαγο οὗ ουσγ [υοτὰ δηά 
Ῥεηΐθοοθί. Ὑπὸ Οδιγοῖ σουά ἀϊπρεηθο ἢ 
ἴδεῖὶ δἴζον [6 σοπαῖης οὗ [ῃς Ηοὶν ΟΠοβί, ννῆο 
νγ)85 ἴο συϊάο ἰηῖο 4}} {γῆ ἘὨγοι ἢ ννῃοπι ννὸ 
ΔΥῸ ΘησοΟιΓΑρΘα ἴο ΠΟρδ ἴῸΣ ἃ τίρῃΐϊ Ἰυάρπιεπί 
ἴΏ 411 (Πίηρ5Β. Νὸ τεϑοοιγθὸ ννᾶ8 μδά ἴο Ἰοῖβ 
ἴη ἴῃς ἀρροϊπίπιεης οὗ εδσοῦβ. ὙΠῸ ΕἸδνθη, 
1ῖ πιᾶγ δ, σῆγαηκ ἔσοπι ὄυθὴ (6 ἀρρϑάγαποθ 
οἵ ἰακίπρ ἴἢϊς οἰθοϊίοη ἱπίο τποὶγ οννὴ ἢδπάϑ. 
ἼΠο σᾶ86 νν45 βρεςίαὶ, δηά σου! ποῖ 6 ἃ ργὸ- 
ςοάρηϊ. Τῃθ Ομυγοῆ γοραγάβ [6 ἀρροϊπίπγοηξ 
8ἃ5 1 ιν!πὸ; 566 {π6Ὸ (]]οςὶ ἔογ δὲ Μδι θ᾽ 
Αγ. ὕπαεοτεμπο ΟἹὰ Τεβίαπιοηϊ ἰοβ ννετὸ τὸ - 
ξαταοά 85 αἰν!ποῖν ἀϊγοοῖοά, γον. χνὶ. 31, δηά 
τπογοίογε σοποϊυϑίνα, χν!. 18. ὙΠΟΥ ἀϊδίίη- 
Επρι ϑποὰ τῆς ϑοαροροσῖ, [ονῖτ. χνὶ. 8, σοη- 
νἱοϊοα Αςἤδη, ἀεϑιρπαῖεα 54] ἴο [Π6 πηοπάγοῆνυ, 
διὰ ἀϊδιτυϊεά τ[ἢδ ῥγοπιϊϑοὰ ἰαπὰ, Ναπι. χχνὶ. 
ἐς, τ6, Αἰ Πού ἢ [Πδῇ πιῆ πᾶνὸ Ὀθθη σοηϑι ἀογοά 
85 ἰηάϊςαϊο ὈγΥ [4ςοῦ, Οεη. χ]ϊχ., ἀπά ἀοίοτ- 
Ιλϊποά Ὁγ Μοβοβ, ἴζθιξ. χχχῆ!. 1, οἵ 4150 
ἀϑϑίσηθα [ΠΘΙΓ ϑενογαὶ ἀπῖ65 ἀπλοηρ {πΠ6 ῥγοϑίβ 
ἴῃ ἴπὸ Ταρίο; τ στο. χχῖν. ς, χχν. 8: 0κὸ 
1.9. ΔΑυραβίη ἀδοπιρά ἰἴ ἰανν }} ἴο ἀφίογππα 
Ὀγ ἰοῖ ννιδῖ πιιπἰβῖοτβ οὔ ἴπμ6ὸ σαυτοῦ σπου] 
τεπηδίη, ἀηὰ νηο 5ῃου ὰ 5θὲκ βαίοίΥ ὃγ Πιρῆϊ, 
νγἤθη ρογϑθσυκίοη [Ὠγοαϊοποὰ ἴο σὰξ ἰἢδπὶ 41} 
ΟΥ̓ Ερὶϑὲ. 2.28, ὶ 12. 
Τὴ Μογανίδης ἰῃ :464 δεαὰ γϑοοιισβο ἴο 

Ἰοΐῖ5 ἔογ ἀξδοϊάϊπρ [6 φυσβιίοη οὗ {πεὶγ μανίης 
ἃ ΤΩΙ ΒΊΓΥ οὗ {π6ῚΓ οννη, δηὰ ἴῃ 1467 ἴον {Π6 
ΔρΡροϊηϊπιοηΐϊ οὗ ἴΠοῖγ ἢγβί ἴἤγθθ πη ἰϑίουθ. Α5 
Ἰλῖθ ἃ5 1731, ἴῃ6 σοϊδητοη οἵ 1ποὶς οννη ἀϊβςοὶ- 
ΡΪπο ᾿ηϑίοδὰ οὗ ἱπεογρογαίοη νυ {πὸ Πὰ{Π6- 
ΓΆη ΟΒυγοῦ ννᾶβ ἀδιοττηιπθδὰ ἴῃ {κ᾽ ΤηᾶΠΏΡΘΓ. 
“ Ἄ ρον δά, δπὰ ἱπάιιϊροα, ἃ ργοαϊοοζίοη ἔοσ 
ΒΟΓΏΙΟρο," δουΐθου, 1. 136, 187. 

πωριῤεγε ΨΥ νοῦθ πυροχθᾶ, Τ7Τῃὸ 
γΔ]Π ΠΥ οὗ {15 ἀρροϊηττηθηξ, ννῃϊο ἢ 845 θθθη 
ιοπίοηποα ὈΥ 5016, 5 ᾿ποἰ ΘΠ 14}}} τοσορηϊζοὰ 
ἴῃ ἰἰ. 14, δηά ἴῃ νὶ, 2; ἴῃς Ὑ ννεῖνο τιιϑῖ πᾶνὸ 
ἱποϊυάορα Μαιῆιαθ, ὙΠῈ ἀρροϊηΐπιεπε Ῥοΐης 
αλβόειι Βινίης ϑυρειβοάσα (ἢ Ἰγὶπρ οἡ οὗ 

ἀ5. 

ΟΗΑΡ. [1. 1. ἐῤεὲ 44}] Τόε ἀαγ:, ϑγτ. δὰ 

ΤΗῊΗΕ ΑΟΤ75. 1]. [ν. -. 

ο ἐλέηε [9 δὲ αῤῥγουεα ο77 Οοά ὃν ἀΐξ »ιΐγαρζε, 
Ὡυσραϊς7:, ἀπά τίργες, αμαὶ "οί «σμαϊ βεα τοί 4» 
ον ἀὶς ἀείεγνεπαίε εομρρεί ἀπα 7ογεξησιν- 
ἐκαῖσε: 3 ἀῪὲ ὀαῤῥεκείά, α ρσγέαί τμρρδεῦ ἐλαΐ 
τύεγέ εορφυεγίεά. 4τ ζάσο αὐϑλεγιυατγαῖς ἀευοιἐν 
αμα «λαγταῤέν εορπευέγες ἐορείλεγ: {ἦε αρο- 

 φέδες τυογάζηιο ὕπαρν πιγασίες, αμαά Οσαΐ ἀαῖν 
ἑποζεασίμρ ἀξε ἐλγελ. 

ΝῺ ψῇεη τῆε ἀαγ οἵ Ῥεπίεςοβῖ 
ννᾺ8 [ΠΥ σοπιθ, ΠΕ σγεγα ]} 

νυ οης δοςογὰ ἴῃ ομς ρῥἷδςα. 

γυΐϊξ., ἀπά, 25 ϑοδίρεῦ σα, 4}} ἴῆς Εδίμογβ. 
ΤὨ15 ννᾶ5 ἀρργονοά ὃγ Ογοίϊ5, νν ο ἱπάεγϑιοοά 
[Π6 ννῇοϊο ϑοάβοη ἥτοῦπὴ Εδϑίογ ἴο δ Πιιδιπίαθ, 
85 Ῥοηϊεοοβί 15 ϑϑὰ Ὀγ Του] Π14η, "ἂς Ἰάο]οΪΔ- 
{π4.,᾽ ὃ 14, δηὰ ἴῃ [Π6 ἰαϑὲ σάαποη οὗ ἴπὸ ΝΊΓοπΘ 
Οοιυης!. [1 ἰ5 βαιά ἴο μανὸ ἀ βογοά ἔγοπι [86 
ΟἴΠΟΥ ἴννο γγοαῖ Ἐθϑίναὶβ, ἃ5 Ὀοὶηρ ᾿πιεὰ ἰο 
ἃ 5ιῃρὶε ἀαὺ. Βιιῖ [ἃ ννᾶ5 ρῥγαςϊίςδ!ν οἵ ἃ 
ννΘ Κα ἀυταίοη, ΔἸ ΠΟ ρ ἢ ἴῃ6 ἢτϑὶ ἀᾶγ δἰοης 
νν)ὰ5 ΟὐὈϑογνοὰ ἢ ἴῃ ϑο]θπηη 65. ργεϑογιδοά 
ἴῃ ἴπ6 [ἃὑἀνν. 

Ῥεμίθεο] ῬὍἢΪ5 παπΊθ, ἴῃ 1156 ΔΊΟηΡ (Π6 
ΗἩεἸ]εηϊϑῖῖς [Θνν5, ἄθθθ ποῖ ὁσςὺγ τὴ ΧΧ, 
Θχοθρῖ ἴῃ ΤΟΙΣ 11. τ, δπὰ 2. Μᾷδος. χῖ!. 22. 
ΤΠΟ Εδϑβῖιναὶ, ποῖ πιθηςοπθὶ ἱπ ἴμθ Οοβρεῖς, 
νν 5 ἱηϊογπιθάϊ ας Ὀοίννοθη {Π6 Ῥάβϑονοῦ πὰ ἴῃ 6 
Ἐραβξὶ οὗ ΤΤαογηδο]θβ, οα ἔπε ΠΕ ἀαγ αἴτοσ 
{π6 τόΐζἢ οἵ ἰπὸ πιοητἢ Νίβδη, νυ ῆϊοῇ νας (6 
βεσοηά ἀδγ οὗ (6 Ῥαββονοῦ, θη [Π6 ΠΊΟΙΤΟΝ, 
οὗ [ῆ6 Ῥαᾳβθουθὺ δαθθδῖῃ, ἀπαὰ βάνθ πυπιεγι δὶ 
ΓΟυΠΠ655 ἴο [η6 βδενθὴ {ΠΠ|6Ὲ5 βόύθὴ ἀλγϑ8 ργὸ- 
βου θα ἰῃ [,ον|ϊ. ΧΧΙΝ, τς, τό. Απιοηρ ἴδ 
Ηθῦτοννβ 1ἴ ννδ5 δ] δὰ {πὸ ΏδῪ οὗ Εἰγβὶ Εγυ 5, 
Νπη. ΧΧΥ. 26: ἴἢ6 δδοι οἵ Ν θοκβ, Ὀδοδιιϑδ 
ΒΟΥΘΠ νοοῖ ἰαΐοσ (δὴ τὴς Ῥδβθονοῖ, Εἰχοά. 
ΧΧΧΙΥ. 22: θυ, χνὶ. το; ΤΟΙ 1. α: δηὰ [ἢ 6 
Ἐραβρί οὗ Ηδτνεβϑι, Εχοά. χχῆ!. τ6. 2. 6. οὗ ΔΓ Πολῖ 
Ηδλτγνεϑῖ, χχχῖν. 22. 45 οὐ ρίπαιν Δρροϊηϊοά, 
1 ν᾽ 45 γοϑι γςοα ἴο ἴπ6 Ο εχ οὐ Εἰσὶ συ 5, 
45 ἃ Ταηκερινίηρ ἔογ τ Ηδλγνεβῖ; Ὀυΐ, αἵ 
Ἰοραϑί ἃ5 θδυὶγ, δεοςογάϊηρ ἴο Ὧτ ΟἸΠΘΌυΓρ, 85 
{6 τὴ οὗ (γιδῖ, ἴῃς [δνν5 σοι ηθὰ νυ] ἢ 
{Π|5 4 σοτηπιοπιογαίίοη οὗ πὸ Οἰνιηρ οὗ ἴῃ6 
[ϑ,λνὺ οἡ {πῸὸ βέ οι ἢ ἀδγ αἰτοῦ αυϊτίηρς Ἐργρίῖ. 
Απά 1Π15 45 Ὀθθη {πῸ ργοιμίπθηΐϊ σοπηπιοπῖο- 
ΤΑΙ σῇ δἰποθ [Π6 [6νν5, ἀγίνθη ἔγοπι {Π6]Γ οντῇ 
ἰαπά, οθαϑθά ἴο Ὀ6 δρτισυϊζαγαὶ. Ὑπὸ τνοίο ά 
Ρύγροβε, ποῖ τεοορηϊχεά Ὀγ ῬΆ]Ο οὐ [οβερῆιι8, 
15 ηοϊ!ςρὰ ὈΥῚ [ἐγοπῖθ, " Εριϑὲ. δὰ Ἐδθιο]δπι," 
δηά ὉγΥ Αυριυβίϊη, “ς. Ἐδιιδῖι πη, ΧΧΧΊ. 12. 
ΟΠ γιβεδηϑ πιὰ  νν6}} ὈῈ [δη ΚΙ] ἰοὸ τοραγά 1ῃ6 
ΟΑΥ υπάογ ὈΟΪΏ 4ϑρεςῖβ, 8ἃ5 ἴῃῆ6 ργοπιιι)ραϊίοη 
οὗ ἴπ6 Νενν Οονεπδηΐ, δηὰ 45 ἴδε ᾿ηραϊῖποπης 
οὗ [πὸ ἔγυϊ[5 οἵ (πὸ σσοβροὶ Ηδγνεϑῖ. Τὸ {δὲ 
Οδυγοὴ οὗ Επρ]δηὰ ᾿ξ ἢᾶ5 ἃ ϑρθςοϊδὶ ᾿πἰθυθϑῖ, ἃ5 
[Π6 Δηηίνογθαγυ οἵ ἴῃ γεβϊογδίίοη οὔτμε ΡΟ ]ὶς 
ϑόγνίσο ἴῃ ἴπ6 Μοῖπον Τοηριιὸ ἢ 1 ς 49. 
Μμἰν εοριο] [1 Δἰεγα!γ, 8416 089 ἀΔ Υ οὗ 

Ῥοηθθοοβῦ 848 Ὀθίπα 7970171110. Τὸ 
58ΠῈΠ6 ἔογπὶ οὗ δχργοβϑίοη 85 ἰῇ [Κ6 Ἰχ. ςι. 
Α5. δοζογαϊηξς ἴο [οννϑῃ γοοκοηΐηρ ἴΠ6 ΔΔΥ͂ 
Ὀοζᾶη δὲ ἴδ ργενίουβ ϑυπϑεῖ, ᾿ξ ροιηΐβ ἴο δὴ 
ΘΑΓΥ δου οὗ ἴῃς ΒΑΘ ἀᾶγ. Ασοογάϊης ἴο 



ν. 2---4.} 

2 Απά κυάάξηϊγ πεῖ σης ἃ 

ΤΗΕ Α(ΟΤ5. 1. 

2. Απά τδεγε δρρεαγεά υπίο ἴπεπὶ 
βουπά ἔτοπὶ Πεάνεη 85 οὗ ἃ τιβϑῆ- οἰονεη τοῆριοβ [κε 45 οἵ ἄγε, δηὰ ἴἴ 
ἵπρ τὶρη ψιπά, δηά ἰξ Ἀ]]εἀ 411} 8δῖ προ δᾶςῇ οὔ τἢεηι. 
τς ἤουβὸ ΨψΠοΓα ΤΟΥ ψγ6ΓΘ 8:ἴ- 

[ηρ. 

[6 ποῖα Ῥσγοῦδῦϊα οδ]οιυϊαίίοα, παῖ (τισὶ 
ἰηστυἱοὰ [πὸ δασγαπιθηΐϊ οὗ ἴῃ [Ἁ,οτὰ 5 ΘΌΡΡΕοΣ 
οη ἴδε σφ οὗ Νίϑβδη, ἴῃ δηϊςοὶραίίοη οὗ ἴἢ6 
ἰεξαὶ Ῥαβϑονοῦ οἡ ἴθ σφίϊ, νυν σῇ ννᾶ5 πε ἀδῪ 
οὗ {π6 Οτυςϊβχίοη, ἴπ6 ϑιυιπάδγ οὗ 6 Ἀσβυτ- 
τοσίίοη πλυϑῖ ἤανο Ὀθθὴ [6 ἀδὺ οὗ ἴἢ6 ΟἾΠΊΟΥ, 
δηὰ Ῥεηίθοοβι ἰη [Ππαΐ γεᾶγ πιιιϑὲ μανο [8]]Θη οὐ 
(ες ἢιβϑὶ ἀδὺ οὗ ἴῃ6 ννϑοὶς, ἴπ6 1,᾿ὗγά 8 Ὠδγυ. 
« Τῆδξ ἴῃ. ΠΔΥ οὗ Ῥεηΐοςοκί {6}] ὕροη ἃ δυη- 
ἄδγ, 15 υπάρηϊδῦϊο:; Ὀδσδυϑο ἴῃς Ἀδϑυγγεςτοῃ 
οὗ Οἢτϑὲ ννᾶϑ ὕροὴ ἃ ϑδυῃάδυ, πὰ Ῥεηϊθοοβί 
ννὰ5 (6 ΠΕΙΘΙ ἐδ ἴτοπὶ ἴμ6 Ἀδϑυττγεςιίοη." 
Βγαπλμα]}, ννογκβ, ν. ει. 

ἐδεγ «ὑεγε αἰὴ ὍΤὨϊ5 πᾶ5 Ὀδοη υπάοιεϊοοὰ 
οὔτῃε Αροβί]εβ δίοπο, 45 ἰῃ 1π6 Ῥγοροσ Ργοὸ- 
ἔλεος ον νμιΐδιη Παγ; δηά αὐ Οαίμεαπε ἴῃ 
α. 7 δᾶ5 Ὀδδη {πουρῆῃϊ σοπΑστηδίογυ οὗ {Π]5 
νον, Βιυῖ ἴῃ δρριςδίίοη οὗ ἴθ ργόρῆθογυ, 
16---Υ1, 566 Π1Ὶ5 ἴο ΓΡ]ΌΪΓΟ ἃ νυ] οΓ σδῆρο, ἰΔΚιη 
ἴῃ ἴΠο56 πιοητοηδά ἴῃ ἱ. 14 δὲ 411] ὄνθηΐβ, δηά, 
ῬΕΓΠΔρ5, Ρεμίθοοβίδὶ ΡΠ] ρτιπια αΑῖ5ο. Το Ημιη- 
ἀγορὰ δῃὰ Τννοηνγ γεγο υπάοτγβίοοά ἴο Ὀδ 1π- 
οἸυάοά, ΌὈΥ (ΟΠγγϑοβίομῃη, Ησπηι. ΙΝ. ὃ 1, ὈΥ̓ 
Αὐυξυπίη, δοῖτη. 8) “ἀΘ Ψεγυῖϊ Μαῖϊ.᾽ χχ., 
ἼΓγαςΐ. ἰῃ 5. [οῃδη.᾽ 92, ἀπά ΌὈΥ [Θτοπιο, " ΕΡΙ- 
ἴδρῇ. Ῥδυϊδθ. 

«υἱὲ ομό αρίογ] ὍΏΟΓΙΟ νγᾶ5 ΠΟ ἱπηρϑ[θηςθο, 
ὯΟ Τναϊγγ. ὍΠΟΥ νναϊϊοὰ ᾿οηψαπέρι εν ἃ5. 06] 
85 “παπίγεΐογ. ΒΡ Αηάγοννοβ. Βυί δὲ, ΑΒ. 6 
ἢανθο ὁμοῦ, ἰοσείρε, ἰπβιοδα οὗ ἴῃ6 ὁμοθύμαδον 
οὗ {πὸ γοςεῖνοά ἴοχί, 

ἐπ οπῊ ῥία)] ὙΤῊδ ὈΡΡΟΓ τοοτὴ οὗ 1. 13, ἴῃ 
νὩςἢ ἴῃ6 Εὐοδατίσε ἢδὰ Ὀδθη ᾿ηϑι το, πὰ 
{πὸ ᾿ϑεδοοηβ εγα δρροϊηϊθά, [ ἴὰ Βαά Ὀεεη 
᾿πιοηἀοὰ τπαξ ροποσγαὶ γοδάθιβ νοῦ [0 υπηάογ- 
βἰδηα ἴη6 ΤΟΊΡΪο, τῆ ννογὰ δος Μοιά ἠοῖ 
ἤδλνο Ὀδθη δορὰ ἱπ {6 ΓΟ] ]οννίηρ νοῦβο Αἱ 
1ῃς {πιὸ οἱ Ηδάτγίδη᾽β νἱϑῖῖ ἴο [ογυβαίοπι, [ἤθη 
ἴον ἴῃ πχοβῖ ραγῖ ἴῃ τυ 5, {ποτ ννᾶ5 511}} ΘηΤΙΓο, 
ου ἴθ αἰϊθροὰ 5:16, {6 ὑρροὸῦ ΟΒυτςοῆ οὗἉ (6 
ΑΡροϑί]εβ, ἰη ννςἢ ΟΥΠῚ οὗὨ [6Θγιιβαὶθπὶ ΠΊ]η15- 
ἴογθὰ, Α.Ὁ. ,48, “" (δίοςδ.᾽ Χν1. 4. Ον. Ερϊ- 
ῬΠδπῖιϑ, "ἀθὸ Μεῃβ. εἰ Ροπά." 14. 

Δ. »εἰσῥίγ «υἱπ)] ϑίγοηβρ νη νᾶ τὸ- 
ξατάθα 45 ἃ ϑγηπιῦοὶ οὗ ἴῃ Πινὶπο Ῥγόβθηςθ, 
Ῥς. χνῆ!. το, οἷν. 2: 1 Κ. χίχ. τσ. Βα οἡ 
1ῃ15 οοςαϑίοη ἔπογο ννᾶβ ΠῸ σογγεβροπάϊηρ δρὶ- 
ἰλτίοη οὗ ἴΠ6 αἱγ: 1 ννᾶβ ποῖ ν πὰ, ἰξ ΟἸΙΪΥ 
δαπιοὰ οὗ θεοῖς σοπιραγεὰ ἴο ἱζ. ““ϑοηι 
γΘη] νο οι Θη15, 58εα ἀῦ54116 νοηΐο.᾽" 1Ἰρῃίοοί, 
80 ἰη {π6 ποχί νεῦβθ, ποῖ τοσσμε 97 ἥγε, Ὀὰϊ 
Ω: ὁΥ γε. Τῇε Οτρεκ ννογὰ ννὰ8 υδεὰ ἴῃ 
ὈΟΙΠ 56 η565, «υἱπά δῃὰ “ρέγὶί, ὉΥ ΟΌγ οτὰ ἰη 
Η!ἰ5 σοηνογβαϊίοη ἢ ΝΙσοάσπιιβ, [οδη 1]. 8. 
Μικά αἱ δὲ ῥοε] ΑΚ ἃ Ὀδιῇ ἰ5 6]]οὰ νυν 

νδίεγ, ἴπδὶ ΠΟΥ πρῃξ Ὅς Ὀδριεχοὰ νντἢ τῆς 
Ηοῖγ ΟμΒοβῖ, ἴῃ δ ΒΙπηθηϊ οὗ ἰ. ς; (ἴγγϑοϑ- 

4 Απά {πεγ ννεγε 41} Β]1εἀ στ τῆς 
Ηοὶγ Οπιοβῖ, αηά θερδη το ϑρεᾶκ νι. 

ἴοτῃ, Ηοπι. 1. 2 οὔ ἴπ6 Αςῖ5, αηὰ Ηοπι. 
1. 13) Οἡ ἴπ6 ᾿Αϑοθρῃϑίοι δηὰ ἴδε Ὀερππιη 
οὗ [6 Αςῖϑ. : 

«υέγε «ἐπ 5] Α Ηδεὐγαδίβπὶ ἔου «ὐεγε ἀπυε ]- 
ἐπα, οὐ αὐϊάϊης. Αἱ ἴδ πεῖδογ ρατὶ οἵ Μοιιηῖ 
διπαὶ 41} ἴῃς ρϑορὶς {πὶ ννᾶβ ἰπ [Π6 σδιὴρ 
(το ]οά, Εχοά. χιχ. τό, 1). ΤῊϊ5 ψίνιηρ οὗ 
[86 {μᾶνν οὗ ἸΙΟΓΕΥ νγᾶ5 ἀννδιϊϑα 1ῃ οδ]πὶ θχρθο- 
ἰδίϊοῃ. 

ΤῊΕΞ ΟΟΜΙΝΟ ΟΕ ΤΗΕ ἩΟΙΥ ΟΗΟϑΤ. 

38. αῤῥεαγεά μπίο ἐδορι εἰοσυεη ἐοησμε:] 
. Ἀδίδογ, ΤΘΙΘ 8668} ὉΥ͂ ὕ5 6 Σ, οἱ οη [Π6ΠῚ, 48 
μυῖμοσ, Τοηριο5, 45 ᾿ξ ννοτο οὗ το, ἀϊβὺσ- 
ῬΠΌΙπ ὈΒΘΙΙΒΟΙν 68 ΔΙΊΟΣΚ ὕμθ τα. Ζιζε αἱ 
---τοίουβ ποίΐ ἴο ἴῃ ἔογπι οὗ ἰοηραδ5, Ὀιῖ ἴο [Π6 
βγθοῖκὸ δυνδίδποθ. Ορ. [ἢδ6 τηλγρὶηδὶ γοηάθγ- 
ἱπρ. 5]. ν. 24. Α νἱϑι]6. εἰστι ο]οννοα [86 
διυάιῦ]6, “ 1Π6 ογὸ Ὀοίηρ (6 5θηϑθ6 οἵ ἴονε, 49 
(ῃ6 ϑᾶγ ἰ5 οὗ ἐδ}. Βρ Απάγοννεβ. ΕἾτθ ννὰ8 
(ῃὴ6 πραγοϑῖ φαγί] 51: Π}1}16 πονν, ἃ5 ἃ τα ΠΥ 
νὐἱηὰ δὰ Αἰγοδάν ὕθεπ, ὙΠΟΥ νγεγὸ Ὀαρί!χεά 
ἢ {πὸ Ηοὶγ Οδοσῖ δηὰ "ἢ ἔτεα, τη τ] ΑἸ πιθηξ 
οὗ Μαῖί. "1. χα; [υκὸ 1. τό, ἀπά [ολη 1. 12. " 
Α βεῖγ οννογὰ ὑδιτοὰ Ῥαγαά!βθ, ἃ ἤδΓΥ ἰοηριθ 
τεοροηθὰ ἰἴ, ΟΥΤῚ οἵ [6πιιϑαίθηι, “ (αΐθςἢ." 
ΧΨΝΙΙ. τς. 

“ “41}] 1.4. ἴ(ῃ6 ἢἤγδοικο ἀρρεάγδηςσε: ἰπ [Π6 
ϑίπριϊατ, Ὀδοδιι56 ἃ ἴοηριθ 8ἃ5 οἵ ἤτο ἀρρεαλγοὰ 
ὑροη εαςῇ ποδάἅ. Τῇδ ἀρρθάγαηοθ ννᾶ5 ποῖ ἃ 
ΤΟΙ ΘηΐδγΥ ἢΠ45ἢ ; [ἢ6 ᾿Ἰπβιοηοςο, νν ἢ] ἢ [Ὁ σγπη- 
Ὀο] χοά, ννὰ5 ἴο Ὀ6 ροιτηδηθηῖ. Α Ἰαπιῦρηΐ 
βαπιὸ ὑροὴ {πὸ ποδὰ ννὰβ Ὀο᾽ϊονοα Ὀγ (Π6 
ΒΑὈΡίπ5 ἴοὼ ὃ6 ἃ ἴοκδθη οὔ 1)᾽νίπθ ἔδνοισ, 
ϑεμοείζρεη ; 85 Ὀγ οἶδϑϑὶς ροεῖβ, Η οπΊοσ, " [Π|4ἀ,᾽ 
ΧΨΝΙΠ. 214, ν᾽ ιγρῚ, “ π.᾽ 11. 682. 

μροπὶ εαοῦ 97 1δε»1) Μαϊιῃϊδϑ ἱποϊυ θά. (ἢτγγ- 
βοϑίογι. 

4---132. ΤῊΣ ΟἿΕΤ ΟΕ ΤοΟνΝουΕΒ. 

4. ἰο “ῥεα1] ΟἸὨΙΘΗ͂Υ, 1ἴ 586 6π|5, ἱπ ργαῖϑο 
δηά {Παηκβρίνιπρ. Ορ. ν᾿ τα. ““Οπηπίδυ ᾿ἰἰη- 
δι15 σοηδριγαηΐοθ Ὠγπηηαπὶ αϊσεῦδης [ 6ο, 
ϑρισγῖι δά υπϊαΐοηὶ γα! ροηΐο ἀϊςίαπίοβ {ΠΌιι5, 
οἵ ρι της οπληϊιτι σοηίατι οἴργθηϊς Ραι." 
[γϑπ, 11. ΧΥΙΪ. 2. 

οἰδον ἰοπσμο} Οἷδποσῦ {πάη {ΠΟ πηοῖθοῦ 
ἴοῆζυθ. ὍῊ15 σῃοννοὰ νῆδὲ μαά Ὀδθη ππϑαπΐ 
ὈΥ 16 ρΓΟΙΏϊ56 οὗ ϑρθακίῃρ υἱέ πεῖυ Ἰοησμεε, 
Μαγκ χνὶ. 17). Νοίμιηρς δῃογῖ οὗ πὸ ουὼ-» 
ἄθη σοπιπιιπϊσδίίοη οὗ ἴῃς ροννεσ οὗ ϑρϑὰκ- 
ἴῃ; ἰδηρυᾶροβ οὐ ἡ ῃϊοἢ ἵετο δὰ ῥγεν οιιϑ]ῦ 
Ὀδοη πὸ οὐ] Ἰοηι 4] Κπον οάρσε, πὰ νυ ῆϊοὴ 
ψ το ποῖ ᾿ἰραγηθὰ ἴῃ ἴπ6 Ογάϊ ΠΓῪ σοιγϑθ, σδῃ 
ἤδνο Ὀθοη Πρ] 16ἀ Ὀγ (ἢϊ5 οἰαϊοπηθηΐ, γοϊϊογαῖεά, 
ἃ5 ἴξ |5, ἰῆ νυ. 6, 8, ἀηά 1... Νόοῃδ οὗ ἔπ βυξ- 
ξεϑίϊίομβ οἱ νεδοιηθηΐ δχοιϊζοπηθηΐ, (0 Γ ἃ {{ὲπ|6Ὸ 
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ΟἴἤοΓ ἴοηριιε8, 45 ἴῃς ϑρίτιε ρᾶνε ἴΠ πὶ 
υἱίεγδποα. 

ς Απά {βεῖγὲ νγετε ἀνγε!]ηρ δὲ ς- 
γυβαϊεπὶ [ενν8, ἀδνουῖ τηθη, ουξ οὗ 
ἜνΕΓΥ Ππαῖίοη ὑπάεγ ἢσάνθη. 

ΟΠ 6. Νον ἵνδεη τἢ]5 ννᾶβ ποίβεα 
Αὐγοδά, τῆς πιυϊτταάς σάπια τορεῖμοτ, 
Δηὰ νγεγε ' ςοηϊοιιηάεά, Ὀεοδιιϑε τῆδῖ 

" ΤῊΗΕ ΑΟ(Τ95. 1. [ν. ς---ϑ, 

ΘΥΟΓΥ͂ ΠΊΔΠ Πρλγὰ ἢ 6πὶ βρελὶς πη ἢ δ 
οννη ἰδηριάρε. 

7 Απά τῇον νγεγε ἃ] δπιδζεὰ δηά 
τηλγνο]εἀ, βαγίπρ' οπ6 ἴο ἃἀποίδεγ, Β6- 
Πο]ά, ἂγεὲ ποῖ αἴ {πε86 Ὡς ἢ βρελὶς 
(5 λη5 ἢ 

8 Απά ἢονν ἤδᾶγ γγχὲ δνειΎ πΊᾶη ἴῃ 
ΟἿΓ ονγη τοηριο, ν εγείη νγενγεγε δόσγῃ ἡ 

αἰξεοϊίηρ ἴπΠ6 οὔρϑηβ οὐ βρϑθςῇ, 50 ἃ5 ἴο γσϑηάογ 
ἴϊ πιοῖθ οὐ 1655 Ὁπιη 16} 15 10]6, οἵ δοσίδες, ἴῃς 
Ατιουϊαῖο υἱζογδηςθβ, οὗ ἴπΠ6 56 ΟΥ̓ ἀγοῃαὶς 
ννογὰβ ΟΥ ροδθίϊςδὶ ῬὨΓΑΘθΟΪ ΟΡ, ΟΥὁ οὗ πον 
ταοάθϑ οὗ ἱπιογργοίίηρ ἀποίοηϊ ργορἤθοῖεβ, σδῃ 
Ὅδ δοςορίοᾳ 85 δἵ 81} δάδαιιδῖθ ἴο {Πϊ5 πγγδῖῖνθ. 
ξαῦε ἐῤέρε] ἘλίμοΥ, ϑηῦ οἱ αἰ νη. 
μ!εγαπεε] ΤῸ ἔδο πρ5 οἰοναίοά ὑπάοτ Ξβρισιζυδὶ 

ἱπῆμσποο, Ὑηὸ ννογάὰ γϑοιγβ. ΟἿΪΥ ἰπ τ. 14,. 
δὰ χχνὶ. 2ς. ΕἸ ΖΑ οί, Π]]οὰ νυ ἴῃς ΗΟΪΥ 
Οἰμιοκί, δράκα ουἕξ᾽ ἢ ἃ ἰοιιά νοῖοθ, [κὐκὸ 
ϊ. 41. 

5. ἀευεί πς αἱ ϑεγισ αἰ» Α οἶ455 ἀϊϑεϊποξ 
ἔτοτῃη παῖίνοϑ, ἔγοπι οτὶρίηδὶ ᾿πῃΔὈΪ Δηΐβ5, ἀπά 
ἔγογῃ υἱϑβίϊοτβ ἴο ἴπ6ὸ Ἐδαϑβῖ : βιιςἢ 85 ὈΔΠῚδ ζῸΓ 
Π6 βοἰυάγ οὗ [6 ἴϑᾶνῦ, ΟΥ Ά ἔογ τεϊρίουβ οὔ- 
βεγνδηςοβ, Νοῖ ἃ ἔδνν Ἶοννβ, δἴζογ πανὶπῷ Ὀδθη 
οεςσυριοὰ Μὰ ἱγαὰθ ἴῃ νᾶγίουβ σοιπίγίθϑ, 
σᾶτης Ὀδοὶς ἴο οηᾷ {πε ῚΓ ἀδγϑβ ἴῃ ἐγεηυοπί δἵἴ- 
τοηάδηςο οἡ 16 ἼΘΙΔΡ]6 ϑογνίςο5, ννδι της [6 
ςοπιηξ οὗ {πὸ Μεβϑίδῃ, δηά ἀδϑίγουβ οἵ Ὀεϊηρ 
Ὀυσοὰ ἴῃ {π6 ΗΟΙΪΥ [,4πά.Ψ 

)εαυ.] ΑἸ] ννεῦε [ενν5, νυν μεῖμοσ παῖῖνοϑ πὰ 
βίδ: ΟΠΔΓΥ, οὐ οὗ ἴδε ἀἸβρουβίοῃ, οὐ μγοϑβοὶγίθϑ. 

ομΐ 07 ευεγῦ παίίοη] Οαΐ οἔ 8}} {πε ἀϊθεγεηξ 
σομηίγιο5 ἴῃ ΨΨΏΙΓἢ [νν5 τοϑι θὰ, ψνῆο δά 
πον οοπα ἴο Ϊεγιβαίεπι ἔογῦ ἴῃ6 Εδνα]. 
Πανταχόθεν τῆς οἰκουμένης, ῬΆΠΪΟ, γοροαϊοά ὉΥ͂ 
Απηρρᾶ )υπίον, ΠΟ δἵ {Ππ6 εοβο οἵ ἴῃς βρθεςῇ 
ὉΥ ννῃ ἢ πὸ ψουϊὰ ἕδη πᾶνα ἀϊδουδάρα ἢ]5 
ΠΟΙ ΓΥ ΠΊΘη ἔγΟΠ ννᾶσ, ϑδὰ [δὲ ἴῃογε νγὰ5 ΠΟ 
πδῖίοηῃ ἱπ ΠΟ ϑοπθ ονν5 ἀϊὰ ποΐ ἀννεὶ], 
]οβορμυβ, “1. ΝΝ.᾽ τι. χνῖ, 4, ν τ. 1... δῖ 
άπιο5 δα ἀγεβϑοά ἢ15 Ἐρίϑιϊθ ἴο ἴπ6 Ἴ ννεῖνο 
ὙἼΤυδθε5 ϑβοφίίεγοὰ αὐτοδά. ὙΏοτε παὰ Ὀδθη 
(ἤγοθ ργηςῖραὶ ἀἰϊδρεγβίοπθ : 1ϑῖ, ὙΠῸ Τθη 
Τυδο5 ὑηάοῦ δ} πη ΠθΖου, Β.Ο. 721, Δπιοηρ 
Ῥατηδηβ, Μοάθβ, ἀπὰ ΕἸαπιιῖοβ ; πὰ, [πάδῇ 
δηά Βεη)απηίη, σαγγίθαὰ ἀνναῦ ὑπάογ ΝΟΟυςἢδά- 
ΠΟΖΑΓ, Β.Ο. ὄοό, νεῖ ῥἰδοθὰ Ἴδιον ἴῃ 
Μεβοροΐδιηϊα ; τά, Ῥιοϊεηγ [ἀρὺ5 ἰοοκ 
Ειοαῖ πυπηθεῖβ ἔσοπιὶ [εγυβαίθπὶ ἱπίο Ἐργρὶ, 
Β.Ο, 329. ΟὈΠΠΊΟΓΟΙΑΙ ϑρεςοι]δίίοη 4]]τοὰ 
ΤΏΔΗΥ ἴο [86 οἢϊεῖ 86δῖβ οὗ ἰγδάβ ἰῃ δἱἱ ἐΐϊγθο- 
[10Π5. 

Ῥεηίοοοβῖ, Τ]Ππρῶ βονθη ὑγθοῖκς ἰδῖου ἴῃ [ἢ6 
ΥΘΑΥ, νν»ὰ5 πῇ ἢ τόσο δνουγαῦϊο ἴοσ ἰγάνε! !ηρ 
ἴδῃ ἴῃ6 Ῥάϑβϑουοσ. 

6. ἐδί: «υαΨ ποίτεά αὐγοαα] ΟΝ ΘΠ [ἢ15 ὁχ- 
ΚγδογάηαΓΥ σουηά πδὰ Ὀδθη ποαγά. ὙΠῸ ψογὰ 
ἴοτ «οὠρά Ὦστο, αἀἰδδγεης ἔγοπὶ ἰμαὶ ἰῃ Ὁ. 2, 
ἔγοαι θη Τσουϊβ ἰῃ Νὸνν Τοβί.; Ὀυϊ ἱπ πὸ 
δἰῃρὶο ᾿ἰπβίδηςε ἴῃ Π6 56η56 οἵ γερο, ΟΥ̓ΤΈῥοΓί. 

εοπομπάεά  Ῥετρὶεχοά, Ὀενη]άογοά, Ὀεοδυϑδ 
{Πογὸ ννᾶ5 ΠΟ Δρρδάγδῃςθ οὗ ἃ κίογπῃ ἴο δοσοιιπὲ 
ἔογτ 1π6 βδουπά. ὙΠΟΥ ννεῖε βίδσί δά, δυϊ ποῖ 
Ρτθαϊθροβοὰ ἴο γϑοεῖνα (6 Α ροβίοϊϊς ἰοδεβίῃρ. 

ὀέαγα)] ἴῃ ἴμε ἱπηρογέεςξ ἴεηβθ, ἱπάϊσδίης 
[6 σοπτηυδηςο οὗ ἴδε ἀϊδοουθο. 

Ιτ18 ἘΡΕΕΟΊΒ. 

7. αννιακεά απά »παγυεἸ 4 1 ὙΤΠ6 συάδάεη 
ΘΡΏ5ΔΕΠΙΟΠ ἀπὰ ἴδ ρεγπιδποηῖ εἴδεϊ οὗ {μοῦ 
δϑιοη βῃπιθηῖ. αἱ οπι. ἰῃ Βὶ δπὰ Ὁ. 

οπξ ἰο αποίδεγ] Ὑ θα νγνογάϑ, ποῖ ἴῃ ἐξ, Α, 
Β, Ο, ΜΝυΐϊξ., δῖ οπιίοὰ ὉΥ [,λοδιηδηπ, 
Τιβομοηάοτέ, Τ τόρ ] 165, ἀπά ΑἸέογά. 

Οαἰεαπ. Ναῖϊνεϑ οὗ ἃ ἀδϑρίϑεά ἀϊϑίσιςξ, 
]ομη νὶϊ. ς2,  βετα δἀὐυσδίίοῃ ννᾶθ ϑοδπίγ, 
[6 5ἰαπάδλγά οὗ οὐυϊΐυτο νΈΤῪ ἴον, δηά ἴῃς 
Βροίθῃ ἐϊαϊοςΐ ρεσυ ασ, Ματγκ χῖν. 70, ἰῃ σοης- 
ϑοε]υδηςς οὗ Ὀείην ἰαΥρ ὶγ σοττυρίοα ΓΟ ἢ 
ἰηϊεγοουτθο ἢ ἔογοιζηοσβ, Μαῖξ. ἵν. ὡς. 
Οδ]]οαης οδπὶ δῇογνναγὰς ἴο ὃ ἃ ἴοστῃ οὗ 
τορύοόοδοῆ. [υ]1Δἢ ““σουπίοηδπορα, δηὰ ρὲοῖ- 
Πιδρ5 δη]οϊποά, [86 υ6 οἵ [ἢ15 1655 Βοπουγαθὶα 
Δρροϊ]αζίοη, ἰηϑιθδά οἵ (Ὁ γϑιδηβ.") Οἰθθοη, 
ΧΧΙΙ. 

8. ευεν »πᾶπ ἐπ Ομ οαυπ ἰοησ] “Τοῖυ 
τηυπηάι5 1ἰὉΙ] ογαῖ,᾽ Αιυρσυϑέη, ϑέσγτῃ. 445) ἢ Ὠ]6 
Ῥεηίεςσοβίθβ, ὃ 2. ὙΠῸ πιλκιηρ 41} ἰδησιυιροβ 
1η16}ΠΡῚῸ]6 δὲ 1ῃ6 Οἰνίηρ οἵ [6 Νὸνν [,4}. 
βυτο  Ζοὰ [Π6 Ὀτγηφσίηρ οὗ [6 νγῇοὶο ἢυπΊδῃ 
ΓΆςσθ νυ πη (Π6 εἰγοὶο οὗ ἴδε Ομυτοῦ, ΤῸ 
οΠΠ]άγοπ οὗ ᾿ϑγᾶοὶ, ψῆο νοῦ ρύεϑεπί δὲ ἴῃς 
τόπονναὶ οὗ ἴη6 (ονεοηδηΐ ἴῃ ἴδε ἰαπὰ οἵ Μοδῦ, 
Γεργοβοηϊοα 4]Ϊ βιισοθθάϊηρ σοηεγαϊίίΐοηβ. Ὠδυΐ, 
ΧΧΙΧ. 14. 15. 

ΤΠ]5 σἴδϊοπιθηΐϊ ἀοοβ ποῖ ᾿τυρὶν (παῖ οἀςῇ οὗ 
(ῃς ὙἼ ννεῖνα ννᾶ5 ἴΠ.5 ἸΔΓΡΟΙΥ οπάοννσοά. ΑἹ 
ὙΠῸ γεγο ργέβοηΐ μεαγά {ΠεῚΓ τοβροςίνο ἰδη- 
Βυλξεβ ἔτοπιὶ οὐδ ΟΓ οἴπογ οἵ {6 Αροβίϊοβϑ, 
ν»ὲ ΠΊΔῪ τοδὶ βδίἰϑῆθά ν ἢ οὔτ Ῥγορεῦ Ργο- 
ἕδλοθ ἔοσ νμιϊϑυπθάο, 6 ΟΝ οἵ ἀϊνοιβ 
ἰλησυᾶρος,᾽" δι πουρῃ δῖ: ΔυριυΞκίη ςουϊὰ ποῖ 
ςοπίοηϊ ὨἰπΊ56 1 νυ δαάπλττηρ ἴῆδὶ “ὁ 5ἰηρ 
ἴῃ 4005 νεηϊξ ϑδριι5 ϑδησίῃϑβ, ϑἰηρι 5. ἰἰπρὰ}8 
οπληϊ πὶ ρεηίιιπι βιιηΐ ἰοςαίι, 1}}} δ᾽ῖα ᾿ιηριιδ, 
δὲ 1}}} 4114: Ὀμξ ᾿ποιϑίοά ἴπδὲ ““ τπἰυϑηϊ 506 
Βοπῖο ᾿ἰηρυ15 οπιηΐαπιὶ σοπτυπι Ἰοαυεῦαίατν,"» 
ϑόγπι, 268. τ, “ἷἰη Ὠϊε Ῥεπίεςοβῖοβ.᾽ Ορ. 270. 
6, δηὰ τοροδίθαυ εἰϑοννῃογο; ἐς. “Ὑ ταςῖ. ἰῃ 
5. ΘΠ δη.᾽ ΧΟΙΙ. 2: “δ Οἰν[Δἴε οἱ, ΧΝΠΙ]. 
49: " Επαγτγαῖ, ἰὴ 5. χυ]. ς ; ϑοῖτῃ. 71, " ἐς 
γεγὺϊβ 85. Μαῖϊ.᾽ χὶϊ. ὃ )λ8; ϑοσῃλ. 8ο, ΧΥΐ!. ὃ ζο 



νυ. 0-12.] 

9 Ῥατγιβίδηβ, ἀπά Μεάεβ, ἀπά ΕἾδπ- 
68) ἀηἀ (τἢε ἀννε]]εῖβ ἴῃ Μεβορο- 
τλπηῖΔ, δηὰ ἴῃ [υάσα, δηὰ (δρρα- 
ἀοςίλ., ἰπ Ροηῖυ5, ἀπά Αϑ]8, 

Ιο Ρἢτγγρία, δηά Ῥδιιρῃυ]Ἕᾶ, ἰῃ 
Ἐργρῖ, δπὰ ἰπ ἴῃς ραᾶγῖβ οἱ [{{Δἰῦγα 

ΤΗΕ ΑΟ(Τ5. 1. 

δῦους ὕγτγεπα, ΔηἋ 8ἴγαηρεῖβ οὗ οπιε, 
]6νν8 δπὰ ργοβεϊγζεβ, 

11 (Οἰγεῖεβ δλῃά Ατγαδαθίδῃβ, τγγχὰ ἀο 
ἤδαγ τῆ 6πὶ β5ρεᾶκ ἰῇ οὐγ τοηρι65 [ῃ6 
ννοπάσγῃι ννοτκβ οἵ (σοά. 

12 Δηά {Π 6} ψγεγα ἃ}} δπγαζεά, δηά 

9. Ρανιῤίαπε} Ῥίδοθά ἤγβε Ῥδοδυβα οὐ ἰῃς ᾿ 
ετολὶ οχίθηϊ οὗ ἱπεῖσ ἰουσιοσυ, ἔτοπι [πάϊὰ ἴο 
(106 Τίιρτί5, δηὰ ἔγοπι πὸ ἀεβεγὶ οὗ Κῆϊνα ἴο 
(δὸ ϑουΐϊπεγῃ Οοοδη. ῬΤὨὶβ ἰ5 Δπ δηυπΠΊΘΓΔΙΊΟΗ, 
ποῖ οὗ ἰδηξυᾶροβ Ὀυϊ οἵ ρῥγονίῃςθβ ἴῃ ὙνΠ]οἢ 
ἴδετε ΓΕ [ον 15} 5. |ογϑ, οδεὰ δογ {ΠΘῚΣ 
τεβροοίνο ρἰδςθβ οὗ σοβϑίάεηςθ, δι᾽. Αἰοχδηάγια 
δηά Ερδοϑβιβ, ἰοβδόρῃυβ, ᾿ς, Αρίοηῃ. 11. ἰν. 
ΎὝὨε ὐγδηροπιθηΐ τηδάδ Ὁ δὲ [ὐκς, ποῖ ὉΥῪ 
ἴῃς ϑρϑδίκοσ, θορίῃβ ἤοῖῃ ἴῃς ἔτ ποσὶ Ελδϑὶ, 
δηά ἰακίηῃρ Νοιίῃ δηὰ ϑουΐῃ 'π ἃ οτί οὗ 
ῬΑγΆ] 16], πᾶ κε5 Ἀοπλε γεργεβοηΐ 4}} [6 τεπηοΐον 
νοϑ. Ῥμῖϊο, “1μοραῖ, δὰ Οδίιπι, δὲ 21, 26, 
5οῖ5. ἔοσί ἢ [58] 6πΔ 45 186 πιοῖγορο δ ποὶ οὗ 
]άκᾶ οπἱγ, Ὀυξ οὗ [Π6 νϑγῪ πυπιογουβ [ονν ϑἢ 
Βα: ΠΘπλθη5 αϑο, ἴῃ 4.54, Ευγορο, δηὰ 1 ἰΌγᾶ. 

Εἰα» 1:5] Εἰλτι, δῃ δηοϊθηϊ πᾶπιὸ οἵ Ῥογϑίδ, 
Οδεη. Χ. 22; [54]. ΧΙΟΙΣ, Χχχὶ. ; Ὠλδηῃ. υἱῖϊϊ. 2. 
Μαοροία» 4) Ὑμε Ῥαάδη- Ατὰπι οὗ σεῃςβὶβ, 

Ὀεΐννοθηῃ ἴῃς ΤΊΡΥΙ5 οὐ ἴπ6 δᾶϑδὲ δπὰ πὸ Ευ- 
Ρἢγαϊοα οἡ ἴῃ6 ννεϑ. ὙΠΕΓΟ ογα ἠοῖ ἃ ἔενν 
“ὁ χηγτίδάς ᾿ οἵ [ονγα ἴῃ ἴΠ6 περ: ουτῃοοάὰ οὗ 
Βαῦγίοη, [οβερῆυβ, χν. 11. σ. Ορ. χνιει. 11. 
Δ, ΧΝΠῚ. ΧΟ Σ. 

ωάχα] 80 1ῖῃ 411] Μϑ85., δηά {ποῦ 15. πὸ 
πορὰ ἴο ἤάνα σϑοοιγϑθα ἴο ΔΠΥ οὗ {6 σοηΐος- 
ἴωγα! οπιοηάδίίοηβ, [ἀυπηαα, [πάϊα, ΒΙΓΗγπία, 
ΟΥ, ἃ5 5βιιξεεϑίεά ὉγῪ Τετῖυ ]δη, ἐς, [πάδροκ;,᾽ 
δ γ, Αττηθηῖδ. [{ νγᾶβ πδΐωυγαὶ ἔογ 81 [Κ6, 
νυτηρ δ Ἀοπιθ, ἴο πιεηζίοη {πάκα; δηὰ 
γε ἀθηΐβ ἰῃ [ογυϑαίθμη πλιρ ἴ νυ 6}} Ὀ6 δϑιοηϑηθα 
δὶ Ολ] θδπ5 σροακίηρ νυ που {Ποῖ γ οννὴ βίγοηβ 
Ργονίης4] Ρθου γιῖγ, Μαῖϊ. χχυΐ, 73; υκὸ 
ΧΧΙΙ, 59. 

Οαρῤῥλάοεία) ΜΝ εδὶ οἵ ἴπε Ευρἢγαῖοβ, πουῖῃ 
οἔὗ ΟΝιςῖ4, οαϑὲ οἵ 16 σῖνογ Αἰγϑ: ἔοπῆω, 
Ὀεΐννεεη Οδρρδάοςϊα δηὰ ἴῃς Εὔχιπθ. Ὑἢ656 
ἴννο ΠΔΠ165 ΟΟΟῸΓ ἴῃ ἸΏνΟΥΘΟ ογάογ, σ Ῥεῖ. ἱ. σ. 

414] Νοῖ Αϑία Μίμπογ, δυὶϊ ἴῃς Ἀοπίδη 
τονίπορ αἀἰϊνίἀδαὰ ἔγοπι 1ἴ, “" πιυςῇ 45 Ῥοσχῖιραὶ 

15 ἥγοιῃ ϑρδϊη," δου, “Η, Ρ.᾽ ΑἹ] τὸ ϑονθη 

ἴη {π6 11π||15 οὗ 1Π|5 ργοσοηβυϊαγ Αϑίδ, οὗ νυ ίςἢ 
Ἐρδιοβιβ ννᾶ5 ἴῃ σδριίδὶ, 

10. Ερ»»}!] Ὑνο-ΒὴΠ5 οἵ (πὸ ρορυϊδίοη 
οἵ ΑἸεοχαπάσια ννεγε [εἰνϑ, πὰ {ΠΟΥ πδὰ δὴ 
Εἰμηάσςοὶ οὗ {πεὶγ οννη, [βρῆ 5, ΧΙΝ. Υἱ!. 2, 
ΧΙιν. ν. «; ῬΠῃμο, ' ς. ΕἸδοσυπι, ὃ 8. 

ὥσγεμε)] ῬιοΪθπὶγ ἄρα, πανίηρ σγεδί σοη- 
δάδηςς ἱπ {πε [ἐνν5 οὗ ΑἸεχδηάγια, βεπί βοπὶὸ 
οὗ ἴδόπὶ ᾿Ἰηΐο Ογτεης δηά οἵδπογ ραγίβ οὗ [ὑ0γαᾶ 
ΥΠΟγΟ 6 νυ ϊϑῃοα ἴο 5ἰγοηρίῃθη ἢὶ5. οὐ ἰῃ- 
βΒυεηςο. [οϑβερῆι5, "ς. Αρίοῃ. 11. 4. [Ἐνν5 
ἰοιτηθὰ οὔθ αυδγίεσγ οὗ ἴῆ6 ρορυ]αϊίοη οὗ Ογ- 
τεῃε, [οβερμυβ, ΧΙΝ. υἱ. ἃ. Ὑβὲ Ογγεηϊδῃβ 

Πδὰ ἃ βυπάβορυθ ἰη [ειβαίθτη, νἱ. 9. ϑίπιοῃ, 
1π6ὸ ἔδίποσ οἵ Αἰοχδηάοσ δηὰ Αυδι5, Ναδϊῖ. 
ΧΧΥΪ,, 32, Μαῖκ χν. 21. δηὰ 1 ἰοΐυ5, ΧΊΟΣ, 
ὙγΟΓΟ οὗ Ογτγεηθ. 

“γαηψεγε 9.7 Κορε] [θνν5 5ο]ουγηϊης ἰῃ 
ΘΠιϑά] πὶ ἔοσ ἴδῸὸ Ῥδβϑονεῦ δηὰ Ῥεηϊδθοοβί. 
ἢ5 5 ἴῃ6 οἠϊγ ποίϊςα οὗ Ευγτορε ἴῃ [πὲ 

Θπιιπιεγαίίΐοη. ὙΤΠῈ ἰοννδ νγοσῈ 50 ΠΌΠΊΕΓΟΙΙβ 
ἴῃ Ἀοπιὸ δαὶ, ννῆοη δγυβ 5δηςιοποα ἐμοῖσ 
βΒοπαϊης δὴ ει ῦαϑϑυ ἴο Αιἰφυπίυ5, ἴῃς ΠΗ͂Υ 
Διηαϑϑδάοιβ εγῈ δοσοπηρδηιθα ὈΥ ἅδονθ 
εἰρῃῖ τῃουβαπά οὗ {πεὶγ σομηίγγπχοη γοϑιἀθηξ 
οὐ πε βροῖ, οβερῆι5, ΧΥΤΙ. χὶ. 1. 18 ΠΊΔΥ 
Ῥεσπδρδ ροὶπὶ ἴο [6νν5 Ὀδηϑηθὰ ἔγοπι [{4}]}Κ ὉΥ͂ 
“ΤἸθοσ5 ἃ ἔδνν γεᾶσβ ρον οιϑὶγ. ὙΠδῖ οἀϊςοῖ 
Πλυϑὶ ἤανο 56 ηῖ 96υ γα] τποιιϑαηάβ ἴο 5θεῖκ δῇ 
ἀϑυ υπι, δηά πῆΔΥ ννου]ὰ παῖυγα!ν ἴυγη ἴο 
Ῥαᾳ]εϑίίηθ, Αδουΐ {Π|5 τἴἰπ|ὸ ΤΙΊθοτι5 τονοκοὰ 
85 ἀθοτθθ Απά πιᾶηΥ, ργοροβίηρ ἴο ναὶ! 
(Πεπηϑοῖνοβ οὗ [18 ὀρρογίυ ιν ἴοσ σγοϊυγηηξ, 
τα ρϊ ΠΡΕΓ ἴῃ [ΘΓ 5816 πὶ ἔοσ ἴῃ οὐὈβεγνδηςα 
οὗ Ρεμίεςοβί. 

11, γε ὙΤὨ5 ἔοιτη οὗ Ογείαπ νηᾶβ 
βισρεβιθα Ὁγ {πὸ Νυϊραῖο, Ογεῖσι εἰ “γαδε:. 
Οτοῖθ στεργοϑεηϊοὰ ἴῃς [5165 βροκθη οὗ ὃὉγ ἴΠ6 
Ῥγορπεῖϑ, 6.9. 1581. 11. ς. [ἡ Οτγείθ ἔπογδ νοτὸ 
ἸΔΩ͂ ἰενν8: [οϑορῆυβ ἴοοῖκ δ᾽5 {πγὰ νυἹδ 
ἔτοπι διηοηρ {μεπὶ, 1,86.  )γ6. ΟἸὸΓοΙ Ι ΠΊ5, 
Ενοκ. χχν. τό, ἀπά (πμογοιιῖοβ, 1 5. χχχ. 14, 
τοπάογεὰ Κρητῶν ὉΥ ΕΧΧ. ἴπη ΖεορΉ. ἴἱ. ς, "αν ας 
Ὀεοη ΌΥ 5οπὴα ἰδης!θὰ ἴο Ὀε ἱπιεηάοά. 
“Ἵγαῤία 5] Α ἶατχε, νάρις ἴογτη, ροι πίη 

ἴο {86 ἀεδοοηπάδηϊβ οἵ ἰϑῃπιδεὶ. ὙὍὴδ στουρίηᾷ 
{πὸπὶ ἢ Οτοίεβ πλυδὲ Ὀ6 ςοηϑιἀογοι ἃγὺϊ- 
ἴγάσυ, που ΔΗΥ͂ τεΐογοηος ἴο σοοργδρῆγ. 

ἐδέε «υοπάεγγμ «υογᾷς οΥΓ Οο4)] Ῥετῆδρβ ἴῃ 
υοίδιοηβ ἕγοσῃ ἴθ Ῥϑαϊπιβ, ἐ... Ιχχὶ. 19. 
50 ἴῃ [ἢ σᾶϑ6 οὗ ἴῃς ΚιπϑπΊθη δηά ἢθδῦ ἔποπα ς 
οὗ (οτγπεαϊῖυ5, ψνῆϊοςῃ δὲ Ρεῖογ. ργοποιυηςθὰ 
ῬΑγΑ Ϊοὶ το (Ὠ|5, χὶ. ας, 86 ἢσγϑί υ,5ὲ οἵ ἴπε ΟἷΆ 
ννᾶ5 ἴο πιδρηϊ ν Οοά. Το Ὀεηεῆϊβ οὗ ΟΠ τισὶ 8 
Ποδῖῃ δπὰ Ραββίοη, Ηἰβ Ἀοϑυτγτοοίίοη ἀπά 4.5- 
σϑηβίοῃ, νγογα ἀου θ.1655 5εῖὶ Ὀδίογε ἴποη. ΤΠ6 
εἤιυδίοη οὗ ἴπΠ6 ΗοἷΪγ Ομοκῖ ἰδκιηρ ρἷαςθ 7.8 
γνεη [ογυϑαίθπὶ ννὰ5 πιοδί [1}} οὗ ϑἰγδηρογβ 
ἔτοπι 4}} ραγίβ οὗ ἴπ6 ννογ] ἃ ̓πβυγοὰ ἃ νυ ον 
βρτοδά Κπον)]εάρε οἵ ἴδ ἔαςοϊ, ργερασγδίογυ ἴο 
(ἢς τεδοπίηξ οὗ ἴΠ6 Αροϑί!οβ. 

12. ἐῤῳ) Τῆς ἀεδνουΐ τηξη, νυ. ς. ΤῊΘ πᾶῖ- 
ΤΑῖΪνΟ 15 ΠΟῪ γοϑυπηθὰ ἔγοπὶ υϑῖβο 7. 

αυὐεγε ἐπ ἀομό1)] Νοῖ 5ἴγσοηρ δἐπουρῇ ἕοσ {πῃ 6 
ΟΥ̓ ρΙπδ] ; νοῦ ἐδογομσδίγ ῥεγρίσχεά, μείογὶ 
αἱ α ἰο:. ΤὍΠἢε νογὰ σΟΠΟΟΓΏΪηΚ Ἡευ, 
[κ6 ΙΧ. γ)γ, ἀπά τῆς ἀξνοιιΐς ψοιηξη δὲ 1ὴ6 
βερυ ϊοὮτο, χχῖν. 4. 



364 
σναῦα ἰη ἀουδί, βαγίῃρ οὔθ ἴο δποἴδετσ, 
ὙΝ Βαῖ πηεδηῃδιῇ τῇ ϊδὴ 

12 ΟἾῆδεβ πιοοκίηρ 8414, ὙΠεβε 
ἴδῃ γα {1]}} οὗ ποὸνν ψ Πα. 

14  Βιι Ρεῖεγ, βιδηάϊηρ υρ νι 
τῆς εἰενεη, Πτεὰ ὑρ Πὶ5 νοῖςς, ἂπά 
8414 υηῖο ἴπεπ), Ὗε πιε οὗ [υάκ2, 
Δηα 4]] γε τῃλῖ ἀννεὶ] δὲ [ογυβαΐεπι, ὃς 
τη]5 Κποννῃ ὑπο γου, ἀπά Ἠεάγκεῃ 
ἴο ΠΥ Μογάϑ: 

ἤρα! »ιεαπεῖ ἐδ. ] ὙΝ δὶ 5 186 ἀδδίρῃ ἡ 
νμδξ νν}}] 6 τΠ6 σοηβϑθημυθηςε  ϑοπιοίῃιηξ 
ΥΟΥΥ ΟΧ γδογαΠΆΓΥ ννᾶ5 5ΌΓΟΙΥ ἴο Ὀς οχρεςίεά, 
Τη6 {ἰη|ὰ ἀρργομοηάοά ἀἰδηροῦ ἔγοπη ἴΠ6 
νἱοἱοπὶ ὀχοιοπιοηΐ ; [6 ὈοϊΪάογ τἰἀϊσυ]οὰ 11. 

13. Οὐδεγς "ποεζίησ) ΑΠΟΙΠΟΓ οἶλ55. οὗ 
ἨΘΆΓΕΙΒ, ἕτεροι, ποῖ ἄλλοι. ἼΠΟΘ6, ννὸ ΠΊΔΥ 
Βορθ, ΜΈ ἡδίνο γοϑι ἀθηῖϊθ ἴῃ [γι 54 6 ΠΊ ΟΥ̓ 
Ῥα]οϑῖηθ, ννῆο ιἱπαογοῖοοα πὸ οπὸ οὗ [ἢ6 
νϑγῖοι 5. ἰδηρσιαρεβ. ὟΝ αἴογίδηαὶ, ϑογπίοη 28, 
βιισοϑίοα {παῖ ΠΟΥ σαι 1 ρογῃαρβ ννδηίοη 
ΟΥ̓ ἸΚΠΟΥΔΠΙΪΥ, γαῖ Ποῦ ἴδῃ σρη ΘΠ Υ ΟΥ πηδ]}- 
οἰοιιϑίγ, Εδϑίι5 ργοποιηοθα 81 Ῥδὺ! πιδά, 
Χχνῖ. 24: δηὰ (6 ἴονν5. αἰἰγ θυϊοά ϑοπὶς οὗ 
ΟἿ Ἰ,ογά 5 ΠΏ ΓΑΟ 65 ἴο ἴδ ροννοῦ οὗ ἴῃ6 ΤἙἢϊθε 
οὗ {π6 ἀδνης, υΚ6 χὶ. τς. [[{ἀδηγ, σαραῦῖὸ οὗ 
ΔρΡγθοιδίιηρ [Π6 Ῥεηϊθοοβῖδὶ ταῖγαςϊο, γοπηδ ρα 
τπησοην!ποεά, [Ποῖ δἰαῖϊο οὐ πιηὰ {ΠΠυ5ϊ γαῖα 
{πὸ νυἱϑάοπι οἵ Ῥγονιἄθησθ ἴῃ ογάογιηρ τἢαὶ 
ΟΠ γβὶ, αἴεγ Ηἰβ γεβυγγοοίίοη, ἀρρϑάγοὰ ποΐ ἴο 
4}} {πὸ ῥόορῖο ὕμὲ ἴο ν ]Πποθ5ὸ5. σμόβο ὈδΟγΟ 
οἵ Οοά, χ. 40,41. Τὸ ννογὰ τϑηάογρα »η"οεζ- 
ἡμρ ἰ5 ἴῃ ἴῃς Οτιρίηδὶ ἔδγ ἴοο δίγοηρ ἴο δάμη 
οὗ ΟἸΞΒδιιθθη 5 βιιρι:βφοδίίοη ἴπδὲ 1ἴ ννᾶ5 ἃ βουά- 
δυπιοιγοά 16ε5ῖ, 

πεαὺν «υἱι6} Ἀαίδου, βσθοϑῦ 1:9. Ῥεηίεσοκι 
ἔε]} ἴῃ [πὲ| ἀπ {ΠῸ δδι οβδὲ νἱηΐαρο ννᾶ5 ποῖ 
Π Αὐμυδῖ. ϑυϊάα5 υπάογςίοοά ἴδ Ἰυΐϊςα 
ὙΠΙΟΝ Οοὐθβ ἂπὰ {γί κίοβ ἔγοπλ [ἢ σγαρο5 
νου ΔΩ ργόβϑιγο, ΔΝ ΊΠῸ ἀγ  ΠΟ ΑΙ ργο- 
Ῥαγοά ἴο τοίδίῃ [15 ϑυνθοίποβθ ννᾶ58 οὐ οχῖγὰ 
βίγοηρίῃ. Α ςορῃδαῖε νογὰ 5 γοπαογοὰ γεαυ 
«υΐηε, ἰοεὶ ἱ]. χ8, ἀπά «φυεεί «υἱπε, ΑἸΊΟΒ 
χ. 12. 

χ4---,6. ὨΙβΟοῦκ8Ε ΟΕ 51 Ρετεᾷ. 
14. ῥιειγ] ὙΠῸ Αροϑβίΐθβ σϑροῖκθ ἴθ ἴδ 

παῖ οὗ [π6 Οματςοῇ : δῖ Ροίεγ ἴῃ π6 πᾶπιὸ οὗ 
(Π6 Αροϑβίίεβ. Οῃγγϑοβίοπι ς641}5 πὶ ἴΠ6 που ἢ 
οἵ [86 Αροϑίϊεβ, Ηἤοπι. μιν. οὐ δῖ, Μαῖί. 8, 
1Π6 πιο οὗ 411] ἴπ6ὸ Αροϑβίϊθβ, Ηοπὶ. οἡ 
4 ΤΊπι. "1.1. δοπῖο 1 ποῖ 8]}] οἵ ἴπ6 ΕἸθνθη 
τλιδῆϊ, 45 νν }] δ5 δῖ Ῥείοσ, ἰῃ [6 σουγβὸ οὗ 
[86 ἀΔγ, Ὁ. 27. 
γε» οΥ υμάμα] Ναῖϊνο μοπιθ- γεὰ γοϑὶ- 

ἀρηΐβ ἰη {ἴπ6 ΗοὶΪγ 1,«πά, ἴο ψνῃοπὶ [6 ἔοσπΊοΣ 
ραιῖ οἵ [Πἰ5 ἀϊδοοῦγβο, 14---21, ννᾶ5 δ ἀγοββθά, 
Το ἰδοῦ (ἢ6 νογηδοι ασ Ασαπιδὶς ννουὰ ἤᾶνθ 
Ὀοοθη ᾿η16 1} 10 ]6. 
δες τδουρῆξ 18 ῥΡγοδαῦϊα (μδὶ [μ6 ξΕΠΕΓΑΙῪ 

ΤΗΕ Α(ΟΤ7Τ5. 1]. ἰν. 13--:7.Ψ 

Ις ογ ἴΠεβ6 ἅτε ποῖ ἀγυηκεη, 28 
γα ϑιιρροβε, ββεῖπρ ἰξ ἰ5 ὀμέ τῆς ταιγὰ 
δουγ οὗ τῆς ἀλγ. 

16 Βυιχ τῃ15 15 τῆς νος ἢ νγὰ5 βρο- 
Κεη ὃν ἴδε ργορῆες Ϊοεὶ; 

17 “Απά [τ 514}1] σοῖς ἴο ρᾶ55 1Π “ [με μ: 
τῆς ἰαβὲ ἀδγβ, βαἢῃ (οά, [ νν}}] ροιιγ ἦρι. «ἡ 
ουξ οὗὁἨ τὴγ ϑρίτγίς ὑροη 4}} ἤεβῃ : δπὰ 
γουΓ 80η8 ἀηὰ γουγ ἀδιρῇζεγα 5}2]] 
ΡΓΟΡΒΘΒΥ, δηὰ γουγ γουηρ πιθῃ 5}4]} 

6] -Κπόοντι Οτοθῖκ ννὰ5 υδοὰ : δηά Ἐοδοτγίϑ, 
" ιβοιβδίοηβ οα ἴῃθ Οοϑβρεῖβ,᾽ 140. ροϑβι ΝΟ] 
τηδιηΐδιη5 (παῖ 1Π|5 αἰοπὸ ννοιὰ δᾶνθὸ Ὀδδῃ, 
85 ἰ5 πηρ]οα, 110 ΠΡ Ὲ0}]6 ἴὸ 4} τῆὸ ΠοΔΙΈΓΒ. 
ΎῪΠΕ6 αιοίαφιομδ, ἀργοοίηρ ἴοσ ἴἢ6 πιχοϑσῖ ραγῖ 
νι ΕΧΧ.χ αν Τογίαϊη νγιαϊτίοηϑ. ν᾿ ΙΓ ἢ 
τιδὲ πάν ἔξ] ]δὴ ἔγοτη δι Ῥοΐογ᾽β ρ5. [{{ΠῸῈῪ 
μδὰ Ὀόθη ταδί ἴῃ Ηρθτον, δὲ ἔμικο ννοιυ]Ἱά 
ΘΌΓΟΪΥ πᾶνὸ βίνθῃ ΕἸἾΠΟΓ δὴ δχαςῖ ἰγδηϑιδίίοπ, 
ΟΥ ἴΠε βΟΠΟΓΑΙΪΥ τοςεῖνοαὰ τοδαϊηρ οὗ υΧΧ. 
απδ]εγοά. ὙΠῸ αυοίδτιοηθ ννεσα δαί! 
τηλθ ἃ5 ἴΠῸῪ τὸ δεῖ Ὀεΐογο υ5 Ὁ. ἴδε ἱπϑρίγοὰ 
τορογίοσ, 
76 ἐραΐ ἀτυοἰ! αὐ ϑυεγι  αἰενη] 566 Νοῖδ οἢ συ. ς. 

16. ἐῤέ5ε] Νοῖ {πὲ ΕἸονθὴ οὔἶἷγ. ΟοπιΡ.. 
υΌ. 4. 

ἐδ τῤὶγά ῥομγ Ἐτοπὶ δυηγίθα. ὙΠῸ θαυ] εβῖ 
οὗ πὸ Ποι5 οὐὗὁἨὨἁ ΡΥΔΥΟΓ, δί νι ἢ [Π6 πιογηὶηρ 
βϑουῆςθ ννὰβ5 οἴετγοά, πηϊάνναΥ Ὀεῖννθθη 5. ΠΓΙ56 
δηὰ ποῦη. Αἵ [ΠΟΙΓ ρτοδαῖ ζεϑίίνα 5 ἰἢ6 [ενν5 
ΔὈβιαϊποὰ ἔγοπι ἑοοά ηοῖΐ ΟὨΪγ 1}}1} (Π15 Πουζ, 
ἃ5 Οἡ ΟΥ̓ ΠΔΓΥ ἄάγπ, Ὀὰϊ {1Π] πα άαγ, [οϑορῆυ5, 
.}{6, ἃ 4. Ὀοΐογο νν ]ς ἢ {ἰπ|6, οὐ πιοῖδ 
50] θη Οσοδϑίοῃβ, ἴΠ6 ργάγοῖβ οὗ [η6 5γπηᾶ- 
δοριιθ νοῦ ποῖ σοπο]υάσδά. 

16. ἐῤαὶ «υδίοῦ «υαι “ροζεη] Α ἴογπὶ οὗ 
ἰπιγσγοάυςίηρ 4 φυοίδιίίοη ἴθ Ψν Ὠ ἢ 1Π6 οθῆϑθδ 
Οὗ οΠ6 ΟΥ̓ ΠΊΟΓΟ ρᾶββαρβοβ ἰ5 ξίνεπ, δηὰ ποῖ ἴῃ6 
ὙΘΓῪ ννογάς τὸ ιἰιϑοὰ, ἃ5 ἰ5 ἰπάϊςδῖοα Ὀγ 186 
ΤΏΟΓΘ τι5114] ἔογπι, ἢ 1: φυγίεπ, ἃ51. 1ο. ὙΠῸ 
ἴαοϊ 15 ἰάἀθητβοὰ ἢ [ῃ6 ῥγοάϊοϊοη, 845 ἴῃ 
[κὸ χχῖν. 44. 

«ὔοο] 11}. χ----ς, ΟΥ̓, ἃ5 ἴῃ ΠΧ, 45 ννῈ]} 85 ἴῃ 
ΑΟΝ., ἃ... 28---212. Ιοε], αθουΐ 8οο Β.6., ἰ5, 
ἢ (πὸ ὀχοθρίίοη οὗ Ϊοπαῖ, ἴῃ6 δαγ]εσὶ οὗ 
πὸ Ῥτγορμοῖβ ψἤυθο νυ] ΠρΡ5. Πᾶνο Ὀεθη ργὸ- 
βογνυϑὰ ἔουῦ ι.5. δῖ Ῥοῖοσ γοίογβ ἴο {πὸ δ] ΠἸπιοηΐῖ 
οὗ Ρριόρἤθου ἴῃ ἢ]5 ἢγϑέ Ερίβιϊο, ἱ. 10---ς 12. 1. 
7) 10, 25; 8ἃηά ἴῃ ἢὨϊ5 βεσοηά, ἱ. 19--- 21, 1}. 
1---Α. 

17. δὲ ἰασἱ 4αγ5] ἴῃ ἴθ Οπρίηδὶ δηά ἴῃ 
ΧΧ.ἁ αὐεγευανά!, ἱ.ς. αἴοῦ 1ἴῃ6 τοϑιογδῇοη 
ἔτοπι ἴδ σἈρτνΥ ; [πς 49ῖ ἀδγ58 οὗ ἴῃ6 ρτὸ- 
Μεβϑίδηϊς ρεοά. Τῆδ ρῆγαθο οἴδηῃ οςουῖβ 
ἢ πὸ τοπιοῖθ τοίδγθποθ, ἃ5 Οσεη. χίϊχ. ἱ: 

ΟΓ, ΧΙν". 47; Ὠδη.χ. Σ4. [ἢ (Πἰ5 φυοϊδίοη 
τι ἰηάςαῖοβ τ1π6 ἤπαὶ ἀϊδρεπβδίίοη, ἃ5 ἴῃ Ηεῦ. 
ἱ. 1.70.2: 1 εῖογ '. 2ο. ΟουΡ. [58]. ἱϊ. 2; ΜΙοδὰ 
ΪΙνΟ ΣΣ 1 ]οΒὴ ι). χϑ. 
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866 Υἱβίοῃβ. ΔΠα γόουγ οἷά πηθῃ 58}12]} 2ο ὅΤῊἜ6 8ιπ 5841} 6 τυγπεὰ ἰπῖο 9 ]οεὶ α. 
ἀγεδπὶ ἀγεδπηβ : 

1ι8 πᾶ οὔ ΠΥ ϑεγνδηΐβ πὰ οὔ 
ΤΥ Παπαπιαϊάθῃβ 1 νν}}} ροὺυγ οὐξ ἰῃ 
ἴἢοβε ἀδλγβ οὐ ΠΥ ϑρίτιο; δπὰ {6 γῪ 
58[|.8}] ΡΓΟΡΠΘΒΥ: 

Ι9 Απὰ ἶἷ Ψ}1 8ῃονν ννοπάειβ ἴῃ 
βδᾶνθη ῦονθ. δηά 5!ρῃ8 ἴῃ ἴδε οαγῇ 
Βεπράῖῃ ; δἱοοά, δηά ἢγε, δῃὰ νᾶρουὺγ 
οἴ ποκα: 

ἀαγκηςββ, δηὰ τῇς πποοη ἱπῖο δ]οοά, ὅ" 
Βείοτς πᾶ ρτεδῖ ἀπά ποίδθ]ε ἀδ οἵ 
της [,ογά σοηλα: 

21 Αμπὰ ἰξ 5Π4}} σοπιὲ ἴο ρ858. ἐσέ 
ς ΜὨοβοσνοσ 5}4]1 οδ]}} οὐ ἴπε ἤδπὶια οὗ 1 Ἐ55 Ξο. 

τῆς [,οτγά 53}4}1 δε βᾶνεα. 
22 Ὗς τηεη οὗ ἴϑβϑγδεὶ, ἤοαγ ἴῃεβς 

ψογάβ; [655 οἵ ΝαζΖάγεῖῃ, ἃ πιδη 
ΔΡρτονβά οἵ (ὡσοά δπιοηρ γοῖι ὈΥ πιῖγᾶ-᾿ 

9»: δρίγ] ΟΥ̓ 15 ἀϊξι Πυξῖνο, ἃ5 ἢ ΧΧ. 
ΓΕ ΟΠ5 ννογο τηοϊοὰ ουξδ ἴο ᾿πάϊν!ι.4]5 ; δηά 

τῆς οἰδιιδίοη ννὰ5 ποΐ ἴο ὈῈ γεϑιγςιοὰ ἴο Ῥεθηΐϊο- 
οοϑί. ΟΕ, δα πηι βίσγαϊΟἢ 5, ΟΡΟΓΔΟἢ5 να :; 
Ὀυϊ 186 ϑριπὶ ἔτοση ψγῇοπὶ (ΠΟΥ 41} σΟπΊδ 15 
Οπο δηὰ ἴπο ϑάπιθ, 1 (οσ. χὶϊ. 4. ς. 

αἰ! 3ε5Ὁ] ἴῃ δαυ] θοῦ ἅ565 ἴπ6 Ἔχ γδογαά ΠΑΥῪ 
ἰηἤυδηοεβ οὗ Οοά ἴπΠὸ ΗοΪγ Οἰοβὶ ννόγὸ 
τοοιτςοιοαὰ ἴἰο ἃ ἔονγσ. ΑὈγδῆδηι ϑᾶνν ἃ υἱϑίοῃ, 
Οδη. χν.; Ιβᾶᾶς ριορμεβιεά, Ηδθῦ. χὶ. δο: 
]ΆςοὉ ἀτγεαπιθὰ ἀγεαπιβ  [οϑορἢ ἱπίεγργεϊοα 
ἀγθᾶπιβ: Ὀὰῖ πονν, ἴποϑο ᾿πῆπθηςοοβ ἡγεῖ ἴο Ὀ6 
οχιοπάρα ἴο 811 πιθη ὀνεγσυνβεῖο, που ἀϊ5- 
Εἰποϊίοη οὗὨ ἃρο, 56χ, οὔ γδηξκ, ἴο θη] ]ο8 85 
νν6}} ἃ5 [ἐνν8, Μαῖζ. χχν". 19. ὙΠ15 ἰαϑὶ 
ἴορδλίυγο ἰῇ ἴῃ6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ νγᾶβθ ἴῸσ ἀνῇ !]θ ᾿πὶ- 
ΡΕΓΘΟΙΥ ἀρργοποπάθα ΟΥ̓ [6 Αροϑβί[ες. {πεπ|- 
βεῖνεβι ὙΠῸ Ροηϊεσοβίδὶ ουἱδρουγίηῃρ οὗ {Π6 
ϑριγϊ ννᾶ5 δηΐγ' ἴ86 ἢγϑι σίορ. Τ}15 ργεάϊοτ!οη 
οἱ Ϊ]06], |κ6 τηδῃΥ οἴμεγβ, δὰ "" ξεγπιϊπδηΐ 
ΔΟσΟΙΠΡ] 5 πιθηϊ.᾽" 

7ομγ “οη4, ἄς. ὍΠο ἔουγίο]ά τορειοπ οὗἉ 
σομγ, ἱπαρ] 65 τῃδὲ ἴπεϑ γῆ νουὰ Ὅς ὕ6- 
βἴοννοα οἡ [ενν5 ἴῃ [Π6 ἢγϑε ἰπϑΐδηςα. 

ἀσισ ῥίον Α58 ὑροη Μιίπδπι, Ποθοσδῇ, 
Ἡιυ]άλῃ, δηὰ Αππαᾷ. ὙΠῸ ἔουγ ἀδυξπίογα οὗ 
ῬΒΙΠρ, χχί, 9, οαπιὸ νη [Π6 βοορο οὗ (Π]5 
Ὀγοάϊςτίοη. 
2 γορῥε:} Νοῖ “ογείοἰ! οὐ] ; 5141} Ὀδσοπιε 

ἰπϑριγοὰ ἰθδοῆθγβ, οπλδὶθὰ ἴὸ ϑιάγη, θχποχῖ, 
Θποουγασο, γοῦιικο, ἀπά ἴο ἀθοΐατε ἀπά ἱπίεγρτεξ 
[πΠ6 Ὠίνῖπο ὟΝ}. Ορ. χν. 37; Μαῖϊ. χὶ. 12. 

αἱρίο. ἴῃ 1ῃ6 ἀαγίηε; δχειηρ! ῆεα ἴῃ 
ΑἸδηΐᾶ5, ἰχ. το; δὲ αι], ἰχ. 12; δῖ Ρεῖεγ, 
ΧΟ αΙ; Οογπεῖϊυ5, χ. 8. ΒΥ πιρῃΐ, δῖ Ρδυὶ, 
χν!. 9. 

ἄγεαρ ΒΥ πίε; οὗ γάγε ὁσσυγτγοησα ἰῇ 
{π6 Νονν Τ οϑίδπιοηΐ, Μαῖϊ. 1. 20, ᾿ϊ. 12, 12. 
19. 22. ΤῊΘ ΠΙνο ον ἔδο!ηρβ οὗ γουίῃ, οροπ ἴο 
ἱπηργεβϑίοηβ ἔγοση ντπουΐ, ἅτ ψνῈ}}] δάδρίθα 
ἔογ νἱϑίοπβι [γθαπηβ σογτοβροηά Ὀεῖίεγ ἴο [ἢ6 
ἀυ 1 ἐδοϊ ρ5 οἵ δάἀνδηοθά ἰτἴθρ, ἂρ ἴο ὃς 
οςςυρίοα νν ἢ ἸΠΓΓ ἴοῃ. 

»7 “εγυαπ ἢ Μγ ι5 ποῖ ἴῃ ἴδε ερτγονν, δπὰ 
ἴπ ΧΧ. 1ἴ Ι5 ργεῆχϑά ἴο σεγυαπί: ΟἹ}. ὍΤἢὴδ 
ἰηϑογιίοη οὗ [ἃ πᾶ ἴΠ6 δϑοθηΐ ΠΤῸΠπὶ {6 56Γ- 
νἱοῦ οὗ τῇδ ἴο ἱπαῖ οὗ σοά, ϑεγνίυ δε ννᾶ5 ἴο 
Ὀ6 πὸ Ῥᾶγ, 85 ἴῇε [ἐνν8 σοηδιἀεγοὰ ἰ. Μαὶ- 
ταοηίάε5 ἰδ! ὰ 1: ἀοννη {παῖ πο 5ἷανα οου]ά ὃδ 8 
Ῥγύορδεῖ. [ἢ Ομ γίϑὶ ἔθεσε 15 ποῖ ποῦ Ὀοηά ΠΟΙ 

“-. 

18. «πᾶ ἐῤεγ “ῥὁα.] ῥγορῥδε:γ} Ὑ8εθ6 νογάβ 
ἅτε Δῃ δά! τίοπ ἴο {πὸ ἰοχῖ οὗ 06]. 

19. «υοπάεγ:...“ση.} ὌΠ σοι παίίοη οὗ 
{πο86 ννογάϑ, ποῖ ὈΠΙ ΌΓΪΥ ἱπ 115 ογάσγ, ἔτ - 
ηυεηΐ ἴῃ {ΧΧ΄., ἰ5 ἔουπά ἴῃ ῬΆΠΟ ἀπά οβ6- 
Ρῆυβ, ὙΠῸ Ἰαΐϊζογ τεΐειβ ἴο ρογίεηϊβ αἵ ἴπ6 
εἰπιθ οὗ {πὸ (4}} οὔ [ογυβαίθπι, πὶ ἴπ6 ἱηϊγοάυο- 
ἰίοη ἴο "7. ΜΝ. 8 ττὶ δηὰ ἀεβογῖρεβ ἐβεπὶ ἴῃ 
ἀείαι, ν!. ν. 3. ὙῊΙ5 ρΑΘΘαΡῸ δπηῦγαςεβ ποῖ 
ἀμαῖ Ἔνεηξ ον, υκὸ χχί, 21. 25) Ὀυϊ 1[Π6 
ἴοστοῦβ οὗ {πὸ 1,δϑὲ Πδᾶγ αἷ5σ, Μαῖὶ, χχῖν. 29. 
ΤἼο ψοιὰβ αόσυες δῃὰ ὀεπεαι δ ετε Ἰηϑεγίεα Ὁ 
δ: 0Κ6. 

σναροιιν 9 «»ιοάε}] ἴπ ἴῃς Ηρῦτγενν, φέαγ οὗ 
“»ιοζο, “ς. Ατιδίηρ ουΐ οὗ ([Π6 φαγί. 

40. ποιαῤίε] ΟἸοτίου, πια)εβίίς. δῖ Ῥείεγ 
ξο!] ον ,ΧΧ. [πη Ηθρῦσ. ἐεγγι δίς; ϑγύ. ξσγεαὶ 
απά “ξαγῆι. Ορ. Κεν. χνὶ. 14, “ἴδαῖ ξγεδῖ 
ἀδγ οἵ Οοἀὰ ΑἸπιεμίγ." ᾿ 

4]. «υδοτοευεγ)] ὙΠ ΡγοπΊϑ6 ᾿γὰ5 ποῖ ΓΤ" 
δἰγὶςϊοά ἴο ἴῃς ἕανουγοα παίϊοη. 

δε παγιθ 9 1ῤε Ζογαη 1.6. οὗ Ομβῖ: Χ. 149 
χχί!. τό; Κοπι. χ. 13. ϑυςῇ ἱπνοσδίίοη Ὀ6- 
σᾶπιο ἃ οπατγαςοίογϑιὶς οὗ ΟἸτιϑίδηβ, τ ΟοΥ. 1. 
2. 9866. 24. 

σῥαἱ! δε “ανεἢῇ ὙΠεὲ εβοᾶρα οὗἉ ἴδε ΟἾγί5- 
ἔἰδη5 ἴο Ῥο]]4, Εὐδοδίυβ, ΗΠ]. 9, νγὰ5 ἴπθ ἢγϑξ 
ἰηϑιδιπιθηξ οὗ [6 ζι } Β]πιθηϊ οἱ [ἢ 5 ργθάϊςτοη. 

22. »ιοπ οΓ ΤγαΠ ΑἸ Ποπουγαθ]ε ἀδϑξ- 
πδίίοη, ὉΥ ἴῃ6 υδ86 οἵ ψΠῖοἢ δὲ (μἷ5 ροϊηϊ δὲ 
Ῥεῖοσ ἐπὶαγρεά {πὸ ϑοορθ οὗ [5 δά ἄγεϑβϑ, 50 ἃ5 
ἴο οπηῦγδςο 4}} οὗ νυ ϑῃ ὈΪΠΠ, νυ οῖθεῦ τεϑὶσ 
ἀεηΐ ἴῃ (6 ΗΟΙΪΥ 1,Ὧπάὰ ογ ποῖ. 
ει οΥ Ναςαγει δ) Ιπ ἷν. το ἴδε ΑΡροβίὶα 

δφϑῖῃ ετηρίογϑ 115 ἀεδβηδίίοη, νυ μΙ ἢ ννᾶ5 ἴῃ 
ΡΟΡΟΪΑΓ 156 ἀπά πδὰ ἐοττηθά ρατὶ οἵ ἴμε ἰπ- 
βου ρίίοη οα 186 Οσοϑββ, γτοξαγάϊεββ οἵ {πε τὸ" 
ργοᾶοῃ ψῃἰςἢ σοππεοίίοη ΜῊ {πε πιοσὲ ἀθ- 
βρὶβεὰ ἴοννῃ οὗ ἴῃς πιοβὲ ἀδβρίϑβεά ἀἰβισιςϊ ννὰβ 
ἱπϊοπάθά ἴο σοῆνευ. δὲ Ρδ}]} υ.96ὲ5 ἰξ, χχνΐ. 
δηὰ ἴῃ χχὶϊ. 8, ἴξ 5 ρυῖ ἱπίο {πὸ τπιουτ οὗ (γϑῖ 
Η᾽ πιϑοϊῇ. 

αῤῥγουεἢ Ασςογοάϊίοά ὉΥ ἀεπιοπϑίγαςινε 
Ῥτοοῖβ, 

»ἰγαεί.ἢ ΤῊ8 ψογά ροϊηϊβ Ἔβρθοῖ δι ἴο 
186 ρονγογ ὉΥ νυ Πἰσ ἢ ἔΠΟΥ ν γα γουξῃϊ; «ὐοη- 
ἄεγ:, ἴο τῃοῖγ οἤδςϊ οὐ {πὲ πλὶπἀ5. οἵ εγεν"ῖ- 
ΠΕ55365:; σίζησ, ἴο 1ῃ6 ρυτγροβὸ ψΠΙσἢ ΠΟΥ ΜΈΓΕ 
ἱπίοπάδά ἴο βεσνθ, 45 ριοοῖβ οὗ ἴῃς Ὠ νης πλι3» 
δίοῃ, [|οδη ν. 26, χ. 25; Ηεῦ. ᾿.. 4- 
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οἶε8 δηδ ὑοπάεγθ δηά 5'ρηβ8, ὑῃς ἢ 
(οά ἀϊά Ὀγ Πίπι 'π τῆς πιιάβε οὗ γου, 
ἃ8 γε γοιγβοῖνεβ 4150 ΚΠοΥ : 

232 Ηἰπι, θεῖπρ ἀεἰνετεά Ὀγ τῆς 
ἀεϊεγπιλίπαῖς σουηβ6ὶ δηά. ἰογεκηον- 
Ἰεάρε οὗ (ὐοά, γε πᾶνε τακεπ, δηά 
ὃν νυνὶ κεὰ ἢδηάβ ἤᾶνε Ἵογυςϊπεὰ δηά 
δἰδίῃ : 

24 Νοπὶ (σοά Πιδῖῇ γαϊβεὰ ὑρ, 
μανίηρ᾽ ἰοοβεά τῆς ρα!η8 οὗ ἀφδῃ : θ6- 

--- 

γε γομγιείυ.)] Ἐνδη ἴποϑο ψῃο δεγθυϊεὰ 
[ῆδπιὶ ἴο τηδξὶς οἵ ἴο 8 ἰεᾶσυς ψὮ ΒΕοοΙΖοῦιὉ 
δάπρκιιοα 1η6 ἕδςϊ οὗ [Π6 πικίγδο 68, 

43. δείμυεγε 7 Οἴνθη ὑΡ ᾿πῖο γουῦτ ΡΟΣ 
ΓΠγουρὴ (ἢ6 ἱγεάδοη οὗ [ιἀλ5 ἀπά (Π6 ννϑα]κ- 

᾿ π685 οἵ Ρι]αῖΐθ. οϑορῆιβ, ΥἹ. χὶ!]. 9. σοποΟΓῃ - 
ἵπρ 541}, 1 85. ΧΧΥ,., ἔκδοτον ὑπὸ τοῦ ὕπνου καὶ 
τῆς τῶν φυλαττόντων ἀμέλειας- 

ἀείεγ»εη σα] Ὠοβηϊς δηὰ ᾿πιπηυ δ 16. ΟΡ. 
ἷν. ,χ8: [ὺ{ΚῸ χχὶϊ. 22. ὙΠΐ5 τοσορηοη οὗ 
ονογγυ ηνς Ῥγονιάθηορ βοβοποα ἴΠ6 τοίογθηςθ 
ἴο {ποτ συ. ὙΠῸ νυϊοκοάποϑϑβ οὗ [Π6 Ὠυμηδῃ 
δροηΐ5 εχοουϊοὰ ἴΠ6 Ὠινπο ρυγροϑο, χἰϊ!. 27: 
Μαῖῖ. χχ. 1, Χχν]. 24, “"" Ῥγδοβοιθῃῖα 4ΖΌΡΡΟ 
Ποῖ δὺὸ5 41.1.05 βδηδίυγιϑ ἐϑὶ ροοσδίογεβ ργδ6- 
ποϑοϊῖ, ποη ἔδοϊϊ." Αὐυρυπίίη “6 Απὶπιδ,᾽ 1. 7. 
ΑἹΙ {πὸ εἰτοιιπιδίδηςεοϑ νν ἢ! οἢ ὈδΟΔΠΊ6 συ Ὀ]πρ- 
ὈΪοςκ5 ἴο ἴπὸ [ὸνν8 δὰ Ὀδοη ἀν! εν ἔογο- 
Δρροϊπιοά. 

ῥαυε ἰαἀεη}] ὙΠ ψογὰ 5 νναπίϊηρ ἰπ 
Α,, Β, Ὁ, ἴῃ ϑοπὶὲ Ν᾽ εγβίοῃβ δηὰ Ραϊπϑις υο- 
ἰλίίοηβ. [{ σοηυΐης, 1 ΓΕρτεβεηΐβ [Π6 ἀο᾽ νοΥῪ 
ἱπίο Οδηῖ}]6 μαηαάϑ 85 ἃ παϊϊοῃδὶ δςῖ. 866 [ἢ 6 
ποῖοθϑ οη Μαίξ χυ]! τς δηὰ Μαῖκ χν. 8. ΜδηΥ 
οὗ δῖ Ρεΐεγ᾽5 ἤϑάγεῖβ δὰ ηοΐ Ὀδεη οὐ δ6 ϑροῖ 
δὶ ἴπὸ τἰπλὸ οὗ {πὸ Οσγυςϊῆχίοη. 

«υἱεζεάί ῥασι.1 1,ἰτογΑ]γ, ᾿ααυΐ. ῥαπάε; 
οΥ, δοοογάϊηρ ἴο ἴῆς Ὀεβδῖ βυρροτγίοα γτεδαϊηρ, 
ὀρ ῤὲ ῥαπά ὁ ἰααυΐεις νιοη; οἵ ἴῃοβϑε νποαυΐ 
16 [,νν, 2.5. οὗ 4]16η5 ἔγτοπι 16 ΠσοπηπΊοῦ- 
ΘΔ ἢ οὗ β5γ86] δηὰ ϑίγδηρεῖβ ἔγοπὶ (πὸ 
ςογοηδηῖβ οὗ ργοπηϊβο, ὉΝ ἰϑά. χυὶ!. 2; Ἀοπι. 
, ΙΔ 1 ΟὐΟΥ. ᾿χ. 1:1. ὅΠὲ ᾿πϑιΓΙΠΊΘΠΙΔ ΠΥ 
οἵ Ριϊδία δηὰ ἴπθ Ἀοπιδῃ 50] ἀϊθῦβ ν᾽ 5 πδοδϑ- 
ΒΔΙῪ ἴογ ἴῃς δι] πιοπὶ οὗ ἀποίθηξ ργορἤοςίεβ, 
δηὰ οὗ οιἵἦ [οτα ̓ς ργοάιοϊίοη, Μαῖζ. χχ. το; 
[μκὸ χχῖν. 7. [δ [ον μδά ρευΐ Ὠἰπὶ ἴο ἀραῖἢ 
1 πιυιϑῖ πάνθ Ὀδθη ὉΥ 5ἰοπίηρ. 

“ἰαἰ] ὍΠῸ6 5διὴδ ννογὰ 85 ἴῃ Υἱῖ. 28, ἰχ. 22, 
29, ΧΧΙΠ. 1ς, 27, ἴῃ ἃ 56η56 Δρργοδοπίης ἴο 
οὔγ »μγώάγ. ὌΠῸ Οτυςϊῃχίοη ἢδα Ὀδθη ρ]δη- 
πεᾶὰ δηά δοςοπηρ)] ἰϑῃδά ὈΥ ἴπῸ ϑαηηράσιπι, ἀπά 
δέϊοσ [86 σοπηποὰ δοίίοη οὗ ἴῃ σπιοῖ ῥτιοβίβ, 
δηῃὰ {Π6 τυ]ογβ, πὰ {πὸ ροορίθ, πιζῃϊ Ὀ6 τὸ- 
βατάθὰ 85 ἃ ὨδιίοηΔ] ἂςῖ, ᾿νυΚ6 ΧΧΙ, 13, 23. 

24. γαμεά “ωὦ} ὍΠο Ἀδβυτγγοοϊοη 15 Πογα 
τοραγάθα 5 βῆονίηξς Οοὐβ ἄρργονᾷὶ. ΕἾ56- 
ὑνδεέγο, ἤθη ἴῃς Ὠινίηθ Ναίυτο οὗ ΟΠ τῖϑὲ ννᾶ58 
ἴο ὃς 5εἰ ἔοτίῃ, Ης ἰ5 5δἰὰ ἴο πᾶνὸ σίϑοπ ὉΥ͂ 
Η!5 ον ροννεσ, ὗρ. ἰ. 9ο.«ἁὨ Το Ἀσβωστοσίίοη 

ΤΗῈ ΑΟ(ΟΤ5. 1]. [ν. 23---26. 

σάυδα ἰξ ννᾶ8 ποῖ ροββῖ]ες ταδὶ δε 
8Πποι ἃ δε Ποϊάεη οὗ [ζ. 
ς ἔογ [αν ἃ βρεακείῇῃ ςοποεγη- 

ἱηρ πἰπι, 41 ἰογεβαν τῇς [ογάὰ δ]- ἘΌΝ τά, 
ὙΥΑγ5 δείογε ΠΥ ἔδςς, ἔογ ἢς 18 οὔ 
ΙΩΥ ΠΕῚῈ ̓ λπά, τῆλὲ 1 5ῃουϊά ποῖ ὃς 
πονα 

26 ΤἸεγείοτε ἀἷά πὰ  Πελγὶ γε]οῖςε, 
ΔΠᾺ ΠΙῪ ἴοηριια νγὰ8 ρἰδά ; Πιογθονογ 
1530 ΠΥ βεϑἢ 5}4]} γεϑῖ 'ἴπ ἢορε: 

25 ἴῃς χτοαΐῖ ροϊπῖ. ΤῈ Πολῖ οὗ Ομ ισγίεῖ 
5 ποίἰςϑὰ 'ἴῃ ΟΠΙΥ͂ οπα νεσβο, ἴῃς Ἀδβυστες οῶ 
ἢι85 πίπο δεδίρηῃδα ἴο 1τἴ. 
ϑαΐπα οὶ ἐξα  ] ϑογγοαυ:, ῬΓΕΥΪΟΙΒΙΥ ἴο τότ. 
Γογ ΑΙ γ, Ρδηρ5 οὗ ἰαδουγ, οὐ ἴγαναὶὶ. νι! οἢ 15 
1,ΧΧ. τοηάογιηρ οὗ δαμάς 9, Ηκσάει ἴῃ 5. 
χνὶϊ. ς, δηὰ οχνυΐ. 3. ὅτ. δαπάς οὗ ϑδεοί, 
ΤῈ Ηδεῦτγονν ννογά, ΟΥ̓ ἃ οὔδηρε οἵ ἃ νοννεὶ 
οὐ 15. σᾶρδῦϊθ οὗ οἰἵΠοσ ϑρῆϑο; εογά., ξίνθῃ 
Υ [ετγοπῖθ, τηὰ ραηφε ἰῃ (ἢς Νναἱραῖο. [ἢ 5, 

οχίχ. όσ, ΧΧ. σχοινία. ὙΠῸ ἰαΌΟΙΓ ῥδῃρ5 
ννΟΓῸ το]ϊονεά Όγ (ἢ Ὀϊτῃ οὗ (Π6 ΕἸγϑί -Όοστι 
ἔτουῃ ἴδ ἀδδά. 

“ἰ ϑίπσεα {π6 ἀδραίῇ οἵ ἴθ Ὀοάγ 15 ἐπὸ ὈϊΓ οὗ 
[Π6 500} ἱπῖο ἀποῖπογ νυου]ὰ, ἀθαῖῃ -Ὀθὰ λροηίεβ 
ΤΑΔῚ ποῖ υηδῈ}]Ὺ ὃς ςοϊηρατοὰ ἴο ςμ]ά-Ὀθὰ 
(Βγοϑβ." Μ. ΗἩδηγΥ οἡ [οὗ χχὶ. 223---2ς- 

ποί ῥουεἰδί)] [ποοχρϑῖθ]ς νυ τς Ὠινῖπα 
Ρυγροβὸ ἀεοϊαγοὰ ἴῃ ργόρῃθου. «ὙΠηδῦε σά Ὀδ 
ὯῸ τοϑίογεηςθ ἴο Ὁ γϑί 5 Ὠινηγ, ἔογ πδῖ 
ψουὰ πᾶν Ὀδοη ἃ Πιπάγαπος ἴο Ηἰ5 ἀγίπρ. 
“ (ἢ ΓΞ 5 Κϑυγγεςίοη νν85 85 ἤχοὰ πα πθοθϑ- 
ΒΩΤῪ ἃ5 ἴπ6 ρυγροϑθ οἵ Οσοά ννᾶϑ5 ἱγγενοσδθΐο... 
ΟΝ μδίβοενεσ Οοά ριιγροϑαβ οὐ ὈγΓΟΠΊΪ565, ρᾶ5565 
ἔτοπι σοηζπροηῖϊ δηά πΊΕΤΕΪΥ ροβϑίΪε ἰπῖο οεζ- 
ἰδίῃ ἀπ ποοθββαγγ." δουῖῃ, δοιτήοῃ 34. 

ῥοίάεη)] ϑιίγοῃρογ ἰῃ ἴῃ Οὔὶρίπαὶ: ΟΥ̓́ΘΣ- 
ῬΟΥΘΣΘά, 

256. ᾿αυϊά «“ῥεαζε! }} Ῥ5. χνῖ. 8---ᾷα, ΧΧ. 
πῃ τὴς Τάγρυπὶ πὰ ἈΔΌΡΙηΙςα] (ὐοπιπιοηίδτιοα 
[Π15 ρᾶβδαρο 15 ποῖ δρρ δὰ ἴο ἴῃ Μεβϑίδῃ. [ἢ 
τ. 29 ἴῃ6 ΑΡοΞβί]6 5θθΠΊ5, ἃ5 ἰἴ ννόγὸ, ἴο ἀροΐο- 
δῖ56 ἔογ μανὶπρ οχιθπαθα {Π6 δρρ]οδίϊοῃ θογοπά 
Πανὶά. δι1 Ῥδυὶ δρρ θὰ [Π15 ρᾷϑϑδρε ἴο Ὁ τσὶ, 
ΧΙ. 41 ς. Φ 

εοπεογπὶπς ῥῇίπῇ ὍῊς Ῥγεροβιτίοη τεηάεγοὰ 
ΞΟΜΟΟΓΤΙΙ 15 5οὰ ὑνῃθη ἴῃ6 ἰδηριάᾶρε οὗὨ ἴῃς 
υοΐδιίϊοη 15 Δρρ]Π Δ ]6, ποῖ 5 ΓΘ ΕΎ. Ὀὰζ ΟὨΪΥ͂ 
ΌΥ δοσοπηπιοάδίίοη. ὙΠΕΓΟ 15 ἃ ράγα οὶ ἴῃ 
ΕΡΗἢ. ν. 22. 
)ογοααυ] Ἰιοοκεὰ ὃρ ἴο, ἤχοά τὺ δἰζδη- 

ἰοη οὔ, 8ἃ8 ΠΊΥ ΠεΙρεῦ δηὰ δάνοςδίθ ὍὙῇῆὸ 
ΥΟΓΌ 18 ἰῃ ἴπε ἱπιρεγίοςϊ ἴδηβθ, ὀχρσγοβϑῖνο οὗ 
μδὺιϊϊ. ΑΟΝ. ννᾶβ ποῖ ΠΆΡΡΥ ἵἱπὰ ἐο]]ονης 
ἈΒεΙπι8 γαῖποσ ἴδ Ὑγηάδὶς ἀπ Ογαδησησ, 1 
“ἄφυ Οοάὐ αἰαυαν: δεΐογε γε. 

ΟἹ »γ γίσδί ῥαπά ἴῃ σουτῖβ οὗ υ 5:06 
δάνοςοίεβ κἰοοὰ δἱ (πὸ τὐξῶϊ παπὰ οὗ {δος 
ςἸἸδη5, 5. εἶχ. 21. 

26. νη ἐοη χε) 80 ΧΧ. [ἢ ἴῃς Ηεῦτενν, 



ν. 2]---.32.} 

27 Βεοδιβε που τς ποῖ ἰεᾶνε 
ΤΥ 50] -ἴπ 61}, πεῖῖθογ ψὴς τῆου 
ϑιεγ τηπε ΗΟΪΥ Οπαε ἴο 8εὲ Ἴογ- 
τυριίοη. 

28 ἼΤΒου ἢαϑὲ πιδάς Κηοννῃ ἴο πὶ 
[6 ννᾶγϑβ οὔ Πα  τῆου 582] πιδίζε πῖ6 
{ι]] οὗ ΟΥ̓ νν ἢ ΤΥ σουηῖεηδηςςα. 

29 Μέεη απά ὑγεΐβγεη, ἔἢἸεῖ πια 
ἔγθεϊ Υ ϑρεὰκ υπίο γοι “οὔ τῇς ρᾶ- 
ττίδλγοἢ ᾿ανίά, τῆλε πε 8 δοῖῇ ἀελά 
δηά Ὀυτγὶςεά, ἀπά ἢὶ5 8ερι ςῆγε ἰ5 ν ἢ 
1.8 Πηἴο (ἢ18 ἀΔγ. 

ΤΗΕ ΑΚ(ΊΤ95. 1. 

10 Τμεγείοτε δεῖὶπρ ἃ ρτορδῃεῖ, “Δηά “Ρια. 13.. 
Κπονίηρ τμα (ὐοά ᾿ιδά ϑυγοσῃ νυ ἡ" 
ΔΠῃ οδἵῇ ἴο πίπι, τπδῖ οὗ τῆς ἔγυϊς οὗ 
ἢἰ5. Ἰοΐῃ8, δοσογαϊπρ ἴο πε ἢσβῇ, δε 
νου ἃ γάϊϑα ἃρ Οὐ γιϑὲ ἴο 811 οπ ἢ 8 
Κἤτοηδ ; 

21 Ηε ϑ8εεἰηρ 1Π18 δείοτε βρακε οὗ 
(ἢς ταϑυτγγεσείοη οὐ ΟἸἢγίϑο, τῆλε ἢ 5. ΖῬεα!. 16 
8011] νγὰβ8 ποῖ ἰεξξς ἰῃ ἢ 611, πεῖ ογ ἢϊ5. ἐ᾿ 
ἤε5}} ἀϊά 866 σοτγγιρτίοη. 

22 ΤῊΪ5 [εβυ5 πάῃ (σοά γαϊβεά υρ, 
νυνδογοοῦ ννὰ 411 αἵὸ ννυ]ῖηθϑϑοβ. 

»γ σίογγ, Ἰληξυᾶρξε Ὀεϊηρ (86 ἀπε ποῖϊνο οδᾶ- 
ταςϊεγιϑες οὗ πιλῃ, 5. ΧΥΪ. 9, ΧΧΧ. 12. [ν]], 8. 

»7 349] Ἐνδθῃ ΠῊῪ ἴον παῖυτε 5}4]] 
Ἰοάρε ἐδπιρογαΓΙΪΎ, 45 ἰπ 4 ἰοηῖ ; {πὸ ννογὰ 19 
ὨΡΑΓ ακὶπ ἴο ἴμδῖ νὩϊοἢ 5 τεπάογοὰ ἀφυελ, 
]08ῃ 1. 14. 

ἐπ δοῥε] ΗΦςΌ. ἐπ “αἰὲν. ΤᾺ ΤΧ Χ, τοηάογ- 
ἴῃς δά π5 οὗ Ὀεϊηρ υπάἀοτειοοά, ἐπ δοῥε ἐδαΐ 
Τροις «υἱὲ ποὶ ἰεαυε. ΟΡ. Κοπι. νὴ}. 2ο, 21. 

47. »ιν “ομἱ] ΜΝ ἈΠ ῸΥ ο ]οννοὰ Ἡδηιπιοηὰ 
ἴῃ ῥτοξουσιης 2:7 {7. 
ῥε! λάθος (ποῖ Οδδοηηδ), [86 υπϑθθη 

ψνοτϊ ἀ, τπ6 ἰηϊοιτηδάϊδία σοἰδῖθ, 25 ἴῃ [πὸ 
ΑΡοϑβίοϑ Οτσεθά, ""μ6 σοπιπλοῃ τεσορίδοϊα 
δηὰ πιδηβίοη οὗ 5οι}]5,᾽" Βάσγτονν, δοιτηοῃ 28, 
“Οη ἴπο στοά. Ορ. 1: Ρεοῖ. [|. 19, ἰν. 6. 
ΟΠ γϑι᾽5 πυπΊδη 500] ννᾶ5 ἰπ Ῥασδάϊϑθ ὑεΐνγεθη 
Ηῖς ᾿οδῖῃ δηὰ ἘἈοϑυγγοςίίοη, ᾿υκΚὸ ΧΧΙΙ, 42. 
[π δαυϊοῦ Πρ ἢ ἐσ είς τλοδηΐ 1210 ῥίαε. 
Ηἱἕεσ ῖ5. υϑοὰ σοἸ]οαυ αν ἕογ σονογίηρ ἴῃ 
[,Δηοδϑηΐγο ἀπὰ Οἤσσπίγο, [Ἂπἢ πε Δ᾽ εβϑΐογῃ 
ςουπίϊε5 Ηρ ον '5 ὁμ6 ννῆο σόονοῦβ ἴῃ πουι565 ὉῪ 
ςοιηρὶεἰϊίηρ ἴῃς τοοῦ, ναὶ ΤΎΪΟΓ νν85 βοπιθ- 
εἰπιο5 οαἱ δὰ ἮΝ αἱ Ηδε]ϊοεσ. 

ΤΟΥΓΗΡΙ 9] 8ὃ0 ΧΧ. δηὰ ΜΨυϊραῖο; ποῖ 
ἐδε ςγαυε. 866 ἴΠ6 ποῖθ οῃ Ῥϑ5. χν!. 1ο. 

48. ῥαεὶ »ιαάε] Ἡδεῦ. «υἱὴὲ »ιαξε. 
ἐδὲ «υαγε ὁ κε] Ἡδοῦ. ἐῤδε «υαγ. Τῆς πεν 

δῃά Ἰἰνὶπς ῬΑΥ νος ἢ Ηδ Πδῖῃ σοπϑοεοσαϊθά ἴοσ 
ι.5, ΗφὈ. χ. 2ο. 

49. εη απά διείδγεμ] Ἀδίβργ, Βσ ϑΌ σ θῃ. 
Μοτγτὸ ἱηρταιδιίηρ ἴπᾶπ τ4 οὐ 2: Νοῖ ἃ ἴννο- 
[οἱά δάάγεξβ.υ ΑὐΝν. [οἱϊονοά ἰὸ Ἡδοῦτεν 
Ἰάϊοπι ἴοο οἰοϑοῖγ. Ορ. υ-. 37) 1. τό, δηά (6 
τηλγρίη, σε. χιϊ, 8. 

ἰεὲ »:Ὶ] ἴῃ δΌΡΡΙ γηρ ἂη οἰ] ρθὸ ἰῃ ἴῃς 
Οτγξίπδὶ, ΑΝ. [85 ἐο]]οννοὰ Ψυΐρ., 45 ἀϊά 
[αῖπογ. ϑοπὶδ ἕάνα ρῥτγείοιτοά ἐξ ἐς ἰαευζμ ὃ τ 
»πε. 81 Ῥεῖογ ννυὯ5 δῇ ἴὸ συατὰ δρδηϑβϑί ρίν! πη 
οἴδπκηςς ΕΥ̓͂ ἀρρίγίης τἢ15 Ῥϑδ]πὶ ἴο ἀποῖμογ ἤδη 
Παν ὰ, 566 υ.2ς. Ηδ πιὶρῆξ ἔγεοὶυ ϑρϑὰκ νι ποιυΐ 
Ὀείηρ ᾿πουφῆϊ νναπίηρ ἴῃ τοϑρεςὶ ἔογ αν 5 
ΠᾶπιῈ δηὰ ΠπΘΠΊΟΣΥ. ῬὉΤΠῖ5 δρρ]οδίίοη οὗ ἴῃς 
ἰδησυᾶρε οὗ ἴπΠ6 Ι5αἰπι πιδρη βοὰ Οἢτγσί, Ὀυϊ 
ἀϊὰ ποῖ ὀχεϊυ δ τοΐογθοηος ἰο αν ἃ 45 ἃ σίραΐ 
γρε οἵ Ηἰἶπι. Ψ ετβεβ 29--- 22 ἀουίεβ5 ΧὨ ὈΪ 

Αροβίϑε᾿5 ὀχροδίοῃ ἰῃ ἃ οοπάξηβοά ἔοττη. 

}αιϊγίαγε} 7} ανιὰ 15 80 ϑἰγίοα ἵ Οῆγο. 
χΧχῖν, 31, υΧΧ., 45 ἔουηάεγ οὗ ἴπΠ6 ᾿πς οὗ 
τογαίεγ. ΑΡγδμαπι ννᾶβ ρδίγίδτοῃ, Ηδδ. νἱϊ, 4, 
ἴῃ ἃ ἰἌγβοΥ 56η56, Ὀθοδιιϑὲ ἔγοπηχ ἢϊπὶ [6 ψνΠοἱς 
σμοβθη ἡδίϊοῃ ννὰϑ ἀσϑοοηάεά, 

«υἱὸ “ἢ Απιοηρ υ5; ἰη {Π|5 οἰἴγ, τ Κ. 
᾿. το. αν νγᾶβ ἴΠ6 ΟὨΪΥ͂ ΒΘρυ σῃγο νυ τ- 
ἷἰῃη 1π6 νν 4115, Μδυηάτγοὶ!!. [15 ροβιτοη ννᾶ5 
Κπονῃ αδῇοσγ (πε τεΐυσγῃ ἔτοπιὶ ἴῃ6 σδρί!νίῖν, 
Νεδεπι. 1. τό. Ηγτολπι5 (Β.6. 134) ορεποή 
ἴϊ, «πὰ δοοογάϊηρς ἴο [οϑορῆμϑ, ΧΙΠ. Ὑ]}}.. 4. 
ἴοοϊ οὐκ γοοο ἰα]θηῖβ οὗ ϑιϊνοσ, νυ ἃ ἴθ ἢ 
οἵ ψΒιὶο ἢ ἢὸ ᾿πάμςοεα Απίοςλι5 διάοϊες ἴὸ 
Ταῖβα {Π6 ϑίοζε οὗ εἊγυβαίεπι; ὁ}. Νν.) 1. 11. ς. 
ΤἼδ βορυ ϊσῆγο νγὰ5 ἀρδὶπ νἱοἰδῖθὰ ὉγΥ Ηδοτοά, 
νν δο σδτηοα ΟΥ̓́ πιυςἢ ννοά ἢ ; ΝΠ. χνυ. 2, ΧΥῚ. 
ν]. 1. [ἰ ἀϊά ἠοἱὶ Γ2]1 ἱπίο γαὶπ {11 τπὸ Εἰπὶ6 
οἵ Ηδάγίδη, [εγοσης ννᾶ5 ἴῃ {πε Παὺϊϊ οὗ ργὰγ- 
ἴῃ 1Πογο. 

380. Τῥεγεζογε]ῇ ἘΒδοδυϑα (π6 ννογάβ ςουϊά 
ποῖ δ6 υηάεγϑίοοά οὗ Ταν!α Πἰπιοεῖ. Βείη 
ὦ ῥγορῥεί, ἰ.6. ἰῃϑρ᾽γεά, Μαῖί. χχίϊ. 42. 

ἐποιυϊπ}}) ΒΥ ἰδὲ δϑϑιγαησα ψμίνθη ὈΥ͂ 
Νδίῃδῃ, 2 8. νἱ!. τό, ἴο νῃιςἢ γοίογοηςθ. 15 
τηδάςδ, Ῥ5. ἜΟΧΧΧ!. Σὰ, ΙΧΧΧΙΧ. 3) 4, 3-ς--- 27. 

φΓ εὐ “ιωὼβ οΥΚ.Ἱ δὲ: οὶ] ὙΠῸ ανίάϊς 
ἀεβοοπὶ οὗ ἴδε Βἰεβϑθὰ Ν᾽ γρίη 15 παρ θὰ ΒοΓγο, 
85 ἴῃ ΧΙ. 22. 

“εζογάϊπς ἴο..... «Οργἢ Ὑἤοθε νογὰς ἐο 
ποῖ ἄρρϑὲγ ἰῃ ἐξ, Α, Β, Ο, Ὁ, Νυΐξ.. ϑγτ., δῃὰ 
ἅτ οἵη εἀ Ὁγ 1 δοππδηη, Τιἰβοπεηαυτῇ, ἀπά 
ΎΤτορεΙϊοβ, 45 {ΠεΥῪ μὰ Ὀδθη Ὀγ Μ|] δηά 
Οτεβδαςῃ, ὈΠηρίηρ ἴπ6 φυοίαιϊοη ᾿ηἴο οἸοβοῦ 
δετιοοηθηῖ ἢ (6 Ῥϑδπι: Ηδ «υομά εαμ9ὲ 
ογδ (0 “ἷἰΐ μον δὶς ἐδγομε. 

γαμε Ὁ} 1 1815 οἴδυϑθ νγετο τεϊδί πεά, {815 
τυ Ὀ6 υπάοτπιοοά ποῖ οὗ {ῃ6 Ἀοϑυτγτγθοῖίοπ, 
ἃ5 ΒοζΖα, Ὀυϊ οἔὗἩ ἴπ6 ὑτγιηρίηρ ἴΠ6 ΕἸγοῖ Βοροῖ- 
ἴδῃ ἱπῖο ἴΠ6 ννουἱϊά. Ηδθῦ. ᾿. 6. ὍΟρ. 1. 26. 

31. “εεἰπς δὶς δεξογε) ὐπάογ ἴῃς ᾿ῃΠιδῆσα 
οὗ Οοά πὸ ΗοΪγ Οδοβὶ. Ορ. χὶϊ!. 3 ς --- 37. 

ῥίε “οὐ ἐῤαὶ Ἀ6 «υα. ποί ἰεῇ, ἰπ 'ὲ, Α, Β, 
Ό, Ὁ, ὅ5γΧγ., Ννυἱς., δηὰ 8ἃ9 φυοϊεά ὈΥ [τεπδι5, 
111. ΧΙΪ. 2. 

82. Τδὼ ει] Ἀοίοιτίπρ Ὀδοκ ἴο Ὁ. 24. 
σὲ Ῥοΐεσ ννᾶ8 δογε βοϊίης ἔογίἢ {π6 ΗΠ ΠΛΔΠΙΥ͂ 
οὗ Πμηϑβι. ΟυὖΣν ἱμοτὰ, ἰῃ τείεσεηςς ἴο Ηἰδ 

367 



,δὃ 

ἂ Ῥε,ἵ. στο. 
ΓΝ 

43 Τδοτγείογαε δείηρ ὃγῪ (δε πρῆϊ 
Πδηὰ οὗ (ὐοά εχαϊιςά, δπά δμανιἠρ τε- 
ςεἰνεά οἵ τῃε Εδιδεγ τῆς ργοπιῖβε οὗ 
πε ΗοΪγ (ὐποβῖ, ἢ6 παῖῃ βῃςεα ἰοστῃ 
τ 155 ἢ ! ἢ γε ΠΟΥ 566 ἃπά ἤδᾶδγ. 

34 ἔστ Ἰλαν!ὰ 15 ποῖ δϑοεπάεά 1ηἴο 
τῆς Πεανθπβ: διιῖ ἢς 5αϊτῇ δἰπηβεϊῇ, 
ἐἼΤῆε ΓΟΚΡ 8414 ὑπο τὴν [μοτγὰ, 51: 
ἴδοι οὐ ΤΥ τῖρῆς μδηά, 

ης ὕπε} 1 πηακα τῆγ ἔοαβ (ἢΥ ἕοοῖ- 
δῖοο!. 

216 Ὑποτγείογε ἰεξ 411 τῆς πουδα οὗ 

ΠυινΊ ΠΥ, οχργοβϑοά Η]πιβοὶῖ οἴδογννϑθ, [οὔπ 
1]. χορ, Χ. Σ8. 

«υδέγεο 7} ΟΥ̓ νῆϊςἢ ἕαςϊ, ϑοπὶθ πᾶνὸ ῥτὸ- 
ἔογγοὰ «υῤουό «αυἱϊπει εν, ΜὨϊσἢ 15 ἱπουρπὶ ἴο 
Ὅο ἐανουτεά ὈΥ͂ ᾿". χς, Υ. 32, Χ. 41, ΧΙ, 21. 

«αὐε αἰ] δὲ Ροῖογ, νὰ (86 οἰονθη, υ. 14. 
ΘΟΙΠ6 πᾶνὸ ἰηο]πρὰ ἴο ἱπο]υάθ ἴπ6ὸ Ὠυπάτγοά 
δηά ᾿νπίγ. 

38. ὁ}] Βρ νΜογάϑξννογίῃ, οὐ ἴπε ψΠοΪο, 
Ῥτγείουβ 19 ἐῤε γίσδι ῥαπά. 866 ΨΜΊποσ, " Ου. 
ΟΥ̓ ΜΗΙ. ΧΧΧΙ. ς. ὍΤΠὶθ ἰ5 ἴπ6 ρδςε οὗ 
ϑρδςοῖδὶ αἰ ση Υ παπιδά ἴῃ 4}} οὐγ ἴἥγοε Οτοθάς ; 
ὯΟ ἴοσδὶ ᾿ϊπλιαϊίοη 15 ᾿ηοπάθα ; Ὀυϊ σοσηυ δ! 
οὗ ποποιῦ, Ηθῦ. 1. 3, Χ. 12, Χ]. 4 ; ρμογίθοϊ 
Ὀ]οβϑοάποςο, Ῥθ, χν]. ΣΣ: Βογίουβ τηδ᾽ βίυ, 
ἮΦΌ. ἰ. 2, νι}. ας ἔα] η655 οὗ ροννοσ, "5. χχ. 
6; Μαῖϊ. χχν, χ8. Βοηρεὶ σοπηδίποα {5 
ὙΠ τΠὲ τεπάογιηρ οὐ ΑΟΝ., "" ΟΒγϑίιϑ ἀοχίογα 
ἢ ει ὀχαϊαΐιβ οϑὶ δά ἀδχίογαπι [6].᾽" 

ῥὲ ῥα! «ῥε4] 6505, ἰἀεπεδοὰ ἢ Οοά, 
τ. 1)η. Τρὶς---ἰδὲς σι, ὅγτ.---ἰῃὸ εἤεεῖβ οὗ 
1ῃ6 ΗΟΪΥ ΟΠοβέ ξεπογΆ Υ ; ποῖ ἴο δ γεϑισςϊθα 
ἴο {Π6 ἰαπηδοηῖ Ἰρῃξ ᾿ἰπροσγηρ οὐ {ποὶγ μοδάϑ, 
ΠΟΥ ἴο {Π6 στ οὗ ἰοπρυθθ. Τῆδ ΕΔΙΠΕΓ μᾶνθ 
{Π6 ϑρίγι: το ἴ6 ϑοῃ, ννῆο ἀϊδιτ υϊοά τῆ νἱἢ 
ἴο πηθη. ΟΕ γϑὶ 5 σεοΐυσῃ ἴο ἤδφανθῃ ννᾶβ δῃ 
᾿ηαἸσρο 54 Ὁ] 6 Ὀγο ΠΙΙΠΑΤΥ, [ομη χίν.---χνῖ. 
ΎΠ6 τἢτε Ῥογβοηβ ἰῃ ἴμε ὙΠ Υ ἃγὲ γτεσορ- 
Ὠϊϑοά ἴῃ 1Π|5 νϑγϑθ. 

ποαυὶ Τἢθ8 ννογά ἀοδθβ ποῖ ἄρρεασ 'ἰπ Α, 
Β, Ὁ, Ὁ, οὐ  υἱξ., δυϊ 15. ἴὴ [6 χυοίδιϊοη ὈΥ͂ 
[γεπαὺβ. 50Γ. ρίνεϑ ἰπϑίεδα οὗ ἰΐ, δεῤοίά. 

34. ποί αιερπάξα [αν 5 500] νγὰβ 5{1}} 
ἴῃ [ῆ6 ἱπϊεγηηεαϊαῖο βἰδῖθ. 

Τόε Ποκὺρ «αἰά  ΤὨΪϊ5 ραβϑᾶφθ, φιοίοα γεῖγς 
Ὀαῖπὶ ἔγοια υχ Χ., ἱπλρ!|ε5 ἴΠ6 Ῥτο- εχ βίθηςα 
δηὰ Ὠιινίηϊγ οἵ ΟΠ γιϑῖ. [{ 15 εἰθαγ ἰῃδΐ 5. σχ. 
ννΑ5 ἴποῃ υπάογοίοοά οὗ ἴῃ6 Μοβϑιδῃ, ἃ5 ΟὐΓ 
Ι ογὰ δρρ θά ᾿ἴ, Μαᾳῖῖ. χχῖ. 44--.-.46. Αἴοτ- 
νναγὰβ ἴπ6ὸ ον 5 ρίοββ σαπὶ ἴο Ὀδ, “ΠΟ 
Ιοτγὰ 5414 υηΐο Αγ δπι.᾽" 

386. ὕει 1 »ιαζε] Νοῖ ἴδαῖ (6 συ ὐ]οςτίοη 
οὗ Ηἰ5 Ἔἐπεπλῖο5 νὼ5 ἴο Ὀγὶηρ ΟΠ γίϑι 5 οχα]δ- 
[οη ἴο ἃ εἶοϑθο.0 Ορ. ἔογ ἰμ5 υ86 οὗ πε, 
Σ Τίπι. Ἶν. 13. ΤΠ ᾿η]ιποίοη5 ἴΠογῸ ρίνθη 
οι ]ὰ ποῖ σθᾶϑε ἰο Ὀ6 Οὐ] ρδίοτΥ δῇενς ἴῃς 
ἂγτινδὶ οἵ δῖ Ρδυ]. 

ΤΗΕ ΑΟΤΟ. 1. [ν. 33-.ὅ8. 

ἴβγαεὶ Κηονγ δϑϑυγοϊγ, τῆλε Οοά 
παῖ πιδάβ τῆδλι βᾶπις [6ϑι5, ννῃοπὶ 
γε δᾶνε οτυςϊβεά, θοῖῃ [Ι,ογά δηά 
Ομ. 

27 ἴ Νον νπεη τπεὺ Ππεαγὰ {ῤι:. 
ἴεν ψψεγα ργοκεὰ ἵπ τπεῖὶγ μεαγῖ, δπά 
βαϊἀ υηΐο Ῥεῖεγ δπᾶ ἴο τῃε γεβϑῖ οὔ ἴῃς 
ἈΡΟΒῖΪεβ, Με απά Ὀτγεῖῆγεη, ννῆδῖ 
804}} ννε ἀο 

48 ὙΠεη Ρεῖεν βδἱά υπῖο {ἢ δπὶ, 
Ἐερεηῖ, ἀπά θὲ Ῥαρτίζεά Ἄνευ οπα 
οἵ γου ἴῃ ἴα πᾶπιὲ οὐ [εβιια (γίβε 

Αςοοτάϊηρ ἴο διυδατγί, ΕΧΟΌΓΘΙΙ5 ΙΝ. οἡ ἴἢ6 
ἘρΙβῈ 6 ἴο 186 ΗἩφῦτοννβ, ““ ΟΠ γιϑῖ 5 Ἐχα]! δὕοηῃ 
ἴο {πὸ τίρῃϊ παπά οὗ Οοά τλϑδης Ηἰς5 Ὀεϊηρ 
βοδίθαά οἡ {Ππ6 πηράϊδζοσγί 4] τῇγοηθ ἃ5 [6 σγέϑα !ξ 
δηὰ τονναγὰ οὗ Ηἰξβ κυβοεγηρβ. ῬΉΠ. ἢ]. 6-- σα: 
ΗΘ. χὶϊ. 2....«Ὑ 86 βδογεά ννυγιξεγβ ἤθυοῦ βρϑαῖς 
τοβρθοίπρ ἴῃ6 1 οροβ, σοηϑιάογοὰ 5 ΠΊΡΙΥ ἴῃ 
ΗΙΞ Ὠινίπο Νῖυγο, 45 δείηρ δἵ {πὸ γτἱρῆϊ παπᾶ 
οἵ σοά; δυϊ οπἱγ οἵ ἴπ6 [ροβ [ποαγηαῖς, οἵ 
16 Μεάϊδίογ, 85 Ὀδείηρ ἴπογο.᾽" 

86. ΤΠ ΙΚ5 νοῦϑὸ 15 ἃ 50 ΠΑ ΠΊΔΤΥ οὗ ἴπ6 ὑνΠοἷθ 
ἀϊβοουγθθ, ἰῇ νος ἢ 1ἴ 18 ΟὈὐϑούνδοϊο ἐμαὶ {Π6 
ξτολὶ ϑἴσεϑθ 15 ἰδ! ποῖ οὐ πηΐίγᾶςὶθϑ, Ὀυΐ σῇ 
ΡΙΌρἤθοΥ. Οὔ». συ. τό, 2ς. 

αἱ ἐῤὲ ῥο}ισε οΚΚ γα] ΑἹἹ τῇς ρεορὶἊ 
ὝΟΓΟ ἰηνοϊνοα ἴῃ [86 σι οὗἁὨ ρίνπηρ υρΡ ΟὨπεῖ 
ἴο 6 5ἰδῖὶπ ὉγῪ Οεπί]65, 

»ιαάε} 1... ἀρροϊηῖϊθα, Ὑπὸ δᾶπηθ ννογά 15 
τοπαογοα ογάαίπεά, Μᾶτκ ἢ. 14. ὙΠῸ οτγάοσ 
οὗ ἴῃ6 ννογὰάβ ἴῃ ἴῃς Οπρίπαὶ, δαὶ »αδε Ηρ 
ὀοίδ Ζιογά απά Ορνίεέ, φτεν ἐῤὶς σε, αὐϑονι γδ 
ἐγμεοϊεά, ξῖνθ5 δ ρἢΔ5:5 ἴο ἴΠ6 ἰαϑῖ ννογά, ἴο 
ἱπλρΓ655 1ἴ ΠΊΟΓΟ ἀθορὶγ οὐ {Ποὶγ σοηβοιθης 68. 
1ογἢ ὝΦε δοσερίοα δηὰ υ5ι}4] ἀοϑσηδίοη 

οὗ Ομ γιβὶ δἴϊοσ Η!5 Ὄχδιϊδίοη, 85 ἴῃ Ὁ. 47. 

37. ἐῥὲν «υόγε ῥγίολε Μδῃγ οἵ ἴδοι; 
ἴηγες ἱποικαηά, τ. 41; ποῖ δΔΌϑΟΪ εἰν 4]. 
ΟΠ τϑ 5 ἀδεϊαγαϊίίοη, Τ᾿ οἤη χνὶ. 8, 9, ννᾶ58 Ὀδρίη- 
Ὠΐϊηρ ἴο βηά [15 ἔμ] ] πιοπΐ. 

ΜΜεπ ἀπά ὀγείδγε"} ΒΥΘΌΒΤΟΘΣ, 85 ἰῃ τ. 29. 
Αἡ δάάγεβ ὄχργοβϑϑῖνε οὗ τεβρεςῖ δηὰ αῇβεςίίοῃ, 
ὙὝΠΟΥ νοῦ {παηκίι ἔογ ἴπὸ Ἰονίηρ τεῦ κθ 
ὙΏΙςἢ μδὰ Ὀδεη δατηϊηἰϑιογεὰ. 

88. Κεῤεπι ἴῃ δοοογάδηςο νυ ἢ Π6 ἰοδοἢ- 
ἱπᾳ οὗ {(Π6 Βαριἰ5ὲ, Μαῖξ. [11..2, δηὰ οἵ Ο(ῃγιϑῖ 
ΗΙἸπιϑοῖέ, Μαῖϊ. ἵν. τη; Μαῖκ 1. τς. ΤΠὲ 
Οτοοκ νοσγά ἱπΊρΡ]| 165 πλοῦ (ἤδη 5Ξουσον : 3 
σἤδηξο οὗ πιὶπά, ἰοδάϊηρ ἴο ἀιπθηάιπηθηϊ οὗ Ἰϊξδ. 
Τῆς παΐυγο ἂδηὰ οἤεοία οὗ τεροπίδησθ ννοῖδ 
ἀοι Ὀ61655 ἐχρίαϊηθάὰ Ὀγ δῖ Ρείογ, οὗ ννῆοϑβο ἀ15- 
σοι γα ΠῸ τλοτὸ ἴδῃ) {π6 βόποσδὶ ἀτιϊ 15 ρίνθῃ. 

ἐπ δε παι κα ὕες Οῤγμ] Ιπ νῇϊ. τό, 
πὰ χίχ, ς, ἐπ ἐῤὲ παριθ οὗ δε 1ογά ὕει; 
ἷἱπ χ. 48, ἐπ ἐῤὲέ παῖς οὗ δὲ 1ογά. “Τα 
Δροβί!οβ ὑαριϊχεὰ 4]}, θοϊἢ [δνν5 απὰ Οεπι ]ο8, 
ἴῃ ἴΠ6 βᾶτηδ ἴοτῃ ; ἰῃ ἴη6 Νᾷπιο οὗ ἴῃς Εδίδοσ, 
δηὰ οὗ ἴδε ϑοη, δπά οὔ ἴῃ6 ΗοΪγ Οδοβῖ; διὰ 



Υ͂. 39--.0.01ΔῈ 

ἴον τῆς τεηχιβϑίοη οὗ 83ϊη8. ἀπά γε 53}4]] 
τεςεῖνε τῆς γι οἵ τῆς Ηοὶγ Οοβι. 

49 ἔογ τῆς ρτγοπιῖβε ἰ5 υαηΐο γοῦ, 
ἀπά ἴο γουγ σ]άτθη, δπὰ ἴο 41] τῃδῖ 
ἃΓε δίαγ οἵδ, δυδη 35 ΤΏΔΗΥ 45 τῆς ],οτά 
οι (οά 5}|8}} «8]]. β 

40 Αμὰ ν ἢ ΠΙΆΠΥ ΟἿδεΓ νγογάβ 
ἀἰά ἢς τεβι!ν δῃ ἃ Ἄχμογῖ, βαγίηρ, ϑᾶνα 

ΤΗῈΕῈ ΑΟ(Τ5. 1]. 

γουγϑεῖνεβ ἔτοπιὶ (ἢ 8 υπίονγαγὰ ρεπο- 
τατίοη. 

41 4 ΡΟΤΠεη {πεγ {παῖ οἶδα Ϊγ τὸ- 
ςεἰνοά 18 ννοτά ννεῦε δαριΖεά : δηά 
(8 84π|6 ἋΔΥ ἴπεγα ννεγα δα ἀεὰ μη 
ἐῤέηι Δθους τῆτες τΠουβαπα 8ουΐβ. 

42 Απάὰ {μεν ςοπεπυςά 5.6 25} 
ἴῃ. τῇς Δροϑβῖ]εβ᾽ ἀοςττίης δηά ἔα] ον- 

ὙΠοτο {ΠῸῪ τὸ βδἱὰ ἴο ὅδνθ Ὀαριϊζοὰ ἰπ ἐῃ6 
Νάτηε οὗ ἴδε 1 ογὰ 7}εϑυ58, ἔπε τηεδηΐηρ ΟΠ 15 
[δῖ πον ὈαρίΖοὰ τἱπῖο {ῃ6 ἔϑἢ δπὰ γοϊϊρίοη 
οὗ Οῃγϑῖ [6505: ἴπ τἴδὶ πιεϊῃοά δηὰ δοοογά- 
ἵηρ ἴο ἰῃαἴ ἔοττῃ ννῃϊς ουγ 1ογὰ Ηἰπιϑοὶῦ δὰ 
τοβογί δοα, ὙΠΟΥ δαπιϊηἰδίεγεὰ ΟΠ γϑι 5, ποῖ 
ἤομος Βαρίίσπι; ἴπδι Βαρπιηι νη ϊςἢ ΟΠ τσὶ 

ἀ δρροϊπῖθά, ϑ8ι [|κ6 ὄχργεβϑοβ ἰξ ὈΥΙΘΗ͂Υ 
ὉΥ ὈαριιΖίηρ ἰῃ ἴῇ6 Νᾷπιο οὐὗἨἁ Οηγίβε : ποῖ θ6- 
Ολιθ 1 γδη ἰη Ηἰβ5 Ναπιε οπἱγ, Ὀυϊ Ὀδσδιιθο ἰξ 
τγλδ ἰηπι(υἰοὰ ΌΥ Η!5 δυϊμογῖγ.᾽" νΝ διεηδπά, 
δοιτηοῃ 8. : 

Τπδαὶ 16 ΗοΐΪγν Οποβσὲ νγᾶβ παπιοὰ ἰπ (Π6 
ἔοττῃ οὗ Βαρίϊ5πὶ 15 εἶθᾶσ ἔγτοπιὶ 81 Ρδιυ} 5 ηι65- 
ὕσοη ἴο ἴδο ἔννεῖνο ἀἴδοῖρ]ε5 δὲ Ερἤδβιιβ, χὶχ. 3. 

Τῆο ςσοπηδὶηδίίοη, 65ιι5 Οἢτγϑῖ, ἀοοα ποῖ 
ΔΡρδᾶν {Π] δἴογ ἴῃς Ἀοουτγτοςσίίοη, ἤθη (ἢ τσὶ 
δὰ Ὀδσοπηθ ἃ ρΓΟΡΟΓ πᾶπι6. ΤΠδ πᾶτηθ ΟΠ γιϑὶ 
επιδοά!οα ἴῃ 1561} τ1ῃ6 Εδίμεσ ννῇο ράᾶνο, δηὰ 
{Π6 ὅοη νῈῆο τϑοοῖνϑα, [π6 υὑποΐίοη οὗ {πὸ ΗΟἷγῪ 
Οποϑβί. 451} " ἀθ ϑριγίι 85.᾽ ὶ 12. 

[τ Πὲὰβ Ὀδθοῃ ποῖϊεὰ ἰἢδξ ἴῃ ἴῃ6 Αροβίοϊοδὶ 
Ἐρ ϑῖ165. ΟΠ γσῖϑὶ 15 βσρόκϑι οὗ ΟὨΪγ ἱννθηϊγ-ῖννο 
Ἐπιεὲ5 ΟΥ̓ Ηἰ5 διιπίᾶῃ πᾶπιθ [65115, δηὰ ϑβϑνϑη 
Βυπαάτεοα δηάὰ οὔθ {ἰπιθὸ5 ΌὈΥ ϑοπὶθ ἔογῃι οὗ δχ- 
Ῥγεβϑίοη (παῖ δοκποννοαάροβ ΗἸς Ὠἰν!ηἸγ. 
,)γ ἐδὲ γοριείοι 95 “11 ὙὨϊ5. οἶδυδε ἰῷ 

οὐ δοάϊοα ἴῃ ἴδ6 Νίςθηθ Οτοθά,. 

90. ἐδε ῥγορεμε] ΟΥ̓́ ΗΟΙΪΥ ΟΠΒοσί, σοπὶ- 
τοιιηϊσαιοά τὰὨγουρῇ ἴδε ργορμεῖ 7οοὶ, δπὰ τὸ - 
Ροδλίοδ ὈΥῪ Οἢγίσῖ ἴη Ηἰ5 ἰλϑῖ ἀϊἰβοοιιγϑεβ ὑγδ- 
δεν ἴῸγ ι.8 ὉῪ δῖ [ομη. 

φίαν 7} ΤΙ Π45 θδεη τηϊϑιποτβίοοα οὗ 
ἴπ6 [ἐν8 οὔ ἴῃς ιβρειβίοη. [ἴ Ἵσᾶη δαγαϊῦ 
121} βμοτί οἵ {πὸ ἀϊδίδηϊς μοδίῃθη : 158], ἵν]ϊ. χο ; 
Ερἢ. 11. 12) 1). ΤῈ Αροβίϊο ἀϊὰ ποῖ, νγὸ 
ΤΑΔΥ ῥτοβυπΊο, δἱ [ἢ]5 {ἰπ|Ὲὲ ΤΣ ΠΕΥ δηά ΠΥ 
υπάογοίδπα ἴπ6 ννογὰ5. νος ἢ ἴη6 ΗοΪγ ΟΠοβῖ 
ἴδυγπὶ Ὠίπι ἴο υἱῖϊογ. Ηὀἑ ννᾶβ ἀνγᾶσο ἴῃπαϊ τἴΠ6 
Οεητ 165 ννογα ἴο Ὀ6 Ὀτουξῶϊ ἱπίο {πὸ Οδυτγςῇ, 
1. Ἂς. Ὀυϊ ἢος αἀϊά ποῖ ιιπάετβῖδπα ἴπ6 σοη- 
ἀπ οη5 οὐ ἱδμοὶγ τοσορίίοη. Ηδσ Ὀεϊϊενοά {Παξ 
ΠΕΥ νου ὰ ἢανο ἴο ρ4585 τ᾿ῃγουξῃ [ιιἀ415Π| 85 
ἃ ῬΓΕΙΙΠΙΠΑΓΥ 5ίαρο. ὙΠῸ ΟἴΠΟΙΓ 96η58 ρίνθῃ 
ἴο ποθ ννοτάβ, [6 τεπιοῖθ ροβίθγυ οἵ {86 
Ἶενπ, τπουρμξ ἴο δε βυρροτίοά Ὀγ ΤΠ Δῃ. ἰχ. 7, 
15 ΒΌΓΟΙΥ ἱπο]υάοά ἴῃ ἐο γομγ εὐίἑάγενι. 

40. οὐδεν «υογά] ΜΨΜοτάβ οὗ ἃ ἀϊδετεηὶ 
(δπΟΣ, οὗ δχῃογίδιιοη ἂπά ἱπίγοδίυ, ὑδϑθά οὐ 
ἴδε δεῖς ἴο νυδὶςἢ τοΐοσεποθ δά Ὀδθη πηδάσ. 
ἐε}] Ὑδογουξῃ δηὰ ςοπιρίεῖς ἰπϑίσυο- 

ὨοΩ 15 ᾿ρ]Ἰοὰ, ΧΧ. 1, 24, ΧΧΥΪ. 2. Α 

γδυϊδίίοη ἴπ ἴδ6 ἴδη86 οὗ ἴπε νογὺβ ἴον (πδῖ 
ἐεεἐ τοίοτϑ ἴο ννῃδὲ δά ργεσθάδρά, δῃὰ δα δογέ 
ἴο ννῆδῖ [Ὁ] ]οννβ. 

ϑδαυε γομγεείε:} 1,ϑ11ογα γ, Βο6 δανοά. Β6 
ςσοηΐρηξ ἰο δὲ βανϑά, ἃ5 Νοδὴ δπά [Ι,οἱ. 
Ἐτυπίγαϊο ηοί ἴπ6 στδοίουβ ρυγροβο οὗ σοά ἴῃ 
ῥτον! ἀΐηρ ἕογ γουγ βαϊνδίϊοῃ. 

μῃϊοαυαγά4) Ῥόενοτδο. ὙΠ 54π|6 ννογὰ 15 
τοηάογοά ἐγοοξεά͵] ῬΉΪ. 11. τς. Ορ. δῖ, 
χχχίὶϊ. ς. ΟἨγίσί δὰ οδαγδοίοσ χοὰ [Πδὲ ξεηθ- 
ΤΑϊϊοθ 845 ν]οκοὰ δηὰ δάυϊίογουβ, Μαῖίϊ. χιΐ. 
39, χνὶ. 4; Μαγῖ υἱῖϊ, 28. 

ΤΉΚΕΕ ΤῊΟΒΑΝῸ ΟΟΝΝΈΚΤΊΞΒ. 

41. ἐῤδαὶ ρίαάγ γεεείυεα Ἀδίμοσ, ΤΏΟΥ 
(Πρη, δάΙοσ ὉΔΟΥ͂ δά κΚ18Δά}} τϑοϑὶνϑά, 
ΤὮο ννοτά σίαάίν ῖ5 ηοΐῖ ἰῃ δὲ, Α, Β, Ὁ, Ὁ. 

ὀαῤἐϊχε) Ι͂ῃ ςοπηρ] δηος ἘΠ οπς οἵ δα 
αϑί Ἰη)]υποίοπΒ οὗἩ ἴδε 1 οτά, Μαῖξ. χχν!. 19. 
ΤὨ5 σδη δΔΙΟΪ πᾶν Ὀθοη ὈΥ͂ ἱπλπηετβίοῃ, 
ὀνρη ἱξ 6 Τ ννεῖνο ἴοοκ ρασγῖ, εαςἣ οἵ ἴποπὶ δά- 
τα Πἰϑἰεσίης ἴο ἵνγο δυπάγοα δηὰ ΔΗ͂γ. ΤΠ 500» 
ΡΪΥ οὗ νναῖογ νυ ΐη ἴΠ6 νν}}5 οὗ [επιϑδίοπὶ νγα5 
ΘΧΙΓΟΙΠΟἾΥ ϑοδηῖυ, πὰ δσοθβα ἴο ἴῃ6 Γοβογνο οί Γβ, 
τηοϑβέ ῥσϑοίΐοιϑ ἕο ἔπε ροριυϊ]δίίοη οὗ ἃ ἰάγρὲ οἰΐγ, 
ψου]ὰ ποῖ ἕνα ὕδοη δἰ οννεαὰ ἴο σιιςἢ ἃ πλ0}}}- 
ἴυάο. ὙΠ 5 ράᾶϑϑαρε δηά χνΐ. 32 ἅγε γείοιτοά 
ἴο ὈΥ ἴδε ΑΞϑοπΌΥ οὗ Ὠ᾿νίποϑ, ἴῃ {πεῖς Οοη- 
[εϑϑίοῃ, ὃ 2:8, 845 ὑγονηρ ἴμαἱ δῇἤιβίοη οὗ 
ϑρΠΠΚΙηρ ουβῆοεβ. ̓  ὙΒοΓα ἰδ πο Βἰπί οἵὨ ΔηΥ͂ 
Θχαπηπδίίοη οὗ ἴπ656 σμι! άγεη οὗ ἴῃ ΟἹΪά ονο- 
Ὠδηῖ, ΟΥ οὗ ἃ [}] ὑγοίεβδίοη οὗ Ὀεϊιοξ δοίην 
ΤοαυΓοά ἔτοπι ἴῃθπι. 

δὲ «αν ἀἐα»} ἴῃ ἴδε σουτϑθὸ οὗὨ ἰΐ, ποῖ 811 
5 πη] Δ ΘΟ ΒΥ. 

ΤΓΗΕΙΚ ΟοΤΟνυῦοΟΥ. 

42. {δεν εοπτίπμε  ΤῊΘ πον σοηνοτίοά ; 
οχραηάεὰ ἴῃ ν. 44 ἴο Δ}1 (ῃς δ᾽ ίανογα, Α ρογὶ"- 
ῬὨγαϑίῖς ἔογπὶ οἵ ὀχργεβδίοη ἴῃ ἴῃς Οτίρι πὶ 
τΔΓΚ5 (Π6 δοίίοη δ ΡΠ ΔΕ ΔΙ 85 σοπίϊηυουβ 
δηὰ Βανι ιδὶ. 
εἰς ἐμ κὸ Βαϑοὰ οἡ Ο. Τὶ. ἀνθ! ης, ἀουδῖ- 

1655, ἰδγρεῖὶγ οα ἴῃς (ΑΙ πιεπὶ οὗ Μεβϑίδηϊα 
Ῥγορἤοοιθβ. Αἵ {Π|5 {ἰπ|6 {πῸ τοδομίηρ οὗ [ἴῃ 6 
ΑΡοϑβί]εβ πᾶ ἴδνὸ ΟΣΥ [Π||6 ἐχοθοάθα ἃ Ὀγίεῖ 
δηὰ 5 πρὶ] οὐ ης οὗ {πὸ 16 οὗ ΟΠ τγϑὲ οἡ 
οδσίῃ, οὗ ψ Ὡς ἢ ποῖ πιο νγᾶ5 Κποῦνη ἴο ἴΠ6 
]ενν8 ἴτοπὶ ἐογείρξῃ ραγίβ, ννῇο, 1ἃ πιᾶν Ὀδ 85- 
δΒυπιεά, οιτηθὰ ἴμ6 τηδ᾽ γι Ὑ οὗ δῖ Ῥείεγ᾽ 5 
δυάϊδηςο. 
ΜεΠοαυ.8}} 

ἴδε Οὐορρεὶ,᾽ 

Ἐ8ο [ἘΠΟΥΒἢΐρ ; “Ὁ ἔἘ]ΠΠοννϑῃΡ ἴῃ 
ῬὨ]]. 1, ς, ΤΌ Τοοπιπγυπίοδίίοι 

2469 



370 
810.) ἀηἀ ἴῃ Ὀγελίκίηρ οὗἩ Ὀγαδλά, δηά ἴῃ 
ΡΓΔΥΘΓΒ. 

43 Απῇ ἔδαγ σδπδ Ἰρο᾿ ΟΥ̓ ΘΓΥ οι]: 
ἈΠὰ ΠΙΔΠΥ͂ ΟΠ άεΓ8Β ἃπὰ 5ἰρῃβ8 ὑγατς 
ἄοπε ὈΥ τῇ Δροβίϊςϑβ. 

44 Απά 4}1} τῆς δεϊϊενεά  ψψεγε 
τορεῖπετ, ἀπά μδά 411] τπίηρβ σοπι- 
ΙΔΟΙ ; 

δηὰ ἀϊσιτ υοη οὗ [πος νου] Ϊγ σοοάϑ, δηὰ 
σοπίγθυζίηρ ἴο ἴπ6 οἴογίοσγυ, ΔῪ θὲ υὑπάοτ- 
βἰοοὰ 85 ἱποϊυἀθὰ. ΟΡ. οπι. χν. 26; 2 Οοσ. 
νἱϊ. 4: Ηρῦ. χιϊ. τό, ννοσγε ἴἢ6 νογὰ 15 ἴΠῸ 
ΒΔ1ὴ6 ἴῃ ἴπ6 Οτίρίμδὶ. ΤῊϊβ δηὰ (ἢδ ΟἿ ΠΟΓ ἔνγο 
ξτιοαί σμασγδοϊογιδιῖοβ οὗ {πε ἰηΐδηϊ δυο ννογα 
41} Ὀγάποῦο5 οὗ ἴδὸ 6] ον ρ. 

ὀγεαζίπρ οὶ ὀγεα] ὙἘ8Ὰ6 Ὀγελκίηρ οὗ 889 
ὈτΓοαά. Ὅμὸ δάπιϊπικίουιηρ ἀπά χοροί νὶπρ οἱ 
ἀπε Ηοΐγ Οοπιτηυπίοη. 15. ἐδεὲ ὀγεαξίηρ οὗ 
ἐδε Ἐμεδαγῖ, δγτ. Οὔ. χχ' 7; 1 Οου. χ. τό. 
ΤΠ6 υδᾶξο οἵ ἴῃς Ῥυιπηζινο ΟΠυσοῦ ννᾶ5 ἴο 
διδνο [15 ἀδῖγ. Ῥοάγβοῃ, " Μ|ίπογ Τ Ποο]ορίςδὶ 
ἍΝ οΥΚ5,}1. 22ς. 

ἐπ ῥγαγεγ} ἴπ ὃ}. 6 ργάγοβ; δ. ἢ 85 ἄρρεῖ- 
ταϊηθά ἴο ἐποῖγ σοϊηπιοη νουϑῃρΡ. Α 5οιἸοὰ 
Δηἀ γτϑσορηϊβδοά ἔοιτῃ, σου ΠΙΠΡ, νν 6 ΠΊΔΥ͂ ὑΓῸ- 
Βι1ΠπΊ|6, Οἷα ξαπλ}1τ [Θνντϑἢ, ἢ πονν ΟΠ γί βεδη 
ἀονοίίοηβ. ὙΠῸ ι.ι56 οὗ {πῸ Ρ]υγαὶ ἢᾶ5 Ὀδθη 
τπουρπῖ ἴἰο ᾿πάϊςδίς ἤχϑα {1π|65 ἔοσυ ργαγοσ. 

48. ,23αγ} Α ἴδεϊϊπρ' οἵ ΠΟΙῪ ἄνγε, ακίη ἴο 
παῖ οἵ 81 Ῥεΐοσ, ἔμυΚὲ ν᾿ 8, αννακοηδά ὈΥ {86 
δνεηΐβ οὗ Ῥεοηίθοοβξ, ννᾶ9 ϑιιβίδιπθα ὈΥῪ (ἢθ 
ΤΏΔΩΥ σοηνοιβίοηβ, δηά ὉῚ ἴδε ἀδονοϊοα δηὰ 
ΒΟΙΥ ᾿ἵνο5 οὗ [86 ξο] ννεῖβ οὗ ἴπ6 ΑΡροϑβί]θβ. 

εαρ»|9] Ὑπὸ ἴδηθοβ σπιρἰογοὰ ἱπάϊσαίο (Πα 
τ} ϊ5 τοοῖὶς ρίδος οὔςθ ἔοσ 4}1, νυ οῦδαϑ ΠΊγας]65 
ψογο τοῦ ἢ τοροαίθαϊυ. 
ὄν ἐῤὲ αρονἐἰε47 ὃὰ, Α, Ο 50] οἵη ἐπ ϑεγωσαίοηι, 

δη [Π15 νγ25 δάπη τὰ Ὀγ ΤΙβοποπάοχί. 

44. εὑεγε ἱοσεί ῥεγ} Βοττηθαὰ οὔθ ϑ0ς!είΥ, 
ψεγε οὗ ὁπ6 τηϊηα, ἱν. 32. [{ ἀο65 ποΐ ἱπηροσί 
[Πδξ 41} ἀ5ϑθυη θὰ ἴῃ οπα ρίας; {Π6ῚΓ ΠΤ ΟΙ5 
διὰ Ὀεοςοχηθ ἴοο ἰαγρὸ ἔογ ἰμδῖ, ευξὴ σῇ 6 
ΔΙΙοννάῆοθ ἔογ ἴβοβδεα ψῆο αὐυϊτῖοα 654] 6 πὶ 
ἴον [ἢ6 ξεϑίναὶ. 

αἰ ἐῤίπιρε εον»ε»οπ} ὍΠῸ Αροϑβίίθϑ πιᾶὺ ἤᾶνα 
{πουρς τῆδὲ [ΠΟΥ ννεγὸ οἰ] ονίης ΟΠ τσ 5 
ΘΧΔΠΊΡΙ6 ἰῃ πανυϊηβ 8οπῖ σοπηίοη ἔππά οἡ ἃ 
Ἰάγρει 5οδὶΘ ἤδη ἰμαΐ υνἱτἢ νυν σἢ ΠΟΥ Πδὰ 
Ὀδθη ἔπ] ὰσ νυ ἢ }16 ΤΠΘΥ νοῦ ἴῃ ΡΘΓΒΟηΔὶ δί- 
τοπάδηςες ὕροὴ Ηϊπὶ, [ὐκὸ νὴ. 4. Ιοδη ΧΙ. 
6, ΧΙΙ!. 29. ΤΏΘΙΟ νγᾶ5 ΠῸ σοπηπιΠγ οὗ σοοάϑ, 
ἐἐᾷ5 ἰουσδίηρ (π6 πρὶ, ΠΟ, δηὰ ροβϑεϑϑίοη οὗ 
[06 54π|6.." Δυβο] ον πα ἘΠ Ι ΓΒΑ Ϊγ δηΐογοθά, 
ἂἃ5 ἃ ΠΕ ΈΒΘΑΓΥ δΔηα ΡΕΓΠπιδηδηΐ ἀΥγδηροπΊιθηΐϊ οὗ 
(δ6 Οδυτγοῆ, ΤΠϊ5 15 ρδίη ἵτοστ ν. 4; ἔτοηι 
(Π6 50ορε ἔογ ἴδιο δἰπηϑάθεβ οἵ Πογοδϑ, ἴχ. 26: 
ἄομι Μαγγ, ἴπῸ τηοίμοῦ οὔ Μασκ, τεϊδιπίηρ; 
ΒΟΥ ἤουϑ6, ΧΙ! Σ2; πτοπὶ ΝΜ πλβοη 5 ΔΌ ΠΠΥ ἴοὸ 
ῥόον ἀς Ἰοάρίηρβ, Χχὶ. 16; ἔτοπι ἴῃς Ηοῦτονν 
Οὐηβύάδηβ δδνυηρ Ὀγοροτῖγ οὗὐ ψ πο [8ῈῪ 

ΤΗΕ ΑΚ(ΊΤϑὅ. ΤΙ. [ν. 432-46. 

4ς Απὰά οΪά «πεῖ ροβϑοββίοηβ δηδ 
δοοάς, δπὰ ραϊῖεά τπθπὶ ἴο 41} πέρι. 
ἃ8 ΘΥΕΙΎ τηᾶη Πλα ηεεά. 

46 Απά τῆεγ, σοπείπυΐηρ ἀ41}ν νστἢ 
οὔδ δοςογά ἰῃ ἴδε ἴδπιρὶς, δηὰ Ὀγελῖ- 
ἵπρ; Ὀγαδλά ᾿ ἔτοπιὶ ουδὲ ἴο μουβε, ἀἰά Ι Οτι δέ 
εδῖ ΤΠ 6 Ὶγ πιοαῖ νἱτῇ ρλάπο58 δηά 8ίη- 
δ΄δηα885 οἵ ποᾶγῖ, 

σουϊὰ Ὀ6 ἀεϑροιοά, ΗἩδΌ. χ. 44, ΧΙ. 2) ς) τό: 
ἔγοπι ἴδ Ἔχῃογίδιοηβ ἴο αἰπιϑρίνίηρ δπὰ ἴο 
6 αἰϊδείπος ἀ 165 οὐ τοὴ ἀπά ροοῦ ἴῃ {Π6 
ἘΡΙ5Ε165 βεπογα!]ν ; ἃη4 ἔτοπι {πε τεοοπιπιεπάδ- 
Κἴίοη ἴο ἴδε (ουηςίδηβ ἴῃ ραγίουΐλῦ (1 Οογ. 
χνυὶ. 1), ἴπαΐϊ Ἔνεσυ ομα ϑῃοιϊὰ ἰδᾶὺ ὈΥ ου 
πὸ ἤγϑέ ἀδὺ οὗ {6 ννεεῖκ ἃ5 Οοά πὰ ργοϑ- 
Ῥεγεά δίπι. Ορ. Ἀοπι. χυ. δό; σᾧ [οδη 1}. 17. 
ἼὨΟ ἐβΕπιδῖο οὗ σοπιραταῖϊνο ποοὰβ τοςορηϊϑοά 
ἴῃ ἴΠ6 πεχί υθῦϑα 5ῆεννβ ἰῃδί Ὀγορογίγυ ννὰβ ποῖ 
Δἰϊθηαῖοά Ὀογοηᾷ σοηΐτοὶ. ἀμ δίονου νγᾶβ 
ἄοπο ννᾶ5 βροπίδπδοοιιϑ, ἀπά Ἴσοπίηιυρα ἴο ὃδ 
80. Τογ] απ, ὁ Αροϊ.᾽ 39, “ Μοάϊοδπι υπυ5- 
4υΐϊϑαιιο σι ροπι πλθηβίγιδ ἀϊθ, νοὶ φυὰπὶ νοϊϊῇ, 
οἴ 51 πιοάο νο]τῖ, οἱ 51 τηοάο ροϑϑιῖ, ἀρροηίξ, 
ὯΔΠῚΊ ΠΕπΊΟ σοι ρο τὰς, δορὰ ϑροηΐο οἴδετί." 
ΎΤΠε οτρίηδὶ ἀτταηρετηεηΐ ἀϊά ποὶ οχίεπά ὃ6- 
γοπά [Θγυβδίοπι, ὙΥΠΟΓΕ ΠΊΔΩΥ͂ Θ᾽ ἴθνοσβ ν σα 
ΨΕΤΥ Ροοζγ, Κοπι. χν. τό. [ἴ ννᾶ5 ποῖ ᾿πἰοπάδά 
ἴο Ὀ6 ρΡεπηδηθηῖ : δηά {πὸ ποοά οἵ 1ἴ σεδϑοὰ ἴο 
06 δ! ψν θη σοηνογίβ ἔγοπι (θη }Π15πὶ νΈΓδ 
4ΔὉ]6 ἀπά ψΠπρ ἴο σοπίΠθυΐο ἰαγροῖὶγ. Αὐ- 
ξυπίϊη ρΡοϊηϊοὰ οὐ {παῖ ἴΠόγὸ 15. πο ηοῖϊςς οὗ 
ΘΓ ἢ Ρταςίίςθ ἰῇ δὴγ Οεηίΐο Ομυτοῆ, " Ὠδ 
Ποςείγ. ΟΠ τισι ίδηδ,᾽ 111. ὃ 11. 

Αςοογάϊηρ ἴο Ῥδηο, ᾳυοίοά ἴῃ Εἰιϑεδίυϑ, 
ΡΡγαρ. Ενδηρ.᾽ 111. 11. 411 (πηρβ τοτὲ μοϊά 
ἴῃ σοπηπιοη ὉΥ ἴπο6 ΕΞϑοθποβ. 

465. «οἰἱά,.. ραγίε 1 ὝΔΕΘ6 νεγῸ5 ἅσγὸ ἴῃ 186 
ἱτπηροεγίεςϊ ἴδηβο, ἱπάισδίηρ τδδῖ (πὸ 5416 δά 
αἰκίας οη ἴοοῖκ ρἷδοθ ἔγοπιὶ πιὸ ἴο ΕἸΤΏΘ, 45 
5ΡρΟΘΟἶ4] οσςαϑίοηϑ οἵ αἰ 5ἴγοϑϑ οὐ ννδηὶ Ἵδι]δὰ ἴος 
ἴοι. ϑδοπιθ ΨὴοΟ δα οοπιὸ ἴογ ἴῃς Εδαβὶ 
ΤΡ 5} ἴο τοπιαὶπ ἰοηροῦ ἴπδῃ (ΠΟΥ δὰ 
ΡΓοροβθά, ἔἴογ ἐγ Υ ̓ πϑίγυςστοη ; 5οπΊο, ὈΥ̓ 
ϑῃον!ηξ 8Πη ἱποϊιπδίίοη ἴο δοοερῖ ἴΠ6 [θδοδίην 
οὗ ἴδε Αροβίϊοβ, πιδῦ ἢανε ᾿ἰοϑὶ ἔπιοπαβ οἢ 
ὙνοϑῈ ΠΟΒΡΙ (ΔΙ δηὰ Πρ ΠΟΥ δά τε θά. 
ἼΤΠΕῈ δεςθβϑίοηβ ἴο ἴῃ6 ἱπίαπὶ ΠΌΣΟ, τοτὲ 
ἔτοσα ἴῃ6 ροοόγογ οἶ45565. 

2ο::.:51054] ἰτπηονοδ ὉΪ6 ΡΓΟΡΟΙΥ .--- ἰδηά5, 
Ὠουδο58. Οοοά:----ονθδ δ, ῬΟΓΞΟΠΔΙ ΡΓΟΡΕΓΙΐΥ. 

46. ἐπ ἐδεο Ιοριρ,] (ΠΕ ΠΌΔΙ Υ τγεβογτης 
ἴο 1[ἴ δῖ [6 ἀρροϊηϊοα ἤουΓ5 οὗ ργᾶγεσ. "" Εογ 
ΤΑΔΗΥ͂ ΥΟΑΓ5 ὈΘΙ ον ηρ [ενν5 γν γα 51}}} γευεγθη δὶ 
οὗ (ἢε Τεπιρίε. Μίόοβοβ ννᾶ5 ἴο βἰδηά {}}} {Π6 
Τεπιρὶο ΕἸ]; ἰμοθὲ τιΐοθ5 ποῖ ἢ} Πγης τ. 6 
ἀεδίῃ οἵ (ἢ γιϑῖ, 1 ΤΙΡΒΕΥ τι5εὰ,᾽) 1ἱρῃιίοοῖ. 
“γον ῥοιαε ἰο ῥοι. 9] ὍΠ6 τηδγρῖηδ] τοπάοῦ- 

ἴῃ, αἱ ῥβονγιδ, 6 τλοτε σοστοςῖ. Ορ. Ῥῃ)οποη 2. 
Μεάς υπάετβίοοά φοπιε ἀρροϊηϊδα Ποιι56. ὅ5γ(. 
απά ἐπ δε ϑοιε ἐξεν ὀγαάε ἐδε ὀγεαά. ΤὨϊ5 η88 



ν. 47---2.} 

47 Ῥταϊβίηρ (ὐοά, δηὰ πανίηρ ἢ- 
γουγ ἢ 411 τῆς ρεορὶθ. Απά τὲ 
Γοτά δά ἀδά το τπς σατο ἀΔΠ Ὁ δυο ἢ 
838 5ῃοιιἀ Ὁ6 Ξανοά. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ Π]. 
: Δ είεν ῥγεαελίνν ἐο ἐλ ῥεοῤίε ἐλαέ ἐανεξ ἐσ σέε 

α ἰαν»ις για» γεσίογεά 9 ἀπ “εἴ, 12 2γοϊέτσείλ 
ἐλε ἐγ ποί ο λαῦέ ὀέερε τυγρομρὰζ ὁγ δὲς ον 
ολο": σιν ῥοτυεῦ, οὐ ἀοδίμεες, ὀμέ ὁγ Οοά, 
α»α ἀΐς δος ζέσις, αμα Τἀγοσὰ γατΛ ἐπ λὲς 
μπαριδ: 13 τοίλαί γεῤγελεπάίησ ἑλένε 70» 
ογ μα γηρ ὅτι. ιἢ λέλ 

Ὀδοη υπάετϑϊοοά ὈΥ Βρ Καγοὸ δπὰ οἴδογϑβ, οἵ 186 
Εσυςδατίϑῖ. Βυῖ [6 5606] οὗ ἴΠ6 γϑσϑθ 566 ΠῚ5 
ἴο ρΡοϊηξ ἴο ογαάΠΑΓῪ πιεα]5 δηα ποβριτα!ἰγ. [ἢ 
ν) 5 σπαγδοίογιϑιὶς οὗ (6 [οννβ {παῖ ΠΕῸῪ ργθὸ- 
ξοτγοά ἴο ὕσγθαϊ ἐποῖσγ Ὀγοδά, ποῖ ἴο ουϊ 1ἴ. 

“ἰαὐπε.)] Ὑἢε ΟἸρξίηδὶ μᾶ5 ἃ νΟΓΥ βίγΓοπς 
νογά. δεχμίαλίοη. 

σἰησίοπει: οΥΓ ῥεαγ!] Ἡαπιπιοπὰ κιυρροσιοὰ 
οῤῥεηπει: ΚΓ ῥδεαγί, Πδεγαίέγ, δὰ ΒΡ Ῥαίγιςκ 
Δρρτγονοά, ὁ Μθηβα Μγϑεῖςδ,, Ρ. 1.06. ὙΠῸ 
τνογὰ ἴῃ (οἱ. 111. 22 15 ποῖ ἴΠ6 5ΔΠΊ6Ὲ 45 ἤδθῦδ ἴῃ 
6 Οὐρξίπαὶ. ὙΠΟΙΟ ννᾶβ ΠΟ ᾿ΘΑΙΟΙΞΥ οἡ [ἢ 6 
Ῥασί οἵ ἴῃς τιςἢ, ἢογ βῃγπόϑ5 εἰ ὉῚ ἴῃ 6 ΡοΟΟΓ. 

47. ῥὲ “ογ΄ [6515 (ἢγίβῖ, ἴῃ βίογγ. 
ααάάε4] 1,Ἰτογα! γ, ϑαῦ οα δάάϊπηα. ἴπ 

δὲ Α, Β, Ο. ἐογείβεγ ἰ5 ἰῃβογίθα αἴογ τἢϊ5 
ψνογά, δηὰ οχημῖοά ἴῃ 11]. σ. 

9 ἐῤεὲ ερμγο} ἤθεα νογάβ, ναπίηρ ἴῃ 
δὲ Α, Β, Ο, νεῖρ., ἀπά βοοπιὸ δϑίογῃ νογϑίοης, 
νοῦ τοραγάθα ΌΥ Βοθηρο] ἃ5 ἃ σίοβϑ Ὀογγοννοὰ 
ἔτοπι (ῃγγϑοβίοῃμῃ. [{ [ΠΟῪ ννεγο βεηυίπο, [ἢ 5 
νοι 6 [η6 Θαγ] οϑὲ 56 οὗ ἴΠ6 ννογὰ Οῤδωγεῤ 
ἴῃ [πε Αςἴϑ. 

σδοιμά δὲ “αυεἢ ΑΟΝ. ΜΒ ὈΠΏΔΡΡΥ ἴῃ 
ζο!]οννίης Ν ἱρ. Βογο, δπά ἴῃ χιϊ. 48. δίδοσ, 
ΤΏΟΒΟ ὙΠ6ΟῸ ὝΘΙΘ ΘΙ ΠΑ Βαγοᾶ; 50.ςἢ 45 δά 
ςοιηρ δὰ ἢ τῆς ἀϊγοσίίοη ἴῃ Ὁ. 40, δηά 50 
᾿δὰ ρ]δοθὰ {ποπιβοῖνοβ ἰῃ ἃ 5ίδίθ οἵ ϑαϊνδίίϊοῃ, 
ἃ ςοπάϊτίοη οὗ ργοξτοβθ, τ Οογ. χν. 2. ὍΤδὸ 
Ραγιϊοῖρὶς ἴῃ {πὸ φγοϑοπῖ οὐ ἱπηρογίοςϊ ἴθηβθ 
ΘΧρΊγοββοβ ποῖ ἃ σοπηρἰεἰεὰ ἃςῖ, δι ἃ σοπίϊημοιβ 
δηὰ ρῥγορτοβϑίῖνο βίδῖθ, ρ. [υκὲ ΧΙ]. 22; σδν. 
ΧΧΊ. 24. 80 ἴὴ Ηεῦ. Χ. 14, ἐδοιό ἐδαΐ αγε ὀείπρ 
σαπει εά, ἴῃ σουγθα οὗἨ ϑδηο:βοδίίοη. ὉΠ 
Ρεγίοοϊ, οχργοβϑίηρ ἂἃῃ δοσοιηρ ἰ5ηθαὰ ἔδοϊ, 45 
Ἐρῆ. 11. 8, οὐ 186 ἐαΐιτο, ᾿τρ  γιηρ οογίδ πίγ οὗ 
(ὃς ἤπαὶ τοϑυϊῖ, τπρῆϊ πᾶν ἐξα τπουγθῖ ἴο 
ἕλνουν (αδνίηϊσπι. ΤΠδ ορροϑιῖο οοπαϊζίοη οὗ 
1Πε 5011] [5 1ἰηἀ!ςαίοα ΌΥ ἃ σογγοβροηάϊης ρῆγαᾶϑα, 
1 ΟὐοΥ. 1. 18; 2 (ος. ἴ!. ὡς. 

ΓσΗΑΡ. ΠΠ|. ΤῊΣ ἩΞΑΙΙΝΟ ΟΕ Α ΜΑΝ 
ΧΓΑΜΕ ἙΚΟΜ ΗΙ8 ΒΙΕΚΤΗ. 

1. οευ ῥείεν απά .0ῤπ] Νὸο Πιίηΐ 15 γίνθ οὗ 
[86 Ἰεηρίῃ οὗ 186 Ἰηϊογναὶ βίηςο Ρεηϊεςοκῖ. Τ ἢ656 
ἔνο Αροϑίΐοβ. δὰ Ὀδοη ραγίποιβ ἃ5 ἤββειτήθῃ, 
[τκὸ ν. το. ΤΕΥ ψεγε πηυςδ ἰορεῖμος δῆῖογ 
βιανίης Ὀδεη 8εἰεςϊοὰ ἴο πηᾶῖκο ρσεραγδίζοη ἔοσ ἐμ6 

νειν 7::1.--Ν οἵ. 11. 

ΤΗΕ ΑΚ(ὉΊ75. 11. 11]. 

κα 6 λέγ. 

αϊα' ἐ ἐλγομφσὰ ἐρνιογαμεέ, ἀνα ἐλαΐ ἐλεγεὖγ 
τεῦς “εὐ δα Οοαὶ᾿: ἀείεγ»εέμαίε ἐρμρσεὶ, ἀνα 
ἐλε σεζέβίμγες: το ἀξ ἐχλογίρίά ἐλόνε ὃν γε- 
}εμκίαπεε α»παὶ Κα: ἐο “έεεξ γερείξεῖονε οΥ “ἀεὶ 
σης, αμα ταἰναζίον ἐν {Δε σάνε σις. 

ΟΥΝ Ρεῖεγ δπά οῆῃ ψεπὲ ἃρ 
τορεῖμογ ἰηΐο ἴῃς ἴεπιρὶς δὲ (ἢ 6 

πουὺγ οὗ ργάγετγ, ὀφίης τῃ6 πίπιῃ ὀοι. 
2 Απά ἃ οεγίδίη πγᾶῃ ἰδπιε ἔτοτι 

ἢ18 πηοῖπογ᾿ 8 ννοηῦ ννγὰ8 ολγγοά, ννβοιηι 
ἴεν ἰΔἰὰ ἀδγ δὲ ἴῃς ραῖς οὗ τδε 
ἴειρὶς νμὶο ἢ 8. οΔ]]εἀ Βελυιίι, ἴο 

Ῥαβϑθονοσ, [ὰὐκὸ χχίϊ. 8. δι: Ῥεΐοσ Ὀθοκοῃοά ἴο 
δῖ [οδὴ δί ἴπε 1.,δϑὲ ϑδυρρεγ, [μη χῆϊΐ. 24. 81 
7οΒη οδίαἰποὰ ἴογ 81 Ῥεΐοσ δαάπιιβϑίοπ ἴο [86 
Ηἰξῖ Ῥηοβ 5 δουδο, χυΐ!. τό. ὍΤΠΟΥ γάῃ 
Κοροῖδοῦ ἴο ἴῃς ϑορυ ϊςῆτθ, χα. 1---6. νγετο ἰῃ 
εἶοϑο σοπ) ποΐοη δἴοσγ ἴπῸ ϑοςοηὰ πιϊγασυϊουβ 
ἀγδυρῆϊ οὗ ἤϑἤ65, χχὶ. 7, 2λο---22, δῃὰ τὸ δῇπου- 
ναῦς βοηΐ ἰοροῖμοσ ἴο ϑαπιασία, Αςίβ νἱῖϊ. 14. 

«υοηὶ μωὉ}) ὝΘΤΟ ξοϊπᾷ ἀρ. Αἴ [δ6 πίη 
ΒουΓ, πιάνναυ Ὀεϊννθεθη ποοῃ ἃπά ϑυπϑοῖ, {6 
{πιὸ ἔονγ {π6 ὄνθηϊπρ βδογίβος, Εχοά. χχίχ. 41, 
Νιυπι. ΧΧΥΪ]. 3, 4, Ποη ἴπ6 Τεπιρὶς νγᾶβ 
0.511.4}}γ τῆγοηρεά. Τορεῖμοῦ ἢ τἢϊ5, [86 
ἰγὰ δοιιγ, ἰἱ. τς, δηὰ ἴπῸ οἰχίῃ, χ. 9, πιᾶκὸ 
ὉΡ [06 ““1ῆγοο {ἰπ|65 ἃ ἀδγ ᾽ οὗἩἨ Ὠδηιοῖὶ, ΥἹἱ. 10. 
Τρ. 5. ἵν. στ). ΟἹοπιεηΐ οἵ Ἀοπιθ, 1. 40, 
Γεσοξηϊδοα δεῖ ΠΟυΓ5 ἴῸΓ ὑγάγεσ. "ογίυ ] δη, 
.ἀς Οταϊϊοπο,᾽ 2 ς. γεσοιῃπιοηαρα ποῖ 655 ἰμδη 
[γος ᾿νεϑίἀθ πιογηΐηρ δηά δνυθηΐϊηρ. 

ΤΗϊβ σοπίϊηυδα σοηξογπην ἴο ἔπε νυν 5 ἢ 
τὶ 4] ννᾶ5 ἔδνοιγαθΐο ἴο ἴῃς βυισοοββ οὐ Αροβ- 
ἴοϊι!ς ἰϑδομβίηρ. [{ 45 Ὀθθεη [Ὠουρῃϊ ἐπδῖ σοῃ- 
ἀυςῖ ποῖ ὉΠ|1κ6 [ῃ15, οὐ ἴπ6 ρατὶ οὗ [Ὁ ΠῸΓ 
διὰ Πὶ5 [ὉΠ]. Οννοῦβ ἔὺγ ἰπγὸθ γοᾶσβ ΔΙῸ ἢα 
ἀσηυποίδιίοη οὗ {πῸ 8416 οὗ [πάιυ]βεηςθβ, ννδᾷ 
μοῖρα] ἴο 6 ῥγοξγεβϑ οὗ ἢϊ5 Κοξοστηδέοηῃ, 

Φ. «υα! ἀντ] Ἦ88 ὈΘΊπ οδΥσὶθά; ποῖ 
γεῖ ἀοροΞκιίεὰ ἱπ ἢῖ5 υϑ04] ρ]ᾶςε. 
ον δ, »ιοΐδογ: «υο»ιό)] δ ννᾶ5 [ΟΓῪ 

γοδῦβ οἱά, ἵν. 22ὥ. ὙΠ εὐτὸ, ἔᾶσ ἤποπὶ θείης 
ἰῃῆς ἢἤγϑί πλῖγαοῖθ ννυγου ρῶς ὈΥ {6 ΑΡοϑ65, ἃ5 
Βαιιηραγίθη στεργοϑοηϊοα [ἃ (ςΡ. 11. 43), νγᾶ8 
βε]οςϊοα ΓῸΓ ϑρϑςῖδὶ πιδηΐΐοη 8ἃ5 ὈδΙΠΡ ΠΊΟΓΟ 
ΟΧΙΓΔΟΓΑΙΠΑΤΥ ἤδη 1 νοι] πᾶν Ὀδθη 1 δ 
δὰ Ὀδεη αἰϑα θά ὈΥ δοςοϊάθηΐ οὐ ἀϊϑθδϑθ. 

ἰα]4 φενγε ἱπ ἐδεὲ δαδὶί 9. ρίαείπρ. Ἠδ 
5δῖ ἴΠΟΓδ, ν. ΣΟ; ΟΠ6, [ἃ ΠΊΔΥ Ὀδ ῥχεϑυπιεά, οἱὗὅ 
ΒΟΝΕΓΆΙ ΜΏΟΘ6 ργέϑοησθ Τοηςτυϊοα ἴο [ἢ6 
Ρυθ]ςῖγ οὗ 86 πλϊγδοῖθ. 

Βεαι μι ὙὝΠΟΙΘ 15 πὸ ξαῖε 950 Ἂδ]]ϑὰ ἴῃ 
7 ϑόρῆ5 ογ πὸ Ταϊπι ἃ. Οὐ Κηον]οάρο οὗ 
ἴῃς Ὑδηρὶς 6 νογῪ ἱπηρογίοςῖ. ὙΒΟΓΟ νν ΓΟ 
ἴδῃ ψαΐοβ, δοσογάϊηρ ἴο [ βορῃυ5," [. ΝΥ.᾽ ν. 
Υ. 2: 56 θη, "Αηἴ.᾽ χν. ΧΙ. ς: δηά ἰξζ 15. ΌῪ ὕο 
ΤΊΡΔΠ5 ΘΑΞΥ ἴο ἰάθη Ὗ [8158 ἰπ ρασγίϊσιϊαγ. [ἢ 
(Πδἰ οἵ δῃηυδβδη 15 ἴο Ὀ6 ππάετβίοοά, Ἰοδάϊης 
ἔτοπιὶ ἴδε δαϑίοσῃ δἰάθ οὗ ἴπ6ὸ Οουγὶ οὗ ἴδ6 
Ὑνοϊδη ἱπίο ἴπδὶ οὗ ἴπ6 ϑ9γδο ἴοβ, ἰΐ νυ 
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ἃϑκ αἰπηβ οὗ τβεπὶ τῆλε δηιογεὰ πο 
ἔπε τεηλρὶε ; 

2 Ὄο βεείπρ Ρεῖεγ δηά Ϊόμη 
δῦοιιϊ ἴο ρῸ ἰηῖο ἴῃς τεπλρὶς δϑκβὰ δὴ 
8 Π|8. 

4 Απά Ρεῖεγ, ἐββιεπίῃρ ἢἰ8. ἐγεβ 
Ἴρου ἢϊπὶ ἢ Ϊοῇη, 8414, [,οοϊ 
ΟΠ ι.8. 

ς Απά ἢς ρᾶνε δεεά υπῖο τδεη}, 
εχρεοζίηρ ἴο τεςεῖνα βοπιεῖδίηρ οὗ 
ἴΠεη]. 

6 ΤΉςη Ρεῖεγ βαἰά, δι]νεγ δηά ροϊά 
ἢανε 1 ποης; δυῖ βιιςἢ 45 1 ἢᾶνε ρῖνε 
Ι[τῆες: [η τῆε πᾶπε οὗ [655 (ἢγίϑῖ 
οὗ Νδζδγεῖῃ γίβε 'ρ δηά ννδῖϊκ. 

εἰμ ίγ-ϑονθη ἔδεξ δίσῆ, ἐ.6Φ. ϑδονθηΐθεῃ ἔδεξ 
ΠΙΣ Ποῦ, νγὸ ἀγὸ ἰοἱά, (πῃ ΔπΥ οὗ {πε οἴδοῖβ, 
δηὰ ννᾶ5 σονογοὰ ψ ἢ [1165 ἴῃ ΠΙΡὮ τοιοῦ. ΤῊΘ 
Ἑλϑίοστι ραΐθ [85 4'5οὸ Ὀδθη ειιρροϑίθα, Ἵδοά 
(ῃε σεῖς οἵ Νιςσδῆοσ, Ὀδθοδυϑε ἢϊ5 ποδὰ δηά 
Πεδς ΠΒαπὰ ννεγε ἤχϑά ἀῦονο ἰὶ ὉῪ [υἀλ5 Μδςο- 
οδῦξειιβ, τ Μᾶδςς. νἱ!. 4). ΤὨΐβ, οὗ (ογπίβίδῃ. 
Ὀγδββ, δυγραϑϑοά ἴῃ βρὶοπάουσ ἴῃ6 οἴποσ ψαῖΐοϑβ, 
ΣΊΟΉΪΥ ἀεςοτγαῖθα 88 ΠΟΥ γεγο ὙΠ ρῥ]αῖοα οὗ 

. ϑ0]ἀ δηά 5νεσ. [{ νν45 ἴῃ ἴῃς πιοβῖ ἐγεχυοηϊοὰ 
ρΡᾶτί οὗἩ ἴῃς Τοπιρῖθ, ννε}} δυο ἔοσ 1π6 πιθη- 
ἀἸςδηῖ᾽ 5 ρυτροϑβε. 

4. Μμωεηπίρς ῥὶς σα] ὕὐπάογ ϑοπὶθ βροεϊδὶ 
ἱπιρι1ς6. οὗ (Π6 ϑδρίπί. ΤΤῆε ἀοίλ!]8 ἀτὸ ρίνεη 
50 ΠΥ παῖ [Ὁ ΠΊΔΥ νν6}]] Ὀ6 {πους {Παΐ ἘΠΟΥ͂ 
ὙΓΟΓΟ ΒΌΡΡΠΘα ΌΥ Δη δγθ- νυ Ἱ Π685. 

Τιοοζ οα 151 ΜιουΣ ΔΠΥ ᾿πίογοπαηξε οὗ 
ψογὰς δῖ Ῥοΐεσγ Κπεὺν (Π4ὶϊ 6 δηά δῖ [ὁἤῃη 
ΟΕ οὗ οπο τηϊηά, ἀρτοοά ἴο αδϑὶς ἔογ ἴῃ6 σι γο 
οἵ {Π|5 στρρῖὶθ, δηαὰ δϑϑυγοὰ (παῖ {ΠΕΙΓ ΡΓΑΥΟΓ 
νου Ἱά Ὀδ6 δησννεσεά. Ηἰποτο ὑπογ μδὰ Ὀδθη 
ἰεδο πη, πονν ΠΟῪ Ὀδρᾶπ ἴο δεῖ ἴπ [6 ΝΑπὶθ 
οἵ ἴπε 1 ογά. 

δ. σαυε ὀεε)] Νὸο ἅνοννδὶ οὐ [ἢ νγᾶβ 
τοαυϊγοά [ἢ 1Π]5 σὯ56, οὐ ἴῃ {παῖ οὗ ΖἘ ποᾶβ αἵ 
[γϑοῖτα. Βιιΐ ἴῃ6 ΑΡροϑί]ε5. ψΈΓΟ οηδοϊοα ἴο 
ἀἴδοοση {πὸ ΓΔ} οὗ 1ἢ]5 σγίρρίθ. (ρ. χίν. 9. 
Ἧς μδὰ ἔδιίῃ, νυ. 1ό, ννὰ5 ᾿πδηκῆι ἔοσ ἢ15 
οὐγα, τ. 9, δηὰ αἰίδοῃοὰ ἢἰπιϑοὶ ἴο [86 
ΑΡοβίίθβ, τ. 1σ, ὄουθὴ δὲ ἢϊ5 ρεσίϊ, ἷν. 14. 

Θ. ῥᾷᾳνε 1 πορε] ἴῃ δοοογάδποθ νυν] ἢ τΠ6 
ΟΥ̓͂ΣΙ Π4] πηϊββϑίοη, Μαῖΐϊ. χι 9. ὙΠῸ ἀἴγδηρο- 
τηθηΐδ5, ἴ]. 44, 4.5. δά ηοΐ φησ Ποά (6 Α ροβί εξ. 
δὲ Ρείογ ἀϊά ποῖ γτεχζαγὰ ἴῃ σοπηηοη ἔππὰ 85 
ἀν 81] 8]6 ἔογ ργίναϊς Ἑμαγιγ. 

ἐπ ἐδο παρι] ΒΥ ἴδ δι ποῦ Υ δπά ρουνογ, 
[ἀΚὸ ἰχ. 49; [οἤη χνὶ. 22. 
Νακατγει δὴ ἰπϑογίοα οι ρἤῃ δίς διγ. Τὸ Ηΐπι, 

ψἢο56 Νάπιο ἴῃς ον ἀοϑρίϑεὰ δηὰ ἀειοϑίεά, 
ΑἸ] ρονγεσ μαὰ Ὀδθη ρίνθη ἴῃ μοάνθη δηὰά οῃ 
οδλγίῃ. 
γε απ Ὑἤοβο τγογὰβ ἅσγὸ ποῖ ἴῃ ἰἢγος 

οὗἩ 16 πιοβδῖ ἀπείεσηξ Μ55., ὃ, Β, Ὁ. ΤΒο 
τοηπιδπὰ ςοηνεγοὰ (ἢς τοαυ ϑἰς ροννοῦ. 

ΤΗῊΗΕ Α(ΟΤἾΤ5. 111. ἵν. 2--ο. 

" Απά ἢς τοοῖς πἰπὶ ὃγΥ ἴδε τίρῆξ 
Πδηά, δά 1 τε ῥέε Ἂρ : ἀπά ἱπιπιβα!- 
Αἴεγ 8 ἔδεξ δῃὰ ἅποϊς Ὀοῃθβ τε- 
ςεἰνεά 53[γεπρίβ. 

8 Απά διε Ἰεαρίηρ; υρΡ 8ϊοοά, δηά 
τνλϊκΚεά, δηά δηϊεγεά νυν τῆεπὶ ἰπῖο 
(ἢς ἴεπλρῖς, νγαϊκίηρ, ἀπά Ἰεδρίπρ, δηά 
Ργδίβϑίηρ (οά. 

9 Απά 8]] πε ρεορὶς βὰν δὶ πι νναῖκ- 
ἵπρ; ἀπὰ ργαϊβίηρ (σοά: 

10 Απά τπεγ Κηονν τπδὲ [ξ νγὰβ. ἢς 
ΜΒΙΟἢ 841 ἰοῦ δἰπιβ δ τῆς Βεδιδι 

ἴς οὗἩ τῃ6 ταπιρίε : πὰ τῆδῪ σνεγε᾽ 
ΠΠεἀ νυν νγοπάεγ δηά δπιδζεπηεηΐ δῖ 

τῃλῖ ννῃϊςἢ Πδά Παρρεπεά αηῖο Πίπι. 

7. ὃν ἐδὲ γίσδι δαπμὰ “Γἢ]5 δοΐϊίοη Ξμενγοὰ 
{Π6 σΠρρὶο πὶ ἢὶ5 συγ σᾶπὶὸ τὨγουρἢ 186 
ποι πη Δ} } οὗἩ ἴπ6 Αροβῖϊοβ, δῖ Ῥεΐοσ νγᾶβ 
[ο]οννῖηρ {πε Ἔχδπῆρὶο οὗ ἢἷ5 [οτγὰ ἴῃ (ἢς ἢ6Δ]- 
ἱπξ οὗ δὶ5 νυν. πποΐδοσ, Μαγκ 1. 31, δπά ἴῃ 
το τροδιηρ ἰο ᾿θ οὗ ἴῃς ἀδυγῇῖογ οὐ [δισιιβ, 
Μαῖϊ. ἴχ. 2ς. 
“ει απά «πος δοπο ἴῃ (ἢ Οτὶρῖπδὶ, οχαςῖ 

το δηῖο δ] ἰογπὶα Ὀοδαϊίηρ δὲ {ὺκὸ 85 ἃ ρἢγ51- 
εἴδη. ὙΠῸ 5λπι6 ρϑοι} ᾶῦ ννογά, ὈΥΟΡΟΣΙΥ «οἦρι, 
5 υϑορῦ ἕο ἔδοϊ, ΝΝ)βάοπι χὶϊ. τ8 ; Εςοϊυϑ. 
ΧΧΥΪ. 18, ἀπά ΟΥ̓ [οϑερἢι5, " ]. ΝΥ. ἦν]. ν. 2. 
ΤΠο ἰοὺς οἵ δὲ Ῥοΐογ᾽5 ἤδηά ᾿οπνογοὰ (ἢς 
ΟΌΓΟ, 45 ἰπ Υ. 12, ΧΧνῊ, 8, ἰῃ δοςογάδηςθ ἢ 
[Π6 ργοπηῖθο, Ματγκ χνὶ. 18. ΤὮδ οὐτο, Ἰησίδη- 
ἰλποουβ δῃά Ἴοπιρὶεῖθ, νγᾶβ ὈΥῪ ἴῃς αἰτουπι- 
βδίδηςοβ. ρἰδεθὰ Βεγοπά ἀουδῖ δηὰ ᾳυεσβίίοῃ, 
Τῆς εὔρρὶθ ννᾶ5 ἰαπῖα ἴτοπὶ [5 ὈΙΓΓΉ, νγᾶβ 
αῦονε ἔΟΓ γοᾶγβ οἷά, πδὰ Ὀδθη τοϊϊονθά ὈΥ͂ 
ΠΆΔΏΥ, νγ85 Κηονγῃ ἴο ΠΊΔΩΥ͂ πιογα, δεΐῃρ ἐπῆν! 
ολττιθὰ ἴο 4 ρίαςθ οἵ ρι]]ς τεϑογῖ ; δηὰ δ]} 
ραϑϑϑὰ δπιοηρ ἀνοννεὰ δηά οι ἴογοὰ δΏΘΤΠΙῈς 
οὔ 86 Αροϑβίϊεβ δηά {ῃεῖγ ἰοδοβίηρ. 

8. ἐαρίηφ Μ0]} 58]. χχχν. 6. ὙΠδ ψογὰ 
ἱπιρ ἰ65 δἰδο ΠΥ 1η υϊπρ 1Π6 τπδί οἡ στ ἢὶς ἢ 
ΒΘ δά Ὀδοη ἀοροβϑίθα. Ηδ βἰοοά δηὰ νγαϊκεά, 
ἃ5 ἣδ αά πόνοὺ ἄοπε Ὀεέοσο, ἀοἰ ρῃϊεὰ πη ἰ65ῖ- 
ἸΣ {πε τε] ΠΥ ἀπά εχίεπε οὗ ἢῖ8 συγ. ἴῃ 
χὶν, 8---1ο ἃ 5:0 }18Ὶ πυῖγαοὶο ννὰ5 σου ρδῖ ὉΥ͂ 
81 Ῥαυ], ἔογ ἴῃ6 Ὀεοηθῆς οὗ δοδῖδοῃς 85 ἴπὶς5 
διδά Ὀδδη ἴοσ [ἐνν8. 

θ. αἰ] ἐῤε βεορ[] Α πτοαῖ ταυϊξυά6., ΤΠ 
ΤΑΙγαςΐο ννὰ5 χοῦ  ἰη Δ ρῥίαςς οἵ ρυῦ]ς 
Τοβοσῖ, δῃηὰ δὶ δὴ Ποὺσ ἤθη ΠυπλθοΥ5 ΟΔΙΠ 
τορεῖθοῦ ἔοσ ἴΠ6 ὀνθηΐηνρ 53Δουῇῆςο. 

10. ἀπε] Ἀδίδεσ, σϑοοξηῖδϑά; [δ6 βδτὴς 
ὑνογά 85 ἴῃ ἵν. 13. 

,)ῶν αἱ». ἴῃ 186 Οὐ ρίπαὶ ἴδε γος 18 
Ρτοῆχοά, πλδγκὶπρῇ ἃ τοίξγεποθ ὕδοκ ἴο νεῖϑὲ 2. 

«υογιάεγ ἀπά α»παποριφη}}) ὙὙδο εβεςὶ οὗ 186 
ταίγαοὶς οὐ ἱποὶς ἔδοϊπγ9 δηὰ οὐ μεῖς υράες- 
βιδληάίϊίηρϑ. 



γ.11--16.]} 

Ι: ΔΑπά 28 (ἢε ἰαπιεὲ πᾶ υνὩὶςῇ 
νγὰ38 πελίεα μεϊά Ῥεῖεγ ἀπά Ϊοδη, 4]] 
τῆ Ρεορὶα γδη ἱορεῖμεῦ υηῖο τΠδη ἴῃ 
(6 ρος τπδὲ 15. οδ δά δοϊοπλομ 8. 
δτολῦγ νοηάοτίηρ. 

12 ἴ Απά νῆεῃ Ῥεῖοσ 8ἂνν 21. δε 
Δηϑυγεγεὰ υπῖο [πε ρεορὶα, Υε πιεη 
οὔ ἴβγδαὶ, ννὴγ ππᾶγνεὶ γε δὲ [ἢ 5 ἡ οὐ 
ΨὮΥ ἰοοκ γε 80 δαγπ βΓ] Υ οἡ 1.5, 88 
(Πουρἢ ΟΥ̓ ΟὟγ ον ΡρονγεΓ οὐ ΒΟ  [Π 688 
ψγε δὰ πιδάς (ἢ!5 πιᾶῃ ἴο ννδἱὶκὶ 

123 ΤἼε (ὐοά οὗ ΔΌγαμδμ, δηά οὗ 

11. «: ἐδε ἰαριε »παπὶ 5 15 ἃ ρῖοβϑ ου 
[86 τοδάϊηρ οὗἉ ἐξ, Α, Β, (, Ε, α΄ δὲ ῥείά, ἔοϊ- 
Ἰοννοά ὈΥ ὅγυσ. δπὰ Ψυϊρ., ννβιοἢ ΡΓΟΌΔΟΪΥ 
οδπιθ ἰηἴο {πὲ ἰοχῖὶ ἴῃ σοπϑοάιθηοο οὗ ἃ ΟΒυτοὴ 
[,Ἔϑϑοῃ Ὀερίηπίηρ δ [15 ροϊηῖ. Ηδ Κερῖ ἢἰ5 
μοϊὰ οὐ ἴπ6 Αροβίίεβ, ὕυῃάδσ ἃ ἔδει ηρ κὸ {πᾶῖ’ 
οὗ πὸ ἀεπιοηΐϊᾶς, Ματγῖκ ν. χϑ: [ὑυὑἱκὸ νι, 48, 
ἔξαγηρ, ργορδΌΪΥ, [Παΐῖ, ἀραγί ἔγοπι {πθπι, ἢ6 
ΤΩΙ ἢ τϑίδρϑβο ἰηΐο ἢ5 σπ ρρ]θά σοπαάϊίοηῃ. 

εαἰϊεά δϑοίονποη "ἢ Νοῖΐ δ5 δι} Ὁγ Πίπι; 
Ὀυϊ 85 Πανίηρ, ἔογ ἴπὸ ἔουπάδίίοη οὗἨἁ [6 νυ4]} 
οη ψνὨϊςἢ ἴξ τγοϑίθα, δὴ δ θη κπηοηΐ πιδὰθ Ὁ 
ἢϊπΔ. ὙΒδῖ νν}}, ἴῃς ουος δοίης οὗὨ ομϑ 5146 
ΟΥ̓ {πὸ ΜΠ}, νᾶ ἔουσ δυπάγοἀ ουδ115 ΒΙρὮ, 
ςοηδίγιςϊοα οὗἨἁ ϑ9864υᾶ76 5ἴοποθ, δχοθθα!ηρὶν 
ψΠ16, οδοὴ πηοαϑυσιηρ ἔννεηΐγ συ δὲῖ5 ὈΥ 5ἰχ, 
]οβορῆιβ, Χχ. ἰχ. 7. ὙΠ15 σοἸοηηδὰθ Οὗ 
οἰοἰδίογ βιιγνινοα (6 ἀδοϊγυςίοη οὗ ἴῃς Τοπρὶδ 
Όγ ΝοὈυομδάποζζῆσ, ἀπά ννᾶβ ργεβεγνοά ἴῃ Π6 
τοι] ἀπ ρ Ὀγ ΖεγαθΌαθε]. ΑἹ] Ηεγοά "5 ἰανυϊϑῃ 
ἐχροηάιϊυγε ἔδιϊθὰ ἴο ννθάκθη ἴΠ6 ἰηβιιοηςο οὗ 
ἴΠ6 πᾶπιὸ οὗ ϑδοϊοιοη. Ουγ ],οτά νναϊκοὰ ἴῃ 
1015 σοϊοπηδάσδ, [οἤῃ Χ. 23, δηά, ἃ5 Ὀείηρ [86 
Ῥατί οἵ (μῈ Τεπιρῖθ πιοϑὲ ἐτεηιθηϊοά ὈὉγ ἴῃς 
Ρφορίς, ἴῖ νγᾶϑ ἃ ρίδςθ οὗ γεϑοτῖ ἔοσ Ηἰ5 [οἱ- 
ΟΥΟΓΒ. 

81 ΡΕΤΕΚ᾽ 5 ΑΡΌΚΕ55 ΤῸ ΤΗΟΒΕ ΨΜΗΟ ΗΑ 
ΨΙἊΙΥΝΕΒΒΕ. ΤῊΕ ΜΙΚΑΘΕΕ. 

1. απραυεγεά] Ααἀάτοθϑθοά ΠΙπΊ5ο] ἴο {ΠῸ 
δηχίοιιβ δϑίοηϑῃπηθηΐ ὀχργεβϑθα ἴῃ {Π6ΙΓ ἔλοσ5. 
Ηξε βροῖκὸ ἴο ἴδε οςοδβϑίοη. ὔΟρ. Μαῖϊ. χὶ. Ὡς. 

»γιόι 9. Ζπγα] Ααἀάτγεβοοά ἴο ἴἢ6 ΨΠΟ]6 
μαϊΐοῃ. ὅ66 ἰ". 22. 

αἱ ἐδ Οἷοας ἕο! ]οννοὰ ΑἸέξογὰ ἴπ ὑπάσγ- 
δίδηα!πρ σὲ δὶ: »ιΩ}. 
, ἰοοά γε “09 εαγπεσ}} ΤὨΕ βᾶπιῈὲ ὑγογά 5 ἴῃ 
1, 1ο. 

οαυεν ον ῥοϊῥπει.] ϑγτ. ὁγ ῥοαυεγ Κ᾽ ομγι, 
Ο»" ὁγ ομγ' οαυπ αμέφογἰγ. ὙΠῸῈ6 [ενν5 Ὀοϊενοά 
Πα νογγ ἱρὴ διϊαϊππηεηῖβ ἴῃ ΠΟ] Π655 ψΜΈΓῸ 
τεννασάοα ὈΥ πχγασιΐοι5 ΡΟΥΕΓΒ. 

185. οὗ ομγ Μαϊῤεγ:} Ορ. υ. 25. ΔΝ Ίβε!γ 
ἱπίτοάδυςοά, ἴο 5ῃενν ἰῃαΐ πὸ πονν τοὶ ρίοη νγὰϑ 
Ὀείπρ ἴδυρῆϊ. 
χἰογμε4 Νοῖ Ὀγ 1815 πιίγαςοϊθ οηἱγ, Ὀυΐ ῥτε- 

ΥἱΟΟΞΙγ, δὲ Η!5 Βαρίϊξπὶ δηὰ Τγαηξῆρυγδίοῃ, 

ΤῊΕ Α(ὉΤ5. 11]. 

15λλς, δπά οἵ Ϊδοοῦ. τῆς (σοά οὗ οὖν 
ἔλιμετβ, πδῖὴ ρ᾽ογβεά ἢϊ5 ϑοη εβυ8; 
ννοπὶ γε ἀε]ϊνεγεά ἀρ, Δπα ἀεπίςϑα 
ἢίηπλ ἴῃ τῆς ργεβϑεηςς οὗ Ριϊλίε, ἤθη 
ἢς ννᾶβ8 ἀεϊεγπιίπεά το ἰεῖς ῤήπι ἔσο. 

. 14 “Βυϊ γε ἀεπίεἀ ἐπε Ηοὶγ (δηε 4 Μεῖε 97. 
δΔηά τῆς [υ8ῖ, 4ἀπὰ ἀεϑβίγεὰ ἃ πιυγάετγετγ 
ἴο 6 ργαπῖθα ὑπο γοιι ; 

15. Απὰ Κη]εά {πε 'Ῥηηςς οὗ Ἰϊξς, "ον, ν. 
ννῃαπὶ (ὐοά Βαιὴ γαϊβοά ἔγοπι ἴῃς ἀεδὰ ; 
νυν ῃεγοοῦ ννο τὰ ννιῖΠ65565. 

16 Απά 5 πάπα τῃγουρῇ ἔ ἢ ἰη 

ΌΥ Ηἰβ πΠιδπΥ πὶ γοτκβ, ἀπά ὈΥ Ηΐβ 
Ἀδβυττεςτίοη δηὰ Αϑοεηβίοῃ. 

ῥὲς 80] Ἀδίδογ, βοσυδηῦ, 85 ΑΟὟ. ΤΡ ΒΟΥ 
ἴπ Μαζί. χίϊ. χ8, ψγνῆογε 158]. χἹὶ, τ 15 αυοίοα 
Δηὰ τεξοιτοὰ ἴο οἷἱγ [οσά. (τ. 1. 12, ΧΙΗΣ, 
ῖο. Παῖς ἱπιρ! οὐ Ηἰ5 Μεάϊδίογιαὶ ΟἸςε, 
Υἱός, Ηἰ5 Ὠϊνίπε δϑοηϑηρ. ὙΠῸ οοπάδβοεης- 
βίοῃ δηά δπιυιπι]δίοη οὗ Οπ σι, Η15 Μη βίγΥ, 
ποῖ Ηἰς ϑοπβῆϊρ, ψέγε ὑρροπηοδὲ ἰπ [ῃ6 
Αροϑίϊε5. πιϊηὰ αἱ 4115 {Ππ||.-θϑι Ης ἀεϑιγοά ἴο 
ἢχ αδἰϊοπίίοη οὐ [58]. χὶ τὶ. δηά 1], Αἢ Αροβίὶα 
ννᾶ5 ποῖ Παῖς Θεοῦ, Ὀιιὲ Δοῦλος Θεοῦ. 

ἀεϊυεγεά ὦ} Μαῖϊ. χχνὶϊ. ὦ. [οδη χυῆῖ. 
,2Ἴ0. Τἢβ τοίειβ ἴο ἴΠ6 δυϊδογεβ, ἃ5 ἐἐἰεηίεα 
ῥὶνι τοῖοτϑ ἴο ἴπῸ ρθορῖθ, ννῇο ᾿πινατγίοα ῬΙ]Αἴε᾽8 
ἰποϊ!ηδίίοη, [ομη χὶχ. 12; [ὑκ6 χχίϊ!. 20. 

ἀεπίεά δὲ») ἘἈδξυϑεά το δεκηον)θοαρε 85 {πὸ 
Μεοβϑίδῃ. 

14. 10εὲ Ηοίγν Ομ] Α ἀϊνίπεὶΥ σδόβεη 
ἀεοιχπαίίοη, [54]. Χ !. 2; ὑὑκὸ ἱν. 24; Μαγκ 
ἷ. λῪ1 εν, 11]. 7, ΧΥ͂, 4. 

ἐδε ὕω Οὔ. νἱϊ. ς2, ΧΧΙΙ, 14; [4πι65 ν. 6; 
Σ [ὁδη ἰ!. 1. 
ξταπίε [1 ἰθεγαϊθα, δὲ γὙοὺγ τϑαιϊιεϑῖ, ἴο 

ΒΥΔΙΙΥ γου. ὅδ ννογά σοσγ5 ΧΧΥ. 11. 

16. ἀῤϊιίκ4 ΒΥ ἰπϑιβεϊῃς ου ἴῃ τεϊθδϑθ οὗ 
Βαγαῦῦαβ, ἀπά ΌΥ οἰαιππουγίπρ ἔοσ ἴθ Οπιςὶ- 
βχίοῃ. ὙΠ5 ννᾶ5 πιο Ὀοϊάογ, ἀπά ννεηΐ 
ΤΏΟΓΟ Βοπλο ἴμδη ὁ «υἱεζεά! ρῥαπά:, Ἰὶ. 23. 

ἐδε βηίπεε Κ᾽ ᾿)Χ8] «“μείογενι υἱἱαε, Ψυὶξ. 
Ουγ ΑΟΨΥ. ἀριοὸβ ἢ [Γποτ. ὙὨ6 βᾶπια 
ννοτγά, 5: Πἰς Εν πὸ Ἰοδάογ οἵ ἴπε νδηφυδτάὰ οὗ 
ΔῊ ΔΙΤΩΥ͂, ἃ5 ἰπ ν. 21; Ηεθ. ᾿ϊ. το, χί!, 2. Ηε 
ννᾶ5 {πὸ ἢγϑὶ ἴο τίβε δψαΐίη, δῃά τε ΑὐΐδοΥ οὗ 
{Π6 τϑίπε φαίη οὗ 4}} οἰθεγβ, [οῆη νἱ. 29. 40 ; 
τ Οογ. χν. 2ο-- -22. (Ἐεουπιρηΐϊι5 δηὰ ΤΒεο- 
ραγίδεϊῖ, υηάοτοίδπάϊηρ πδίυγαὶ 116, ἱπουρῃξ 
1πδι ογραϊίοη ἰ5 θοῦ ἱπιρ]  γ διιγ υϊοά ἴο 
ΟΠ γίϑι. ϑριγίίυδὶ δηὰ οἷ 1 4]50 ἃζϑ, 
ἀουδε1655, ᾿ποϊυ θά. 

«υδεγες  Ἀδίβεγ, βο89 Ἡ1ῦπ98898 Ὑ76 
816, ορ. 1ἴἴ. 32, μανίης 5εεὴ Ηϊπὶ δεν Η!5 
Καεβυττεστίοῃ. 

16. ἐῤγουρ» γαΐ)δ.. δε Καἰ6ὴ) ΤΠα πιοηθίοα 
οὗ βϑἱτ 15 τερεαϊεά, ἴο Ἰποϊυάς ἴπε ἔϑ ἢ οὗ {86 
Αροβίϊεβ ἰῃ ννοσκίηξ με πιγαοὶς, ἀπά ἴπς δ 
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ἢ18 πλπ|ς Παῖἢ πιδάς {Π18 πηΔη ϑίγοηρ, 
ΜγΠοπὶ γὰὲ 8ε6Ὲ δηά Κπον: γᾶ, τῇς 
ἔἢ τυ ς ἢ 15 ΌῪ Πἰπὶ Βδῖἢ ρίνθη ἢἰπὶ 
{Π158 ρεγίεςξς βουπάμεβϑβ ἰπ ἴῃς ργεϑεῆςα 
οἴ γου 4]. 

17 Απά ποῦν, Ὀγείῆγοη, 1 πγοῖ ἐπδῖ 
τῆγουρἢ ἱρπογδηςα γε ἀἰά 2ὲ,) 45 ἀἰϊα 

᾿αἶδο γοιγ τ] 6Γβ. 
18 Βυῖζ τποβὲ τδίηρβ, ννῃϊοἢ Οοά 

Ὀείογε μδά βῃενγεά ὉΥ͂ ἴτε πιουῖῃ οὗ 
4}1 ἷ8 ῥγορῆς, τῆδὲ Ο γίϑε βῃου]ά 
8 ετ, ἢς ΒΑ 50 ἐμ] ]]εὰ., 

οὗ [δ στρρὶθ τὶς αυλὶ!βοα Ὠἰπὶ ἴο τοοεῖνο 
δι σιιγθ. 

ὃν δ» ντουξῆς ὈῪῚ Ηϊπι. ἘΔ 5 τῃ 6 
εἰἢ οἵ ν Ερῇ. 11. 8. Ορ. στ Ρεῖ. 1. 21. 
ΒρΡ Ρίογοθ ργείεογγεά ἐν “ϊ, 2.6. ὉῪ ΗΙἰ5 Νδπιϑ. 

17. “14 ποῦ] Νοῖ ἴο ὃς ὑυπάογεϊοοά οὗ 
{π|6, Ὀὰΐ 45 Θαυϊναϊοηξς ἴο ὠπάγ ἐδεσε εἰγομι- 
“ἰῶηοός. 

ὀγειργεη)] ϑοοίδιηρ δηά δησουγαρίηρ, 345 
σοιηραγοὰ νυ ἴΠ6 ἔογτηδὶ, δά ἀγοθβ ἰῇ σ᾿. 12. 
δὲ Ῥδίεσ σοιηπιοποοά νυ ἢ δόνοσο τοῦυκο, δυῖ 
6 νοι] ποῖ ἀγῖνα ἰθπὶ ἴο ἀεβρογδίίοῃ. 

1] «υοἹ [ἰ[Κηονν. ΔΠΊ ΑνγΆΓΕ, 85 ἴῃ ϑΡΘΏΘΕΥ 
δηᾶ δῃδκεβρεασθι Ορ. 1 «υἱὲ ποῖ, ΧΧΙ, ς. 
ΤῆΘ Αροβίῖα μιδὰ νναιγαπὶ ἴοσ (ῃἷβ ἱπ ἢἰ5 
Μαβίοι 5 ννογάβ, [|κ6ὸ Χμ. 34, δηά ννου]ά 
ὁποουγαρε ἴΠοπλ ἴο Πορδ ἔοσ ἔογρίνθησβϑ. 

ἑρπογαηοε) ϑγτίδς, ἀείμείοπ. ἼΠ6 ργᾶυοσ οὗ 
ουῦ [Ποτγά, [υΚὸ ΧΧΙΠ, 34, ἀρρ!]Π]εὰ ἴο ἴη6 [6νν8 
85 ὙῈ]1] 45 ἴο ἴπὸ Ἐοπιδη 5ο]άϊογσθ. Τὸ 1Π6 
βάτηθ οἤεςι δὲ ῬδὶΠΠῳῸὃὲὴ {πὸ σγπάροσυς οὗ τῇς 
Ῥι5ιάἴδπ Α πιϊοςῇ, ΧΙ. 27). Ορ. χχυΐφ; α Οογ. 
1. 8; 1 Τίπι. 1. 1323. Οτ 5ϊπ5 οὗ ᾿βπογάπος, 
566 ΒΡ ϑαπάργϑοῃ᾽ 5 ϑοῆοῃ ΥἹ. "δὰ Ρορυϊμπι,᾽ 
ξδ χ1---2:. 

18. δεύογε ῥαά «“ῥεαυε4] ἼΠε ἔογεκποννθάρο 
οὗ Οοά [5 5εῖ ἴῃ ϑβίγοῃρ ἼἽοπίγαδξ ἢ [Π 6 
Ἰσποόγδηςο οὗ πῆρ, 

αἱ! ῥὶς ῥγοῤῥει.} Νοῖ ἴο Ὀδ6 ργεββεὰ ἴο 186 
Ἰοϊῖοῦ ἤθγθ ΟΥ 1ἴῃ 21 ἃῃὰά 24. ἼΠὸ Ργορποῖβ 
ΠΟΙ ΘΟ ΓΙ ΟΙΥ, 85 ἴῃ [ὰκὸ χχῖν. 2). ΤῊΪβ 15 Δῃ 
ποι ἀθ πη] ἰοϑΕ ΠΟΛῪ ἴο ἴπ6 ἱηδρίγαϊίΐοη οὗ ἃ 
ἴαῦρὸ ροτίίοη οὗ Ηοἱγ ϑεγρίισε. Οπὸ πιουῖῃ 
5 διἰγιϑυϊοὰ, Ὀδοαυθθ 41} βροκθ ὑπάθσ [ἢ 6 
ξυϊάληςοε οὗ οπὲ δηὰ {δ βαπὶὸ ϑρί τ. 

δαὶ Ορῤγι 1] δαὶ Ἠ18 Οδγισὲ ἰ56 ἴπ6 ἔγιιθ 
τοδάϊηρ. δῖ ΡῬεῖοσ μβαὰ Ὀδθη θη] ῃϊεηοά το 
ννεϊσοπης ἐῃδΐ ἀραϊηϑί νυν ΙΓ ἢ ἢδ Παὰ νοῃει  ΠΕΪῪ 
Ῥτοίοοῖοα, Μαίί. χυ]. 22. 

“0 μώδι κα 1 ΒΥ γουγ ἱπδί γα πλθπ δ γ, νυ ἰςἢ 
νν85 ΒΌΠΕΥ, ποῖνν ἘΠϑιδηάϊηρ {86 τοϑυ]ῖ. ὙΠοὶσ 
δοῖβ νοῦ ονογτγι δά : Ὀυϊ (ΠΘῚΓ νν}}}5 νγογὸ ἠοῖ 
σοηίγο θά. Ορ. [οϑορ 5 ἰδῆσυάᾶρο, Οσεη. 1]. 20. 

19. ἐῤεγοξζογεῖ [Ιῃ σοποίἀογαϊίοη οὗ ἴθϑ8 
ΡΓΟΡΠΘΟΙ65 ἀπά ἴδον ἔα] Β] πιεηΐ. 

δὲ εοπυεγίε] Τυτγὴ ἰηΐο ἴπε τρῆξ ΨΥ ; 
ἴυγῃ ἴο Η᾿ τ ννοπὶ γο ἀεηϊοά. 

ΤΗΕ ΑΚ(Τ9. ΠῚ], 

19 ἢ Ἀερεηΐς γε τβεγείογε, ἀπά ὃς 
ςοηνεγῖοά, τπᾶῖ γουγ 8:π8 ΠΊΔΥ͂ ὃς 
Ὀ]οϊτοά ουἵ, ψΏΘη τῆς τἰπιε5 οὗ γε- 
[τεϑῆϊησ, 584}] σοπλα ἔγοηιχ ἴῃ 6 ργεβϑθηςς 
οἴ τῆς 1, ,οτά; 

20 Απὰ ἢδ 5}2]] βεηά [εϑι5 (τίβῖ, 
ΠΗ ς ἢ Ὀείοτε ννᾶ8 ργελοῃεά ὑπἴο γουι: 

21 ὙΝΒοΙα [πὰ πεᾶνεῃ πλιϑῖ Γαςεῖνα 
{π|}} τῆς τἰπιο5 οὗ γεϑδιτυοη οἵ 4]] 
τὨΐηρβ, ννϊςἢ (ὐοά δαῖῃ βροκεὴ ὃΥ͂ 
τε πιουῖῃ οὗ 411 ἢἰ5 ΠΟΙ ῥγορδεῖϑβ 
βίης ἴδε νου] Ῥερδη. 

[ν. 17--2:. 

ὙΠΟ Ἔχργεθ8 πηθπίίοη οὗ Βαρίϊϑῃι, 85 ἴῃ ἢ. 
48, νγ»ὰ5 βιιρετϑεάδά Ὁγ 115 δαάτηϊπηἰϑιγαϊίοη ἴο 
ἴΠ6 ἴῆγεο τπουπαηά, 1ἷ. 41. 

ὀϊοἐ κα Ομ} ΤΠ15 Πευγαῖίνο ὀχργοϑϑίοῃ νγᾶ5 
ΤΆ ΓΟἢ πιοτὸ ζοτοῖδ]6 νυ ἢ [ἢ6 δηςϊεπῖ πιοάε οὗ 
ΟὈ]ογαίίοη, ΌὈΥ ἀρρι γίπρ ἴῃς δίιηΐ ἐπὰ οὗ 1Π6 
σγίμς ἴο {Π6 νναχ οὐ ννῃϊ]ςἢ Ἰοϊ το δα Ὀδθθη 
ἰγασθὰ νυν [6 5παγρ επά, Ορ. 5. ]1. ἡ; 
[541]. ΧΙ. δ ς ; ΟΟ]. "". 14. 

᾿υϑε}}] ΑΟΥ͂. ξΟ] ον Βεζα. ἘἈδίμποῦ, 45 
ἴῃ Νυΐϊρ., 1π ΟΣ οσ ὑὉπδῦ ἘΙΠ165 ΟὗὨἨ ΓΕ Έ5ΠΙΩΡΣ 
(9.5 γοβουδ, 501.) ΤΊΔΥ σοπιε; ἴμ6 ἔογπι οὗ ὁχ- 
ΡΓΟΒΘΙΟη ἰ8 [6 ΞΔΠ|6 845 ἴῃ [111]. 3ς. ΤΠ 
Ἶ6νν5 δὰ ἃ Ροριυ αγ Ὀο]ϊεῖ τῃδὶ ἃ τυϑξαξοη οὗ 
4}1} (Ὠϊηρδθ, Ὁ. 21, ΜγὙὰ5 ἴο ΔΟςΟΠΊΡΔΩΥ, ΟΥ̓ ἱπὴ- 
τηράϊδίο! Υ ἔοϊϊονν, {π6 σοπηηρ οὗ ἴῃς Δίεβϑιδῃ, 
ἴῃ ἃ 56η56 ΨΟΓῪ αἰ εγοηΐ ἔγοπι {παῖ ᾿πάϊςαῖεὰ 
ΌΥ οὐὖἦ [,ογὰ ννῆθη Ηδ ροϊπίθά ἴο δῖ [οόδη ἴῃ6 
Βαριϑὲ 45 μανίηρ {]Π]1δὰ (Π6 ὀχρεοίδιεοη τμδῖ 
ΕἸΠΔἢ τηυϑδὲ ἢἤγσῖ σοπιθ. δοπῖα ἤᾶνθ ὑπάεγ- 
βδίοοά ἴῃ6 οβθροὶ Ὠιβρεπβαϊΐοη. Οἰδβεῖβ, ἴπῸ 
1,5ϑῖ Ἰυάρτηθπῖ, 45 ρίνιηρ δσςθθθ ἴο ἴμδ σεβῖ 

, ητοραίοά Ὀγ 851 Ῥδυ], 2 Ὑ Π655, 1. 7), διιὰ ἴο 
[η6 τοπονδζίίοη οὗ 4}1] (ἢϊηρβ, ον. χχὶ. 4. ς. 
Το Ὀδο]ονοσβ {Π6 δοοοπαά ἃ ἀνεηξ οἱδῆῃξ ἴο Ὀ6 
ἃ Ἰογουβ πουφῃξ; ἀοδίῃ 5 ἴο ὈῈ ϑυνδ!]ονθὰ 
ἪΡ ἴῃ νἹἱσίοῦυ, δηὰ {πὸ ᾿ογὰ (σοά 5}|4}} ννῖρὲ 
ΑΥΝΑΥ 4}1} ἴδδῖβ ἔγτοπη 8}} ἔδοεβ. 

20. “4:4 δὲ «“ῥαϊῆ Μοτε ςοιτεςῖῖγ, Απὰ 
45 ΟΥάΘΣ ὑδδὺ Ηὀδ Σ.ΔΥ Βοῃά. 

δεΐογε «υα: ργεσεῤοα ὙΠῸ ονιάθπςοο οἵ δῖ55.. 
ἙΔΙῪ ΜΝογβίοηβ, δπὰ Ῥαίγιβεις Οἰιοϊδιίοηβ, ἰ5 
ἀδθοι θα γ ἴῃ ἔλνουγ οὗἨ ἃ γδγοσ ννογά, υϑοὰ ὈΥ̓ 
δΈ 1 υΚὸ αἰογνναγάβ, χχῖϊ. 4. ΧΧΥϊ. 16; )όγε- 
ἀῤῥοϊπίεά, σε. ἴο θὲ ἴπΠ6 Μεββιδῇ, 

21. γ»πρΐ γερο] Νο δαττη]ν Κιπράοπι, 
ΠΟ [ὈΠΊρΡΟΥΔΪ ΞΟνογεΙ ΠΥ, ϑυς ἃ5 {πὸ [ον 
οχροοϊθά, ννᾶ5 ἴο Ὁ6 ἰοοκεά ἔογυ. Τῆς τοπάεσ- 
ἴῃ οὗ ουὖγ Α.ΓΥ., βιρρογίοα ὈΥ ὅγζγ., ψῆϊοὶ 
ΤΏΔΥ 54 ΓΕἸΥ Ὀ6 δοηυϊεβοθαὰ 'ῃ 85 Ἴοττοςῖ, δδὰ 
Ὀδεη δάοριεά ὈΥ {πὸ Ἀεοίοππιοὰ Ὠλνίηθβ, νυ Ὡς 
(86 Γι 1Π6184Π5, σοηϑιθγηρ ἰῃαϊ [ἢ15 Ἰηνοϊνοά 
ἃ ΠΟΙΠΡΓΟΠΊΪ5Ε οὗἩ (ἾτΙΞ 5 ΟΠ ργόβοηοθ, ὑσὸ- 
ἐεγγεὰ ἴο ὑπάογβίαπα ἤἤῆῥο »ημαὲ ὀγομρν ὀεααιη. 
ΤΠ ἰοφμμέίο πηιδίσμα, 8ἃ5 ΟΔΙνη ργοπουηςοά 
1ϊ, 15, ὑπάογ εἰἴπον δϑρεςῖ, ἀθοίϑινο ἀραϊηϑῖ δῃ 
ΠΟΓΡΟΓΑΪ Ῥγεβεῶοο οὗ Ο γιϑι 5 ἠδίυγαὶ ἢ 



Υ. 22---24.} 

22 Ἐογ Μῶόοβεβ {γ}Υ 3414 υπίο τῆς 
δ Ὅευι. 18. (Δ εΓϑ, ὁ Α ργορῃεῖ 88.8}} τῆς [ογά 
ΡΒΕΡΕ ΝΕ μανν (ὐοά ταῖδε ὑρ υπῖο οἷν οὗ γουγ 

τοῖῆγοη, [ἰκα υηῖο πὶ ; {ϊπι 52}} γε 
Ἠεᾶγ ἰῃ 411 τ πρ8 ννῃδίϑοενεσγ ἢ 581] 
Β8ΔΥ υηΐἴο γου. 

δΔηὰ Ὀϊοοά ἴῃ [ἢ 5δογδιηοηΐδὶ Ὀγοδὰ δηὰ 
ὙἷΠ6. 
μη ΟΥ̓ ἴἢς Ἰοησζί οὗ ἴπ6 ἰηΐογναὶ πὸ 

Ὠϊηΐ 15 ξίνεη: “ΟἹ (παῖ ἀδγ δηὰ βουγ Κπονείὶ 
ΠΟ πηδη,᾿" Μδγκ χὶϊ. 22. Ορ. 2 Ῥεῖεσ 1]. το. 
γε ἐμ 104} 51. ἐδὲ γμίπεις 9 “δὲ εἰν οἔἉ Α]Ϊ 

(Ὠΐηγβ. Τογῖυ απ, ὁ Ἀσϑυττ. Οαγηῖ5,, ἃ 22, 
ἰοηρογᾶ εχ φι ίοπὶς οτηηϊυπι. ἰτσϑηδει5, 11]. 
12, ἀμῥου οπ. Οομρ. Μαῖί. χυῖ. τι. Τὰς 
βδῖηθ ννογά 15 υϑοὰ Ὁ [οϑορῇυβ, ΧΙ. 111, 8, ἔοτ 
ἴῃ6 τεΐυγῃ ἔγοπὶ (6 σδριϊνΥ, πὰ ὉΥ ῬΏΠ]Ο, 
Οἱ ἴῃς εσδίοζιιθ, ὃ 2ο, ἔογ [6 τοϑίογαϊίοῃ 
οὗἨ ἱῃμοτιϊδησοβ δὲ ἴδε [0 1|166.0 ὙΠ {{Ππ|65 
ΒΟ Βαά ἴο τὰὺπ {πεῖῦ σουγθο Ὀοίοτε ἴΠ6 
τοϑιυς!οἡ οὗ 41} {πῆ 8 ννογθ αἰγθδάυ ἰῃ ργο- 
ἔτεββ. δῖ Ῥεΐοσ οηδγδοθὰ ἴδ6 ννῃοὶς ρετοὰ 
Ὀεΐννθθη ἴῃ. Αϑοθηβίοη δηὰ ἴΠ6 ϑεςοηά Αἀνεηΐῖ, 
ψ Ὠδη [Π6 τοροπογαῦομ, Μαζί, χὶχ. 8, 1} ΚΟ 
[]} οἴεοϊ, ννῆθη {ἢθ6 σγθοδίαγο 5Π4}} Ὀ6 ἐο]νογθὰ 
ἔγοῃ ἴδε Ὀοπάαρε οὗ ςσοττιρίίοη ἱπῖο [Π6 
εἰογίουϑ ᾿ΙθογΥ οὗ {πε σμΠ] άγθη οὗ Οοά, Άοηι. 
4111}. 19---δἅι. ὈΥ͂ ἴπ6 Ὀγίπρίηρ Ὀδοῖ, ἴῃ [Π6 ΠΟ 
Βοανθηβ ἀπὰ πον δαγίῃ, 2 Ῥεῖ. Π|. 12; ον. 
Χχὶ, 1---ς, οΟὗὨ 4}} (Πίηρϑ, οἱ οὗ [6 σοπἤιδίοη 
σϑιιϑοά Ὀγ 5ίη, ἱπίο ἴπ6 ΠΑΙΤΊΛΟΩΥ οὗ οτρδίίοη 
Ὀείογε ἴῃ6 αὶ]. ΤὍΤὨ5 15 αυῖο αἰδίϊηςξ ἔγομι 
{υπ᾿νογϑ4]15Π|. 

«υδίερ Οοά ῥδαΐῥ᾽ τροζεη]} 1.6. ἐδὲ εἰπιδε; ποῖ 
411 τ] 65. 

αἰ! ῥὶς δοὶν ῥγοῤῥε "1 (Ορ. [ὑυκὰ ἱ. 70. 
ΤἼΟ νοχὰ αὐ 5 Δη Ἰηϊογροϊδιοη ἔγοπι Ὁ. 18. 

22. ΜΜο:ε17 Ὅλα δυῖμουβῆὶρ οὗ ᾿ευΐογο- 
ΠΟΙΏΥ 15 Βότο δι ἐγ υϊοὰ ἴο Μοϑβεβ. δῖ Ῥεΐογ, 
ἴῃ ἀϊγοοίίης 186 αἰϊοπθοη οὗ [5 ΠΆΓΟΥ ἴο 
ΟΠ γϑῖ, ννὰ5 ποῖ δῃημακίηρ (Ποὶγ Ἰογαὶγ ἴο {Π6ῚΓ 
δτοδλῖ ᾿ἰανυξῖνοσ, νῆο δδὰ Ὀοσγηθ [15 ϑγί κιηρ 
ἰεϑεϊπηοηγ, Ὠειΐ, ΧΥΠ]. 1-ς---το. Απά δοεϊϊεῖ 
ἴῃ ἴΠ6 ἰοϑε ΠΠΟΩΥ οὗὐ Μοβεβ ννᾶ8 ΠΟΟΟΘΒΑΣῪ ἔογ 
ἴῃς τεςορτίοη οὗ Ομ τς. ̓5 ἰδοῦ πρ, [οῆη ν. 46, 
47. ὙΤΠο αυοΐδίίοη Πόοῖθ νγ»ὲ5 τηδάθ ἔτοπι 
ΤΙΘΠΊΟΓΥ, ἔγθοϊγ, θὰ νοῦν ἐδ ἘΠ ΠΥ. 
μη δε ,αἰδεγ ὙὍΠοθο ννογάϑ ἃΓῈ οὗ Ὁ Υ 

ἀουδί} δυϊπογῖγ. ὍΠΟΥ ἀο ποῖ ἄρρθᾶγ ἴῃ 
ἐξ Α, Β, Ὁ, ὅγτζγ., Νυΐξ. 

“4 ῥγοῤῥε] “ὙΜπαιϊ [γ]5 ργϑαϊοιίοῃ ννγᾶβ 
υἡηάογϑίοοά, 1ῃ ἰδοῦ {ἰπ|65 δὶ ἰθαϑί, 45 γοϊδί!ης 
ἴο οπα ἐϊἰϑεηρυ ποά Ῥτγορῃεῖ, ἀπά ποῖ ἴο ἃ 
βυςςεββδίοῃ οὗ ἱπέθοτίογ Ῥυορῃοῖβ, 15. ροϊπίθαϊν 
βδῆεννπ, θη, δῖ τπ6 Ὀοριπηΐπρ οὗ Ὁ τσ 8 
τηϊηἰϑίσγ, ῬΒΠΙΡ, {κὸ 4 [ὸνν δοαιδίπῖθά ν ἢ 
(6 δηςιοηΐ δϑογιρίυτοβ, ἀπά ὀχρεςίίης ἴΠ6 Ῥγὸ- 
Ῥδοῖ ἴο σοθθ, ςοποϊυάθά Οἤτσὲ ἴο ὃδ6 [δ 
" ἀοβογι δὰ ἴῃ ἴπ6 ργεάϊοϊίοη, [οἤη ἱ. 4ς. 

Βὸ δρρ σδίίοη πιδὰθ οὗ ᾿ξ Ὀγ δῖ Ῥεῖοσ δηὰ 
8: δίερῃρῃ 5: ΓΙ ΕΥ ἀοίοιτηΐ ποθ [15 σδοηϑ6. ΤὨ6 

ΤΗΕ Α(ΟΤἾΤ95. 1[{Π|. 

22 Απά ἰξ 5181} ςοπις ἴο ρᾶ98, ἐῤαί 
Ἔν ΕΥΥ 800}, νυν ἢ Ψ01} ποῖ ἤθᾶγ παῖ 
ΡΙοΟρμεῖ, 584} δὲ ἀεβίγογθά ἔτοπὶ 
ἀπιοηρ ἴπε ρθορῖα. 

24 Ὗελ, δῃὰ 811 τς ργορμεῖβ ἔγοηι 
ϑαπλμεὶ ἀπά τῆοβα τῆλ ἔΌ]ονν δίζεσ, 28 

διοαῖ δηῃὰ δβϑθηῖαὶ σμαγδοΐοθ οὗ πη ὰθ 
Ὀοίννθοη ΟΠ γσῖ ἂἀπὰ Μίοϑος τὸ ἴῃ ἴδ6 ἔμ]- 
Ὧ655 δηά Ἰυπιίπουβ ἱπτυϊτίοη οἵἨ ἁ {ῃεῖγ σοτῃσ 
τηυηϊςδίίοηβ ἢ Οοά, {Π6 τηδρηϊιάα οὗ ἴΠ6 
Γονοϊδιίοης πηαάθ, δηὰ πε ἱπβδι υϊοη οὗ ἃ 
τοὶ σίου ἔουπάορἀ οὐ τδοϑ6 τονοίδίίομβ. [ἴῃ 
{Π696 Ροϊηῖϊα ποης οὗ ἴδε οἴμογ Ῥγορῇμοίβ ὑγοτὸ 
Ιἰκὸ ἰο Μοβοθβ; δῃὰ ἴῃ ἴμοϑο Μοϑδβ ἰ5 {πκὸ ἴο 
ΟἸ γιβῖ, 85 ἴῃ6 1655 ἴο [15 σγϑαίου...... 4 ῥρηοῤῥεί 
γαμεάδ μῦ ὅονε ἀγποῆρ δ᾽ ὀγείῤγεπ, δῃὰ ϑεῖ 
ἔογἢ ἃ5 (ῃε ἀεοϊαγεά ἰηΐεγργεῖεγ οὐ Οἱ 5 
ΜΠ], ἃ νιηρ ογᾶοὶος οὗ Ὠίνιηθ σΟΠΊΠΠ 1 Δ - 
ἔἴοη, ννᾶ5 ὑπκηοννῃ {1}} [Π6 πγιϑϑίοη οὗ Μ.οϑεϑβ.᾽ 
Πανίϑοη, " Ὠιϑοουῖθεβ οἡ Ῥγορἤθου,, ὡς ς--- 
12). “ Απά {Π6Γδ ἄσγοϑο ἢοΐ ἃ Ῥσορδεῖ βἰηςθ 
ἴῃ [5γδθὶ] |ἰκὸ τηΐο Μοβοβ, ννῆοπι ἴδ6 [0 Κ0 
Κηδνν ἔδεθ ἴο ἕδος." Ὠθυῖ. χχχῖν. 1ο. 
δε μπίο »|] ὍΠὸ πηράϊδίογιδὶ γεϊδέϊοη νγᾶ8 

[Π6 στοαῖ ροϊῃηδ Ὁὗ γεϑοιίδηςθ. ὙΠ [5 γδο 65 
δὰ [ῸΓ “" δ)η 1πἰογπηθά ἴδ ΠπλΘΘΘοηΡΟΓ Ὀεϊννθθη 
Οοὰά δηὰ ἴδποπι, ννῆο 5που]ά ἰοπιροσ ἴπ6 ἂυνἔι}- 
Πε55 οἵ Ηἰ5 νοϊςθ, δηὰ ἱπιραγὶ ἴο ἴπεπὶ Ηϊ5 
Ὑν1}} ΙἸῃ ἃ τ] οΥ νναν,᾽" ὁ. τς4. ὙΠι5 ῥτοαϊὸ- 
(ἰοη 15 ρίνθη ἔννῖςθ ἴῃ Ὠθιζ, ΧΥΠ]. . 45 [Ὠγουρἢ 
Μόοϑβϑδβ, Ὁ. 15, 8ἃ5 αἰγοςῖν ἔγοπι σοά, ν. 18. 
ἴτ [5 σοτηπλοπῖθα οἡ ὈΥ δῖ δίθρῃεη, νυἱῖ. 37. 

βεαγ] 1.6. οὗξγ ; 85 ἴῃ ἵν, 1ς. ὍΠδ τοβὶ οὗ 
186 νεῦβϑ δέϊεσ [15 ννογά 18 ἠοῖ ἴῃ Ηδθῦ. οΓΥ 
ΧΧ. 

28. ἀείγογε ἢ Α ΥὙΟΙΥ͂ 5ἴγοηρ νοτγά; 
“ον ν ἀεείγογεά; οαϊ ΟΥ̓́ ΌὉῪ ἃ σαρί(4] ϑοηΐθηοθ 
ἔγοπη ἴπ6 ῬΡθορὶὸ ΠΟ ψΟΓῈ ὨΑΡΡΥ ἱπ δανΐηρ 
ἴῃς Τιοτὰ ἔογ {πεῖς Οοά, δηὰ ἰπ ανίης Ὀόθη 
σἤοθοπ ὈΥ ΗἸἰπὶ ἔογ Ηἰ5 Ἰπῃογιίδηςθ. 
αυοΐδτίοη ἔπθ 5686 15 ψίνθῃ ποι [Π6 ΝΟΓΥ 
ννογάβ δοίης υϑοά ; 1 «υὐἱ! γεφμίγε ἐξ οὗ δὶ». 
ουΐ. χν!]. 19. 

4. αἱ δὲ ῥγορδε ὅ8εῈ6 υ. 18. “Εχ 
40 8. ϑδπλι6] ργορπείδγε σοορίΐ, εἰ ἀείποορβ 
ΤΙ τοΐμτη δϑῖ ἴεπιρυ5 Ῥχγορδείδγιπ,," Αὐ- 
ξυπέη, “ἀθ (Οἰν. οι, Χν". 1. 1ἴ ἰ5 ἴο ὃ6 
τορτειοἀ (δῖ [ῃ6 σοπιηλᾶ δάῖου ϑδδπλ6] ἴἰπ ἴΠ6 
οΥρίπΑὶ εὐπίοη οὗ ΑΟΝ. ννλβ ποὶ τεοϊαϊηϑά. 
“ΤΠ βοτ]οπλεπξ ἴῃ Οδηδδῃ ἰ5 συσςεοάθα ΌΥ 
ΔῊ ἰηἰοττηἰβϑίοη οὗ Ῥγορἤθου δχίοησίηρ ἴο {π6. 
ἀδγ5 οὗ ϑαγηιοὶ, ἃ σϑρᾶοὸ οὗ ποῖ 1655 [ῃδη ἔοι Γ 
Βυπάγεα γοατς,᾽" ᾿ϑανίϑοη, 17). Ἴννο ϑρϑεῖϊδὶ 
Ὠινίηθ Μοβθαροθ δῖο γοςογάθα ἀυγίηρ [δῖ 
ἰηΐογναὶ, Ὀὰϊ ἴΠ6 πᾶπι65 οὗ ἴδ Ὀρᾶγογβ δῖθ ποῖ 
ξἴνεη, [υάξο5 νὶ. 8---Ιο : 1 8. 11. 27. ϑαπιυοὶ 
πὸ Ῥγορῇοῖ οοβοα {πε ρεποά οὗ {πὸ [υὐξο8. 
866 χί!. λο. Μοϑβεδβ δηὰ ϑ4πιι8ὶ ἀγὸ πηεητοηρὰ 
ἰοφείμοσγ, 8. χοῖχ. 6; [εγ. χν. ᾿. ϑοῇοοΐϑβ οὗ 
[6 Ῥτγορβμοεῖβ, ἰζ ἀρρεᾶγβ, ννεῖε ἤσγβὲ ἑουπάδὰ 
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ς Οε;. σὰ. 

ΤΆΔΏΥ 48 ἤᾶνα βδροόκβη, πᾶνε ᾿πκαννῖ88 
ἔογείοϊά οἵ {ῃεβ8ε ἀλυϑ8. 

2ς ὟΥε δ'ἵὲ πε Ἴδιϊάγεη οὐ τῆς 
ΡτΓορεῖβ, δπά οἵ τῆς σονεηδηΐὶ ψῃὶς ἢ 
(Οοά πιλάες νὴ οὐγ (ΔΊ εγβ, βαγίπρ 
υπῖο Αὐγαῆαπι, “Απᾶὰ ἴῃ τῆν 56εὰ 
804} 411 τῆ Κιπάγεάβ οὗ τῇς βγῇ δα 
ὈΙε55αα, 

)6 ὕπιο γου βτβθε (ὐοά, διανίπρ 
γαϊὶϑεὰ υρ ἢὶ8 ὅοη εβ0.8.) δεπῖ ἢἰπὶ ἴο 
0]655 γοῦ, ἴῃ ζυΓΠΙΏρΡ, ΑΥΨΑΥ ΘΝΕΥΥ ΟΠ6 
οἴ γοιι ἔτοπὶ ἢϊ5 ᾿π] 4 {|65. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΙΝ. 
ι 72ε γμζενς ο7 {ἀε ϑετυ:ς οδεμαεα τού τὰ Ῥείεν᾽ς 
σγρο, 4 (ἐλοερὰ ἐδοισαμαῖς 977 ἐζὰς δέοῤίε 

ὈΥ ϑδπιιεὶ, 1 58. χΧίχ. λο. Ηδ ἰ5 ςδ)]δϑά ἴπ τῆς 
Ταϊπιυὰ {πὸ Μαβῖογ οὔ ἴῃ Ῥγορδοῖϑ. 

ἐρεῖς 565} Νονν ρῥγϑβοηῖ; ποῖ ἴδε {{π|65 οὗ 
ιοϑτυτῶη, Ὀὰῖ τπάοῦ (Π6 ϑᾶπὴὶθ ἀϊβρεπϑδίίοῃ, 
«πὰ Ἰοδάϊης τπρ ἴο ἴδοπὶ. 

25. εῤίἰάγεη}] Ἡρῖτβ, ηοΐῖ ἀδϑοοπάδηϊβ ; οὗ 
{πὲ βαπηθ τσ ουὖξ οἔὗ ψνῃςἢ Οοά πὰ γαὶϑθά 
ὉΡ Ηἰ5 Ῥγορμοῖβ ; δπὰ οιδ)θςῖβ οἵ [6 ρῖο- 
Ῥἤθοϊοβ, ἢ 4}} [Π6 ργον βίο δηὰ Ὀ]θβϑὶπρ5 
οὗ (Ὡς (ὐονεηδηΐ ἔοῦ γουΓ ἱππουϊίδηςθ. 

ἐδε ῥγοῤῥε.) ΤὮῊΪ5 τᾶῪ 6 υπαεγβίοοα ἃ5 
Ἱπο]υάίης ἴδ ρδίγίαγοῆβ. (ρ. Οεη. χχ. γ; 
Ῥς, εν. τς ; ΤΟΙ ἱν. 12. 

αἱ ἐῤε ἀἰπάγε] ὍΠὲ ρῥἱαίη ἀεδιρηδίίοῃ, 
Οὐθηί!]θ5, ννᾶ5 δνοϊδά, 45 ᾿ἰδῦϊ]ο ἴο 6 ἀϊδίαϑιθ-: 
Σὰ] ἴο {πῈὸ εΆγοΓΘ ; δπά πατριαί νγ85 5.564 
ἴογ ἔθνη ἴῃ ἴ1ῃε ΧΧ΄ Οεη. χχὶϊ. 18, χχυΐ. 4. 

26. λι ΤῊ ννοτάὰ 15 ἴο Ὀ6 οοηδβίγιοα 
ἢ γομ, ποῖ ΜΠ “ἐπ. Εἰγεὶ, ποῖ ΟΥ̓ ἴῃ 
ογάοσγ οὗ ἔϊπιθ, Ὀυξ δρϑοῖδιὶγ, ργθ-θ ΠΘΉΕΥ, 
Ὀερίπηΐηρ δ οπιβαίθημ. δῖ Ῥεῖοσ ννὰ5. δἱ- 
ΤΕΔΩΥ ἄννᾶγο {παΐ (Π6 δ] δ] πιθηξ οὗ πε ρῥτο- 
Τηϊ56 τηδάθ ἴο Αὔγδῃδπι ννοι!Ἱὰ ἐχίθηά Ὀογοηὰ 
ἢ15 ἀοδοθπάδηϊβ ; ὑυἷ, δὶ {Π15 {Ἰπ|6, Β6 σοῃ- 
διάεγεά αἰγουπιοίδίοη δῃ ἱπάϊβρεηβαθὶε ργθ-ς 
ἸΙΠλ ΠΑΤΎ. 

γαμοά ὦ} Α5 ἴῃ Ὁ. 22, ἰϊ. 20. [16 1. 69. 
Βεηρεὶ υπάοιβίοοά, οὗ {86 ϑεεὰ οὔ Αὐτγαμδτῃ : 
[υτπογ, ἔγοτι [86 ἀρδά, 
80] βοινυδπῦ, 8ἃ8 ἰῃ Ὁ. 132. 

οπλτϊρὰ ἴῃ δὲ, Α, Β, Ο, Ὁ., 
ἐο ὀΐε.} γοι Νοῖ οΧχίογηδ "3, οὐ ΟΥ̓ ἃ ἰοπηρογαὶ 

ἀε]νογαποθ, Ὀυϊ Ὀγ {ΠῸ οὔεγς οὐ βαϊνδϊίοη πιδάθ 
ἴη {π6 ργεδοδίηρ οὗ ἴῃ ΑΡροϑβίϊεβ. Ογιβί ννᾶβ 
ἃ Ὀγοδί δῆῖτογ ἴὴ6 ογάϑσ οἵ ΜεὶςῃιζΖβάθο, δπά ἃ 
Ἄσμϊοῦ δπιποίίοη οὗ [δαὶ Ῥυιθδιποοάὰ ννᾶ5 ἴο 0]655. 
Ῥεηπίεοσοοσί δά Ὀγουζῆξ ταις οὗ ἴῃς Ὀοββιηρ 
Ρτογηϊϑοά, {βγουρῃ ἴδ6 βοεὰ οὗ ΑὈγδδδπι, ἴο 
811 πδί! η5. 

ἐπ ἱωγπίη ἀαὐυα}7}) ὙΠῸ Ἐπ] 5} ψουβιοηβ 
Ῥείοτο σόσσ, νι ἢ τῃ6 ὀχοορίϊοη οὗ [πΠῸ σδησνα, 
ΖΟ]]οννοὰ ὅγύ. δηὰ Νυΐξ., 85 ἀϊὰ [,ὑπογ, ἴῃ 
τερατάϊις ἴῃ6 νοῦ 845 ἰῃίσγδηϑι να: τ ΣΟ" 
ἐαοῤ 9 γομ ἐμγπης ὥαυαγ,  γουϊάρά ἐῤαὶ ἐαεϑ 

ει: 8 

ΤΗΕ Α(ΟΤ5. 11Π1.11Ρ. [ν. 25---ἅ. 

τυεγε εὐγευεγζεαϊ λα  ἀεαγα ἐΐε τυογα,) ἐσεργέ- 
σοι ἀἕμι απα ολμ. 5 ΑΕ, τέῤοτε χα» 
παΐέορς ἔρον δον συομελίηρ ἐλε ἰσηρεξ "πῶ 
2ο δε ἀεαϊεά ὁγ ἐδεὲ παρε οὗ ες, αμαὶ ἐλαΐ 
ὁγ ἐδε τανιὲ εδτς οκεῖν τοῦ νεμσέ δὲ εἰεγπαδν 
αυεά, 13 ἐλεν εονινιαπα ἀξνε αμα ζολη 19 
2γεαεὰ πο πιογὲ ἐμ ἐλαΐ παρις, ααάτγς αἰδὸ 
ἐλγεαίοπίρς, 13 τυλέγεμῤῥον δε εἀμγεά εεα 
10 ῥγαγεῦ. 341 Αμά Ονά, ὃν νισυένιρ ἐλξ 
2ίαες τυλεέγέ ἐλεν τοεγε ἀτεερεόἑεα, ἐφ εα 
ἐλαὶ ἀξ ἀεαγα {λεῖν ῥγαγεγ. εομυβγυπέρς ἐλε 
εὐἀωγε τοί τΤἀε γὺ οΥ λε ἴοίν Οσλοσί, αμαὶ 
«“υἱὰ να ουε ἀπά «λα». 

Α Ὦ 48 τοῦ βρακα υπῖο πε ρεο- 
Ρἷα, τῆε ρῥγίββδιβ, ἀπά τε " ςδρ- δῶτ, 

τῖπ οὔ τῆς τεπιρὶε, ἀπά τε δαάάιςεδϑ, 
σδπια προη τΠεΠ|, 

2 Βείηρ; ρστίενεά τπδῖ τῆ Υ τλιρῃῖ 

Ο γομ ἐμγ: ἀαυαν ; ΜΥὩΪΓὮ πὶ ἢϊ θεὲ υπάἀετϑίοοά 
85 οηΐογοϊηρ οὐεάϊοηςο ἰο {ἢ6 Ἔχ δογίδίίοπ ἴῃ 
ν. τς. ΑΟ Δ. δρρεδῖβ ἴο δάπιξ οὗ θείη 
υηεγοϊοοά ἴῃ οἰ ΠΟΥ 5656. 

ΟΗΑΡ, ΙΝ. ΑΚΒΚΕΒΤ ΟΕ 51 ΡΕΤΕΙ ΑΝ 
51 ΪΟΗΝ. 

1. 4“: ἐδὲν “ῥαζε]ὴ Ἡ 116 ὉΔΟΥ͂ Ψ ΟΣ ἀ18- 
σουχδίης. ὙΠοῖς Γογά ̓ς. ἰοδομίηρ δα Ὀδεη 
᾿Ι40]6 ἴο 5: ΠΉ ΑΓ ἸηΠ ΘΥΤΌΡ(ΟΠ5, ἐσ. Κ. ὰκὸ ΧΧΟ , 

δῖ Ῥεῖοσ δά ἀγοϑοθὰ οὔδ ρογίίοη οὗ (Π6 τι} {1- - 
τυάο, ννἢ116 δὲ [ἢ ννᾶ5 βροδκιηρ ἴο οΟἴδεγϑ, 

ἐδὲὲ ῥγίεσ 9] ὙὝΒοβε οἡ ἴδε ϑροῖ, ἀἰϑοπαγρίηρ 
Κῃοῖγ ἀξ θ5 τη ἴἢ6 οὐδοῦ οὗ {ΠΕῚΓ σουγϑθ. ννΠοῸ 
μδὰ Ὀδθοη οἱῆήεϊαιίπς δὲ ἴπο βασγιῆος οὗ τῆ6 
πη} Βουγ. ὙΠΕΥ͂ πιᾶγ πᾶνε Εἰ: δβτοηϊοὰ ὈΥ͂ 
Ὀπ]|Θαττθὰ πῆθη ργδβϑυπληρ ἴο σοπλθ ἔογιναγὰ 88 
ΡΟΝ]. Ἰηδι Πιςίογϑ. 

ἐδὲ εαριίαίη ὁ δε ἱεριῤἰ}] [ῖῃὰ ἰοῦ. χχυ συ, 
{π6 εὐϊς } φξουεγπον ἐπὶ ἐδε ῥοιμε οὗ δὲ Ζοκο; 
1Π. 2 Μᾶδος. [ΠΠ. 4. χούεγποῦ 9 ἐδε Τεπρίε. 
Ηε ννᾶ5 ἴῃ σοπηπιδηά οὗ ἰῃδϊ οπο οὗ {πὸ ἐνγεηΐγ- 
ἔουγ Ὀδηάπ οὗ 1, ονιῖ65 νυν ὶοἢ Παρροποά ἴο θ6 
ου ἀυγ δἵ {πὸ {ἰπ|6 ; [οϑορῆυ5 ΧΧ. νἹ. 2. Ὗν.᾿ 
ν.ν. 4. ΤὨ5 ΟΠ ΟΥ πδὰ ἴΠ6 βιιρεΠηϊεηάεηςο 
οὗ ἴπ6 πἰρῆϊς νναΐςμοβϑ, ἰἤσθθο οὗ ννῃϊς ἢ νγ 
Κορ ὈΥ ρῥγίεδίβ, ἀπά ἱνγοπίγιομο Ὁ 1 ον ῖδβ. 
Ηξεηςε ἴΠ6 ιι86 οὗ [6 φυγαὶ, υΚ6 ΧΧΙΙ. 4, ς 2. 
Ης ἀουδί]εβα ἀρργεμοηάθα ἀδῆροῦ ἴο ἴδ6 
ΟὔΪ]ὶς ροᾶοθ. Α5 πο Οδηίΐο τα σῆΐ δηΐου ἴΠ6 
ἐπιρ]ε, ἰῈ 56ῈΠὶῚ8 βδίσδηξε πὶ ϑςοθ πᾶπιεβ 

8ἃ5 Οδίνιη, Οαδἰπιεῖ, Ηδπιπηοηά, Ῥϑάγϑθοη, πὰ 
ΜΙπιδη πιὰ ὃς αιοῖορα ἴπ ἔλνοιγ οὗ ὑπάεοτ- 
βίδπαϊηρ 8πη οἢῆςοῦ οὗ 6 Ἀοπιδῇῃ ψαστίβοῃ, τὮ 
ποῖ ἴπε σοπηηδηάδηϊ οὗ ἴδε ἑοτίγοθϑ Αηίοηΐδ. 
Γἰρμοοῖ, ννῇο δά δάἀοριεθα {15 νἱονν, δῆεγ- 
νναγάϑβ γϑοδ δά τ. ὙΠΕΙΘ οδη Ὀ6 πὸ γοδϑοι δῦ] 
ἀουῦι (Πδϊ ἃ [Θνν]δἢ ΟΠ σΘΓ, ἡδχί ἰῃ Ξδοογάοίδὶ 
ΤᾺΠΚ ἴο ἴπ6 ΗἸκἢ Ῥηεϑῖ, 15 ἰηϊοη δά. 

δαάδάμεεε.}] Νοῖ ἴῃ δὴγ ΟΠ[ς 4] σδραςῖτγ, 
Ὀυϊ ἱττιταϊοαὰ ὈνΥ (6 ἰδϑιϊ πο Ὀοτπθ ἴἰο (δ 
Ἀοϑυτγτοςίίοη οἵ [6515. ΗΕ Υ ἴο Ομ ΞΔῃ.- 
ΠῪ ςσᾶπιο δὲ [Πϊ5 Ἐπ|6 ἃ5 χουνε νυ ἔσοπιὶ (815 
βεςῖ, ἃ5 ἴῃ ἴπε Οὐϑρεῖ ᾿ἰϑίογυ ἘμηλὙ ἴο Οὐ 
Ιογὰ ννᾶ5 ϑδῆονγῃ ὈῪ ἴ6 Ῥμάγιθεοβ. Ὅδὲ 82ἀ- 



γν. 3--6.] 

τη6 ρεορΐε, δηἀ ργϑᾶςῃϑά τῆγουρῇ Ϊς6- 
8118 [6 τεβϑυγγαστίοη ἔγοηχ ἴῃς ἀσλά. 
ἦ Απά {πον ἰαϊά ἢαπά8 οἡ τἢδπη], 

δηὰ ρυῖ ἐῤέγι ἴῃ ΠοΪά ἀπο τπ6 ποχῖ 
ὯΔγ : ἔου ἴξ ννδ8 ποὺν δνθητιάα. 

4 Ἡονδθοῖς πηλᾶηγ οὐ τῆδπὶ ὙΠ ]Οἢ 
Πελιά τῆς ννογά δε]ϊονοά ; δηὰ τῆς 

ἄυςεεβδ, ὙΕΓΥ ΠυΠΊΘΓΟΙ5 ἃτηοηξς πε ὕρρεῦ 
οἶδλϑϑοβ, δ [Π15 ἰπ|θὸ, [οβορῆιϑ, ΧΥἹΠ. 1. 4, 
ὙΕΓΘ ΘΓΥ ΟΓΌΟΙ ἰπ ΓΠΟΙ͂Γ Ρυηἰϑῃπιθηῖβ, ΧΧ. ΥἹ]], 
Ι; ὙνΠογοᾶβ ἴῃ6 ῬΗδγθθο5 οσ οπαγδοϊογίζοα 
ΌΥ οἰεπηεηςΥ, ΧΙΙΠ. χ. 6. 
τρυτ τ λοι δ .1}] ὙΠῸ οτγρίηδὶ νοσγὰ ἱπὶ- 

ΡΙΪε5 “μδάεπέν, ΌΥ ϑυΓΡΓΊθ6. 

ἃ. χγίευε] ἘἈΔΙδοΣ, 15 ἀλη δη1. 
ἐδγουσό Χ“.}] Αἴογ {πὸ ὀχδπιρ]ο οὗ 6511. 

Ορ. σ: ὕοσ. χυ. 22. δῖ Ῥεῖογβ βρϑεςῇ ννᾶϑβ 
μεοαγά, ᾿ἴὲ ϑϑοπιβ, ἃ5 ΔΓ ἃ5 ἴΠπ. 13, ἂδπὰ ἤθη 
ΒοπΊ6 οὗ ἴ86 τθοσὲ μοϑίϊθ δὰ ζοπα ἴο ςοπὶ- 
Ρίδίη. 

8. ἐπ δοί4)] Ῥοτδδρβ ἰῃ ῥχιναΐϊθ ουπίοαγ. 
ΤὮε 5Ξαπιὸ νοχά, ν. 18, Π45 εο»ρῃρρίοῦ, ἐ. 6. ῥμόῤῥίε, 
ΡῬιεῆχεο. δοπὶθ βάν ἰουρῃὶ παῖ ἴῃ ἸΔπιθ 
ΤΔῃ ὙΠοπὶ ΠΟΥ δὰ Βοδὶθαὰ νγᾶβ ἱπιργιϑοηθὰ 
ἢ {πεπὶ, Μέῖβα 1Ὸ ΤΑΥ͂ Ρεγθδρ5 θὲ ῥγε- 
διιπηρίϊνο ἰῃ ἔδνοισ οὗ [ῃ15; συ. 7) δῃὰ 9 
Βαγάϊγ Ὀθαγ ὕροῃ ἰδ, 

ποὺ ευεπτ 6] ΤὨϊ6 τηυϑὲ ἢν Ὀδοη (Π6 
βοςοοπὰ οὗ ἴΠ6 Ἰδὲ ἐνθηΐηρβ, Εὐχοά. χίὶϊ. ό, 
Τηλτρίη, δηὰ 15 ποΐϊεά ἴο 5δῆονν ἰδὲ ἴῃ6 Α ροϑἕϊεβ 
σοητιηυδὰ {δος ἰδθουγα ἱβγουρῃουΐ ἴΠ6 ἀδγ. 
ΤἼΘ πιγαοὶθ νγᾶ5 ποῖ στουρῆΐ Ε}] {Π6 πἰπίῃ 
Βουγ, δῦουϊ 2 Ρ.πΔ0 δοπὶθ πᾶνε οδὶςυϊαιοα 
τῃδῖ ἴῃς ἱπιεγγιριοη ἔγοπι ἴῃ6 σδρίδίη οὗ 186 
Τεμιρὶα σἀπηοῖ δᾶνο Ὀθοη ΘΑ] ΟΣ [ὨΔη βόνθῃ ΟΣ 
εἰσμὶ ο εἰοεῖ, 

4. δὲ πιρηδοῦ οΓ τδε ριο"] Ἐχοϊβίνεϊυ οὗ 
ψοπΊΘη δηὰ οδιϊάγοη, ἃ5 ἰῃ Μαῖίϊ. χὶν. 21. 
ΤΠ6 ψοηθη ΠΊΔΥ πᾶν Ὀδξοη ἱπ [ΠΕΣ οννῃ 
βοραγαῖΐο οσουτγῖ οὗ ἴδε ΤοπιρΙο, οὐ αν τοϊυγηρά 
ἴο {πεῖς Ὠοπιθβ. Εοσ ἔυΓΠΟΓ δοσοβϑίοηβ 9566 
Υ. 14. ΝἼΟΙ, 7, ΔπΠὰ ΧΧΙ. 20. 

«υα4] ἈἘδίποσ, δὰ οοσϑ ἤο Ὅ6. Το 
βρθοςἢ οὗ 81 Ρεΐογ σοῃιΠθυϊοά, πιοῦε [ἤδη (Π6 
πλῖγαςΐθ, ἴο 1815 ἱπογθᾶϑδ. 

αδομὲ ἥυε ἐῤοισαπά}) ὍΤῊΐ5 45 Ὀδδη ὑπάοΓ- 
βἰοοὰ 85 ἰῃ6 ἀρῴγεγαΐς οἵ 4]] ννυῆο, ἀοννῃ ἴο 
(Πὶς5 {ἰπ|6, δὰ οπιγασθά ἴῃς Οοθρεῖ, ἱπεϊυάϊης 
{Π6 Ὠυπαγοά πὰ ἔνγεπίγ (1. 1.9), δηὰ πὸ ἴἤγοο 
τΒβουϑαπά (ἰϊ. 41). δϑοιηθ, ἔο ]οννης ΟΠ γγ5ο8- 
ἴοπὶ, οὐ {Π|5 ραβϑαρο, [ογοπΊε, οἡ [ϑδϊδὴ χὶ., 
δὰ Αὐυρυκίη, Ὑτᾶςῖ. 19 οἡ δὲ [ολπη, μᾶνα 
ςοηϑίἀογοά {παῖ ἱγγοβροςι νεῖ γ οὗ {Π656 ΠυΤΉΌΟΓΒ, 
{Πογο ννᾶβ8 ἃ ἔγεβῃ δοςεϑϑίοῃ οἵ ἔνο ἱπουβδηά. 
Τῆς οἤποδογ οἵ δὲ Ῥεοῖεγ᾽5 τοδο ϊηρ ννᾶ5 τὸ - 
τλοπθογοὰ διποηρ ἴῃς Ποδίῃεῃ, δηὰ, ἰη δοςογά- 
ΔΠῸ6 ἢ Ογιϑι᾽5 ννοτάς, Μαῖζ, χ, 2ς, ἱπὶ- 
Ῥυϊοὰ Ὀγ ἴδΒεπὶ ἴο πιδρίοδὶ ρονεῖβ. Αυκυπίίη, 
“ἐδ (Οἷν. εἱ,᾽ ΧΝῚ1. ς 3. 

ΤΗΕ ΑΚ(ὉΤ5. ΙΝ. ω 

Ὠυμδεῦ οὗ τς πιθη νν»8 δδουΐ ἔνε 
τπουβαηα. 

ς  Αμπά [τ ολπιε ἴο ρᾶ88 οἡ ἴῃς 
πιόγγονν, τῆδι [ἢ οῖγ σι] ογ8, ἀπά ε]άθγϑ. 
Δηα 5ογ 68, 

6 Απά Αππᾶϑβ ἴδε ΠΙρἢ ρῥγίαβϑῖ, δπά 
Οδίδρῃδβ, δῃά [οῇη, δηά ΑἸεχδᾶπάεσσ, 

ΟἿ ΡΕΤΕΚΒ ΤΕΒΤΙΜΟΝΥ ΒΕΕΟΚΕ ΤΗΕ 
Εν ΊΒη ἈΟΚΕΒΒ. 

δ. γωϊν ΤὨΐ5 δπυπιογαϊΐοη ἱπλρ}165 παῖ 
βρεσίαὶ ραϊῃβ ννεῦθὸ ἴκθη ἴο ἰῆδυγε ἃ ἢ] 
δἰϊοπάδηςο δὲ 1ἢ15 5ρ οὐ [Π6 ϑδῃῃοατγιπι. 
Ηἰξῖι Ῥησβίβ, ΕἸάθιβ, ἀπὰ ϑογῦεβ ΓΘ υ.50.8}}} 
παιηθά, 85 σοηῃϑιτυζηρ μα Οουποὶϊ, Ἐμοῦ ἢ 
ποῖ ἴῃ ΔΩΥ υπϊέοτπι οτήεσ. ΟΠίεῖ Ῥησϑίβ, 
δογῖθεβ, δηὰ ΕἸάοτβ, Μαῖϊ. χχνὶ. 1; Ομδιοῖ 
Ῥγίεβῖβ, ΕἸ άθιβ, δῃὰ ϑογίδεβ, Μαγὶς χῖν. ς 3, 
χνυ. χα; ΕἸάοτβ, ἀπά Ὁμιοῖ Ῥγθϑίβ, δῃὰ δεγιῦθϑ, 
[,μκο ἰχ. 22, χχὶϊ, 66. ἴῃ ἴἢ15 ραϑϑᾶξε 1ἴΐ 566Π15 
85 ἴξ Καεγε δὰ Ὀδδη ϑυϊβδιτυϊοά ἔοσ Οὐδέ 
Ῥνίϑε. Ορ. 1. χ7, πὰ 866 ἴπε ῃοΐβ οἡ 
Μδῖι. 1. 4. 

Οτόσννο]!, 1Π. 113, σοπ)]εσϊυγοά πα ἴΠΟΓα 
σγοῦο Ὀυνοηϊγ-ΟΌΓ τοργεβεπίδτϊνεβ οὗ οὰσῇ οὗ 
[Ππ686 οἰ45565, συλ Κρ ὉΡ ἴδ πυμηθοῦ βευθηῖγ- 
ἔννο [ἢ 4]}. 

Θ. “Ἴππας δὲ δὶ σϑ᾽ ῥγὶκ} Ο]]θὰ Απδπι5 
ὈΥ [οϑορῆυβ, ΧΝῚΠ. χὶυ Ὶ, ΧΧ. ΙΧ. τ. Ηδνίην 
μοιὰ ἴΠ6 οἶος εἰθνθῃ γεατβ, {1}} ἀοροβοά Ὁγ 
ΜΝαϊοτῖιι5 Οτγδίυϑ, ἴπὸ Κοπιδη Ῥτχοσιιγαΐου, Α. Ὁ. 
.23. 6 τοϊαϊπρὰ ἴπ6 σοηβάξηςο οὗ ἴῃ6 Ρθορίὶθδ, 
δηὰ ννᾶβ ἀδεπιοὰ ὈΥ ἴποπὶ ἡμγε ἀνυίπο ΗἸρἢ 
Ῥχγοοῖ, δι πουρὰ ἴδ6 δυϊμογγ οὗ Οδίδρἢδϑ, 
ἢΪ5. 50}}.-1η-ἰᾶνν, δίομθ ννᾶ5 γεσορι δοὰ ὈΥ ἴδ6 
ἈοπΊᾶπ5. Βοίῃ ἀγὲ πιθῃτιοηθὰ 45 ΗἸ ἢ Ῥυθβϑίβ 
δὶ ἴῃη6 Ὀοχίὶπηίης οὗ [Π6 πιἰπἰβγ οὗ ἴῃς Βαρίβε, 
υκὸ 11. 2; δπά, ἰπ δοσογάδπος ἢ [Θνν 158 
ξδο ες, ουῦ [ογὰ ννᾶ5 ἰεὰ ἀνα ἴο Αππᾶς βγεῖ, 
δηὰ ὈΥ πἰπὶ ϑεπὶ Ὀουπὰ ἴο (δίδρῆδϑ, [οῆη 
ΧΥΙ. 11, 24. Βεβίάἀε8 (δίαρῃδβ, ἔουυσ 5015, 
ΟΥ βδοηϑ-εϊη-ἶανν, οὗ Αππᾶβ αἱ ἀϊβῖογθης {1π|68 
μοϊὰ {πῸ οἶος οὗ Ηἰρῃ Ῥηοβιὶ, [Ὀδερῆι5, ΧΧ. 
ἶχ. σ. Νὸ ἔδσννογ. ἴμδη {ννοηϊγεεῖσῃς ΗἸΣἢ 
Ῥηεβίβ ἅτ δσπυπιεγαῖϊθά ἰη ἴῃς [Ὠϊτι γ «ἴῆγοο 
γεΆγβ Ὀεϊννεεῃ 37 ἀπά 70 Α. Ὁ. 866 [86 ποίθ 
Οἱ ΧΧΙΪ!. ς. 

οόπ, απά “ἰεχαπάφγ) Νοῦς ἰ5 Κπονῃ 
ΓΙ σογιδί πΥ οὗ οἴ πεσ. ὙΠῸ ἔοστηου ὯΔ5 Ὀδοῃ 
Ἰἀεπεϊοά, Ὀγ Ῥεάγβοη, 1ἱρμοοῖ, ἀηὰ Βίδοοσ, 
ἢ οσἤδπδαη Βεη Ζδοςλδὶ, οπο οὗ ἴΠ6 βενθη 
ξτοαὶ Ἀαθδῦδηβ, δήθ ννῆοβο ἀραῖῃ, δ ἴῃ ἅφὸ 
οὗ ἃ διιπάτοά δηὰ ἔννοπιν γοᾶῦβ, “"[Π6 ΡΊΟΓΥ 
οὗ νι ϑάοπι οϑαϑθᾶ " δοοογάϊηρ ἴο ἴπε 7.4]- 
τηυάϊσῖὶ5β. ΗἜς ννᾶ5 ργεϑιάθηϊ οἵ ἴθ ϑαῃπηῃθα! πὶ 
ἁἴοσ ϑἰπίθοη, δοὴ οὗ Οδπιδὶεὶ, ἂπὰ Ὀείης 
Πἰρἢ ἴῃ ἴῃ6 ἕάνουγ οἵ Τιΐι5, οὐϊδίηεα ἰἴ58 τὸ- 
Θϑἰ Δ] ἰϑηπιθης δὲ [δέος οὐ [ἀπιηῖΔ. ΤΕΥ 
γοᾶτβ Ὀεΐογε 86 [241]] οὐ εγιβαὶεπὶ ἢ6 δδὰ 
ἐχρουπάοα Ζεςδ. χὶ. 1 45 ἕογείο ηρ ἴῃς 
ἀεπιγυςτίοη οὗ ἴμε Τειηρῖ6. Οὔσάσνοῖῖ ἱπουρῆς 



Δηά 45 ΠΊΔΗΥ͂ ἃ8 ΜΈΓα οὗ τῆς Κηάγεὰ 
οὗ τπεὲ πιρῇ ργίεβδι, νγεῦβ ραῖῃεγεά ἴο- 
δεῖμεγ δὲ [ογυβα]επ,. 

7 Αμά ψβεπ τῆεν μά 8εῖ ἴπεπὶ 
ἰη τῆε πιάϑῖ, (πεν αϑκεά, ΒΥ ννμδῖ 
Ρονγαῦ, οὐ Ὁ ψγ»ῆδῖ πᾶπιθ, ἤδνθ γε 
ἄοπς τῇ ϊβ ἡ 

8 ΤΠ επ Ρεῖεγ, Π]1εἀ νι ἢ τῆς Ηο]γ 
ΟΠ οβῖ, 5Ξἱά υπῖο τῃεπὶ, Ὗε τυ]εῖβ οὗ 
τῆς ρεορὶε, δηά εἰάετβ οἔ [ϑ5γδεὶ, 

9 { ννὲ τὴιβΒ ἀλγ δὲ εχαπιηβᾶά οὗ 

Βὶπιὶ ῬΓΟΌΔΌΪΝ [πΠ6 βδαπης ἰοῦη ὑνμοβε ἰοπιῦ, 
ΠΟΑΓ ἴπδ δχίογηδὶ νν8}}] οὗ ἴΠθ6 οἰΐγ, ἰ5 τὸ - 
Ρεδίθαϊυ δ᾽ιάθὰ ἴο ΌῪ [οβορῆυ, " [. δ᾽ ν. 

ΑἸοχαηάοσγ ἢᾶ5 Ὀδθθη τποιρῆϊ ὈΥ Ῥοδγβοῃ, 
νοοῖ, Μιςοἤδο115, Κσοῦβ, Μδηρου, δδὲ Οτοϑ- 
ὙῸ| ἰο αν Ὀδεη ΑἸοχδηάθσ {Ὑϑι Δ Οἢι5, 
Ὁτγοίμοῦ οὗ Ρἢϊο ᾿πάκυ5, ννῆο Ὀρεοδηιο ΑΪ4- 
Ὀάτοὴ αἱ Αἰοχαπάσγια [οϑερῆυβ, ΧΝΤΙΙ. ὙΠ]. χ. 
Ης ἰ5 βαἱὰ ἴο ᾶνθ Θπιῦ6}} 56 πῖπὸ οὗ ἴΠ6 μαῖθϑβ 
οὗ {πηΠ6 Το πιρῖθ. [1 15 ποῖ θάϑυ ἴο υπάεγϑίδπὰ 
ἃ ὈΓίοβὶ οὐ [ογιυβαίοπι Πο]άϊηρ ἃ οἷν! ΟΠΓς αἱ 
ΑἸοχαπάτγια : δῃὰ ἃ σῃσγοποίοριοδὶ ἀι πσυ Υ ἢδ5 
Ὀδοη Τπουρδῖ ἴο Ὀ6 ἱπνοϊνοα ἴῃ [ἢ 5βίδίοπιθηΐ 
οὗἩἨ Ϊ[οϑορῆλιβ, ΧΙΧ. ν. σ, ἴπδξ ἢ6 ννᾶ5 δΔῃ οἱὰ 
ἔπιοπά οὗ ἴδ ΕἸρογοσ ΟἸδιυάϊ5, 

7. ἱπεδε »ά ἢ ὙΠ41 [ΠΟΥ ταὶρῃς Ὀ6 5θεη 
Ὁγ 41, [ὁπ νἱῖ]. 3; Μαῖξ, χίν. 6, πιδγξίῃ. 
1 Ἰρδιίοοις ποϊθα {παΐ πιοιηρεγβ οὗ 6 ϑὅδηΠ6- 
ἀγίτη σαὶ ἴῃ ἃ δϑῃλοῖγοϊο, ὍῊ]5 ννᾶ5 Δῃ ὀρροῖ- 
ζυπιΥ ἕογ δά άγεβδίηρ ἴῃ6 Ιρμοβδὲ δυϊῃογιτε5 
νηοῦ τῃ6 Αροϑβίϊε σουϊὰ δασγάϊγ ἤᾶνο ὁχ- 

οἀ Ῥοοῖϊοά. 
ἐδέὲν απἀε] ὙΠ ἴδηϑθε ᾿πΊρ] 165 (μαΐῖ [ἢ 15 

υσπίοη νν85 ρυϊ γορϑδίθα!γ. 
«υδαί ῥοιυεγ] ΒἘδῖμοΥ, τδδὺ κὶπὰ οὗ 

ῬΟΥΟΘΣ: ΙΝ Π6, ΟΥ τηλρῖςαὶ. [|ἢ ΕἸΠΟΓ σᾶ56 
ΠΟΥ παά πο βδποῖίοη ἔγοπι ἴῃ (οιης. ορ. 
Μᾷᾳἃῖι. χχὶ. 22. 
πῶη 6] ΟΡ. 1]. 6, 16. Ουγ [1,ογά 5 Νδηθ 

νγᾶ9 50 οηρίογοὰ ουϊδϑὰθ ἴῃς ςοἴγοὶε οὗ Ηἰ5 
Γο]οννοῦβ, Ματκ ἰχ. 38. ὙΠῸ [δνν5 υϑοὰ [Π6 
Πᾶτη6 οὗ ϑοϊογηοπ, [οβερῆι5, 111. 11. ς, οὗ {Π6 
Ῥαιγίδγοῆβ, οὗ Ἀδρῆδοὶ, δηὰ οἴμογ Αηρεῖὶβ, δπὰ 
οὗ ΑἸ Οοά. ὙΠὸ δαημοάγιη τπουβδϊ 
ἴΠδὶ τ τὴ Αροβί!θβ, 'ἴπ δηϑυνοῖηρ (6 αι165- 
τοη, ἁνοϊἀοὰ ἴδ6 Νάπια οὗ [655, ἴδ ννοι]ὰ 
Ἰοϑο ἰπῆποηος ΜΠ  [Π6 ρθορὶε; 1Γ {ΠΟῪ Δ᾽] ρθὰ 
τ1Πδὲ Νάιηθ, [ΠΘῪ πιῖρηϊ Ὀγίηρ {Ποιβοῖνος νν ἢ - 
ἴῃ 1ἢ6 γᾶῆρθ οἵ ἃ σῆαγρε οὗ Ὀϊϑρἤῃειηγ, βυ σῇ 45 
μδὰ Ὀδθοη πιδάθ Ὁγ ἴῃς |Θννῖϑῃ δυςῃογ 65 
δρδϊηβὶ {πεῖ Μαβίεσ. ὙΠῸ ννογάϑ οὗ δῖ Ρεΐοσ, 
1. 6, 16, τηυϑί ἢν Ὀθδη τορογίεα ἴο ἴδ 
Οουπςοὶ!. 866 Ὀοΐον,, συ. το δηὰ 12. 

ἄουε 105] ὙΠΟΥ σουὰ ποῖ Ὀπηρ {ποτη- 
βεῖνοβ ἴο ϑρεᾶῖϊκ οὗ 11 85 ἃ πηῖγδοὶα οὗ δϑδι!ηρ, 
του ἢ πο ηυδδίίοη οὗ ἴδ6 σα! γ οὗ ἴΠ6 οὐχ 
ν)85 τδὶϑθά. 

8. Μι(4 ὝΠΟ φαγί οῖρὶθ ἴπ {86 ΟΥ̓ ΠπΑ] 
ἐπι ρ]165 ἃ ἔγεβὰ βρεοῖδὶ {Πα ρϑὲ οὗ 86 Ηο]γ ϑδριπὶ 

ΤΗΕ Α(ΤἾ5. ΙΝ. [ν. 7--11. 

τῆς ροοὰ ἀεοὰ ἄοπε ἴο τῆε ἱπιρο- 
τεηῖ πιᾶῃ, ΟΥ̓ νγῃδῖ πιθᾶηβ ἢδ ἰ5 πηδάθ 
ψνῃο]α ; 

Ιο Βε ἴξ Κηονη υπἴο γου 41}, δπά 
ἴο ἃ]} τῆς ρεορ]ε οἵ [5γδε], τπδῖ ὉγῪ τῆς 
πᾶς οὗ εβϑὺ8 ΟἸγῖϑε οὗ Ναζδγεῖῃ, 
ψγΠοη] γε σγυς!ῇεά, ννποπὶ (σοά γαἰβεά 
ἔτοπι ἴδε ἀελά, εὐδηῃ ὉΥῪ Ἀϊπὶ ἀοιῇ 
115 πιᾶῃ 5ιαπά δῖε δαεΐίογε ΥὙ0Ὰ ἀρ ,ὰὶ τᾶ, 
νῇοΪθ. 2. 

Μαῖις 2-:. 
11 4715 15 ἴδο βἴοῃθς Ψψῃϊοἢ ννᾶβ 4:. 

ἴο Θῃδῦ]6 δὲ Ρεοΐοσ ἴο τηρεῖ [ἢ]5 οὐβὶβ, ἴῃ ἢ16]- 
τιθηΐξ οὗ (ἢ γϑι δ ργοπιῖϑο, Μαῖϊ. χ. 19, 2ο; 
Μαγκ χῖϊ σὰ; Πὺκο ΧΙ ΧΙ, 12. [ἢ ΨΟΓΘΘ 21 
δραίη [ἢϊ]5 βρεοίδὶ Ἰῃϑρ᾽ γαϊΐοη 15 ἱπάϊοδίϊθά [ἢ 
νἱ. 3, ς, ἴδε δάϊοοϊνο ὄχργεβϑοβ 8δηὴ δυϊἀϊης 
ἱπἤμοηςς οὗ ἴδ6 ΗΟΪγ δριίπί. 

Υε γωΐγ 7 Α [0]], ἀϊδιϊησί Δοκηον]οάρτηρηΐ, 
ἴῃ οὐὔδάϊεποο ἴο ΟΠ τι 5 σοϊηηδηά, οἵ ἴῃς 
αἰ ρην ἀπά δυϊμοῦγ οὗ ἴμοϑθα πο 5δῖ ἴπ 
Μοϑροϑ᾽ βϑϑδί. 

δῖ Ῥεΐοσ, ψῇο δά Ὀδθη ονογανγοὰ ὈΥ ἃ 
πιδι ἀ-ϑογνδηΐ, οουϊὰ πον ἕδος {π6ὸ Ὠρἢοσῖ 
Δα Πογ 165. 
9 1εγαο]] Νοὶῖ ἴῃ δὲ, Α, Β, δηὰ οπιίοαὰ 

Ὀγ 1,λοδηδηη, Τιβομεπάοτγί, ἀπὰ ΤΈΚΕ ]65. 

9. 734υ] ΑΨ. διᾶ5 ἑο]οννεὰ {πε Ψυ]καῖο. 
ΤῊῖ5 πλὶρϊ δοεπὶ ἴο Ἔχρύθθϑ 5ΌΓΡΟΓΙΘΟ [ΕἸ ΟΓΥ 
εϊσηθά. [1 5 πιογθ ΠΔΡΡΙΪΥ τεπάσγεὰ ἴῃ {δὲ 
Οεπονᾷ ΒΙΌΪε, ξογαρημερ ας «ὐθ. Α5 ηυοίοὰ 
ὈγΥ Ογρτγίδη, "δάν. [άἀφοϑβ, 11. τό, ξέεε, ποι 
ῥοίδίε ἐπέογ ΓΟ σΩ ΜΓ, 

ἐχαρηίρε)] ΑἸεχᾷὶ ἴειτῃ, Ῥαῦ ΠΡΟῚ ΟἿΣ 
ἔσ181. Ὁρ. χχνὶϊ!. 18, δηὰ 1ὐκΚὸ ΧΧΙ. Χ4. 

5οοά ἐεε Α παγδοῖθ οὗ μα! ης οου]ὰ ηοὶ 
ΤΟΔΘΟΠΔΟΌΪΥ Τοίογγοά ἴο δὴ εν} βριγιῖ, νγᾶβ5 
πο ἢϊ 5ιιδ]οςῖ ἔογ Ιόρᾷὶ] ἱπνοβι αϊίοη, πὰ οὐυρῇξ 
ποῖ ἴο πᾶν Ὀδοη νἱϑιιθὰ ἢ ᾿ππρϑοητηεπῖ, 
Ἐοπη. ΧΙ. 3. 

ῥέε ἐριροίεμὲ γα" 868 11]. 2. 

10. σώ: Οῤγμ ὙΠ πᾶῖῖς [ἐ5ὺ5 δίοπε 
μιδὰ Ὀδρη ιιϑοά, ἰϊ. 22 δηὰ ἰϊϊ. 12. ὍΤὨΙ5 15 1ἴῃ6 
βτβὶ ᾿πβίδποθ πὶ νος ἢ ἈΠΟῪ νεγῈ δοσυϑεά οἵ 
σγιςἔγιηρ [Π6 Μεββίδῃ. 

«δον! Οοά καϊεά ἤονε δὲ ἀρα  ΤῊΪ5 νγᾶ5 
ποῖ πιεῖ ΟΥ̓ ΔΗΥ τεΐεγεηςθ ἴο ἴῃς δἰ ερδίίοη 1μῖ 
ΗἰἸς ἀϊδεῖρίεβ βαὰ οἴοϊθῃ ἴῃε Ὀοὰυ ὉΥ πἰρδῖ, 
Μᾳίί. Χχυ. 12. 

ὁγ δὲ»!ι] ΑΟΝ. ἐοϊ]οννοὰ Ετάβπιυϑ, ρεγ Πωπε. 
Τῆς Νυϊκγαῖο, 1655 σούγοςῖγ, π πος, ἐπ ἐδὰ 
ΜΝδρις. 

“ἰα"4] Ἐταρδλίϊς, 85 ἰῇ υ. 14. Ηες πδὰ 
ποῖ βἰοοά ρτγενϊουϑὶυ ἔγοπι ἴῃ6 ἀδγ οὗ ἢὨϊ5 ὈΪΠΙΉ. 

11, ΤΡὶς ἐς ἐδὸ τἱοπ6}] Ῥϑ. σχυν!!, 22 Ββδὰ 
Ὀδοη δρρ θὰ ἴῃ {πὸ τηᾶπποῦ ὈὉΥ Οἢγιϑὶ Η!]πλ- 
56}, δῖοσ 186 ραγδῦϊο οὗ ἴῃς ΝΜ ͵ ιςοΚοα Ηυβθαηά- 
ἴάθη, Μαῖί. χχὶ. 42. δῖ Ῥεῖοσ. ννὰβ Ἰοηὰ οὗ 
Τεϊοιτίπρ ἴο 186 οσοπάυςϊ δηὰ ᾿δηριᾶρο οὗ ἢ]5 
1μογὰ ; ορ. χὶ. τό; χ Ρεῖ. ἱϊ. 4--.-8, 21--λδ ὲ 



ν. 12- 17. 

8εῖ δῖ πουρῃς οὗ γου δυ}} ἀδγ8. ψν ῃὶς ἢ 
18 θεσοτηθ ἴῃ δεδά οὗ τῆς σογησσ. 

.2 Νεῖθογ ἰ8 τπεῖα ϑβαϊνδίίοη ἴῃ 
ΔΠΥ Οἵδογ: ἔογ ἴπεγα 18 ποῃς οἵδμεγ 
ΠᾶπγῈ ππάςθγ μδάνεη ρίνοη δπιοηρ πΠΊεῆ, 
ἘΠΕ νγῈ πλιδὶ δα βανθά. 

12  Νον ψἤῆεῃ {ΠΟΥ 840») ἴδε 
Ὀο]άπεβ8 οἵ Ρεῖεγ δηά [οῆπ, δηά ρεγ- 
οεἰνεά τῆι {ΠΕῪ ννεγα υπῃ]θαγηεά δηά 
Ἰρπογδηῖ πιθη, παν πιᾶγνε] δά ; δηά 
ΠΟΥ ἴοοῖς Κπονϊεάρε οὗ ἴδηι, τῆδῖ 
ἴον μά ὕεθεη ν ἢ [6508. 

14 Αῃά Ῥεδοϊάϊηρ τῃ6 πιᾶη νυ ἢ 

4 Ῥεῖ. ἴ, Χ4:: δηά ἴο δπείοεπί ργορδμθοίεϑ, ἃ8 
ΔΙΓΟΔΑΥῪ ἴῃ 11. τό, Ὡς ; 2 Ροῖ, 1. 19--- 21. 

7οιμ δι άεγ] ὝΠΟ 15 ΠΊΟΓΕ ϑονογ Υ ΒΕΓ 
ἴμδη ἴῃ ἴπ6 βρθοςἢ ἴο {π6 ρϑορῖο, ἰϊ}. 17. 

δὲ ῥδεαά ς᾽ δε εογηογ] ὙΠῸ6 ἴορ 5ἔοῃθ 
δῖ δῇ δηρὶθ οὗ ἴπὸ Ὀυϊ]άϊης, οὗ σγεδῖ ννεῖρῃῖ 
δηά ἱπιρογίδηςο ἰῃ {ποῖγ σοοῖβ, 0} οὗἨὨ 50] 4 
ἢλί βἰοπέβ, ἴο δάηγιὶ οὗ Ὀείηρ ννδϊκαὰ ὕροη. 
ΕΟ γίϑί, 45 ἴῃς (ογηοσοδίοηθ, υπἰϊοὰ [ὸνν5 δπὰ 
Οεητ 65, 85 Ης υπϊοὰ ἴπΠ6 ἔνο Ναῖίυγοβ, (ἢ 6 
Οοάπορδά δηὰ ἴῃ Μαηῃποοά, Ηἰβ ονσῇ πᾶπὶα 
τηυϑί πᾶν ΠοΙρεὰ ἴο οπάθαν [ἢ15 Ῥϑαὶπὴ ἴἰο [86 
ΑΡοϑίϊο 5 πλὶπά. Ὅρ. σ Ρεῖ. 1). 4) 7. 

12. ταἱυαι!οη] ὙΠῸ Δὲ νγογὰ ἴῃ [ἢ 5 νϑῦβθ 
θείην ἴΠ6 54π|6ὸ (ῃδΐ 15 γεπάγοα »ισάς «υδοίς ἴῃ 
“. 9, [45 ἱπἀυςοα 5δοῖηθ, σ.5. ΝΏΌΥ δηὰ 
Μίςομ46115, ἴο τα {Π15 ἴο [86 τηϊγασαΐοι!5 σἰιγο. 
{τ ποοά ποῖ Ὀδ δ᾽ϑβοϊυϊεὶν τεϑίγιςϊθα ἴο ἰἴ5 
μι ρ ἢ οϑί 5θη86, βρί τι] ννε]} θείης πλιιϑὲ βΓΟΙῪ 
6 σοῃϑδιἀογοά 45 ἱποϊάθὰ. δὲ Ῥείεσ τηδὰθ πὸ 
τοίδγοηςο ἴο ἴΠ6 πηγάς οι οἰΓῈ δέου υ. 1ο. 

ποῆφ οὐδεν παρε} ΔΝ Ὠοενοσ 15 βανθὰ [5 κανθὰ 
ἴὴ σοηϑίἀδγδίίοῃ οὐ (γι ϑ 5 χιουογίουι5 Ογοβ5 
δηὰ Ῥαβοίοη. Ορ. Ατίοϊο Χχν 1. ὙΠ ννογάβ 
ἄο ποῖ ἱπιρὶ]γ ἴπ6 σοπάσπιπδίίοη οὗ ἴῇοϑο ννῆο 
Ἰινοά Ὀρέογο ἴπΠ6 [ποδγηδίίοη, οἵ οὗ ἴῃοϑο νῇο 
πόνον πελγὰ οὔ ἴη6 Αἰοπεπιθηΐ. 
αΟΗ "π2η] Μδῃκιπα δῖ ἰάγρε, ποῖ ἰϑγαεὶ 

ΟὨΪγ. 

ΤῊΣ ΤῸ ΑΡΟΒΤΙΕΒ ΤΗΚΕΑΤΕΝΕΡ. 

138. δοίάπε:. Ἐτεεάοπι οὗ βρθοςῇ. 
Ῥείεν απά Ψοδῥηῇ Ορ. 11]. σ, υἱἹῇ. 14. 
}εγεεϊκα Ἀδίδοῦ, δά δβοοσίδιποά. ΤὮς 

ἴοπϑθ ἰῃ ἴῃ6 ΟΥρίπαὶ ἱπΊρ]165 σοπὶα Ῥγονίουβϑ 
Κπονϊοάξο οὗ ἴΠ6 ἕδεῖ. ὙΠΕῪ ἀϊά ποῖ ἱπέεσ ἴἴ 
ἔτοπι ἴπ6 ἀρρεάγαηοθ οὗ ἴῇε Αροϑίϊεβι ὍἘ6 
βϑᾶτη6 ψοΙὰ 5 στοηάεγοαά 85 δεσθ, ἰῇ Χ. 24; 
Ὀεϊίεγ ἴῃ χχνυ. 25, 1 3 ουπά. 

. ἐσπογωμ ΑὙΘΙΓΥ͂ ὈΠΠΔΡΡΥ [Γγαπϑβἰαἰίοη. 
Τγπάλὶο δηὰ Ογδηπιεῦ σᾶνο ἠαγηιοη ; Θχυϊναϊοης 
ἴο ννῃϊςἢ Βεπείογ, "Οπ Ετοο ΤΙ ΒιηΚΙπρ,᾿ 1. Ρ. 8ο, 
ἐϊεγαις. “Ὧδ 584π|6 ψοσγὰ 15 δρρ] θὰ ἴο Ὠϊπι- 
86} Ὁγ 81 Ραιυΐ, 2 ον. χὶ. ό, ""γμάξ ἴῃ βρϑεςἢ.Ἶ 
ΤΟΥ ψνοῖο ἀσδιτυϊς οὐ ἈδΌΡΙΠΙΟΔ] ἰοαστίηρ, 
ἃπάὰ ννοσὸ ποὶ δοκπον)οάροα ὈΥ ἴῃς δυΐμοῦ- 
[65 45 Ῥγοξεββίοῃδὶ, οςἹΔ] ἰῃϑίγυςίοτβ οὗ ἴῃ6 

ΤΗΕ ΑΟΤΟ5. ΙΝ. 

νγᾶ8 Πελ]εἀ βιδπαϊηρ τ ΤΠ δ6πὶ, ΓΠΕΥ͂ 
σου] 84Υ ποιϊμίηρ δραϊηϑῖ ἴζ. 

Ις Βυῖ ἤδη {πε μδά ςοπιηηδηά- 
εὐ τἢεπὶ ἴο ρὸ δϑιάα ουἵ οἵ τἢς 
σουης!}], ἘΠΕΥ σοπέογγεά διηοηρ ΤΠ6η1- 
86 Ϊνεϑ, 

16 ϑαγίπρ, μας 5}}2}} ννεὲ ἀο ἴο 
{πε86 πγδη ἡ ἔογ ἰῃδι ἱπάβεὰ ἃ ποϊδθ]ς 
τηϊγᾶοὶα μαῖῃ Ὀδοη ἀοης ὈΥ τἢδπὶ 29 
τηδηϊίεϑι ἴο 1} τῃεπὶ τπδῖ ἀννε]]} ἰῃ [6- 
Γι δά ]6Πι; ἈΠ ννε σδηποῖ ἀθηγ 121. 

17 Βυῖ τἢδῖ ἰτ βργεδά πὸ ἤιγθεΓ 
διοηρ ἴῃ6 ρξορὶβθ, ἰδεῖ 18 5[ΓΑΥ 

Ροορίθ. Ὅρ. Τοδη υἱῖ. τς, 49. ὙΠΟ 5. ΠΟ 
ὙνΑΓΓΔΐ ΠΕΙῸ ῸΓ 84η ὉΠη]θαγηθαὰ σαί γυ : ἴΠ6 
ΑΡροβίϊεβ μβαὰ Ὀθεη ἰδυρηῖ ὈΥ ἐπεὶγ Ὠινίπα 
Μαβίοσ, ἀαπὰ νεσὲ ὑπάοσ ἴῃ6 συϊάδηςο οὗ ἴπΠῸ 
ΗοΪὶγ Ομδοβί. 

Ἰοοξ ἐποαυϊεάσε 907. τϑοοβπῖδϑᾶ ὕμθ πὶ 83 
μανὶης Ὀδθη δθοηρ Ηἰ5 [ΟἹ] οννεῦβ. ὙΠΕΙΓ 
δϑιοπιϑῃιηθηΐ ορεγαϊθα ἴο {Π6 το πἜβῃϊης οὗ {ποτ 
ΤΩΘΠΊΟΓΙε5. εν δὴ συ] 5 ἢδα γτοροδίθ αἀἰγ ρθεη 
Ργοβοηΐ δἱ ἴδε τοαςῃϊης οὗ ΟΠ γϑῖ, ἀπά δῖ Ϊοῃη 
ὙὙᾺ5 ῬΘΙΒΟΠΑΙΪΥ Κπονῃ ἴο ἴδ Ηἰρῃ Ῥηαβῖ, 
]οδη χυῇ!. ας. 

14. «Ἰαπάϊην] Νὸ ἸΟΏΖΟΣ ἃ [16] ρ]655 ΓΙ ΡΡΪ6, 
17 ποῖ δρργοπεπάδὰ δἱοηρ νὰ 1ῃ6 ΑΡροβί[65, 
΄. 3, ἴῆεο ϑαπῃοάγιπι Ὀεπρ δὴ ορεη Οὐοιιτγῖ, 
᾿ΐβ ᾿γόϑθῆοθ ΠΊΔΥ πᾶν ὈδοΠ Δῃ ΘΧργεβδϑίοη οὗ 
ἢἰ5 1ῇ δηθὰ {πδηκίυϊηοβθ, οσ μ6 ΠιΔΥ Πᾶνδ 
Ὀδοη ϑυπιηλοποὰ (ὉΓ δχαπιληδίίοη. ΒΔΓ 
ΒίΓΔΉΡΟΙΥ τοραγάρα 1ἢ15 οἰγουπιδίαποθ 85 τη θ- 
ἴηξς ἴ6 ψνΠο]6 παγγαῖνα βυϑρὶ οἴου. 

15. ἐῤεν εοηϊεγγεά αριοηρ ἐδέησε υε:} ϑΟΠῚΘ 
οὗ ἴῃ6 ΠΊΔΩΥ Ρῥγιεβῖβ, Υἱ. 7) ΠΊΑΥ ἤπᾶνθ ςΟΠῚ- 
τηυηϊοδίοά ἴο 51 [ὰ}κ6 ναὶ ραϑϑοὰ ἀυπηρ [Π6 
Ἔχοϊυβίοη οὗ ἴδε ἵἴνγο Αροϑβί]θϑβ. 

16. »οἱαὐϊ} Ἐεΐοσα Α. Ψ. »ιαπύ. ΤΙ 
ἘἈΠοΙπι5, ποίογίοια. Νοῖ ΟἿ πιληιίεσι, Ὀὰῖ 
Δ) ονοὰ ἴο ὈῈ 580θ. Ἴῆε πουτ οὗ ἴῃ ἀδγ, (6 
Ρἶδοθ, ἴῃς ποίοσγιειΥ οὗ {86 ἴάπιε πηᾶπ, ἴῆ6 1η- 
δἰδηίδηθοιιϑηθβα δηά ςοπηρ οίθηθϑϑ οὗ ἢϊ5 συΓο, 
4}1 σοπιθϊποά ἴο ἀγᾶνν ἀπά δχ ριθ]ς δἰζεηίοη. 
Ό». ἱἱ. ». ᾿ 

αὐ εαπηοὶ εν 4] ὍΤῊ]5 ϑθθπὶ ἴο ἸΠΊΡΙΪΥ͂ 
[παῖ {πὲ γ ννουϊὰ πᾶν βιιρργεβϑδοὰ ἴῃς ον άθηςα 
ἱ ἸΟῪ οου]ά. ὙὝΒοῖγ Ὠοατῖβ ννοῦὲ δαγάθποα ὈΥ͂ 
τδοῖγ τερθαϊοα σοὐθοϊίοη οὗἩ ἴΠ6 πλίγδοΐθϑ οὗ ΟἿΓ 
Ιοτγά, ονοη οὗ (ἢδ πηοϑῖ βιρῃδὶ; Ιοῆη χὶ. 47, 
ΧΙΙ. το. Βδιίῃ ἰ5 ποῖ προ Θαυϊναϊοηῖ ἴο 
ἰητο!]εσίυ] ᾿πϑιρ μέ, οὐ σοην!οϊίοθ. [1 ΓΟ] ΪΓΟ5 
{πὸ ςο-οροτγαίίοῃ οὗ ἴπ6 νν}}} δπὰ 186 ἤραγῖ. [ἢ 
(ἢϊ5 ςα86ὸ ἴῃς ργοοῦ ννὰ5 ἀεπχοηβίγαξϊινο ; Ὀὰξ 
ΠΟΥ ννου]ὰ ποῖ Ὀεϊενα. 

17. ἐξ “ῤγεα4)] δε. Ὀεγοπὰ [ετγιιβαίεπι, 
(Πτουρδουΐϊ ννῃϊςἢ τὲ πλιιϑὲ ἤᾶνο Ὀθθη ΕἸΠΕ 
Κπονῃ αἰγοδάγ. ὙὍὙθθὸ εχίθηβδίοη οἵ 50ς 
Κπον]εάρο, ψ ἢ ἢ σουϊὰ ποῖ 2411] ἴο σοηῆγπι 
(86 τορολπρς οὗ ἴα Αροβίϊεβ σοποογῃίης ἴΠ6 
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τιγεδίθη ἴῃ 6πὶ, [δῖ ΓΠΕΥ Βρεακ ἢεποο- 
ἰοτίἢ ἴο πο πιᾶῃ ἴῃ ἴἢ]5 ΠᾶΠ16. 
ὃ Απά {πεν ςΔ]]εἀ τἢεπὶ, ἀπά σςοπι- 

τιλπάεά τμεπὶ ποῖ ἴο δρεακ δὲ ἃ]} ποὺ 
τος ἴῃ τῆς πᾶπις οὗ 6ϑ5ιι5. 

Ι9 Βυῖ Ρεῖεγ δηὰ Ϊοῆπ δηπϑιχψεγεά 
Πα 8414 υπῖο ἴδεηι, ὙΥΠεῖδογ ἴτ θὲ 
τρῃς ἴῃ [Πα εἰρῆς οὔ (σοὰ ἴο ἢεδᾶγκ- 
δῇ ὑπἴο γοὺ πιο ἴπλπ ἀητὸ (σά, 
)υάρε γε. 

20 ογ νγὲ σδηποῖ διιῖ βρεᾶκ ἴδε 
τΠηρ5 ἢ] ἢ νγα ἤᾶνα βεεη δηά ἢδαγά. 

21 ὅο Ψψνῆῇεπ τἋἢδῪ δαά ἔωτγιίδεῦ 
τἢγεδίεηθα τἤεπι, ΤΠαΥ ᾿ἰεῖ τἤεπὶ ΡΟ, 
πηάϊπρ' ποι ΐηρ ον ΤΠΕΥ πυρῆς ρυ- 
ΠΙϑἢ τῃεπὶ, θεσδιιβε οὗ τε ρεορίε : ἔογ 

Ἀδουττεςίίοη οὗ Ομηδί, 15 βϑρόκθη οὗ 45 ἴῃ 
Βργοδά οὗ ἃ οσοπίδριουβ ἀἰϑθᾶϑθ στϊρῆϊ ἢδνα 
Ὀεεη. Οὔ. 2 Τίπι. 11. Σ7. 

σγα ἢ} [Λογα γ, «υἱὲ ἐῤγεαίϊεπίπρ, ἴῃ ἃς 5 
οογήδηος ψιῇ [μὲ Ηδοῦτονν ἰάϊοιη, 6... ΓὺΚ6 
ΧΧΙΟΙς. ὙὍΠὸ Μοχγὰ [5 ποῖ ἴῃ δὲ, Α, Β, Ὁ. 

ἐῤί, παριο] ὨΪὰ (ΠΟΥ ϑαηἰκ ἔγοπι υἰογΠς 
1, οὐ ἀϊϑάδίη ἴο υ56 ἰὴ 

18. ποῖ 1ο «ῥεαὰλ] ὍΠΟΥ ψουἹὰ ἕλη ἢᾶνο 
ζοτυιάάξδη σο]]οαυΐδὶ 85 νγῈ}] 85 ρι Ὁ} }ς ἰοδοβίηρ. 

ΤΉΕΙΚ ἈΕΡΙΥ, ΑΝῸ ΠΙ5ΜΙ55Α1,. 

19. είν απά .οῤη] ὌΠ Ηοὶγ Ομβοθϑί 
δυρφοκιοὰ {ΠῸ 54Π|6 Δῆϑννεγ ἴο ὈοΙΏ. 

ἤῥείδεν ὁ δὲ γίσῥ Ορ. ν. 29. Τῇὸ 
ΑΡροϑίϊεβ ννεῦε ἴῃ ἃ ἀϊθηγπαᾶ. Ὅδδ δι ςΠου [65 
Ὑ6ΓΟ Θη]ΟΙ ΠΡ 5:||Ἐποὸ; {περ Μαϑῖεσ μδὰ 
ςοπηπιδηάεα {Π6πὶ ἴο ἰθδςἢ. 

2Ο. «ὑ6] ΤὨΪΒ ργοποιη ἰ5 βίγοη ΡΥ 6Π|- 
ῬΒδῖς ἢ «ὐε, ννδίενεσ γου {πίηκ βί ἴο ἀο. 

“τη απά ῥεαγά] ΤὨγουρῆοιξς (ἢς [ἢΓδδ 
γεδῖβ οὐ (γι 'ὶβ πα ηϑῖσγ. Ορ. σ Ϊομῃ 1. 
ι---. ὙΠΕΥ Παὰ 5δεη Ηἰ5 πηίγδοϊθϑ, 5 δ γίηρ 5, 
ἀραίἢ, δηὰ τεβυγγθοίίΊοη. ὙΠΕΥ πδὰ ποραγάὰ ΗῚ5 
ἐχροβίοη οὗ {86 [ϑνῪ απὰ ἴῃ6 Ῥγορῃμοίβ, δῃηὰ 
Η!ς ἀοεϊαγαϊΐομβ σοποοσπηρ Η!5 Κιηράοπι. 

21. Μμιγιδεγ) [τ δαάϊξοη ἴο (δε ἱπῃϊ δ οη 
ἴῃ υ. 18. 

ἰοΐ {δορι 950] ΤὨϊ5 ννὰ5 ηοΐ δοαυ(4]. ΤΠΟΥ 
σου]ὰ αἱ δΔῃῪ {ἰπ|6 ἤᾶνθ Ὀδθη τεοδ]]οὰ πὰ γὸ- 
οχαπηϊηοϑά. 
πάϊης ποὶδίης)] ὍΠΟΥ δὰ πο ονϊἄθποθ οἡ 

ψΜ Ὡς ἢ ΠΟΥ ςουἹὰ ρῥτγοςεοά  δηὰ ἴπογ σου]ὰ 
ποῖ ἀδνίϑθ ΔΠΥ Ρυπηϑησηθης ΠΟ ννουἱά ἠοῖ 
δανο ὀχαθρογδίθα ἴδε ρθορὶδ. 

4. αὐους γι») Ηἰϊ5 ἂρὸ ἰπϑυγοά ἢ15 σᾶϑ6 
Ὀοΐπς ξοπογα! ν Κποόννῃ, δηὰ στρδάθ ἰμ6 ταϊγᾶςὶο 
[16 πιοσγὸ σεηδυκδ ]θ. 

43. οτὺη ε0;Ρ4})]) Τὸ (δθ τεϑὲ οὗ [86 
ἈΡροβίϊεβ: 41} ψο ννεῦεὲ ργέϑεηξ βρᾶκε ἴδ 

ΤΗΕ Α(Τ5. ΙΝ. [ν. 18---25. 

811 χιεηὶ φ]ογιποὰ Οοά ἔογ τῆδλὲ ψῇϊςῆ 
ννᾶ58 ἀοπα. 

22 ἔογ τῆς πΊλῃ ννᾶ8 ἄῦονε [ΟἹ ῪΥ 
ολΓ8 οἷά, οὐ ννῇῆοπι ἴἢ]8 πλίγαοὶς οὗ 
ΘΔ] Ιηρ; ννὰ8 βῃδννεά. 
23 ἴ Απά δείηρ ἰεῖ ρο, {πεν ννεηῖ 

ἴο τΠαΙΓ οὐ ΠΟΙΠΊΡΔΠΥ. ἀπά τγερογῖεά 
4}1 τῆαλι τῆς ςἢίεΐ ρῥγιεβῖβ δηά εἱάεγβ 
ἢλά 58δ᾽΄ ἃ ιῆῖο τπεπι. 

24 Απά ψῆδη τπεγ ἢ εαγά τῆδῖ, 
{πεν πὰ ἃρ τῆεῖγ νοῖςα ἴο (σά 
νυ οἠς δοςογά, δηά 5414. [,ογά, τθοὰ 
αγί (ὡοά, ψῆϊοῖ Παβῖ πηλάς ἤδάνεη, 
δΔηά ελγῖῃ, δηά τῆς 868. δπά 4]] τῆλε 
ἴῃ ἴδηι 15: 

2ς ὟΝ ὈΥ δα πηοιῖῃ οὗ (ὮῪ 5εγ- 

ννογὰ οὗ Οοά, σ΄. 21, δῃὰ ἃ πὸ ἰ5 ἀγανγῃ Ὀ6- 
ἔνϑοη ἴδοπὶ δηα Ὀο᾽ονοῦβ ΒΈΠΟγΑΪΥ, Ὁ. 32. 

ἐῤε εὐἰφῦ 9γί.} ὍΠ15. ρίυγαὶ οσσυγβ ἴῃ 
Μαίϊ. ἱ. 4, δηὰ δραδῖῃ, Ὀεΐονν, ν. 24. Το Βολάς 
οὗ ἔθ σουγϑθβ, διθοηρ Ποπὶ {πε ΗἸΡ Ῥυγιοϑῖ 
ννουϊὰ 6 ἱπεϊυάοα. Τρ οοϊ υὑπάογϑϊοοά 
ποί {Π6 ἱννεηιγ-ἴοιΓ σἢΙοίβ οὗ {πὸ σου γϑοϑ ΟἾΪΥ, 
Ὀυΐϊ {Π6 Βολάβ οὗ (ἢ6 ξἈπ}}} 165 ἴῃ θᾶςἢ σουγβο 
41ς“οθ. [ἴῃ πὸ ἰδῖε ρογιοάβ οὗ ϑνν ϑὴ ἢ βίου 
ἱγγορυ ἀγ δηὰ Ἴογπιρίίοη πῦρ] θὰ τΠ6 
ὨυΠΊΌοΓ5 οὐ ἴἤοδο ψῆο δὰ ποὰ ἴδ οΠοο ἔοσ 
ἃ ἸΟΠΡΕΓ ΟΥ̓ 5Ποσγίογ {ἰπ|Θ. οϑερῆιυ5, χὺν 11}. Σ᾿ 
δ66 {[Π6 ποΐθ οη Μαῖίϊζ. χχν!!. 1. 

ῬΕΚΑΥΕΞΚ ΑΕΤΕΚ ΤΉΕΙΚ ΒΕΤΌΚΝ ΤῸ ἘΠΕΙΚ 
ΟὟΝ ΟΟΜΡΑΝΥ, 

84. «υἱὲ οπἊ σεεογ}] ΜΝ ΘΔ τεραγάθά 
(15 45 ργονίηρ ἴπαὶ [86 ὈΓΑΥΘΓ (ΠΟῪ υϑοά νυᾶϑ8 
ἃ Ρῥτγεσοιηροθεά 9εΐ ἔογπὶ ; ἂδπὰ Μέενυεσγ {πἰηκ8 
{παῖ δηγιπίπρ ϑῃογί οὗ 1ἢ}}5 15 δὲ νδγίδηςθ τ ἢ 
{Π6 οἶθαγ ἴοχί. Τα βεσοπὰ Ρϑδὶπὶ 15 γορεδίθαϊῃ 
Δρρ δά ἰο Ομγισὲ. ΟΡ. χὶϑ. 323; ΗςΌ. ἱ. ς, ν. 
ςὶ ον, 11. γ6, 27, Χἰϊ. ς, ΧΙΧΟΣς. 

1ογ4] Νοῖ Κύριε, ϑεδουαό, Ὀυϊ Δέσποτα, 
Δοπαὶ. [τὰ 1Π6ῚΓ ργάγοῦ, 1. 24, {ΠΕΥ Πδὰ ἀννεὶξ 
οὐ Οοάδι. Κηον]οάρε οὗ τηθη 5 οαγίϑ ; ἤδΙῸ 
ΛΠΟΥ ἴὐτη ἴο Ηἰ5 οτελῖῖνα ροόονοῦ; ἃ ΥὙΕΤΥ͂ 
5οϊθπῃ ἔογτῃ, οὗ ἱηνοοσδίίοη, Νεῆ. ἰχ. 6 ; Τεγ. 
ΧΧΧΙΪ. 1). ΤΠ15 νοῦβα, ἴῃ ςοπ͵ιποῖίίοη ἢ 
τ. 27, [ογοϑίδ! θὰ ἴῃ ΟΠυγοδ᾽ 5 σοηάοπηηδίίοη 
οὗ Μᾳγείοη δηὰ Ν᾽ ἱθπίπι5, νἢο ἀϊπιηρυ ϑηρα 
Ὀεΐννοοη Οοὰ {Π6 Εαδίδοσ οἵ Οσῃγϑῖ, δηὰ σοὰ 
186 Οτγεδίογ οὗ {πὸ [πίνογϑο. 

ἐδοωμ αγὲ Οο4] οι αγῇὸ Ηδ ἐδαὶ πιαάε, 
ἐξ, Α, Β. 

46. ἐδν “εγυαπι|} ὅ6ε δῦουσ, ᾿1). 14. Ὀανιὰ 
5 50 ἀεοιρηδίθα ἴῃ [86 {π|6 οἵ 55. χυὶἹ. δηὰ 
χχχυῖ., 5. Ἰχχυν . 7γο, Ιχχχῖχ. 3,10; δηά [0Κ6 
ἱ. όφ. Τα τεδλάϊηρ οὗ {Π|5 νεῦϑὲ ἰ5 ἰῇ ἃ ΨΈΕΓΥ 
ςοπῆἢιβοὰ 8[δἴθ, ποδὶ ρ ἀρράγθηῖγ [δὲ ἵπέῖδ 
15 τὰς ἢ δυϊμογγ ἴον δά αϊπξ ἴο Α.Ο Ν., ἢ 7δο, ὁ 
ἐδε »"οιδδ 9 οὗγ “αΐδεν, Βαυϊά, Τὸν “εγ υαπί, 



ΦΡεΑΙ 4... 

ν. 26---41.]} 

νληῖ ᾿υανὶ ἀ Πιαβὲ 84], ΝΥ ἀϊά {πε 
Βελίῃδη γαρε, πὰ [Πς ρεορίς ἱπιαρῖπα 
νδὶπ τὨϊηρϑὶ 

26 Τε Κίηρβ οἵ ἔπε δλγ 8τοοά 
υΡ, 4πά τῆς ΠΡΆ νγεγα ραῖμογοά ἴο- 
εἴθ ογ ἀραϊηβῖ τῆς 1, ογά, δηά δραϊηβί 
ἕο ΟμπΚ:.. 

27 ον οἵ ἃ τυ ἀρδίπϑε (ὮΥ 
ΠΟΙ ΤοὨ]4 6808, ψψῆοπι που ἢιαϑῖ 
δηοϊητοά, Ὀοἢ Ηετγοά, δηὰ οηείιϑ8 
ΡΙ τα, ἢ τῆς ΟεηΈ 65. δπά τῆς 
Ρεορὶς οὗ ἴϑγδοὶ, ννεῦα ρδίπεγοά ἴο- 
εἰπεῖ, 
28 Εογ ἴο ἀο ψμδίβοενεγ Γ[ἢΥ δδηά 

ϊάτε “αγ, ἐδγοισθ ἐδε Ηοίὶν ϑρίγιε, Ἤξγ, ἔζε. 
ΤΗε Αροϑβίϊθβ χυοίδίοη 15 'ἰη νεσῦδὶ δοςογά- 
Δῆοο ΨΠᾺΠΧΧ. 
ῥα “αἰ4] Απ ἱπιρ]οῖϊξ ἀββογίίοη οἵ {δῈ 

ἰπϑρίγαϊίοῃ οἵ [Π6 Ῥϑα]πηῖϑῖ. 85 ἴῃ ἱ. σό. 
ἐῤε ῥεαϊδεη] ὍὌΠ6 βᾶτηθ ψογὰ ἰ5 σεπεγοὰ 

Οεπε οι ἴτὶ αν. Δ7. 
ἐδε ρεοῤί] ῬΊυΓΑΙ ἴῃ (86 ΟἹ ῖπδὶ, 85 δραΐῃ 

ἴῃ ὖ΄. 27. ἢ15 ἢ45 Ὀδδη ὑπάοτγβιοοά οἵ αἰ ἔες- 
οηΐ παιίοηΔ}}{165 οὐ [ἐνν5, 8ἃ5 ἱπάϊσαϊεά ἴῃ 11. ς, 
οΥ οὔ (ἢ» {πῦ065, νυν ἢ ἢά5 Ὀδοη ΤΠουρΡΒῖ ἴο Ὀδ 
ἑλνουτεὰ ὈΥ διοἢ ραββᾶμοθ 45 σξεῃ. χχυἹῇ. 3, 
πὰ χὶν!. 4. . 

26. Τ7ῤὲε ἘπεῚ ἘἈσρτεβεηϊοά ΟΥ̓ Ἡδετοά, 
[ἀκ χχὶ. τι. ΒΥ ἴθ γωάγν 1 Πᾶ5 Ὀδθη 
τπουρῆς πὶ ΡΙΠ]αῖο ννὰ5 ἰηἀςδίοά. Βυϊΐ ἰ5 ἰΐ 
ποῖ πιοτὸ ἴῃ δοεςογάδησο ἢ ἴπΠῸ Οοβροὶ πᾶγ- 
Γαῖνε ἴο υπάεγϑίλπα Αππᾶϑ ἀπά (δίδρἢδϑὶ 

47. ειί4Α] Βοσυαπὶ, ἃ5 νυ. Ἃς δῃηὰ 30. 
δεὲ6 ἄὔουδθ, 11. 132. Α.ΟὔΨ. νγᾶ5 πηϊβὶεὰ ΌΥ δῆ 
Δι ὈΙσυϊΥ ἴῃ (Π6 Ν υϊξαῖο, βώεγωνι Τίμων. ΕΥΟΙῚ 
[86 οαηυϊναϊοπε ἴοττηβ ἴῃ ἴΠ6 ργορἤΘΟΥ δηὰ ἴῃ 
ἴη6 ἀροϊαγαϊίοη οὗ 115 ΔΙ] ΒΙ πιθηΐ, ἰτ ἀρρθᾶτγα ἰμδὲ 
(ῃ6 ΗοΙΥ ΟΠΙ]ὰ [6508 οὗ ἴπ6 Αςῖϑ τηυδὲ 6 ἴδε 
5Δπ6 ἢ {86 [οπονδῇ οὗ ἴΠ6 βεσοπμαὰ ϑδ]πὶ. 
Βρ [εὈὉ, " δδσγεά {ε|ογαΐυγο, ΡΡ. 135-.137. 

ῥᾳεἰ αποἰπεα} ἃιὰβῦ διοὶπῦ. Ορ. χ. 48. 
ϑαἰδεγεά ἐοσεῖδεγ) ἼΠοτο 15 η Μ55., Αποϊοηΐ 

ΜεγϑΟΏ5, ἢ ΘΟ ς] Θϑἰδϑίςαὶ νυτιῖογβ, ὙοΓῪ ἀ6- 
ςἰβίνθ Ἔνϊάθηςθ 'π ἕδνουγ οὗ δι ] οἰ πίη ἴο ἴΠπ656 
τνοτάϑ, 5 1 οἱἱγ, νὨΪϊς ἢ 15 ὨΙΚΉΪΥ εἰηρῃδίὶς. 
Τῆς Μεβϑίδῃ ᾿ἰδὰ Ὀεδη τοὐθοϊοά ἴῃ [6γιβδίοτι, 
ΗΙ5 οννῃ οἴἵγ, [οδῃ ἰ. σσ. 

48. 10 490] ΤὨῖ5 ἰ8 ἰο ὕ6 υπάειθϊοοά 845 
ἀεροβάοηϊς οὐ φὐεγε φαίῥεγεά Ἰορείδεν, ποῖ οἡ 
Τῤομ βαεὶ ἀποϊμίεά. 

«υδαί“οενεγ) Μοτα ὑτεςίϑεϊγ, 86 πὸ δα; 
ΠΟΙΓΠΟΓ πιοτο ΠΟΥ 655. 

ἐῤν δαπ4}] “ΓᾺΥ ονοστυ πρὶ ρονοΓ ἀπὰ ὑτο- 
ἩπΡ Ἀσυο τυϊδάοπι. Οοὐδβ δαπὰ 15 οἴδη ἐεὶϊξ 

τὸ Ηἰβ8 ρυγροϑὲ 8 υπάεοτϑϊοοά. 
ἀἰριεγημεά δέον} Οὔ. ᾿ϊ. 22; [ὺυκὸ χχιὶ. 

4121} “ς. 1ῃλὶ ΟἸἾγιδὶ βῃου)]ὰ 5ιῆεν ἀεδίῃ ὉΥ 
ςτυοίπχίοη. ΤῸ σχυΐϊξ οὗ (πεῖς δοῖβ ννὰβ ἠοΐ 

ΤΗΕῈ ΑΟ(ΟΤ5. ΙΝ. 

Δηἃ τὴγ σουπ56] ἀεσίογηλίπεα Ὀείογε ἴο 
Ὀς ἀοπε. 

2090 Απά πον, Ιμογά, Ὀεῃοὶά {πεῖν 
τὨγοδίθηίηρβ : ἀπά ργαπῦ ὑπῖο ΤῊΥ 86Γ- 
νδηῖβ, ἴἢδι ννἱτἢ 411 θΟ]άπεβθ5 ἘΠΕΥ͂ ΠΊΑΥ͂ 
ΒρεΔΪς [ΠΥ ψογά, 

20 ΒΥ ϑβιγεῖσμίηρ ἕο της παληά 
ἴο Πεδὶ ; δηά τῇλι βδ'ρῃβ δηά ννοπάειϑ 
ΓΛΔΥ͂ Ὀ6 ἄοπα ΟΥ̓ ἴῃς πᾶπη)ς οὗ [ἢ 
ΠοΙγ οἢ 4 εβιι8. 

11  Απᾶά ψβεη {πεν δά ργαγεά, 
τῆς ρἷδλοε ννᾶ8 ϑῃαίκεη ψνῆεγε τῆς 
ψνΕΓῈ Δ586 0] 6 ἃ τορεῖδεγ; ἂπὰ ΠΕΥῪ 
νγεγε 411 Π]1εἀ νν ἢ τῆς Ἡοὶγ ΟΒορῖ, 

εχίοηυδίοα ὈΥ (ἢ τοϑυ 8. [{ 15 ποῖ ϑαἱὰ ἰῃδῖ 
Οοά 'ἀες [παῖ ΠΟῪ 5ῃουϊὰ ἀο νυῆδί {ΠΟΥ 
ἀϊά, Ὀυΐ, δ πιοβὲῖ, ὑπαὶ ἴποῪ ἀἰά νψμᾶῖ Οοἀά 
᾿δὰ ἀρογοθά ἴο ὈῈ ἀοπθ. 170 40 δπὰ 20 δὲ ἀοπἪ 
ΑΓ αἰϑογπιπαϊθα ἴῃ (πε Οὐ ρπαὶ; ποιῆσαι, 
ΤΔη 5 ΚΌΠΟΥ ΔΡΈΠΟΥ͂ ; γενέσθαι, ἐο ἑαζο ῥίαεε, 
(Π6 γόϑυϊο οὗ ἴμδὶ ἀρΌΠΟΥ υηάογ Ῥτονϊάθηςθ, 
866 ]1λανίβοηβ “ϑδνοπὶῃ Ὠιβοοιγθα οὐ Ῥτο- 
ΡδΒεογ,᾽ ΟΥὨ ἴμὸ Ὀινίης Εογεκηον]εάρε δηὰ [5 
υπίου ψ ἢ ἴπὸ Προ οὗὨ πυπιδη δεϊίοη. ΟΡ. 
Ι,οοὸ ἴῃς Οτοαῖ, " ϑεύπ). 1ό ἀθ Ῥαϑϑίοπο,᾽ “" Νοε 
Ρτδοβείθπαο (Ποπιη}5) ηιοά ἔδλοϊεηάπι ὁ55εῖ 
σοοσὶς υἱ βοτεῖ, φυυπὶ ἰάπιεη δὰ ἢος σΑγηθπὶ 
ϑυϑοορίϑϑδεῖ υἱ Βογεί." 

29. ἐῤν “γσυαπ! 4} δούλοις, ποῖ παισίν, Πρ. 
λὴη. ΤΟΥ δϑκοὰ ἴου βίγοηρίῃ δηὰ βρι τι ἴο ἀο 
16 νγοσκ δρροϊηϊεα ἴογ ἴποπὶ, ποῖ ἔοσ ϑθου  Υ͂ 
ἔγοπι ἴδ σοῃβοήυεηςοθβ. ὙΠΟῪ ἀϊάὰ ποῖ 451 ἴογ 
ἀοϊίνογαποθ ἔγοπι ἴδ τὨγεδίοποα Ῥϑηδ Υ, ποῦ 
ἴον ἴπ6 αι! Ππρ οὗἩἨἁ[Π6 ϑθουϊασ βονγοῦ, ΠΟΥ ἴοτ 
ΤΟΠΊΟνΑ] οὗ ἀδηροῦ ἔτοπὶ τῃοτηβεῖνοθ, Ὀυϊ ΟὨΪΥ͂ 
ἴογῦ σουγᾶσο ἰπ ἴπ6ὸ σουτγϑο ὑπο ἢ (ΠΟΥ ἐεϊς ἰξ 
{πεῖς ἀμπγ ἴο ῥυτϑιιθ. : 

80. 85» «“ἐγεϊεδίησ ὥογι δὴ ὅ5γγζ. Ἡδιΐε Τροω 
σίγείορεσί οἱ. Ὑγηάαϊο, (ὐταπιηθεσ, Οδπενδ, 
80 ἐῤαὶ Τδοι εἰγείε γι. Α ςοἸϊδίογαὶ τεβοξ 
οὔ δα πηγασυ]ουϑ ροννεῖβ νγᾶ5 ἴο βυρροτί δηά 
οηθοϊάθῃ ἴποϑὲ γῆο νγεγα οπάπιδα νυ {Πεηὶ. 

ὁγ ἐδὸ παριδὴ 88ὲ υ. 17. 
εὐ 4 β8οσυδῃῖ, ἃ5 ἴῃ Ὁ. 2ς. 

381. «υὦ6: «ῥαζοη] Αἡ δαγίμαυλκε νγᾶβ 
Ὀ50ΑΙΪΥ τοραγάθαά 8ἃ5 δὴ ἱπιἱπιδϊίοη οὗ Ὠινῖηα 
ἀἰβρίβαβιιγο, [54]. 1ϊ, σ9, 21, χὶϊ. 13; Ετοκ. 
ΧΧΧΥ]. 19; οεῖ [(Ϊ. χ6. Ὑμαῖ ἔογεϊοϊἁ ὉΥ 
Ηδρκαὶ, 11. 6, 72, ΨνΜὰ5 8Δῃ Θχοθρίοηδὶ (856. 
ΤὨῖ5 εαυταυδκο ννᾶ5 ἃ ἴοκεη [παῖ ἴῃς ἑουπάδ- 
(Ἰοη5 οὗ ἴπ6 οαστῇ ἂγὸ ἴῃ ἴῃς Παπάβ οἵ Οοά, 
δηΐ (παι ποτγείογε 4}1 φαγί] ρονγεῦβ ἃ.ὸ Ὁπά ον 
Ηἰ8 εοπῖσοὶ, ὕρ. ΧΥΪ. 2ό. [ἰ ξᾶνθ Δ5335ΌΓΑΠΟΘ 
οὗ Ὠινίπο ἄρργοναὶ δηὰ υἱτ πηγαῖα {ππππλρΡἢ. 
Βεηροὶ (πουρῆς τπδὲ ἰξ σγπιθο Ζοά ἴῃς ἀξι[λ- 
ἔφη ψ ς ἢ νγ85 ἴο 6 οδιιεά ἀνεσγννθογε Ὁ 
ἴΠ6 ργεδοδίης οὗ 86 ἐν μϑν 
ἢ] ΑἹ] οὗ ἴῃς δυη δηὰ ΕΓ Ὑ8Ὸ 
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δηὰ τῆεγ ϑρᾶῖο ἴπε ᾿νογὰ οὗ Οοἀ νῖτἢ 
ὈοΪάπε88. 

22) Απά τδε πιυϊίτυάς οὗἩἨ ΤΠ επὶ 
κῆλι δεΙενεά σψγεγε οὐὨἨ οπς πεαγῖ δηά 
οἵ οπβ 80) : πεῖτῆδγ δά δΔηγ ογ΄ ἐῤέπι 
(δὲ οὐρῆῖ οὗ τῆς τῆϊηρβ νν σῇ ἣς 
ἐξαρνοον νγᾺ8 ἢϊ8. οὐγῃ ; δαῖ [ΠΥ δά 
411} τηϊηρ8 σοπηπιοηῃ. 

23 Απά νι ρτεδῖ ροννεγ ρᾶνε [ἴῃς 
ΔρΟβ[]ε5 νυ] Π 688 Οὗ τῆς Γεβιυγγεςζίοη οὗ 
τῆε Ιμογά [εβ8ι8 : δηά ργεδῖ ργδσε νγᾶϑ 
προη τδεηλ Δ]]. 

ψγοΓο τορείδοτγ, αηὰ μὰ ἰαδίκθη ραγξ ἴῃ οἴεγιης 
("6 ῥγδγεσ, αϊεσγ ἴῃ6ὸ σοΐυπι οὗ δε ἴἔνο 
ΑΡοϑβι[65. 
Μιεά «υἱὲδ᾽ ἐδε Ηοΐγν Οδο: 1] Α ἔτεβῃ δῦοϑββ, 

διαπῖοαά ἴῃ δῆσννου ἴὸ [86 ργάυοσ, υ. 29, φυϊζα 
αἰδέϊηςϊ ἔγοπι ἴπ6 Ῥοηϊοςοβίδὶ οιβίοη. 

“ῥαζε]ῇ ἱπιρογίεεῖ, τοπῦ ὁπ ΒΡ681.1} ξ. 
«υἱ! δοίάπε.. ὙΠΙ5 ννᾶ5 ἃ πιαγκεὰ τϑβι] 

ἔγτοτῃ ἴδ Ἰηἤποηςε οὗ ἴῃς ΗΟΙγ ϑδριξ. 

ἘΕΕΙΙΝΟΒ ΑΝ ΟΟΝΌΟΤ ΟΕ ΤῊΗΕ ὨΙΒΟΙΡΙΕ 5. 

32. ἐῤαὶ δείϊυε δῦ δὰ Ὀ60110γ6ά. 
ΤΠΗῖ5 πα! τάς ἀϊὰ ποῖ οπιῦγασε ἴμ6 ἔνε ἴπου- 
δδηὰ ἴῃ υ. 4, πὰ {πὸ ἴἤτϑο ἱποιιδαῃὰ, ἰ!. 41, ἴῃ 
δάάιτίοη ἴο {πὸ Ὠυπάγοα «πὰ ἱννοπίυ, 1. τς; 
Ὀυΐϊ 1ἴ σδηποῖ Ὀ6 γτοβίγίοἰθὰ, ἃ5. Μογοσ δηὰ 
ΟἴΠΟΓΚ ἢᾶνα ῥρτοροβθά, ἴο ἴδε πηοϑῖ γοςεηΐ σοῃ- 
νοτί5. 

97 οπε ῥεαγ Ἐθδι πη; 8. σχχχι σ. Ὑ Βοῖγ 
Ιμοτὰ δά ργαγϑὰ ἴον {Π|5, [οδπ χυὶῖ, 21. Οπὸ 
ῥεαγὶ, οὔθ ἴῃ αβϑείοη: οὔθ «οι, οπὸ ἴῃ 
1δουκϊ, πιοπλοσγ, δηὰ [86 δχογοίδο οὗ {μοῦ 
᾿πιθ!]θοΐυ δὶ ἔασι 65: τἢ6 νν}}}5 οὗ 411 ἰυγηθα ἴο 
Οοά, 4πά. ἴῃ Ηἰπι, ἴο ὀδοὴ οἴδογ. 
Ὦ πὰ Εὶ βιιδίοϊη ἃ οεἶδιιθθ, αμά ἐδεγε «ας 

πὸ ἀϊεγεπίς ἀριοηρ ἐδεη, νυ] ἢ ἃ να δίίοη οὗ 
ἴῃς νογά ἴῃ ἴῃ νο Μ55. ὙὴῈ νεῦβο ἰ8 
αιοῖοα ἔννσθ, νυ ἢ (ΠΪ5 ΒυΡΡ]επιθηΐ, “πος δι 
πίθου 1105 ἀἰβουπηθη 1} πὶ, Ὁ Ογρτίαπ, Ρ. 
46. Δῃὰ 144, ΕεΙ]. 

α,}}) ποῦ ὁὙ8ὁ1 ΟΠ6, ἰῃ ἴῃς ΟΤΙΡΊηΔ], 
«υδίορ δὲ ῥοι“σεσ.-.«Ὶ ὍΘ Τρ οὗ ΡγΓΟΡΟΓΥ 

ὙΌΓΟ ποῖ Οὐ] ογαϊοά ; ἴἢογῸ ννᾶ5 ΠῸ σοχῃρι!}]- 
ΒΟΓΥ͂ σΟΠΊΠΊηἶσπι. 866 ᾿᾿. 44. ὅΠὲ πιακίηρ 
ΠΟ Γοίογοηςθ ἴο ἴπδῖ Ῥγθνίουϑ σἴδίοπιθηί, δπά 
ἴΠ6 σοηθοηιοπί τορεῖῦ του ΠΟΓΟ, ἅτ αιΐθ ἴῃ 
Κοορίηρ ἢ [Π6 σἴγ!θ οὗ ϑεπρίυγαὶ παγσγαϊίνο 
δηὰ οὗ ΟἾεπίΔ] ΠΙβίΟΥΥ ΒΌΠΟΓΑΙΪΥ. 

38. φγεσὶ βοαυεγ] Οἵ βρθεςῖ, ποῖ πηΐγδοῖθβ, 
Ιπ ΘΠ οΓ οαθ6 ἴπ6 ρονεγ οἵ ἴῃς δρὶ τὶς οὗ Οοά, 
Ορ. οπι. χν. 19. 
φαἹν} θη οἡ δἰνίπᾷ. ὍΤδε 5λπ|Ὲ νογὰ 

85 ἴῃ Μαῖϊ. χχίϊ. 2ὲ. 
Ξτγεσὶ σγαζ)] (αϊνίη, Οτοίϊι5, (ὐδβδυθοῃ, 

ΟἸββδυδοη υπαετβίοοά φρορυΐας βοοά-ν}}. 
Ὡς Μνεῖῖο, ᾿ληρε, ϑοάάτχιαάρε, ΑΙοτὰ, Μογοσ, 
Οοοῖ, Υν ογάδυνοτίῃ, πῆοσὸ οοσσεςῖγ, Ὠἰνὶμα 

ΤΗῈ ΑΟ(ΟΤ5. ΙΝ. ἰν. 32--- 26. 

414 Νεῖῖδεν νγᾶβ ἴπεγε ΠΥ ἀπιοηρ 
ἴοπὶ τπλὲ ἰδοκεά : [ὉΓ 248 ΠΊΔΩΥ͂ 23 
ὍΕΓΕ ροββεβϑοῖβ οὗ ἰδλπάβ οὐ ἤουϑ68 
3014 τῃεπι, δηά Ὀγουρῆς τῆς ρ΄ςαβ οὗ 
ἴδ τηϊηρβ τΠδῖ νγεγε 8014, 

35 Απά ἰαἱϊά ἐῤεπι ἀοννῃ δὲ τῆς 
ΔΡΟΒιε5᾽ δεῖ : δηὰ ἀϊβιγ υζίοη ννᾶβ 
πιλὰς ὑπίο ἜΥΕΓΥ τηδῃ Δοςσογαΐηρ, 45 ἢς 
Πλά πεεά. 

46 Απά 7οβεβ, γγῆο ὈΥ͂ τῆς Δρο- 
8168 ννῶβ βιιγηλπιθά Βαδγηδῦδϑ, (νυ ἢ ἢ 
18) δείπρ ἱπτεγργεῖθά, ΤῊς δοη οἵ ςοη- 

ἕλνουσ, 85 ἰπ [Κὸ 1. 4οϑ. Βεοηρεῖ υπάογβιοοά 
θοΙδ ἰο Ὀδὲ ἱπίεπαρα, ἴ86 Ἄσοηπῖεχὶ ποῖ θεϊηρ 
ἀδοίσινο ἔογ οἰΐδοσ. ΐ 

894. ΛΔιείδον «υα: ἐδεγε] Ἐλίποσ, ῬΌΣ, 1:- 
ἀοϑθᾶ, ἔβοσο γδαποῖ. ΤΠῸ6 ἀϊπιυζίοη ἀϊά 
ποῖ ζὸ Ὀογοῃᾷ συ ρρ] γὶπρ υγροπὶ ποοά. ῬονθῪ 
{πογὸ τ ρῆϊ Ὀ6; ἴῆογο νυᾶ5 ποῖ δὈϑοϊιζο ἰη6]- 
δεςθ, ἃ5 ἴποσε ΘΑΒ]Υ τῖρῆϊ πάνθ Ὀεθη δἱ ἴῃδῖ 
ἔἰπι6, ἤθη ἀου 61655 [νυ !ϑἢ ὈϊΪΡΟΙΓΥ ἀπά ὑγὸ- 
͵υάϊςο πιδάθ ᾿ποπιϑεῖνοβ σι Γοη ΡΥ ἐεἶξ ΌὉΥ Τσοῦ- 
γετίβ ἴο ΟΠ ΓΙ ΞΕ ΠΥ. 

αὐόγο «οἷΑ 16 ὈοῚπξ 8Βο14. ΤἼδ ῥγόσοβς 
νγὰ5 51}}} ροϊηξ οἡ, ᾿ποιρὴ ἴΠη ςογίδί πη σᾶ965 ἴῃ 6 
8416 δηὰ ἰγδηϑίοσ οὗ ργορογΥ πδὰ δε οοτῃ- 
Ρἰείεά, 

86. αἱ ἐῤε αρουἐΐε᾽ 26] Ἀερεαλϊεά ἴῃ Ὁ. 37. 
Τῆθ Αροβίϊοβ ννεῦὸ ἴῃ 186 ροβιίοη οὗ ἐθδοδεῖβ, 
δι[[πρ. δῖ Ῥαὺϊ! ννᾶ5 ὑγσουρῃΐς ὑρ δὲ ἴδε ἔδεξ 
οὗ Οδπιδ οὶ, χχὶὶ. 4. ὙΠῚ5 ἀϊδροβαὶ οὗ [δ6 
ΤΩΟΠΟΥ͂ νν5 8η δεῖ οἵ μοπιᾶσε οηυϊναϊθηϊς ἴο 
Τοσορηἰϑίηρ ἴποπὶ ἃ5 ἴῃ ἴοδοῇετθ δηὰ ΓΌ]Ε 5 οὗ 
(εὲ Οσμυγοῃ. ὙΠῸ ἀϊδίου οὗὨ 4]π|5 δπὰ 
ΠΑ 165 σοοη ραϑϑοὰ ἔγοπι ὑποῖγ Ὠδηά5 ἴο 5" 
οτάϊπαίο πλιηϊϑῖογϑ---ἰῆθ Ὠοδοοηῃβ, Υἱ. Δ. 

ΒΑΚΝΑΒΑΒ. 

36. ΣΉ}: ΤΠ5 Πᾶπθ ἈΡΡΟΑΓΒ ἰῇ πῸ 
ὑηςῖ2] Μ5. ὝΠΟ δυϊμογιν οὗ δὲ, Α, Β, Ὁ, Ε, 
δηὰ οἵ γιΐς. ἀπά ὅγζ., 5 ἀθοῖϑινο ἱπ ἔδνοισ οὗ 
ορδ. Οδπϑποὴ ΟΟΟΚ οχργδϑϑοβ βυγργϑο ἰῃδίὶ 
ΔΏΥ ΓΔΉΏΘΟΓΙΌΕΓ 5μου]ὰ πᾶν νεπίυγοα ἴο ἃἰῖεσ 
Δ ὨΔΠῚΘ Υ»] 1 50 ΔΩΥ 4] ] ον ἀϑϑοςϊδίϊοηϑβ. 
ἜΡΓ Μ1) Αὐσροογάϊηρς ἴο ἃ ἰγλάϊοη ᾿Γγθ- 

βϑοσνε ὈγῪ ΟἸἰεπιθηῖ οὐ ΑἸοχδηάτα, " ϑίγοπι. 11. 
ΧΧ. 116, δηὰ Εὐυϑοδίυ5, 1. 12, 11. 1, δα δὰ 
Ὀδθη οπδ οὗ ἴδε ϑονοηῖγ. Αἴἶογ [πὸ τϊϑϑίοη ἴο 
ὙΠΙΟΒ ΠΟ ννᾶβ δρροϊηϊοα, ΧΙ]. 2, ἢδ 15 οδ᾽ θὰ 
Αροβῖὶς Ὁγ 81 ἰυκε. Ηδ ν89 οὗ ἀϊρηϊβοὰ 

ΠΑ] δρρθδγδηοθ, χὶν. 12; δηὰ τ ἢδ58 
Δ5ϑπιοα, ἔγοιῃ σ Οὐχ, ἰχ. 6, ταὶ ἢ6 νγᾶ5 

ὈΠπιλιτιθά. Αἱ οπὸ {ἰπὶθὸ δ ἃἰϊονγοὰ δι πιϑοὶ 
ἴο 6 υπάυγ ἱπβυσηςεὰ Ὀγ [ἢς [ονν]5ῃ Ζραϊοίς, 
δηάὰ ϑεραγαίθα ἢϊπιϑοὶξ ἔγοιῃ ἴἢς Οδητὶς οοη- 
γογίβ, Οδὶ. ἰϊ. 12. Τογίυ !δη, “ἀ6 Ῥωάϊοϊεα," 
λο, ἱποϊ επί! τγοίογβ ἴο ἢἰπὶ ἃ5 δυΐδοσς οὗ ἴῃς 
Ερίβϑιδ ἴο (ἢ Ηοῦτονβ. Τῆς Ερίϑι]ε τ ΒΙοἢ 
ὈοΑΓβ ΠΣ Ὡδηια ννᾶ5 ἤϊπΐ μι] 5μοὰ ἰὼ σόφς, 



ν. 3)--... 

βοἰδίίοῃ,) ἃ [,ενῖτς, σηά οὗ τῆς σου ΠΥ 
οἵ ὥγργιυϑβ, 

27 Ἡανῖπρ ἰδηά, 30]ἀ 1, ἀπά Ὀγουρῆε 
εν ἸΏΟΠΘΥ, ἃηά ἰΑἰά 2ἐ δὲ τῆς τὐδας τὰς 
εεῖ, 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ ΜΡ. 
: 4,3,εγ, λα Απαπίας ακπα δαῤῥλέγα ἀὲς τοί 
,)ον ἐλεῖγ ἀγρῥοογίγ αἱ 2 είεγς γτεδμεξε λαά 
͵7αἴρε ἐστον ἀεαά, τι ἀμά (λαΐ λέ γεσί οὗ λέ 
αῤοσίέες ἀααὶ τυγοερλέ νιᾶρεν πιΐγασίδς, 14. 19 
ἐλε ἑἐμογεάσέ οὔ ἐς γαέίὰ: 17 ἐδε ἀῤοτέξες ἄγε 

ΤΗῈ ΑΚΟΤ5. Ιν. ν. 

ἀραὶ ἐρεῤγίρονοα, τὸ δμέ αἰεἰένεγεαῖ ὃν ἀπ 
αηρεί ῥά έηρ ἰλόρε ἐσ ῥγεαελ οῤερεῖν 19 αἱ: 
11 τολέρ αγἴεν ἐλεῖνγ ἐσαελέμερ᾽ ἀεοογ αν ἐν 
ἐλε ἐερεῤίο, 49 αγπα δεγζογε {ἦε εοεεμεῖί, 33. (λὲν 
αγέ ἐκ ἀσηρεν ἐο ἐς ξεἐϊεά, ᾿λγομρὰ ἐλέ σάσϊεε 
9 σα»μαιεί, α ργεαί ερερρεί θοῦ, ἀγπορρ ἐδό 

5, δεν δε ξεβέ αἰΐνε, 40 αμπα αγε ὀμέ 
καί: 70» τὐλέολ ἐλεν γίογὰν Οοά, αμά 

ἐέἐῶδέ "ὸ (αν ϑονε ῥγεαελέηρ. 

ὕΤΓ ἃ ςεγίδίη πδη παιηεά Απᾶ- 
Ὠϊ43.) ἢ Θαρρ γα ἢ 5 νυἱδ, 5014 

ἃ Ροβϑββϑβίοῃ, 

186 ἢἤγβξ ἔουγ ομαρίοτβ δπὰ Πδ]ῇ οὗ ἴδε μΔῃ 
θείης οχίδηϊ ἰπ ἃ [.411ὼ Μογϑίοα οπὶυ, {|] 
Τιβοδεηάοτγέ, ἱπ χ863, κάν ἴποπι ἴῃ Οτθοκ 
τοπὶ ἴῃο διπαϊ[ς Μ5. ὙΠδ τεβυ 5 οὗ ἴπ6 οο]- 
ἰδίίοη οὗ ἃ ϑβεοοηὰ Μϑ., ἔουπάὰ δὲ (οπεοίδηϊ! - 
πορῖθ, νψεγο οχῃιϊοαὰ ὈΥ ΗΠ ροη ἃ ἴῃ 1876. 
[τ μ45 Ὀδθη δϑϑιριιθὰ ἴο ἴπ6 {(ἰπὶὲ οὗ Ννοβρδϑβίδῃ, 
ἐ.ε. Ὀείοϊε Α.Ὁ. 79: δηὰ Με Ουπηΐϊπρἢαπι 
Ποποϊιιθθ παῖ ἰἴ σάπηοῖ αν Ὀδοη ννυτι {θη 
ΤΏΔΏΥ Ὑγολῖβ ἰαΐογ, που πηοσὶ δαϊοτβ ἢᾶνὸ 
Ὀσγουχηὶ ἰἴ5 ἀδίς ἀονγη ἴο ἴπε γεαγ 19. [ἰ 
νγ43 οἰαβϑθὰ νυ νοῦ οὗ ἀουδίξι! δυϊπογ 
ΌΥ Εὐιδοῦίι8, 11. Δς, ΝΙ. 13, 14, πὰ νἱἢ 
ΔΡΟΟΣΎΡΠΔΙ ὈΟΟΚ5 ΟΥ̓ [ἐτοπιθ, “ἀε ϑετίρί. 
Ἐς ο]65.᾿ ἀηὰ οη ΕΖοκ. χῖ. Βγ Ῥεάγβοῃ, (ᾶνθ, 
Βυρίη, Μψοββίι5, ΗἩαπιπιοηά, ΒΒ}, δ  ακο, δπὰ 
Ι,λτάποσ [ἃ ννὰ5 τεχαγάθα 45 ἴθ ργοάιυςίίοη οἵ 
1Π6 σοπιραηίοη οὗ 81 Ῥαδι]. Οη {δε οἴδογ 
μληά, ἴὰ μᾶ5 θόδη βαἰὰ παῖ 41} {πΠ6 οχίογηδὶ 
ονϊάθῆςο ἰ58 ἰῃ ἕάνουγ οὗ τῆς ἰγδάϊξίοηδὶ {ἰ{π|6, 
41} ἴῃς ᾿πἴοστηδὶ ουϊάθηςο ἀρδϊπεῖ ᾿ἴ. ΕἼΤΟΙΒ 
ΠΟΠΟΟΓΏΪΠΡ 5ΈνΟΓΆ] Ρτοπιποηΐ Ρογίίοπς οὗ {πὸ 
]ον δ Οδγοπηοηΐαὶ ἣἢδνα Ὀεθη ροϊηϊοά ουΐ, 
5. 0Οἢ 458 σοι]ὰ ποῖ Βανὸ Ὀδεη τηδάδ Ὀγ ἃ 1, ονϊζο, 
ΟΥ ὈΥ Δ οαἀιοφῖοα ἰενν. Απὰ ἰΐ ἢ85 Ὀθθη 
αϑκοά, δ ουὐ]Ἱά ποῖ {πὸ Ερί ϑεῖθ, 1 χεπυΐηθ, ᾶνθ 
Ὀεεη δάπιἰ θὰ ἱπίο ἴπῸὸ σάποη ἡ Α βρυτίοιβ 
Οοϑρεὶ ἴῃ Αταῦὶς, διἰτἱθυϊοά ἴο Βαγηαῦα5, ἢ 45 
Ὀδδη ἱπιογροίδίρα Ὁγ Μαμοπιείδηβ. 8ες Νν δ 16 5 
“ Βαιηρίοη 1, δοΐυγοβ,᾽ Ρ. 358. 

97 εοπσοἰαεϊο) 80 ὅγτ. ἀπά ας. Αςςοοτά- 
ἴῃ ἴο ἴπὸ δπδίοϑρυ οὗ “" οι η]άγοη οὗ ᾿ἰρῆϊ," οπ6 
ΨῸ δὰ γεςοϊνοα ργθδέ σοηϑοϊδίίοη, δηὰ ννᾺ5 
ἴδς Ὀεϊίογ αι) ῆοά ἴο πιϊηἰβίεγ ἰἃ ἴο οἴπεῖβ. 
Ἐχῥογίαϊοη ᾿ὰ5 ΟΥ̓ ΒοπΊ6 Ὀδδη ἱπουρῃϊ ΡΓθ- 
ξεγΔΌΪῈ, Οἡ σΟΠΊΡΑτΙης ΧΙ. 23.) ΧΥ. 32, 1 Οογ. 
Χίν. 3. 

Ω Ζευ!}] Δ ἀεθοεπάδηϊ οὗ [,ονὶ, ποῖ οὗ 
[πε ἔπ γ οὗ Αἀγοπ. [{ δά ποῖ ὕδεη αἰϊονν- 
ΔΌΪ6 ἔοσ 1,ον]οβ ἴο Ὠοϊὰ ἰαπά, ἱπαϑσπιυςῆ 45 [ἢ 6 
[ογὰ ννὰβ πὸ ροσίίοη οὗ ἴπαΐ ἰγῖίρθ, Νυπι. 
ΧΡ. 2ο, 24; ἰγευῖ. χ. 9, ΧΥΠΙ 2: ὁ. 6. 6 
Τ,ενϊτοβ μδὰ {π6 ἘΠΠ65 δβϑισπθὰ τῃοπὶ ἱποίθδὰ 
οὗὁἨ δῃγ (γι ρα] ἱπῃμογ ποθ, [οβϑῆυδ χιϊ. 1.4.,.22. 
ΤῊ15 τοι τςτοη νν45 {ἰπ|ϊοά ἴο Ρα δβϑίϊπο, δηὰ 
ἰϊ ϑοροπὶ ἴο πᾶν Ὀδδη 655 βι γος Ἶγ οὐϑογνοὰ ἃ5 
Ὀπιὸ ννεηΐϊ οὐ. ὙΠῸ ΡῬγορβδεῖ [ογεοιηϊδῃ, οὔ (ἢ δ 
{τς οὗ [“ενὶ, ρ΄ δή ἃ δεϊά, [εγ. χχχί!. 
γη--τοὸ. Απάὰ δῇεσ [86 τεΐϊυγῃ ΤΌ (ἢς (δρενιγ, 
[6 ἀἰΞιγ υϊτίοη οὗ ἰδηά, ργεϑογ δὰ ὉῪῚ Μοϑδϑβ, 
ὙΓΔ5 ὯΝὉ24 Ἰοηρες οὐυϑεγνοά. [|Ὀβερῃυ5, ἃ [εν 

δηά Ῥχησβί, μβδά ᾿ἰδηάβς ἴῃ ἔπ6 υἱεῖ ΠΥ οὗ [ογὰ- 
βδΐίθηι, ἰῃ Ὄχοθδηρε ἔοσ ννηϊοῖ νοβραϑίδη βᾶνδ 
ἢϊπὶ οἴδεῖβ, ἴο ἢϊ5 ρτοαῖ δάναηπίαρο. ὁ" 1,1ξ6,᾽ γό. 
[1 15 1πογοΐογθ ποῖ ποοθϑϑαγΥ ἴο ἤδνθ ΤΌΠΟΙ ΘΟ 
ἴο {π6 σοπ͵δοΐαγε [δὶ 4ῃ Πεῖσγεϑϑ ἤγοπὶ ἀποῖθεῦ 
ἐγιδθ τηνὲ ἤᾶνο Ὀτουξῆϊ [6 ῬΧΤΟΡΟΓΥ͂ ἴο [Π6 
[Δἴῖπον οὗ Βαιπιαῦθᾶβ. ὙΠῸ ροβϑοβϑδίοη οὐ ἰΐ, 
ὙΠΟ ΠΟΥ 'ῃ ΟΥΡΙΠΙΒ ΟΥ Εἰβευνῃογο, πλσὶ ἢᾶνθ 
δίνοη Βαμαῦθας ἰηἤμπδποθ 1η δε ϑἰγυρρίθβ οὗ 
186 ἱπέδηξ σβυτοῆ. ΒΒ εἔεγοησε ἴο ἴγιθθ8. 18 
ΟΧΊΓΕΠΊΟΙΥ γάτο ἰῃ Ν. ΓΤ, [ὺΚῸ 11. ,6. Νοῖ 
ΟὔΘ οὗ [6 Αροβϑβίίθβ 15 σῃμαγδοίεγζοαὰ ΌΥ ἢ]5 
ἐπῦο, Στ τἴῃ6 ἐχοορίίοη ὁξ δὲ Ρδυὶ, Κοπι. χί. 
:: ῬῺΝ]. αἱ. ς. Οὐοιῃρ. χὶμ. 21. 
για] Ῥτγοποιποεά ὈΥ οϑορἢ5, 1. ἱ. ό, 

ἴο ἢᾶνο Ὀδθη 16 οτγίρίπαὶ γηθαπίπρ οὗ Ομ πη, 
νὩ]οἢ σάῖηα ἴο δ6 Δρρ]οὰ ΚΟΏΘΓΑΙΥ ἴο ϑαπά 8 
δηά τηδγϊζἰ πιὸ ἀϊδιτςῖβ κπονγῃ ἴο τῆς Η Όγοννβ, 
δοα {π6 ποῖθ οἡ Νυπι. χχίν. 24. Αἴ ἃ ἀϊβίδηςθβ 
οὗ 48 πι}]65 ἔγοπῃ {πε σοαϑὶ 115 ἸΟῪ τηοιιηΐδίη5 
ΑΓῸ νἱϑι ες ἴῃ {πὸ Πογίζοῃ ἴο [6 δ. ΝΝ.. ἔτοπὶ 
πὸ του ἢ οὗ ([πΠ6 Οτοηίεβ. [{ ννᾶϑ γε] ΓΚΔΌΪΥ͂ 
Ἔχε, ἀπά πδὰ εχίθηϑινα ἔογοϑδῖβ πὰ ΠΔΗΥ͂ 
Πιϊπο5. ὙΔΠοῖθ ἡγοῦ [νυ δῇ 56. Ἐ]16γ5 ἴῃογο ἴῃ 
ἴδ ϑοσοηὰ σεπῖΌγΥ Β.0., Σ Μᾷος. χν. 22; ἀπά 
{Ποῖ πε γα ννετο οὗ σουγϑθο ᾿ἰπογοαϑθά ΔΗ͂ῸΣ 
1Π6 σοΡΡοσ ταῖποβ ννοσο δυο ὉΥῪ Αὐυρυκίι5 
ἴο Ηεοτοὰ ἴΠ6 Οτοαῖ. Τῆς [ονν5 ὈδοΑΠΊῈ 50 
ΠΟΠΊΟΤΟΙ5 ἰδὲ (ΠΟΥ Πεὶὰ οὐυξ ἀραϊπϑὲ {Π6 
ἘἈοπηδη5 δϑῖοσ ἴῃ 41} οἵ [εγυβαίοτῃ ; δηὰ, ἴῃ 
[ἢὲ Ἰαϑί γεᾶγ οὗ Ττδίδη, 117 Α.Ὁ., ΠΕΥ π|ᾶ5-» 
Ββασγοά, ἴξ {Π6 ἐβειπιαῖς οὗ οη (ὐαϑβϑιιι5 σδῃ Ὀ6 
δεςορίοα, 24ο,οοο οὗ ἴπ6 Οτθεῖς ᾿ῃΠΔὈΪ Δηΐ8, 
Ια 8414π|15 ἀθϑοϊαῖθ, διχὰ νγόγε ἔογ ἃ {πὶ6 ἴῃ 
Ροβϑοϑϑίοη οὗ ἴδε ἰϑιϊαπά. ὑΠοη 1Π15 ᾿πϑυγ- 
τοςοϊίοη ῃδὰ Ὀδθη ογυϑῃθὰ ΠΟΥ Ψψεσὸ ὀχρεὶ θα 
ἔγοπι ΟΥ̓ΡΙΙ5, δπὰ ΔηΥ Ηεῦγενν τυγοσκοὰ ὑροη 
ἰϊς σϑῃοιοβ ννγὰβ ρυΐ ἴο ἀθαῖῃ. ΟΥ̓ΡΓ5 15 οὗ 
σοπϑιἀογϑῦϊο ἱπίογεϑί ἀπά Ἰπιρογίδηοθ 1 Ὁ ΓΙ πη} - 
ϊνεο ΟΠυγοῖ Βἰδίοσγ. Μόπ οἵ Ογρζγιιϑ δηά 
Ογγοης Βτβὶ πιδάθ ἴπ6 σοβρεὶ Κπόνη ἴο ἴπῸ 
Οτεςοϊδηβ (ογ Οὐεθκ5) αἱ Α πος, χὶ. ο. Ορ. 
ΧΕΙ, 4--ἥ13,) Χν. 29, ΧΧΙ. τό. 

σηαρ. ΚΝ. ΑΑΝΑΝΙΑΚ ΑΝῸ ΘΑΡΡΗΙΆΚΑ.. 

1. «παπία“] ΜΔατιουϑὶΥ εχρί δηθὰ. ὅὐ)ομά 
9 1ῥὲ 1ονά, οὐ Ἑαυομγεά ὁγ ἰδὲ Σιογά, οὐ Οοά 
“ 5γασίοι. Α το πΊΟοη ΠᾶπΊῈ ἃπιοηβ [6 
]1ον8: δι σ. ἴχ. το, χχἱ!. 2. Ορ. σ Οἤγο, {{}, 
241. [6τ. ΧΧΝΙ. 1. 

δαῤῥῥίγα] 1 ἃ ϑγτίας Ὡδῆια, βεαυβ γώ; 
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3584. 

2 Απὰά Κερὶὲ θδςκ ῥαγὲ οἵ τῆς ρτγῖςε, 
ἢ8 ννἱΐε αἷδο δείῃρ ὈΧΓΙΝΥ 16 1ϊ5) δηά 
Ὀγοιρῆς 4 σεγῖδίπ ραγῖ, πὰ ἰδιά 2} αἵ 
τῃε ἀροβί!εβ᾽ ἔξει. 

Βιυς Ρεῖεγ 8414, Απδηΐδβ, ἢ 
Παῖῃ δαΐδη ἢ]1]|εἀ τῆϊπε πεαγὶ ' το Ἰὶς 
ἴο [6 Ηοὶγ (σδοβῖ, δπηά ἴο Κεερ βδςκ 
βαγὶ οὗ τῆς ργῖςε οἔ τῆς ἰδπά ἡ 

4 ΝΝΉΙΪε5. τὰ τεπιδί πο, ννῶβ 1 ποῖ 
ἴἢπ6 οὐνη ὁ δηὰ δίζεγ ᾿ἴ νγὰβ8 50]4, 
νν85 ἴἴ ποῖ ἴῃ τῆϊηςθ οὐ ροννεῦ ἡ ΨΥ 

ἱξ Οτϑεῖκ, νυ ῃιςἢ 15 1655 ΠΠκοῖγ, 86 ψεπὶ δαρ- 
2 ίγε, 85 Ματγρατεῖ -- βεαγί. 

4 ῥο«ἐ5510] Ἰιαπά, τ. 3. 

Δ. δερὲ δας] ΤὍὨϊ5 ννοτγὰ ἰ8 τοηδεγοὰ ρῥωγ- 
ἠοϊπίπσ, Τιῖς 11. το, 1ῃ6 ΟἿΪΥ οἴδεσ ρἷδςθ ἴῃ 
Ν. Τ. π᾿ Ὡς ἢ 1 οσσυτβ. [1 5 υϑοὰ ἰη ΧΧ΄. 
οὗ 1π6 5]π οἵ ΑἼῆδπ, [οϑβῇ, νυἱῖ. σ, δηὰ οὗ [ῃδὲ 
οἵ Μεῃεῖΐδιιβ, α Μᾷδος. ἱν. 22; δηά Ὀγ Ρ]υ- 
ἴσος, οὗ [μὰς ι}}ιι5 ἐπι θθ 2] πη ὈΟΟΙΥ. 

ῥὶς «υἱόδόὸ α0] ὙὍΠ6 γοροδίθα ϑἰδίεπηθηΐ οὗ 
[Π6 ννυ]ε ̓5. σοιηρ οἰ Ὑ τραυκα {Π6 δῃ 85 1Π6 
ΤοϑαΪ οἵ ρῥγόνίουδ ἀο] Ὀεγαίίοη δηὰ σοηςοσῖ. 
διὰ ΠΟΥ ργοόροϑθὸ ἴο οδίαϊη ἃ ρῥίδοθ πιοηΐξ 
ἴδοςε ΠΟ, μανίηρ ξίνεη ὑρ Δ}} [Πεὶγ Ργορ ΓΥ, 
Ὑνόγο ἴο δ6 ϑυρροτίεα οιἽδλο᾿ οὗ ἴῃ6 σοπιπιοη 
φυηά 2 Οὖ, μανίηρ ἰονν, σδτηδὶ νίοννβ οὗ ( ἢγιβι 5 
Κιηράοχι, ἀϊὰ {ΠΥ ἤορο ἴο 5θσιγο Πρ ἢ ροϑβὶ- 
τίοη ἰη τ Μεθ δηὰ Βγδιηῃα}} τοραγάθα {μοὶσ 
δἰη 45 ᾿ηυοϊν ηρ 5ΔΟ ΓΙ ΟΡ, 

8. Ρείεν «αἰά4}] Ὁπάογ ἴπ6 ᾿πχπιράϊαίς ἀϊγοο- 
[ἴἰοη οὗ ἴῃ6 ΗοΪγ Οποβῖ, ψνμο ἀϊδεονογεά ἰο 
δΒῖπὶ {Π|5 ἔγαιιά, Ὧ5. ταί οὗ (ὐσεβαζὶ ῃαά Ῥεθῃ 
ταδλάθ Κποόον ἴο ΕἸ15}8. 

«υὐγ ἐαὶ ϑαίαη] Ορ. [κὸ χχί!, 1; [οῃη 
ΧΙ. 2,27. Τὴ6 5η ννᾶβ σοποοϊνοα ἴῃ ἴμ6 ἢοαγί 
οὗ Απδηΐϊᾶ8, νυ. 4. Τα βυρροβίίοη οὗ ϑαΐδη 
τηῖρξ ἢανο Ὀδθη γοϑσιε δ, δ μεά ἐῤὶπο ῥεαγὶ 15 
ἃ Ἠδοργαῖϑηι ξοτ οριδοίεπεά ἐδεο, »ιαάς ἐῤες ἐδ 
γειιρηρίμοις. 8686 ἴῃ6 ΔΓ Π4] τοηάοτγίηρ, 
ἘΞΊΠΟΓ νΥἱῖ. ς ; Τρ, Εοο]οβ. νι}. τσ. ΤΠ Ννὰ]- 
Βαϊ εῖνοϑ 8Δῃ δηο γον αἰ βδγεηΐ βθηϑο, ων ἐδη- 
ἑαυΐέ ϑαίαηα: κο {μ1771 

9 ἰδ ἰ0] ἴπ Ὁ. ο ἴο ἐεγηρέ ἴδε ϑδρίγιὶ οὗ (Π6 
Ιοτὰ, ΒΡ Ῥδάγβοῃ, οἡ ἴπθ Οτεθα, νι]. 32, 

1ἰηἰ5 οὐκ [Π6 51:π|114Ὁ ᾿πίθγομδηρο οὗ ἐχργοββίοῃ 
ἴῃ 5. Ιχχν"]. χ6, “" ᾿εά μηῖο Η πὶ." δπὰ σ΄. 41, 
“ ἐρρρίεά Οοὐ." «“ὙΠαΐ ννῃ]ς ἢ ποπθ διιῖ (ἢ 6 
ἴππΠΟΥ πιδῃ Κηονγεῖἢ οὗ, ἀπὰ 15 γεῖ Ὀυΐ ἴῃ [6 
Ῥυγροβθο οὗ (6 Ποαγί, 15 ὑπάθσ ἴπ6 ριν Υ οὗ 
[6 ΗοΙΪγ ΟΠοβί." Μεάϑο. 

4. ρῥιίεε δ τωριαϊμ] ἴὐηβοϊά. ΤὍΤῇα 
αν 41} {ΠῚ Πρ5 σοπηπλοῃ, ἷν. 32, ἰος 1 δὲ [86 
ορίίοη οὗ Απδηίΐδϑ ἴο Κϑϑρ, οἵ ἴο 56}} {86 Ἰδηά, 
δηὰ ἴο τεϊδί η [ἢ 5416 ΠΠΟΠΟΎ. 

διέ μπίο Οο4] ἴῃ [ἢ15 δηά ἴπ6 ργοσθάϊης 
γψετϑα ἔλθη ἰορείῃογ, ννὸ ἢᾶνς ἱπο! ἀθπίδ νυ ἃ ἀ6- 
οἰβῖνο ργοοῦ οὕ [ἢς σοάμπεδά οὔ [πὸ Ηοΐὶγ ΟΠοοῖ, 
ἃπά 8. ςοηάεϊηπδίίοη οὗ ἴδμο οὐτὸσς οὗ Μᾶδςο- 

ἽΤΗΕ ΑΟΤ5. ν. [ν. 2---Ἴ. 

᾿μ2ϑὲ τῆου σοηςεῖνεα (ἢ 5 τπηρ ἴπ: (Β!ης 
μεαγῖ ἡ τῆοιι ἢδλϑὲ ποῖ ᾿ἰδἀ ὑπο πιῇ, 
δυς αηῖο (σά. 

ς Απά Απδηΐδ8 μεδγηρ ἴπε56 νγογά8 
ἔ6]1] ἄονγῃ, ἂπά ρανὲ ὺρ ἴδε ρῃοβῖ: 
ΔΠἀ ρτεαῖ ἔεαῦ σάπια οἡ 41}] {ῃθπὶ τΠαῖ 
Πεαγὰ τῆεβε τῆ] Πρβ. 

6 Απά τε γουηρ πιεη ἅγοβε, ὑγοιηά 
Ὠἰπὶ ὑρ, ἀπά οαγγιεά ῤίσι ουἵ, ἀπά 
δυτγιςὰ ῥὲη1. 

7 Αμπά ἴξ νγᾶ8 δδῦουξ τῇς 8ρδος οὗ 

ἀοπίυ Ἰοης Ὀείοτε ἢϊ5 Ὀϊγίῃ. Νοῖ ΟΠΙΥ͂ 5 ἴῃς 
Ὠινῖπιγ οἵ ἴὴ6 Ηοὶγ Ομοβὶ ἴδιρηϊ πογο, Ὀυΐζ 
Αἰ5ὸ Ηἰβ5 δϑιάϊπρ ργόβϑεποθ ἰὴ {ῃ6 (Οδυτοῇ, 
Θϑρθοίαγ ἢ τῃὴ6 Αροβίῖοβ, Τῆε 5ἰπ οὗ 
Απαηία ννὰβ ἴῃ6 ρυζίίηρ {Π|8 ἴο [6 ἰοϑβῖ. 
ὑΝουϊὰ [5 σιιρογηφίιγαὶ οπάουντηεπῖ Θηδθὶα 
ἴῆς6 Αροδίϊεβ ἴο ἀείεςϊ [Π5 ἔγαυιἀ ὃ Ηδ ννᾶβ8 
ἸΑγίης ἃ 5η84.6 ἴογ ἴπεπι. 1 δα μαὰ βυιςςοθάδα, 
6 πὰ Πῖ5 νυ ψψουϊὰ ανο Ὀεθη πιαϊπιαὶποὰ 
οι οὗ (ῃ6 σοπηπῖοη ἔπη. [ἰ μᾶ5 Ὀδθη οὐξογνοᾶ 
τῆι ΠΟΤ ννᾶ5 ηο ὀχῃοσγίδιίίοη ἴο τορεπἴδηςο, 
ΠΟ διἰηΐ οἵ ξογρίνθποϑϑ ; τὸ ρονγοσ οὗ γεϊδίῃϊης 
81 δίοῃθ ννᾶϑ9 θχοιοϊϑοά, Ὀδοδιιϑο ἴΠ6 ἰῇ νγᾶβ 
δφξαίηδ ἴδ Ηοὶγ ΟΠοβί, δπὰ ὑπραγαάοηδθϊο. 
Απδηϊᾶβ δηὰ ϑδαρρῆϊγα δὰ Ὀδεη ιπάοϑγ ἢ 6 
θινῖπθ ἰπῆμυθηποθ : πηιϑὶ πᾶν νυ] ποϑϑοὰ Α 
βδῖοὶ!!ς. πηγάς ὶθβ, αηὰ νοῦ ἰπ ἔ0}} σοιηπλιπίοη 
ΜῊ ἢ [86 ΟΒυτοἢῆ. Ὑ οὶ οα5ὸ ννὯ5 ἀσργαναίδα 
ἴα Ὀδγοπὰ ἴῃδῖ οὗ δ᾽πιοη Μάαριϑβ οὐ ΕἸ πιδ5. 
Οογπεῖϊυ ἃ [ἀρίἀθ διἱγιθυΐϊο5 ἰο Αὐυριπίη, 
“ς ΑΠδηΙ45 ρατίϊοῦ οἱ νἱϊδπι ρογάϊἀϊ δὲ σαὶ υἵθπη. ἢ 
85 ἔγοπι ϑθγτη. 27, " ἀθ νογθῖὶ5 Α ροϑίοὶ!.᾽ ὙΠῸ 
ποδγοϑὲ ἀρργοδςῖ ἴο 1ῃϊ5, νγῆϊς ἢ 1 Πᾶνα Ὀδδη 
ΔΌΪ6 ἴο ἴγδςε, 8 “" Ῥεσιιπἰπὶ 4υδπὶ ΟὈζυ] ρετ- 
ἀϊάϊι,οἴ φιᾶπι ἀοπὶ γοϑογναν ἀπλῖ5:1: ρεσιηϊδηὶ 
ἰπαυδπὶ ραγιίεγ ρεγάϊἀϊ δὲ δα] αἴοπη;" οὐ ΜΉ ἢ 
πε Βοηδάϊςςπο οαϊογβ, οοὶ. 1:7) οὗ ἴῃς Αρ- 
Ροπάϊχ ἴο {Π6ῚΓ ἴθ Μοϊιπιε, ποῖθ ἴῃ ἴδ6 
τηδγρίη, "ΟἹ πὶ ἀδ νυϑυθὶ5 Αροϑβίοὶ 2ς. ἔχ- 
βίδί εἰϊδπὶ ἱπίεσ ϑεοιτηοποθ 5. Απιργοϑίὶ εἰ 
Μαχιπὶ." Αὐρυϑιϊη5 οννη δϑιπηαῖο οὗ ἴπὸ σᾶ96 
ννᾺ5 γεῪ ἀἰϊβεγεπί. ϑόγτα, " ἀς Ν ογθῖ5. Αοΐ.᾽ ν. 
4. ““Οτεάδεηπάινπι), οδὲ δυΐοπι αιοὰ ροϑδὲ ἤδβῆς 
Υἱἵδπιὶ εἰβ ρερεσοοπὶ [ δι15...... Οογτγορί! ϑυηΐ 
τ Ογ 15 ἤαροῖϊο, πὸ 5ιιρρ οἰο ρυπίγοπίυῦ δοίοστιο. ἢ 
(ρ. ᾿ ον. ν. ς. δ80 εγ. Ταγίου, "ΗΟΪΥ Ὠγ- 
ἸΏ 5.,᾽ 111. νἱ. ς, “" Οτροη, 85. Αὐφξιυίϊη, (ὐδϑϑίδη 
ΒΔΥ͂ σοηῃοογηΐηρ Απδπία5 δηὰ δϑαρρῆϊγα, ἴπδῖ 
ΠΟΥ ννεγε δἰδίη ἢ ἃ συάάδη ἀδδῖῃ, ἐπδῖ ΟΥ̓ 
5: ςἢ ἃ Ἰυάξτηοπε (Ποῖγ δη τ ρηϊ Ὀ6 ρυιηϊπῃοά, 
δῃὰ {Ποῖγ συ οχρίαιθά, δηὰ {μεῖγσ ῥρϑσϑοῦϑ 
Γοϑεγνοα ΤῸΓΣ ΤΠΟΓΟΥ ἴῃ ἴη6 ὨΔῪ οὗ [υἀγτηρηϊ." 

6. ἐῤειε «υογ 6] Νοὶ ἱπιρτεσδίοτγ, Ὀαΐ Δῃ- 
πουποίης ἴδ6 Ὀίνιηο ΝΜ]. Βρ Ῥεάγϑοῃ, ἔο!» 
Ἰονίηξ Ϊετοπια δηὰ Αὐρυίίη. 

6. ἐῤδὲ γομησ ν»ιοη}] ΓοβυτηδὈΪΥ ἱπ ἃ Ῥοβὶ"- 
τίου ἰκὸ {παῖ οὗ ἴΠ6 ϑογυδηῖβ οὔ ἴδε ϑγῃχζορυς, 
βανίηρ οσὔᾶγρε οὗ ἴ6 ὕρρες βοοπι, δηὰ ἴα 



γ. 8--τ3. 

Κἥγες ποι δε, ψῆθη ἢΐ8. υἱέες, 
ποῖ Κπονίηρ ννμαῖ ννᾶ8 ἄοπε, σᾶπις 
ἴῃ. 

8 Απὰ Ρεῖεγ δηβϑυγεγοά υὑηΐο ἢοῖ, 
ἼΕΙ] πὸ ψνῃοῖμεγ γε 8014 τῇς ἰδπά 
ἴον 80 πιυςἢ ὁ Απά 8ῆς 8414, Ὗ 68, ἔογ 
80 ΠλΙΟἢ. 

9 Ἴδη Ρεῖεγ βαϊὰ υπίο ἢεγ, Ηον 
8 1 τῆαλϊῖ γε πᾶνε δργεθά τορεῖθοῦ 
ἴο τεπιρῖ ἴῃς ϑρίτίι οὗ τῆε [,οτά ἡ δε- 
ἢο]ά4, τῆς δες οὗ τῆεπι ψνῃϊο ἢ ἢδνς 
δυγίεά ΤΥ Βυβθᾶπά 4γε ἂδἵ τῇς ἀοοτ, 
δηὰ 5384}} σαγγγ ἴῆεε ου. 

ΙΟ ΤΠεη [6]] 8ηε ἀοννη 8ιγαιρῃϊ- 

ΚΟλάη6 55 ῸΣ ΔΠΥ͂ ΤηΔηι2] ϑογνῖοςβ {παῖ τ ἢϊ 
6 τεοαυϊτεὰ. Ιη Τὐκὸ χχὶ!. 26, ἐδὸ γομρ σε 
5 ῬΑΓΔΪ1ΕΪ ἴο δὲ ἐδαὶ ἀοίδ᾽ “ἐγυε. ΟἸΞῃδυϑβοη 
ζο]οννεὰ ΜοἝοβῃοίστη πὶ ππάογϑίαπάϊης Ο ΗἸςοὶ 45 
οὗ ἴπο Τετγιβαίεπὶ Οθυτσο, ᾿π δητὶοϊρδίίοη οὗ 
[06 Πϑεδοοῦβ ἔογ 186 σοηνογίβ βεηογα Υ ἰπ οἢ. 
νἱ. Βρ Καγὸ ἱποϊπθὰ ἴο “Ὑοϊηρεῦ ΠΠΘΠΊ ΕΓΒ 
οὗ ἴδ6 σοιςτορδίίοη, "ἡ ἱϊπουΐ ΔΠῪ τοΐογεηος 
ἴο ΟΠῆοο. 

«ὐομπμα δὲ» ΒΥ ἀτγανὶηρ ἢ ͵ 5 ψαϊτηθηῖβ 
ὈρθΕΥ τουπὰ πιπι. ᾿Τ 5 νγου]ὰ σοπιροϑβε ἴ8ς 
᾿π|ῦ5 ΠΟΥ ΠΥ ἀϊδοτγάογ ἱπῖο νυν ῃϊςἢ ΠΟΥ πρῆςξ 
ἢᾶνο [Δ]Π|6ἢ ὑπάεγ ἴΠ6 βίσοκε οὗ ϑιιάάδθη ἀδδίῃ. 
Κτεῦς πουρῃς (δὲ [Π6 υϑ86ὸ οὗ {π6 ννογὰ ὉΥῪ 
]οβερῆυβ, ΧΝΙ. 11. 4, ΧΙΧ. ἱν σ, νγαστδηΐβ 
Ὀπαἀεγδϊδηάϊηρ 811 ργεραγδίίοῃβ ἕοσ ἱπίεττηεηΐ, 
Τῆς υἱὲ οὗ ςοῇῆηβ 15 ππκηοννῃ ἴῃ [86 Εδϑῖ. 

εαγγίεα ῥί»ε ομ] ἘΒεγοπὰ ἴῃ νν4}}5 οἵ 86 
εἶἴγ. ἘΕχοορῖ ἰῇ οᾶϑεβ οὗ δι ΔΙ πη, ὈυΓΙΑ] 
ζο!ονγνεὰ ἀθαῖῃ ἱτηπιοάϊδίεϊγ, ποῖ ΟΪγ ὈΥ 
τοάϑοη οὗ ἴδμε στρ  ἀϊὺ οὗ αδοοχηροδι(ίοη ἰῃ 
{παῖ εἰϊπιαῖο, Ὀυΐ 4|5ὸ ἴῃ σοηϑοηιθηςο οὗ ἴδε 
ἀοπ]οπιθηῖς ἴο Ὡς σοπῖδοξ Ψ] ἢ ἃ σογρδὲ 
ξλνο οσοᾶϑίοῃ, Νυπι. ΧΙΧ. 11--τό ; Πουϊ. ΧΧΙ. 
23. 1 Ἀ͵ΑΤΌ5 ννὰ5 Ὀυτγίοὰ οὐ ἴῃ6 ἀδγΥ οὗὨ δ5 
ἀραῖῃ, [οἢη ΧΙ. 17, 29. 

7. ἐδγε δομγς αῇεγ)] ῬΥΟΌΔΟΪ δὲ (ἢς 
ποχῖ ΠΟῸΓΣ οὗ ργάγογσ. ἵὕὕηάεγ ἴπε ϑῃοοῖϊκ οὗὨ 186 
ἀραῖῃ οἵ Απϑδηϊδϑ ἴμοῪ πδὰ ποῖ ἀϊθρογβθά. 

εαρης 2] Ἐχρεςτίηρ ρεῦῆαρϑ δάἀπιγδίίοη δπὰ 
ΔΡΡίδιιϑε 45 ἴπ6 νυϊο οὗ ἀποΐμεγ Βαγῃδῦδϑ8. 

8. απηευεγε  Αἀάγοβθοά ἴο ἴπὸ ἀουδὲ ἀπά 
τηϊςρι νης οδιϑοὰ ΌΥ ἴδε ποῃ-αρροδγάπος οὗ 
Βο ῃυθδραπά. Νὸ 5ιιοῆ αυδδιίοη ῃδὰ Ὀεεη ρα 
ἴο Απαηΐδβ. Ὁ γγϑοβίοπι τοζαγάθα ἴἴ 85 δῃ 
ἰπάϊοδίίοη ἴῃαὶ δ1 Ῥοίον, δίῃ ἴο βρᾶσγὸ 88ρ- 
Ρδίγα, ᾿Ε 1ὸ παψῆς Ὀ6, γανα ΠΟΥ 5ρᾶςε ἔογ ςοη- 
διθοτδίίοῃ δηὰ τερεηΐδῃςο. 
ον .ο ηριμο ] ὙΠῸ ΑΡροβίϊθ πιᾶὺ πᾶνο παπιθά 

ἴδε 53.}π|, οὐ Ροϊηϊοὰ ἴο ἴπ6 τιοΠΕΥ διταηρεὰ ἴῃ 
δυ ςἢ ἃ ὙΨΑΥ͂ 85 οἰδαυὶγ 5μονγοὰ {πΠ6 ἀπιουπί. 

9. ἰο ἐε»:Ρ1}] ΤῸ Ρυξ ἴο ἴῃ ἰεβῖ ; ἴο ἀδοετίδιῃ 
ὙΠεΐδοι Ης ἀν εῖξ ἴῃ τὸ Αροβἕίοβ, ἀπὰ νεῖ Ποῦ 
Ης νυᾶ5 ἸιΔ0]ς ἴο θὲ ἀεςείνοα, Ὑΐδ ἰδησυᾶζε 

ΤΗῈ Α(ὉΤ5. ΜΡ. 

ὙΆΑΥ αἵ ἢἰ8 ἐξεῖ, δπά γυἱἊεϊἀθεδ ἃρ τῆς 
δῆοβῖ: «δπά (ἢ γουπρ πΊ6Π ΟΔΠῚ6 
ἴῃ, δπὰ ἐουπά Πεγ πὸ ΔΠᾺ, ςσλττγ- 
ἱπρ δὲ ἰοσπτῇ, Ὀυγίοά δὲγ ὈΥ πεῖ 
πυ5δηά. 

Ι: Απά ρτεαῖ ἔδαγ Ἴσᾶπης ὑροη 8]] 
ἴῆς σμυγοῦ, ἀπά ὕροῦ 48 ΠΊΔΠΥ 848 
Ποαγά [Πε86 {ΠΊΠρΒ. 

12  Απὰ Ὀγ τῆε παπάς οὗ τῆς 
ΔΡΟΒ[]ε8 ννεῦα ΠΊΔΠΥ 8 ρὴ5 δηά νγοη- 
ἀδτβ γγοιρῆς ἀπιοηρ; [6 ρεορὶε ; (Ὡπά 
ΤΕΥ νγεγα 4]1 στ οπε ἀοοογά ἰῃ δο- 
Ἰοπιοη 8 ροτἊῆ. 

12 Απά οὗ τ τεϑὲ ἀυγθῖ πο πιδη 

68 ΠΊΟΙΟ βϑνοσο {πἢδη ἰπδῖ Ὡς ἢ ἢδάὰ Ὀδοη δά- 
ἀγοσϑοὰ ἴο ποῦ ἢυβθαπά. 

αἱ ἰδὲ ἀοογυῇ ἩΗνὶηρ Ἰυϑῖ τεϊυγποά ἔγοπι 
ἀοροπιξρ ἴῃ6 Ὀοάγ οὗἩ Απαδηϊδ5. 

11. γγεαί παγῇ Τἢϊ5 18 τποσθ 5[ΓΟΏΣΪΥ 
ὀχργοβϑοά ἰπ νυ. χ3. Ηλνίηρ υνἱτποβϑοὰ (Π6 
ΔΥῸ] σοπθοηιιθηοθβ οὐἨ ἸποοηδϑίϑίθησΥ ἰῃ ἴῃς 
Ρτοξεβδίου οὗ ἴῃς (Ογιϑίίδη ἔδμ, {Ππεὺ Ἐεὶῖ 
(Πλὲ ἴπογο νγὰβ πὸ |1π||6 ΡογΪ ἴῃ Ἰοϊηην ἃ 
ΠΟΙ ΠΥ ἐπάυοὰ ν ἢ πλϊγασυϊουβ ΡΟΥΨΟΥ 
οὗ ἀϊδειπιϊπαϊπῷ ΒΥΡΟΟΓΙΘΥ ἀπά ππννοσ 
Γλοῖϊνοβ, 8ἃ5 νν 6 }} ἃ5 ἢ ρμιῆβ οὗ ἰδηφξυδροα 
δηᾷ Πρδ]ηρ. 

ἐῤε ερμγε}} [ΙΕ 11. 47 Ὀδ ἱπίεγροϊαίεά, (μ15 
5 ἴῃς ἢγοϊ πηρητίοη οὗ ἴπε ΟΠΌΓΟἢ 45 ἃ ἀϊϑέποξ 
βοςίοεῖγυ. ἩΗοτγεϊοξογε ἰδ6 βδιγεὰ Ὠιβίογδη μδὰ 
υϑοὰ δόξω: ἰϊ. 44. ἷν. 4, δῃὰ ἀμωρίεε, ἴ. τς. 

4: »ηαη}7 α“Ἱ ΤὨ5 15 σᾶρδῦϊθ οἵ ἱποϊυάίην 
16 ϑαημβοάππιμ. Νὸο ἱἰηνοϑιαίίϊοη ννᾶ5 πιδάθ 
ΌὈΥ 6 [οννὶϑὰ δυι μογἰεβ, νὴ. Ῥγο Δ ὈΪΥ ἐεὶξ 
[δῖ ΔΩΥ ᾿παυΐϊΓΥ ἱπῖο {πε εἰγουπισίδηςοϑ οὗ ἴῃ. 
ἀδδῖῃς νγου]ὰ οὨΪΥ σοπῆστῃ δηὰ οχαὶὶ [86 τερι- 
ἰκτίοη οὗ ἴμε Αροβί]εβ. 

ΜΑΝῪ ΜΙΒΑΟΘΙΚΕΒ. 

12. »"αην “ἰση: ἀπά «υοπάεγ.] 'ΤῊΪΒ πιυδέ 
δᾶνθ Ὀδθη ἃ 5σπδὶ ουἱδρουτγηρ οὗὨ δοα]ηρ ἴο 
Ρτοάυςε ἴΠ6 οἴεςϊ ἴῃ ν. 1ς. Οοπιίηρς δ {115 
Ἰυποῖυτε, 11 ννᾶ5 δ ρῃδι αν ἰγρίςαὶ οὗ 5ρίτί- 
[4] χτᾶςθ. 
4 Τν5 μᾶ5 Ὀθθη ὈΥ̓͂ Ξοπης τοβι οϊοαὰ ἴο 

ἴῃς Αροβιϊεβ. ὙΒῈ υπάοτοιαπαάϊηρς Ὁ δ] ον ΓΒ 
ἘΘΠΟΓΑΪΪΥ 56 6Ππ|5 ἴο ὃ6 ἕανοιγοά ὈγῚ ἐῤε γεπ. 
Ορ. ᾿᾿. 1, 44. ΤὨο ρθη Ποϑῖὶ5 τπᾶγκοὰ ἴῃ 
ΑΟΨΝ. 15 ποίονγογίῃγ. 

ϑοίο»»ποη ῥογο] 866 δῦουε, 111. 1ὔσ. 

195. ἐδε γῇ ὙΠοθῈ ῆῸ Παά ποῖ γεῖ 
εὐ γδοοὰ ἴδὸ ἔδἢ. Ορ. οἶδεγ,, ΕΡὮ. 1, 3; 
1 ΤΠ655. ἵν. 1.3. ν᾿. 6. 

10 ἐῤεη!]ῇ ϑοπὶρ δᾶνθ υηάετοιοοά, 0 ἐξέ 
“ρονίεε; οἴδμοτβ, 29 ἐδε Οῥωγωῦ. Ὑπὸ ψνυτὰ 
ἐγδηϑϊδίεὰ ἠοΐπ ὀίνισο, ἰἴὲ Βᾶ5 ὕθεπ εμοά, 
ἱπιρ 1165 ἰῃείπιδου δηὰ ἐγ] δεῖ γ ; θυΐ {18 ἰ5 
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τον, ἐπ 
συ. 
δέγεεέ. 

ἦυΐῃ Βπιβε] το ἔπεπὶ: δυῖζ τς ρεορὶε 
τηλρηϊῆεά τἢεπὶ. 

14 Απά Ρεϊϊενεῖβ ψεῖς τῆς πῆογα 
Δαάἀεά το τῆς Ϊ,οτγά, πιυϊττι 4685 Βοιὴ 
οὗ πιθβῇ Δπηἀ ννοιῃδη.) 

15 ᾿πβϑουλὰο ἢ παῖ ΤΠῈῪ Ὀτουρῃς 
ἔοσττῃ τῆς 5. Κ ̓ ἴηῖο τῆς 5ἴγεεῖβ, δηά 
Ιδλιὰ ἐῤέπι οὐ Ὀεάβ δηά Ἴσοιςῇ68. τῆδλῖ 
αἱ ἴῃε ἰεαϑὲ τῇς ῃῆδλαονν οἵ Ρεῖεγ 
ΡΑβϑίηρ ὈΥ ταῖρῆς ονεγβηδάου βοῖης 
οἔ τδεπηι. 

16 ἼΠετε οαπὶς αἷϑοὸ ἃ ταυϊττυὰς 

ποῖ νναισδηϊοά ὉΥ 115 υϑ6,. ΥἹΙ. 29, ἶχ. 26, 
Χ. χ8, ΧΥΪ!. 14. 

14. εδὲ νιογὲ αδάε] ΜδΏΥ πιογὰ ἴμδῃ ἴῃ 
ἦν. 4, ἰῃ σοηδοαιθηςε οὗ ἴπε ΠΊΔΠΥ ΠηίγᾶοΪο5, 
τ. 111 (ΠΡ. χὶ. 24. [1 ἰδὲ δια] -ποαγίθαὰ ννεγὸ 
δεῖ ἰῃ σἤεςῖκ, [6 δαιπιοϑϊ -τϊπἀθαὰ σϑίηθ ἔογ- 
νναγὰ ἴῃ στοαῖ πιθ 5. 

ο ἐῤδε 1,ογἢἡ ὌΠ 1,ογὰ 6515. 
νι μάε4] ΤἼΣ δά! τομαὶ σοηνθγϑίοῃϑ γΟΓΟ 

50 ΠΌΓΩΘΓΟΙΙ5 ἴπδῖ (ἢ Ὠἰδιογίδη σοαϑθά ἴο 5ρθς  ΕΥ 
ἴῆ6 ἡυπιδοτ. ὙΠῸ {π||6 ομο νγᾶ5 ὈδΟΟΠΊ ΠΡ ἃ 
ἐδπουβαηά, [58]. ἴχ. 22. 

απά «υο»γεη] ΤΉΪ5, οη σομηραγίϑοη ὙΠ ἷν. 
4. Ὧ245 Ὀεεη ΠουρὮϊ ἴο ἱπάϊοδῖο ἰΠ4ΐ πο ννοπιθη 
δὰ Ὀδεη ἱποϊυάοά ἰῇ ΔΥ οὗ {Π6 πυμθοῖβ 
τερογίοα ἄοννη ἰο 1ῃ15 {ἰπ|θΘ. Βΐ ΠΟΙ ΡΑΓῸ ἱ. 
14. δηὰ δαρρῆϊγαι ὙΠῈ Βαρίϊσπη οὗ ψοπίθη 
ταδὶ, ἢ Εδοίογῃ μδὺϊ5 οὗ ἴπουσῆς δηὰ 
υϑᾶρεϑ, ῃάνθ τοηάογεα βοπὶθ ϑδιςἢ Δρροϊηϊπηοηΐξ 
ἂἃ5 [πδἴ οὗἩ ᾿εδοοηθϑϑθ8 ὨΘΟΟΒΒΑΓῪ ἔγοπι ἴῃς βγϑί. 

156. Τησοιμοῦ}) ΜΨΟΙΒΟ5 13 δπὰ 14 ἅΓ6 ρᾶ- 
το ΠΘΕΟΔ]. 

ὀγομσδὶ ὥῶγ: 8] Νοῖ οποο, δι τοροαϊοθάϊγ. 
ἐπίο δὲ εἰγεει 1 Ἀδῖδοῦ, δι οπᾷ 89 Βύχοοῦβ. 

Αποῖδπου χοδαϊηρ, ευεπ ἱπίο 1δὲὸ “ἐγεείς, 85 
Ὀδδη ρῥτγείογγεα ὈΥ σγεσεηΐ ογτςα] οἀϊζοτβ. ΤΠ 15 
νγβ ποῖ ἰπ σοῃηρίϊδηοο ἢ ΔΩ ἀϊγοςῖοη 
εἴνεη Ὀγ 81 Ῥείεγ. Οοά νυ85, 11 ββεπιβ, ρ]εαδθὰ 
ἴο φιδὶν πορὸ5 ψ ἢ Ης δὰ ποῖ αἀἰγοςῖν 
ἀντ ἰκοηθα, δηὰ ἴο δἰϊονν 5 προ, σμι] ἀ1Πκὸ ἐδ ἢ 
ἴο Ὀ6 τεναγάθα ΌὈΥ ΠΊΔΩΥ τηϊγδουϊουβ οὐ Γ65 
Ὀεΐηρ νσουρῃῖ. δ6ὲ Αὐυρυπίιη, ’" Ἀοίγας(.᾽ 1. 
ΧΙ. 7. ὙΠΙ5 πλᾶὺ δὲ τεραγαθα 45 ἃ ΙΒ  πλοπί 
οὗ Ο σι 5 Ῥγογηδθ, [ἰομη χὶν. 12. (Οὐοπὶ 
[Π6 τνουηδῃ νὰ 16 ἰβϑιθ οὗ Ὀϊοοά, Μαῖϊ. ἰχ. 
λ’ο; Μεαῖκ ν. 27: δηὰ [6 τδην (μαΐ ννετῸ 
ἀϊθοεασοὰ δὶ Οεηηῃόβαγεῖ Ὠοαϊοά ὈΥ τοιςοδίης 
Ομβι 5 ραϊτηεηΐῖ, Μαῖῖ. χῖν. 26; «αἷϑο [πὸ 
Πδηάκογοπιοῖβ ΟΥὁ ἀργοηϑβ οἵ δῖ δι], ΧΙΧ. 12. 

ἀρηδερι, Βεοάβ οὗ ἃ δυπλθϊοες δηὰ σολγϑεῦ 
Κιηά, ρα] θίβ, οὐ πδί γοϑϑθβ. 

ἐδε «ὀαάοαυ)] ἢ ἴῃ Αροβίὶς αἀϊὰά ποῖ ἸΑΥ͂ 
ἣϊ5 πδηὰ ὕροη {Π6πὶ 845 ἢθ ραϑϑοά. [{ δδ5 Ὀθθη 
δυξερεκίοαὰ (παῖ 'π ἰδ6 ονρηΐϊης ἴἢ6 ϑῃδάου 
σου ]ὰ Ὀε ργο)οςϊεὰ 80 8ἃ5 ἴο ζ2]] οῃυ ἃ ξγεδῖογ 
Ὠυπιροῦ ὃυΐϊ ἴῃ [86 πδίτονν πεβ5 οὗ Οὐ οηϊδ] 
δισθοίβ (ἢΐ5 σδῃ δᾶνὸ τηδάθ πο σγοαὶ αἰ βογεηςο. 

ΤΗΕ ΑΟὉΤϑ. Νν. [ν. 14---18. 

ομῖ οὗ τῇς οἰτίε8 γτουπηὰ ἀδοιῖ υπῖῳ 
]Θτυβαίεπι, Ὀγίηρίηρ 51. Κ [ΟἸΚ5, δπάὰ 
τπεπὶ ψῃϊοἢ ψνεγε νεχεά ψ πῇ υπ- 
οἰθαπ 8ρί γῖβ: δἀπά πεν σνεῦα ἢοαὶθά 
ΘΥΘΓΥ οπα. 

1ὴ  ὝΠεη τῆς Πρἢ ῥγίεϑξ τοβα 
ὉΡ, 4πάὰ ]] {πεν (δὲ νγεγα υν ἢ Ἠΐηι, 
(νν Βιςἢ 5 τῃε βεςῖ οὗἩἨ τε ϑαάδάυςεε5,) 
δπά ννεγεὲ ἢ]]εὰ νυν ἢ "πάρ πατιίοη, 

18 Απά Ια τπεὶς ἢδηάβ οἡ δε 
Δροβίίεβ, δηά ρυῖ τῇ απ ἰπ ἴῃς σοπηηοη 
ΡΓβοη. 

“0;6}] ἘΔΙ ΠΟΥ, δοσιθ ὁ0η6. Τ ΠΟΥ νου] δανὸ 
Ὀδοη {Πδη κῦμ] ἔοτ ὀνθη ἃ 5'πρὶθ ουτε. ὅτ. δπὰ 
γυΐὶρ. 5 )οῖη, μά ἐδ νι δὲ δὲ εεά γον 
ἐδεὶνγ ἱπβγρεζεε. 

16. Τρεγε εαριο] (ΟΟπεηυ δ} γ. 
δε εἰδὲδι γοισιί αὐομ ὙὨΙ5 15 ἴῃ6 Βτξῖ ἰῃ- 

Ἐπηαϊίοη οὐὁἨ ΔΩΥ͂ σοηνειϑίοηβ οὐδ ἴ86 νν81}}5 
οὗ [εἐγυβά επι. 

σπνεχεά «υἱὲ ὠποίραπ “ῥὶγ!} 1 Ῥοβϑδββϑίοῃ 15 
ἀισηρυ πο ἔσχοπι Ὀοα ΪΥ ἀἰϑοδϑθ, 85 ΥἹ1}. 7 
[,“ακὸ ἵν. 40, 41: Μαῖίῖϊ. ἵν. 24; Μαγὶς 1. 22, 
244. Ῥονοῦ ἴο ἀοίϊνοῦ το ῃο ψνογο (ἢυ5 
νοχοὰ δὰ Ὀεξεη ἴνγῖσθ ργοπηβοά, [ὺκὸ ΙΧ. τ; 
Μαζκ χνὶ. 17. 

αὐόγὸ ῥεαίςά ευέγ οη6] ΑΡροβίοϊις ρονγοῖβ αἱ 
(15 εἰπιὸ ἔῶσ ἐχοθθάδα ννῆδὶ [ΠὉγ μδὰ ργενϊουϑὶν 
Ὀεεη, Μαῖῖ. χυϊ. στό. Νον {πον ἀϊά ποῖ 8} 
βῃοτί οὗ ἴῃοϑο Ὄχογοϊϑοὰ ὈΥ ἴπεὶγ τὰ, Μαῖῖ. 
ἵν. 24, χῖν. 36, Απὰ 1Π]5 ννᾶ5 ποῖ ᾿ῃηοπη ὨΪΔΓΥ 
ΟΥ ἰγδηβιίοτσυ, ὃὈιΐ ὀχίοπαθα οὐοσ δὴ ᾿ηΐογνυδὶ 
{πὸ Ἰοηρσίῃ οἵ ἡ ἢ 5 ποῖ ἱπάϊςδῖοα. 

ΤῊΕ ΑΡΟΒΥΕΒ ΑΔΕ ἹΜΡΕΙΒΟΝΕΒ, ΑΝῸ 
ΙΒΕΚΑΤΕῈ. ΒΥ ΑΝ ΑΝΟΕΙῚ.. 

17. εδεὲ δισθ ῥγί ἢ] ῬΓΟΌΔΟΪ Απηδ5, 85 
ἷν. 6. (ὐ. ἴδδ ποῖθ οη Μαῖϊ. χχυιὶ. χ. 

γο" δ ε δι πγυϊαιοά ἴο δοϊϊοη ΟΥ̓ ννμδὲ δδάὰ 
ἴδκθῃ ρίδοβ. Ὁ. νὶ. 9. 

ἐδαὶ «υεγε «υἱἱῥ ῥὶ»] Οὗ οπα πιϊπᾷ τη δε], 
δηὰ ἴῃ ΠοβΕ ΠΥ ἴο ἴπ6 Α Ροϑβἕϊοβ δηά {δεῖγ σοῦ- 
νογῖβ. Οὔὐέσννοὶ! νου]ά ἰγαηϑίαῖθ, ἐδε “εεῖ οὗ 
ἐδε ϑαδάμεεο: ἐδαΐ ἐδεπ «υαι., ἴῃ ϑαάάιςδοβ οὗ 
πὸ ἀδΥ, “ Ὠ᾿σϑοσί.᾿ 1Π1. 27. δεε Βόγε ἱηνοϊνο 
ὯΟ σΤοργοδοῆ. Ὅρ. χν. ς, χχνὶῖ. ς. 

δϑαδάμεεε.)] 866 (ἢ ποῖδβ οἡ ἵν. 1ἱ.Ἅ 

18. 2ῤὲ αροιἐ.}] ΑἸ] ψνεγὲ ἴῃ [ογιβδίθτη δὲ 
(15 {ἰπ|ὸ. ὙὝΒοΓα 15 ποϊδίηρ Πότε οὐ ἴῃ 1ῃ6 
56α 16] ἴο ᾿ηἰἰπ͵ᾶῖε πον ΤΔΩΥ ΜΈΓ ἌρρΓδ- 
μεηάοά. Ψψεῖθο 29 Πᾶ5, ἢ σοοά τεᾶϑο, Ὀδε 
πουφῆϊ ἴο ρΡοϊηΐ ἴο 411 ἰῃς Ἴ ννοῖνο. 

οο᾽γι)γ101 »γοη] νοτθο ἴῆδῃ ἵν. 3. ΤΉϊ5 
ὙγᾺ5 ἰγοδίίης 1ῃμοπὶ 45 1 ἀἰγοδάγ Ἵοηνὶςϊο, δηὰ 
ἱηνοϊνθα (ὩΥ πιοσὸ ἀΐϑρτγασο; Ὀὰϊ τδοὶγς 1,οτὰ 5 
ὑογάβ, Ϊοδη χνὶ. 2---Ὃ, δὰ ργοραγοὰ ποτ. 
ΤΒοΙΓ τηϊγασυϊουβ ἀθ᾽ νογάποθ, ἰῇ δῆσνοσ ἴο 
{ΠΕΙ͂Γ ᾿ΓΑγοτ, ἷν. 29, 30, νγ»ὰ5 411 [6 πιοσδ. 
ῃοϊοτγίουβ δά υπηυεδίοηλυϊο. 

Ε Οε, πε}. 



ν. 10---27. 

19 Βυῖ πα δηρεὶ οὗ τῆε 1,ογά ὃὉγ 
πῖρῃς ορεποά τῆς ρῥγίδοῃ ἀοοῖβ, δπά 
Ὀτουρῆς τἤδπὶ ἔογίῃ, πὰ διά, 

20 ὅτ, 8ϊληά «ἀπά 8ρεὰκ ἱπ ἴδε 
τεπιρῖς ἴο τῆς ρεορῖὶε 41} τῆς νγογάβ8 οὗ 
τη 5 ΠΠ|. 

21 Απά ψῆεη ΠΟΥ Βεαγά ἐῤαΐ, 
ΠΕΥ δηίετεά ἰπῖο τῆς ἴαπηρῖα Θλγὶν 
ἴῃ ἴτε πιογηΐηρ, δηά ἴδυρῆς. Βιυῖ 
τῆς Πίρῃ ῥγίαεδε σάπια, δηὰ {6 τῇδ 
νγογα ἢ ἢϊπι, Δπα ολ]]ςἀ ἴῃς σουη- 
οἸ] τορεῖβεγ, δηά 41] τῆς βεπδῖς οὗ τῆς 
σμ]άτγεη οὗ [βγαοὶ], δηά βεηῖ ἴο [δε ρτγὶ- 
80ῃ ἴο ἢανε ἴπδπὶ ὑτγουρῇῆξ. 

22 Βυῖ ψῇοη τῃς οἴἶήποεῖβθ ολπΊδ, 
δηά ἰουπά [ἢδπὶ ποῖ 'π ἴῃς ρῥγίβϑοῃ, 
ὯΠΕΥ τεϊζυγηδά, δπά το]ά, 

23 ϑαγίπρ, ΓΠΕ ρτγίβοη {χὰ γ ἐουπά 
τε βῆπι: νν ἢ 41] βδίειγ, δηα τῆς Κθαροῦβ 

ΤῊΕ ΑΚὉΤ95. Νν. 

βἰδπάΐϊηρ τίῖθουξς Ὀείοτε ἴῃς ἀοοῖβ: 
θυῖ ψῃεη ψὰ Πδὰ ορεπεά, να ἰουηά 
ΠΟ πιδη νυἱτἢίη. 

24 Νον ψῆδη τῆς ΠΙΡΉ ῥγιοβϑὲ ἀπά 
[Π6 σαρίαίη οὗ τῆς ταιρὶς ἀπά τῆς 
σὨεἐ ῥγίεϑῖϑ πεαγά τἢ 686 τῆϊηρβ, ΠΟΥ 
ἀουδιεά οὗ ἔπδπὶ ννεγειπῖο τἢ18 ννου ]Ἱά 
ῬΤΟΥ,. 

25 Ἴδη οᾶπιε οἠς δηά το] τῆ επὶ, 
βαγὶηρ, Βεμοὶά, τῆς πῆθη ψνῇοπὶ γε 
Ρυϊ ἰῃ Ρτίβοη ἅγὰ βϊδηάίηρ 'η [Π6 τετα- 
ΡΪδθ, δῃά τεδοπίηρ τῆς ρεορὶε. 

26 Το ψεηῖ τῆς ολριδὶη νντἢ 
τῆς οβςετβ, δηα Ὀγουρῆς τμεπὶ νιτἢ- 
ουξκ ν]οίδηςοα : ἔογ {ΠΥ ἔξαγεά τε ρεο- 
ΡΪε, ἰεϑὲ τῆ 6Ὺ 5ῃου ὰ ἢᾶνε θεεη βιοηβά. 

27 Απὰ νψῇδη τπὰγ Παά Ὀτουρδξ 
τπεπι. ΠΟΥ 5εῖ ἐῤέηι Ὀείοτε τῇς σουη- 
ςἢ] : ἀπά τῆς ΠΙΡῊ ρῥγίεϑι δδκεά τῆθπι, 

19. ἐδε απξε.] δ ΔηρῈ]; ψῃοβε οχὶϑίθηςθ 
γγ5 ἀεηϊοὰ ΕΥ̓ ἴποϑ6 ννῆο Παὰ ἱπιργίϑοποὰ {π6 
ΑΡοβίϊθβ' Τῃ ννογὰς βρόκθὴ ὈΥ πὶ ρίδες 
{πεῖν ἀθ᾽ νογδησς οὐδ 6 τη6 οἰγοῖς οὗ δαγίῃ- 
4υάκοβ, οὐ ΔΠΥῪ πδίιγαὶ ὑῬῃοποπίθηοη. [ΐ ννᾶ5 
ςοπιρίεῖο ; (ΠΟΥ παρὰ ἀρργοποηά πὸ οὈὐδίδοϊθ 
ΟΥ̓ τεϑίγαϊηϊ ; (ΠΟΥ γεγο ἰο ἴθασῇ ποῖ ἴῃ ΔΗ͂ 
οὔϑεοιτγο σογηοῦ, Ὀυζ ἰη ἴπ6 ΤοΙΊρΙο. 

20. ἰδὲ «υογά! οΓ᾽ ἐῤὶ’ 5] 1.16 15. (Π6 
Θπμρἤδί!ς ννογὰ ; ϑρίγιϊυδὶ ᾿ς Ποτο, εἴθγηδὶ 116 
Πογοδῆῖοσ, [οἢη νἱ. 68. Ορ. “ἴδε ννογὰ οἵ 
[15 ϑβαϊναίίοη," χίϊ. )6. ὅγγυ. αἱ ἐδε:ε «υογάς 
οὔ τ αὐαναιίονι. 

ΤΉΕΥ ΤΕΑΛΑΟΗ͂ ΙΝ ΤΗΕῈ ΤΈΜΡΙΕ. 

41. εαγὶν ἱπ ἐδε »ιογπὶη5)] Ἀυτίηρ ἃ στοαῖ 
Ῥατί οὗ {[ΠῸ γρασ, ἰῃ Ῥαϊεϑτῖπο {πὸ ποδὶ θθοοπιθβ 
ΟΡΡΓεβϑῖνα 50Ὸἢ δῇῆεγ βυηγίϑθο. Μυςῇ οὗ ΟὔΓγΓ 
1 οτα 5 τροφοῦ ννὰ5 δίνοη ὙΘΓΥ ΘΑΣΪΥ, 19} 
Υἱ]. 2. ὙΠῸ πλοΓΠ Πρ 5δογιῆςο ννᾶ5 οἤεγοά 
ΓΟΟΙΘΟΙΥ δὶ ϑιιηι56, ὙΠῸ ϑΥπαροσδ βογνυῖςθ 

15 πονν οἴϊεῃ δοϊὰ Ὀοέογο ἴῃ δ 15 αῦονε ἴῃ6 
Μοιιηΐ οὗ ΟἸίνεϑβ. 

ἐδε εοιρσιεὶέ,. πὰ αἱ δε σεπαί ἢ ὍΠ6 ἔοστποῦ 
δα5 Ὀδοη υὑπάογβίοοα οὗ ἴΠ6 ϑδηποάγιπι, [ἢ6 
ἰαϊϊεσγ οὗ (δ εἸάογβ, ἢθδὰβ οὗ ἔδπι θ5, πιοη οὗ 
ἔτελῖ Ὄχρογίθηςθ, ννῃο ννεῖὸ ϑβιιπηπιοηθὰ οἢ οὐ- 
᾿Αϑίοῃβ οὗ βρεςίδὶ] ἱπηρογίδηςθ : "4 σουης!] οὗ 
Ἰλυπιθη, "ἡ δε]άεη, [{ [45 Ὀδθπ ἢοΐ ΥΕΓῪ ΠΑΡΡΙΪΥ 
δυρροβίεα (ῃαὶ ΠΟΥ ἃγτθ ἴννο ἐδδιζπαίϊϊοηβ οὗ 
ἴΠ6 8416 πίχκ Οουγί οὗἨὁ υάἀϊςδίαγο, “τῆς 
Οὐουηςῖ!, ἐυνεμ ἴῃ ϑεηδίο." ΤὍ6 Ἰαίίοῦ ννοτά, 
ποῖ ἑουπὰ εἴθενν πογὸ ἴῃ {πὸ Οτεοῖκ Τοβίδτηθηΐ, 
Οςσυ5 ἰη ΧΧ΄-ἅῴ 2 Μᾶςς. ἱ. το, ἵν. 44. 

22. ἰῥὲ οἤἶεεγ] Μιρίογα, Ὀοΐοστε ΑΟ., 
ψν 10} ἴῃ ὀχοθρίίοη οὗ ὕεπενα. ῬγΟΌΔΌΪΥ 5οπιο 
οὗ {πὸ Τοιρίο συδγά, οΡ. υ. 26. 

43. αἱ ἀοι Ἑων ρου ΘΟΓΠΌΓΙΥ. ἘΕΙΥ͂ 
Ριεοδιυζίοη διδὰ ᾿λκοη ἀραϊηϑῖ ὀϑοᾶρε οσ 

νυ 7ώ11.----οι,. 11. 

γέϑουθ, Αηροῖὶς ᾿ηϊογυθηϊζίοη τερ δοεὰ νυῆδί- 
ὄνοσ δα Ὀεξεη τηονθὰ ἰῃ τοϊθαϑῖης [ἢ6 ΑΡροϑβί]εβ, 
δηὰ ποϊὰ {[ῃ6 σιιαγάϑ 'ῃ ὑποοηϑοϊοιιϑη655, 50 (Πδΐ 
(ΠΟΥ͂ ννεγε βδογεθηθά ἔγοπη ΔηΥ ἱπιρυϊδίοη οὗ 
ΟΡ ΙΡθησΘ οὐ σοπηϊνδῃςθ. 

“Ἰαπάϊης «υἱήδο} ὙΠῸ Μϑ. δυϊβου!υ ἔογ 
«υἱεδομέ 15 ὙΘΥΤΥ͂ 5ΞΟΔΠῪ ἱπάφοά, 

34. ἐῤε δισὸ ῥγἱο 1) Ἀπ ῬΥ1ΘΒῦ 185 ἴῃε ὈεΓΕΥ 
διιρροτίοα τοδάϊηρ, θὰ [Π6 φυϊπογν οὗ Μ59. 
ἰ5 ἰη ἕδνουγ οὗ [6 οπηὶϑϑίοη οὗ οἰἵποσ ννοσγά. 
Τῆδὶ (δ. Ηἰξῆ Ῥυχίεδι ννὰβ ἰηϊοπάρα 18 ρα π᾿ 
ἔτομη υ. 27. 

ἐδε εαρέα!")] 8866 ἵν. 1. 
οί Γ᾽ ̓νε] Ἠδεδάβ οὗ ἴπ6 ἐννεηπίγεΐουΓ 

σοιγϑοβ, δπὰ {ἰτὰγ Ηρ Ῥυοσῖβ πο δά 
μεϊὰ οὔἶτοθ. 866 ἀῦονδ, ἷν. 22. 

ἀομό!ε] Ὑπὸ ΟΥ̓ ΙΠΑ] 5 ΞΙΓΟΠΡΌΓ: Ῥ6Σ- 
Ῥιοχοά, αὖ ὉΔΘΙΣ 8’ 6πά. ΤἪὮ]5 ἰ5 ἴῃ ἢγχϑὶ 
βυτηρίοπι οὗ δηγηρ Κ6 ἄννθ, ΟΥ Δρργεποηβίοῃ 
ΟΥἨ τῆ6 ϑσυρογπαίΐυγα!, Ζ6] ΕΓ ργοηουηςσρὰ ᾿ξ 
ἱπογοάϊθ]ς (δαὶ, δεσγ ἴπ6 τιϊτασυΐοιι5 ἀο νοῦ - 
Δηο οὐξδ͵ῳ οὗ ργϑβοη, ἴπ6Ὸ [ονν 5} δος ΠΣ [165 
ςουϊὰ πάνθ ρεγβιϑῖοα 'π {πεῖγ μοβί!γ. Βυῖ 
566 ἶν. τό, ἀπά σοπηρᾶγε [οβη χὶ. 46--- 2 ἀηὰ 
χὶϊ. ΙΟς 11. 

ΟΥ 1ῤε»1] (Οοποοσγηίης ἴπΠ6 {ΠῚ 55 τορογίοα, 
ποῖ [86 ΑῬροβίϊεβ. 

ἐδ «υὐομἰά σγοαυ)] ΑΟΝ. τὴ ἐο]]οννεά 
ΘΑΥ οΣ νογβίομβ. [,655 ΠΟΥ ΟΤΥ στο ἀογθά, ΠΟΤΕ 
ΤΟΟΘΠΙΥ, «φυδαΐ ἐξὲν “δομίά δε, ΜΝ ἐϑῖου ; ἐδὲς 
εομΐά ὁε, Οτ. Ῥοηη. ; 

46. δὲ οἴεεγ] ΟΥ̓ Ἰυϑῆςο. ὙὨο ννογά ἴῃ 
(6 Οτιρίπαὶ 18 ΠΕΡΟΓ δορὰ οὗ ἴῃ6 τ ΠΑΥΎ. 
ΤῊΙ5 ἰ5 4η ἱποιάθηϊδὶ σοηβγτηδίίοη οὗ ἴῃ τρῆϊ 
τηδδληΐηρ οὗ ἴῃ6 οσδρίδίη οὗ ἴδε ΤορΙο, ἱν. σ. 

ΤΉΕΥ ΑΒΚΕ ΒΕΟΟΘΗΤ ΒΕΕΟΚΕ ΤῊΣ 
ΟΟΥΝΟΙ͂Σ,. 

47. δὲ εουπολ}} ἴῃ Κ]ΒΙπιεης οἵ Μαῖξ, 
Χ, 17. 

ςς 
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28 ϑαγίηρ, “Π]ά ποῖ ννε β:γδγ 
ςοημηδηδ γοὺ ἴπδξ γὲ ποιὰ ποῖ 
τελοὴ ἴπ [ἢ15 πᾶπια ἡ ἀπά, Ὀεῃοά, γε 
ἢᾶνς Π]]εἀ Τεγυδαίοπι νγοἢ γουγ ἀος- 
ἀτπ6. δηά ἰηϊεηὰ ἴο Ὀγίηρ 118 πιδη 8 
Ὀ]οοά προη 8. 

29 ΏΎΊΎΠεΩ Ρεῖεγ δηά τῆς οὐδεν 
ΔΡΟβ[168 δηβνγεγεὰ δηά 8414, ε οὐρῇς 
ἴο οδεγ (σοά γδῖμεγ τῆλ πιεη. 

Θ. διά ποῖ 4“υ6}] ὍΤΠὸ πορδίϊνε 15 οπιτοά, 
δηἀ ἃ ἀεοεϊαγδίίοη βυ δι τυἱοὰ ἔογ (15 φιιοσίοη, 
ἴῃ βοπὴθ ἱπιρογίδηξ Μ58.: ",ε εἰγίοι ἐν εορε- 
»ιαπάε γομ. Βαϊ (ΟἸΠτγγϑοβίοηι, Ηοπι. ΧΗ. 
1, ΠΟΙ ἴπ ἴπδ τηϊοιτοζαῖΐνε ἔΌστη, 845 ἴῃ 
ΑΟΥΓ. 

ἐδὶ: παρ! ὙΤΈΘΥ ἀνοϊάθὰ [ἢς ιι96 οὗ ἴἴ, 45 
ἵν. 17. ὙΠΕΡ ΔΟΞΕΠΘΠΟΘ 15 ἰῃ βίγοης σοπίγασί 
ἢ δῖ Ῥοίογ᾽ 5 ἰδῆρυᾶρε, συν. 30, 21. 

ῥαυε Μ|4 ὝΠΟ μδά Ὀεθὴ ποῖ οπε δεῖ 
ΟΥ̓ ἀϊϑορδεάϊεηςο, θυ πιδηΥ. 

ἑπίοπά 1ο ὀγὶησ) ὙΠΙ5 πιρῆξ ἀρροᾶσ ποῖ 
υη}1Πκοὶγ ἴο Ὀ6 1ἴΠ6 γϑϑι]; ᾿ξ νγᾶ8 ποῖ πὸ ἰῃ- 
(εηϊίοη οὗ ἀροβίο]ῖς ργθδοῃίης. Ννδ5 ἴῃ Ηρ 
Ῥγοϑῖ ποῖ ἀννᾶσο οὗ (πὸ ἱπιρσγεοδίίοη, Μεαῖΐ, 
ΧΧΥΪ, δεὶ 

ἐδ: »ιαπ"] Νὼὸ ςοπίεπιρι ἰ5 ἱπιρ]ο. 866 
ΓὺΚ6 χΧΧΙΪ. 4: [ομπ Υἱ. 46. Ὑῆδ οχργοβϑίοῃ 
5 Ὀδοη 1πουρῆϊ ἴο ἔδνουγ [ἢ6 πιογο Ἷοη- 
ἰγδοϊοα βοῆεπις οὐ σῃγοποϊορσυ, νης ΡἾδοα5 
[Π658ὲ Ἔυθηΐβ 5ΒΠΟΓΕΥ δἴογ {πὸ Ἀδδυττεττίοη. 

49. 1δὲε οὐδεν αροιω. 866 ν. 18. ὙΠ ΠΟΙΟ 
15 ΠΟ σϑβϑροςίἢι] ορεηϊης οὗ (Π6 δά άτοϑβ ἤθγο. 

ἤξε οὠμχῥὲ Ἰο οὐδ] ΤῊ5 Δ5ϑευ!!οη ἴ5 πλι οἢ 
Ὀοϊάογ ἂπὰ βίγοηζεσ ἔπδη ἴηθ τεΐεγοηςε πιδάθ 
ἴο 1Π15 ΟὈ] ξαϊοη δὲ ἴθ εἷοϑε οὗ ἴδ ργενίουβ 
οχαπηϊπδίίοη οὗ δῖ Ῥεῖοσ δηὰ δῖ Ϊ]οἤῃ, ἱν. το. 
Απὰά {Π6 ννογὰ οὐδε, πειθαρχεῖν, ῖ5 πιογο ἔογο! Βἰ6 
1Π4η ἀκούειν, νοῦ, ννᾶ8 ἴποσο ϑοὰ. ΤῊ 
ἱπιπιϑαϊαῖο τοΐθγοηος 15 ἴο ἴπ6 σοχηπιαηά σοη- 
νογεὰ ΌὉΥ τὸ Απροὶ ἴῃ νυ. 2οβ. Ὅῆδ πιαχὶπὶ 
νγ58 ασυοΐοα 45 οὗ ξεηεσαὶ δρρ]σδίίοη ὈγΥ ῬοΪγ- 
οτγαίοθϑ, ΒΙϑῃορ οὗ Ερθδϑιυϑβ, ἴῃ ἃ ἰεϊίοσ ἴο Ν:οΐοσ, 
ΒΙβῆορ οὗ Άοπιο, σοποογηΐην ἴθ Εἰπιθ ἔοσ ἴΠ6 
οὐὔϑβογνδῆςο οὗ Εδϑίογ, Εβθῦϊι5, ν. 24; δηὰ ὈΥ 
Τιοπγϑίιβ, Βίϑθορ οὗ Αἰοχαπάσια, ἱπ ἀδίθησθ 
οἵ ἢϊ5 οσοπάιςϊ ἀυπηξ ἃ ρογϑοουςίοη, Ν11. 1. 
Τα ΠΟ σροόκε ἴῃ ἃ |κὸ βριγιῖ δοίογο ἴΠῸ6 Ὠϊεὶ 
οὗ ννοιτηβ: “1 σδπποῖ σῆοοβο Ὀυϊ δάδογο ἴο 
ἴῃς ννοτὰ οἵ σοά, νος [δ5 ροβϑοεϑίοῃ οὗ 
ΤΩΥ ςοηπείοηςο.. Ηδχο 1 (Ακ6 ΠΥ βἰδηὰᾷ, ἴ οδη- 
ῃοῖ ἀο οἰβδογννῖθβε: Οοὰ δὲ πὶ Ηείρεγ. 
Απιοη.᾽" 

80. {δε Οοά 97) ομν γαἰδεγσ} ΑἹ Δ] ϑοη 
ἴἰο {πὸ Ἰοηρ 836 |65 οὗἨ Ῥγορῇδοὶθεβ σοῃοογηΐηρ 
186 Οτεοδὶ 1) ε]ϊνοσοσ. 

γαϊεά ρΡ] ΟΥ̓́ΌΠ6 5Ξεοα οἵὗἩ Ὠαν!ά, ΤὮς τείοσ- 
ΘΠσΘ 15 ἴο {ῃῆ6 [ποδγηδίίοῃ, δηά (ἴθ Ὠινίῃθ 
(Ομ 55 οη. Ὅρ. ἰ1. 2, χὶϊ. 2, ἀπά ΠὺΚ6 
ϊ., όφ. Ποη ἴῃς Ἀοβυττοςιίοη 18 ἰηϊεπάδά, 
ονι δὲ ἀεαά 15 ϑι 0] οἰποά, 85 ἰἰϊϊ. ας, ἷν. ζ1ο. 

ΤΗΕ ΑΟΤ5. ν. [ν. 28----32. 

40 Τῆς (οὐ οἵ οι ἔλίμεῖβ γα βοά 
ὉΡ [ε8ι.8, οπὶ γε 8ἰενν πὰ μδηρεά 
οη ἃ ἴτεα. 

ι: Ηἰπὶ δίῃ (ὥσοὰ εχαϊιεά νσιτῃ ἢ18 
τρμς απ ἐο δὲ ἃ Ῥτίηςε δηά ἃ 84- 
νίουτ, ἔογ ἴο ρῖνε γερεπίἴδηςε ἴο [βγδεῖΐ, 
Δηά ἐογρίνθηεϑ88 οὗ 81η8. 

22 Απὰ ννὲ δὲ [8 ψ Πα58ε5 οὗ 
1ῆ 686 τῆϊηρβ; Δη4 0 ἐς α'δο τῆς ΗοΪγ 

ΤῊϊ δπὰ (ῃεῈ Αϑοοηβίοη ἃγὸ ἱπάϊςδίοα ὉΥ͂ 
ἐχαϊἑοά ἴῃ ἴπο ΟΠ] ΠΣ ν ῦβθ, 

σίραυ απά ῥαπφεά) 516 ΟΥ̓ ΠαηρίπΕ; ἃ 
ἸΦλρΩ ἕοστη οἱ οχργοβθοίοη, δάορίοα ἴτγοῦι 

δῖ. χχὶ, 22. 22. Ορ. χ. 29; [πὸ ΧΧΉΪ. 39. 
ΤΠο ἀι56 οὗ [Π|5 [ϑνν δῆ ρῆγαϑθο ννὰ5 πιοδηΐ ἴο 
ἰηἀϊςαῖο (δῖ {Π6 συ τοϑιϑὰ οἡ ἴπε δαπῃοα ΓΙΠῚ, 
ταῖπογ τἤδη οἡ ἴῃ Ἀοχήδη δι Ποῦ 65. 

381. ἐχαἑιοα] ῬΆ]. 11. 9. 
«υἱὴὸ ῥὶς τίσῥε ρδαμα] 8866 1]. 33. 
α Ῥνιπεεῖ ὙΠὸ βᾶηθε ψογὰ 85 ἴῃ 1]. τς, 

Ῥγίπεο ἡ 135. [ἴ ἰβ ἰγδηβϊδιθά εαῤέαίη, ΗΘ. 
ἰϊ. Σο, δης σμέῤον, ΗΘΌ. χίϊ. . 

0 σίυε γερεηίαηςε) ὙΠῸ Ἱπο]παίϊοη ἴο τὸ- 
Ῥεηῖ: ποῖ ΟΡροΟΥΚΌΠΙΥ ἔοσγ τερθηΐδποθ, 85 
᾿οάάτιἀρο. Ἐορεοηΐδηςθς 5 [ἢ6 γιῆ οἵ Οἢτισὲ 
85 ΡῬιγίηςθ, ξογρίνθηθθθ οὗ 5ϊη5, 45 ϑανίουγ, 
Κοροπίδηςε ἀοθ5 ποῖ ργεοβάς, Ὀυϊΐ 5 ρτοἀυςεὰ 
ὃγ δτᾶςθ. Ορ. χὶ. 18: 2 ΤΊπι. "". 2ς ; ὟΝ ἰ5δά. χὶὶ. 
19. ἴπιῃε [Δ ψγῈ ὈΓΑΥ ἔοτ γιὸ τερεηΐ- 
ΔΏςΘ ἴο Ὀ6 Ζίνθη 1.5, 85 νγκ ἅτε οχῃογῖοα ἴο ἀὁο 
ἴῃ 1π6 ΑὈΞοϊυζίοη ἰῃ ον ΓΑ 1γῪ ϑεγνιςθ. ΤῸ 
δυπίδη νν}}} 15 ἔγεο ἴο δοοορῖ οὐ σε)εςὶ ἴδ σιβ. 
866 Ατίςὶο χ. “Ἴ6 ἀοςίγιπο οὗ ἴῃς Οοβροεὶ 
ΔΡΡΘαΓΒ ἴο Ὀ6 ποῖ ΟἾΪΥ παῖ Οἢγιϑέ ἰδυρῆῃΐ [86 
οἰἤοδοΥ οἵ τοροπίδηςθ, Ὀυϊ τεηάογοὰ ἴἰ οὗ ἴδ 6 
ΟἸ ΔΟΥ νυν ῆϊο ἴα 5, Ὁ νδαῖ Ηδ ἀϊὰ δηά 
βυβογοὰ ἔογ ὺ5; ἰδὲ Ηδ οὐϊδιποά ἴοσ ιι5 ἴΠ6 
Ὀοποῆὶ οὗ μανίης οἷζγ τερεπίδηοθ δοςερίο 
υηῖο δἴογηδὶ ᾿π ; ηοῖ ΟὨΪΥ ἴπδὶ Ηε γονοδὶοὰ 
ἴο 5ἰπποῖβ ἰῃδξ (ΠΟΥ σνεγα ἰη ἃ σδρδςοῖγ οὗ 
βαϊναϊίοη ΌὉΥ ναὶ Ης ἀϊά δηὰ υξεγοὰ ἔος 
{Π6πὶ...Αἥηὰ [ἢ 15 οὺὖζ νυ βϑάοιηῃ {πλη ΚΕ ἴο 
δεςερῖ ἴθ Ὀεπεβῖ, ὈΥ ρογίοιτηιηρς {πὸ σοῃὰϊ- 
(ἴοπ5 Ἰροὴ ΜΜὨϊοἢ 1ἴ 15 οἤεγοά, οἡ οὖζ ραγῖί, 
νοι ἀϊδρυῖϊτίην πον 1 5 ργοσυτεά, οἡ Η! 5." 
Βρ Βυίεσ, " Απδὶοσγ, 11. ν. 6. 

ἰο γα Ιπ ἴῃ6 ἢἤγβὶ ᾿ηϑίδηςο, ἴο [153τδοὶ 
Δοοογάϊης ἴο 16 ἤεβῆ, ποθὴ ἴο ἴπὸ [5γδοὶ οὗ 
Οοά, Οἱ. νὶ. τό, νῆο δανο ἴπῸ οἰγοιπιοϊϑίοη 
οἵ ἴδε ποασῖ, ἴῃ ἴπε βρί γί, Βοπι. 11. 29. 

82. οΥ ἐῤε.ε ἐῥίηρ.Ἷ 8.980 ζδοῖκ, ὍΠΗ 
ἴς Ἐδουττεςτίοη δηαὰ Αϑοοηβίοη. Α-ὐὟ. ἔο]- 
Ἰονοὰ Τγπάκϊο, Ογαππιοῦ, ὕθηονα. νγο ε 
δηὰ ἈπΠείπιβ, δήίογ τῇς Ψιυϊγαῖο, σαν δες 
«υογά:; τῆοτε Πἰτογα ϊγ, Ὀυΐ 1655 δΔἀοαυλδίεϊγ. 

«υδονε Οοά δαιδ χίυεη)] ΤῊΪβ5 ἱποϊυ ες ποῖ 
τηϊγαουϊουβ οηοννπηεπῖβ ΟἹ], Ὀυΐ ἔμπα ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ 
ξτάςεβ δηὰ [πὸ ἰηννατὰ νυ ϊηε58 οὐ ἴδε ϑδρί τι. 
ΤῊο Ρειβορδ! τυ οὗ ἴδε ΗΟΪγ ΟΠοβῖ 15 ποῖ 
αἰἴεςιεα ὉΥ [158 ΡΠ ΓΑΘΘΟΪΟΩΥ : " Ης σανε Ἠΐϊ 



νυν. 33-36.} 

Οποβῖ, ποσὶ (οὐ δεῖ ρίνεὴ ἴο 
τπεπὶ [δι ΟΌΕΥ ἰπι. 

42  Ὕεη ἴμεν πελγά ἐῤαΐ, τ{Π 6 Υ 
ϑνεῦε οὐ 20 ἐῤέ ῥεαγί, ἀηα ἴοοκ σουμ- 
86] ἴο βἰδγ τῃεη). 

24 ΤὮδη 8ἴοοά {Π6γ6 ὕρ οπθ ἰῃ 
τῆς σουηςὶ, 4 Ρηδτγίῖβεθ, παιεά (δ- 
ΓΩΔΪ]1ε], ἃ ἀοςῖογ οὗ τῆε ἶανν, μαά ἴῃ 
τερυτδιίοῃ δηχοηρ 4]1 ἴῃς ρβορὶβθ, δηά 

ΟἿΪΥ Ὀεροίζοη δοη," ἰοῆπ ἴἴ. 16. “ὙΠῸ 
δριπῈ ἴῃ ἴα Ργορδοῖβ ννὰ5 (Ὁ γίϑι 5 πγϑὶ υνῖῖ- 
Π655, δηὰ ἴδε δρι:| ΌῪ ΠλῖγαςΟ]65 ννᾶ5 [Π6 ϑοσοηά; 
δηὰ {πὸ ϑριγί, ὈΥ τοπονδίίοη, 5δηςτβοδίϊοῃ, 
ΠΠαπιϊπατίοη, ἀπὰ σοηϑοϊδίϊοη, δϑϑι πλ  δης [ἢ 
80] ἴο Οἢηιβῖ δῃηὰ ΗἩρδνοῃ, 15 ἴπ6 σοπίϊηυδὶ 
Ὑ]Π6 855 ἴο δ]} {π|6ὸ ὈδΙΙονοῦβ.᾽"" Βαχίοσ, " εἰν 
4υΐϊδε,᾽ ἢ. 127. 

ἰο ἐδέρι δαὶ οὖδϑγ ῥί»ῃ] Βείδευε ἐπ Ηῤ»ε, ϑγυ. 
ΤῊΙ5 ἢδ5 Ὀδοη ὑπάεγοιοοά 845 ἱποϊυάϊηρ ἴῃο56, 
ψνῆο, ποῖ Ὀοίπρ οὗ ἴΠ6 πυμηδοῦ οὗ ἴΠ6 Τ ννοῖνο, 
ΕΓ Θπδ θὰ ἴο οτκ πηίγαοϊος ἴῃ ἴῃ6 ΝΑπ)Θ 
οἵ (Ἰγιϑί. 

3938. εμὶ 1΄οὸ ἐῤε δεαγ} 1 ΛΈΘΓΑΙΥ, φὐεγὸ “ααυη, 
ΟΓ ἠογη αὐμπάογρ, ὙΠῸ βάπὶθ νογά 45 [ἢ νἱ"!. 
44. Νοῖ ἴμ6 5] υἴαυυ ρδηρθ οὗ τοροηΐδηςοθ, 
Ὀυΐ [Π6 ἱγτϊίοη σβιυιϑοὰ ΒΥ β ΠΙΡ ης δραϊηβῖ 
Ποηϑοίθησθ πα ΤΕΠΊΟΓΘΕ ἢ ὙΘΓῪ ἀἰογοης ἔτοπὶ 
ἴῃς σοπίπτοη ἰη 1Ϊ. 27. 

ἰοοξ εομροε)}), ὙΠΘ ἴδηϑο [πΠΊρ|168 ὑπαὶ [86 
ἀε! Ὀετγαϊίοη σοπεϊπιιδα δόμα ἔἰπηθ. ὍΘ ἰϑϑιθ 
νγ5 ονοιτι ϊοα, ὙὝΠΕΓΕ ἰ5 ἃ ΜΜ6}} σιιρροτγίοα 
νΔΓΟΙ5 τΟΔαη, αυμῥεά, ΜΓ. ([Ὠ6 ϑγπᾶς 
5665 ἴο ἢᾶνο ἔο]]οννθά. 

ΟΑΜΑΙΙΕ:Β ΑΥΥΊΙΟΘΕ. 

84. Οα»ιαϊε ἔαυοωγ 9 Οοά, οτ Κε- 
ἐγίδωϊοη 9Κ᾽ Οοά; ἃ Ὠδτὴδ οὗ νϑγῪ Ὠισἢ δπῖϊ " 
υϊγ, Νιιπλ. 1. το, 11. λο. ΤΠϊ5 ΟπΊδ οὶ] 15 
Κποννῃ 85 ἴπε οἱ θσ, ἴο ἀϊϑτϊρ5 ἢ Ὠϊπὶ ἔγοιῃ ἃ 
ΥΟΓΥ δ ποηΐ στγαπάθοη. Α ἰγδάϊποη τηδῖ Β6 
νγὰ5 ἴΠ6 σοὺ οὗ διπῆθοῃ, [{|Κ6 1. 2 ς, 85 ὈΘθη 
ΥΟΓΥ ΒΟΠΘΓΑΙΥ τεοοῖνεά. Ηὀ ννᾶβ ἴῃς ἴθδςῇοῦ 
οὗ 81 αι], χχιῖ. ,. ὙΠῸ Ταϊπιιὰ τοργεϑθηΐβ 
ἢὮΙπὶ 45 ἃ Ζοδίουβ Ῥῃαγιϑθο, υηγινα θὰ ἰῃ ἢ 5 
Κηον ]οάξο οἵ ἴῃς [ἀνν, οὗ ἃ ἰαγϑοὸ δηὰ ἰοϊοσγαπΐ 
δρί τ, ΠΌΘγα] 845. νυ 6}} 45 βαψᾶςίουβ ἴῃ ἢϊ5 ἐχ-: 

ϑ1ΠῸΠ οὗ τῖϊυ4] ἀπαὰ σδγοσηοηϊαὶ τι ]5. Ηθ 
15 σδίά ἴἰο πᾶν Ὀεθοοπῆὸ Ρχγοβϑιἀθηΐ οὔ [ἢ6 
Οουπο!ὶ ; Ὀαϊ οἡ [15 οςςαϑίοῃ ἢ βροκε ψ ]ἢ- 
ουξ 5υςὴ ΟΗΠΊςΙΑ] δυϊμοτγ. Ηδ νγα5 πε ἢγϑὶ οὗ 
{Π6 βόνθη δηϊηθηΐ το ἤοτβ ἴο Ποπὶ {86 {{16 
Ἀαῤῥαη νν5 ξίνθη. Ηἰ5 ἀθαὶῃ ἰ5 δεϑιμποὰ ἴο 
(ἢς γϑᾶγ ς2 Α.}., οἰξῃίθεη γϑᾶγβ Ὀοίοσο {86 
ἀοννη8}} οὗἨὁ [εἐιβαϊοπὶ. Απὰ νὴ ἢἰ5 ἀδδίῃ, 
ἰἴξ 5 βαϊά ἴῃ ἴθ Μιίβῆπα, [86 σονογρῆσθ ἔογ 
(6 [νν οδαϑϑά, δηὰ ριγν δηὰ δυϑίίπεῃοθ 
δλάεὰ ἅννᾶῦ. Ὅς 5ἰδίεπηοης ἴῃ ἴῃς " (]6- 
τηδητηθ δοορΠΙ ΟΊ 5," 1. ός, ἴΠδὲ 6 νγᾶβ8 δῇ 
Ὀπανοννοὰ Ὀδοϊονοσ, δηὰ ἰμαὶ Ὀδίοσο ἀοδίῃ μ6 
τορεϊνεα Ὀαρί σι δὶ ἴπῈ δδηὰϑ οὗ 81 Ῥεῖΐεσγ δηὰ 

ΤΗΕ ΑΟΤΘϑ. ΓΝ. 

ςοηπιηδηάεά ἴο ρυξς πα Δροϑβίΐθβ ἑοστῃ 
ἃ {{ππ||6 βρᾶςς ; 
ς Απά 8414 υπίο ἴδηι, Ὗε πιεῃ 

ΟΥ̓ ἰβγδεὶ, ὭΚκε μεεὰ το γοιυγβεῖνεβ 
νηὶ γε ἱπῖθηά ἴο ἀο 45 τουςίηρ 
ἘΠ686. πηβῃ. 

46 Εογ Ῥείογε τῆεβϑε ἀδγβ γοβὲ υρ 
ΓΠευάλϑ, θοδϑείηρ; Πἰ 156] [ το Βα βοπλ6- 
Ὀοάγ ; ἴο ννῆοπι ἃ πιπιθεῦ οὗ πιεης 

δ[ [οἷη, σδπηοῖ δ6 γϑοοϊνεα 45 Ὠϊἰϑίογιςδὶ. 866 
ΤῊ]ο 5  οάοχ Αροςσγυρῆυβ Ν. Τ.᾽ ρΡ. ςοχ. 
ΑἸΙ Οὐαπλδ 6} 5 σαπάουν δηὰ ἰοἰογδηςθ ξλ:16ὰ. 845 
λυ ἃ5 ννῈ ῆονν, ἴο ἱπάτιοθ Ὠϊπὶ ἴο δεϊκπον" ]οάρο 
[6 ἰγυτ οὗ ἴἢς σοβροὶ. ΒΡ Ῥϑάγβοη 1παυρῆϊ 
τιαῖ {ΠΟΥ αϑϑογτίοη οὗ ἴπθ δϑυσγτοσίοη, ἴῃ (ἢ6 
ἔλοο οὗ [πε δηϊδροηϊϑβί βϑοςΐ, νγοῃ ἢϊ5 ξοοά οἤοοβ 
ου Ὀ6ΠΔ]Ε οὗ ἴῃ Αροϑβίϊεβ ΤΠ ἐραγ!γ ὈΠΙΕΓ 
ΡΥΔΥΘΙ ἀραϊηϑθδὲ δροϑβίδαίοεοβ δηὰ δογοῖίςβ, ἐ.6. 
ΑἸ γιβιίϊδηβ (566 Οοηγῦοατο ἂδπὰ Ηοννϑθοη, 1. 
70), 15 πιοῦὸ σου δϑϑιρηθά ἴο ἢ15 σγαπᾶ- 
50η, (ὐσδῃΊ416] {Π6 βϑθοοηᾷ, ννῇῆο 5 βαἱὰ ἴο πάνθ 
ἰποίτυιςϊοὰ Ααι}ὰ απὰ Οηκοῖοβ. 

αὐ! ἐῤε βεορί] ἴὐηϊνοιβαθ ρἷοθὶ. Ψυϊραῖο. 
το ρεωΐ ἐδὲ αρουέΐες ογ1] ὃδ, Α, Β, δηὰ Ψυΐϊξ. 

ἃηὰ ΟἸΠγγϑοβίοπηι, ""ἴο ρυῖΐ δε »πεη ἵογἢ.᾽" 
Βοβϑου δ βιιρβεϑίίοη [δὲ Οδπιαίϊοὶ ννου]Ἱὰ ποῖ 
μᾶνς ἴξ ΡῈ] 1ΟΪΥ Κπόννῃ (ΠδΔὲ δ ννᾶ5 1655 Ἀοϑἕ δ 
ἴο ἴπ6 [Ο]]οννοσβ οὐ [86 Οτιςϊβοά τπᾶη ἴΠ6 
ὑγο αν τπαϊπάθά ριϑϑίβ, ἰ8 ἀππϑοθβεασγ. Τὴ6 
ΑΡοβίθ5. ψεγο ὀχοϊυάθὰ ἀυπηρ Π6 ἀο! 106 Γ4- 
ἴἴοη οὗ ἴπ6 (ὐουης!!. 

86. »πεπ φΓ Πγαρ]] Ἐοργεθεηϊδιίινοβ οὗ 
[86 ννῇοϊθ παίίοῃ, 

ἐαζε ῥεεά Ὁ ὍΤῇδ γοίθαϑο οὗ ἴῃς Αροβίϊΐοθβ 
ςοι!ά ἀο πο πᾶσπῇ. Ῥγοςθθάϊηρ ἴο οχίγε πη 165 
γα Ρϊ ἴῃ (ἢς 5ἴαϊο οὗ ἴΠ6 ρορυϊᾶγ πιὶπὰ Ὀ6 
Ῥεπου5 ἴο ἴπ6 Οουηο!!. 

386. ὀεύόγε ἐδευς ἀαγἢ Νὸο ῥγϑοῖϑο ποῖδ οὗ 
Ὀπιὸ, ψΠΠΙη ᾿ἰνίηρ ΠΊΘΠΊΟΓΥ. 

Τῤομάα.)] ΤὨϊ5 πᾶπλθ ννᾶ5 ποῖ ὑποοιϊηπίοῃ 
διηοης ἴῃ6 [ονν8. 1ἰρμίοοῖ, ον. Ηδοῦτ.᾽ 
Ροϊηϊεά ἴο ἴννο ἱπ ἴῃς Ταϊπγυά, δηὰ τπουρδῖ 
{παι [οβορῆι5. “ ἀοίδοθα ἃ ἴγιδ βίοσυ Ὁγ 8156 
σὨγοηοϊοξΥ.᾽" 

ΟΥἁ 1815 Ὀδάσοσ οὗ ἴΠ6 Ὡδηὶ πὸ ποῖϊςθ [88 
Ὀδοη ἔουπά οἰβοννῃοσο. Α5 6 ννᾶϑ ϑδι]ογ [ἤδη 
(Π6 ἀδγβ οἵ (ἢ ἰαχίῃρ, δῖ5. ᾿πϑυγγθοϊ!οη ΠΊΔΥ͂ 
ΨΥ 41} ΡΥΟΌΔΌΙΠΥ Ὀ6 δϑϑίχπθὰ ἴο ἴδε ἰδϑὶ 
γοᾶσ οὗ Ηεγοά ἴῃς Οτεδῖ, ἰῃ Βι ἢ ἴἤογα ννεῦα 
ἴῆγοθ ἱπϑυστοοίομβ, Ὀοϑιὰθ δόνογαὶ ὑγοϊθηάθῦβ 
ἴο τογαὶῖγ, [οϑορῆι8, ΧΝῚΙ. Χ. 4--8 ; οὗ ἴο {86 
᾿ηουτοζηυτα, 16 Αὐοῃοίδυβ νγὰ5 'ἴῃ ἘοπΊθ. 
Τῆς Ὀεϊίοεγ Κῆοννη ὙΠοιιάδα τόθ Ρ ἴῃ ἴδ6 
Ῥγοουγαίογβῃ!ρ οὗ Εδάιυιβ, δ ἰοδϑοὶ ἰνγεῖνθ 
γοδγα ἰδίοσ ἴῃ (ἢ15, δηὰ ᾿ιδά, δοοογάϊηρ ἴο 
]Οβερῇυβ, ΧΧ. νῸ 1, φυοῖϊοα ὈΥ Εὐποῦ!5, 11. 
ΧΙ., ἃ ΨΘΓΥ στελῖ πλυ]τἰταάς οὗ ἐοΟ]οννογβ, νῃϊς ἢ 
ΒΘΌΓΕΪΥ ἱπηρ]165 ΨΟΓῪ ΤΩΔΩΥ ΠΊΟΤΟ ἴὰδη ἴοιυγ 
δΒυπαγοὰ ; δηάὰ ἴΠο56 νεγε ποῖ ἀϊβρεγϑοά, Ὀυῖ 
βἰδίῃ οἵ σηδάδ ργίϑοῃεβ. 1 Ἄγάηοσ νυτοῖο: “1 
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δου ἔουγ πυπάτεά, ἰοἰπεά ἘΠεπηβεῖνεβ: 
ὙΠΟ ννγᾺ8 ἰδίῃ; πὰ 41], 48 ΠΔΠΥ 43 
Ιοδεγεά δἰπι, ννεγα ϑβοδίζεγεά, δηά 
Ὀγουρῆς ἴο πουρῆϊ. 
7 Ἴ ΠΕ 1815 πᾶῃ ἴοβῈὲ πρ Τυάας 

οἔ (341Πεε ἴῃ τῆς ἀδγ8 οὗ {δε τἀχίηρ, 
ἈΠ ἀγα ΔΥΨΆΥ πιυςῇ ρδορὶς δίοσ 
ἢϊπὶ: Βα αἷβδο ρεγίβῃβά ; δηά ]], ευέπ 
Ὧ58 ἸΏΔΩΥ 458 Οδεγεά πὶ, ὑγεσα ἀ5- 
ΡεΓβαα, 

38 Απά πον 1 847 υπἴο γου, Βε- 
ἔταιῃ ἔτοπι τἢ 686 πηθη, δηά ἰδεῖ τῃδπὶ 

ΤΗΕ ΑΟὉΤ15. ν. ἱν. 37--.-41:. 

Αἴοπε: ίογ ἰξ τὴϊβ σουηβαὶ οὐ τι ΐ5 
ὑνοῦΚ δε οὗ πιεη, ἰξ ν1}} σοῆε ἴο 
πουρῆῃῖ: 

29. Βυς ΤΕ ᾿ξ θεὲ οἵ (ὐοά, γε σδπποῖ 
ονεγίῆγονν ἴ ; ἰεϑῖ ΠΔΡΙΥ γε δὲ ἐουπά 
ἔνεη ἴο ἤρῃι δρδιηϑβῖ ὁδα 

40 Απά ἴο δίπι πεν ἀρτεθά : δηά 
ἤδη πο διδά ς4]1εἀ τῆς δροβίῖεβ, 
Δπὰ4 Ῥόαλϊεη ἐῤθνι, ἘΠΕ ςοπιπιαηάεά 
ἴῃλῖ τον βῃουϊά ποῖ ςρεὰκ ἰπ τῃε 
Ὠληια οὗ [εβι8, δηά ἰεῖ τῇδγη ρΌ. 

41 4 Απά {Πεγ ἀεραττεά τ τῆς 

5 ποῖ δὲ 81] βίγαηρο (δὶ ἴῃογο Ξῃουϊὰ θ6 ἔνγο 
ἱπηροδίουβ οὗ ἴθ πᾶπιὸ οὔ Ὑποιάδς ἰπ (86 
5Ρᾶς6 Οὗ ΤΟΥ γοδγβ," δηὰ δπυπηογαϊοα ἔουγ 
οὗ {Π6 πᾶπὶὸ οὗ δίπιοῃ δοίννθεῃ ἴπ6 ἀθᾷῖῃ οὗ 
Ηετοά απὰ ἴδε ργοςσυγαΐουβῃ!ρ οὐ Βοϊῖχ ἢ δηὰ 
ἴδγες οὗ με πᾶπὶῈὲ οἔ [υάδβ, ὑνο ἴῃ ἴῃ6 βρᾶςθ 
οἵ δρουῖ ἴθῃ γδᾶῖβ σαϊβδεὰ ςοζηπηοΐίοῃβ ἴῃ 
]υάπα. “ Οτθά ὉΠ ΠΕ," 1. 1. 7. 
ΤὨς βοϊυζίοη βαποιϊϊοποά ὈΥ Νδ]οθβίιιβ, ἰῇ ἃ 

ποῖος οἡ Επιϑοδίυ5, 11. χί., ἴ[πδὶ 81 [6 δητὶς!- 
Ραϊθά {πε ογάεγ οὗ βνεηΐβ, νγᾶβ ἀδθεπιοὰ ὉΥ 
Βρ Ῥεάγβοῃ ἴοο μαζαγάοιιβ ἴο δὲ {πκεὶγ ἰο ἤπὰ 
δοσορίδηςθ, 

“ογιεδοάγ}} Βυπθθη υπάριβίοοα ἃ βοσί οἵ 
Μεββίδῃ. ΟΡ. υἱ!ῖ. 9; ΟἿ]. 11. 6, νἱ. 2. Βόββου, 
Ὧ5 Ὠανὶη; ργείεπβίομβ ἴο σουδιΥ ᾿ποϊοδὰ οὗ 
Ατοβεΐδυβ, 10 ΤΏΔΥ Ὀδ᾽ υπάετϑίοοα χυϊξα ροπο- 
ΤΑΙγ. ἱφπδίϊυβ, “ἴο ἴῃ6 Ἐρ]ιοβίδηβ, ὃ 4, (1 
ἅτῃ ποῖ αἰοίδίην ἴο γοιι 85 ἰδ 1 ἸγοΓῸ βϑοπηθ- 
Ὀοάγ." 

387. ὕυάα: 9 Οαἰῥεε}] 80. ἀοεϊρπδίοα ὉΥ 
]οϑορθυβ, χνπ. ἱ, ό, ΧΧ. ν. 2, ἀπά “1. ν᾿" 
11. ὙΠ}. σ, ἔγοτῃ ἴΠε βοθηθ οὗ ἢιί5. ἱπβυγγθοίίοῃ : 
δηὰ ἃ Οδυϊοηιῖθ, ΧΝΤΙ. ἴ. σ, ἔγοιῃ ἴδο ἀϊςιγιςξ 
ἰπ ψνὩοἢ ννᾶ5 ἢϊ5 ὈΙΠΠρίαςθ, Οάπιαϊα. Ηἰβ 
ἀνονγεά ργροϑε ννᾶβ ἴο γεβίογε ἴῃς ΤΙ Ἰδοσγδου, 
δηά, ἃ5 ἃ ῬΓΟΙΙΠΊΪΠΑΓΥ, ἴο γαϑιϑὲ Οὐδπ ]ο ἴαχᾶς 
ἴοη. Αοςοτγαΐηρ ἴο ΟΥίζοπ, ννῃο, “ς. (οἴϑβιιπι," 
1. 57.) Ἰποϊἀο ΠΙΆ ΠΥ τηθηίοηβ ἢ πὶ 85 τορυϊοὰ ἴο 

ννῖ986 δηὰ γρίνοῃ ἴο ἱππονδίίοῃβ, ἢ6 ννᾶβ 
Γερασαθά ὈΥ [15 ξο]ονγεῖβ ἃ5 ἐδὸ Μεβϑίδῃ, 
οπι. ΧΧχν. οἡ 81 1|κ6ὲ. ΟΥ ΒΞ ἴῆγεθ 50ῃ5, 
ἱπΒετ πρὶ Ὠ15 ϑρὶπς ἀπά ἀθϑπυ, ἵνγο 'νοῖο 
σπιςϊ βοά ὈΥ ςσοπιπιαπὰ οὗ ΤΊ ογίιι5 ΑἸοχαπάου, 
ἴῃε Ῥχγοσυγαῖοτ, Α. Ὁ. 47, δηὰ ἴῃς γουηρεβῖ 
Ὑν85 Ριιῖῖ ἴο ἀθδῖῃ νυ τ} τογΐυγα ὈῪ ἴπ6 ραγ Ζη5 
οἵ ΕἸοθαζαῦ ἔπε ΗἸζῃ Ῥγίοδί, α. ἢ. 66. ΨνΠᾺ 
ἢ15 δαπογεηΐβ, τος κοπθά ἃ ἔουγῖῃ [εὐνν ἰδ ϑοσῖ 
(φιλοσοφία) ὈΥ [οϑερθιι5, ΧνΊΠ. ἰ. 6,“ 1. ΝΝν." 
11. ΥἹ1]. σ, [ηὴ6 ογρδηϊζδίίοη οἵ ἴπ6 Ζοαρ)οῖς 
οτὶρὶ παϊοά, 

ἐαχὶησ)] ΤῊΪ5 ννὰ5 [6 δηξογείηρ οὗ ἴπ6 φητγο]- 
Τηθηΐ ΟΥ τορ ϑιγαϊίοη, [υκ6 1]... γος ἢ ἀϊὰ ποὶ 
ἴλκε εἴἶεςξ 'π δεῖ] ραγπιοπί οὗ ἐσίδυϊο {Π] ἴδθηῃ 
ὙΟΆΓΒ ἰαῖογ, θη Αὐοοδυς νγᾶ5 ὈΔηἰ5ῃοά. 

ἄγεαυ “4νυ4.}7} [πίο γευοίβ 15. Ἰτιρ θὰ ἴῃ 186 
Οτρίηδὶ. 

"μοῦ ῥεοβι}] 80 Ὁ, Ὦ, δηὰ ὅγῖ. [ἢ Α, 

Β, δηὰ Ψυΐϊξ. ἦε οὨΪγ; δηὰ 50 φιοϊοά ὉΥ͂ 
ΕΒ Ὀϊι8, 1. Ἐς ἴο 186 Ὀεδὲ ϑὺρ- 
Ρογίεά γτεδάϊης. 

88. 1.47 μπίο γομ] Βεϑηρεῖ τεξαγάθά {δὶς 
ἃ5 8 ἱπρταζίδίϊηρ ἔΌΓπὶ οὗ εχ ργεββίοῃ. 

ἰδὲ ἐβενι αἰομε] Ετοπι [ἢ 5 ἴο συεγίδγοευ ἐξ 
ἴῃ 39 ἰ5 ἃ ραγθηοβῖ8, . 
. ἐξ τδὲς εομπσο]} Ἐὰν ἧ, “ῥομία ἐξ δὲ; ἴὰ 186 
ὨοΧί νεῦϑθ, εἰ δὲ ἐστὶν, ὁμὶ 7 12 15. 8ὲὲ ὙΜΊηοΣ᾿ 5 
“Οὐ, Οτ.᾽ 2111, Τγᾶποὶ. Ἔσο [(ἢϊ5. ναγιαϊίοη 
Βοηρεὶ ννὰ5 ἀϊβροβεὰά ἴο ἱπέεσ (πδὲ (ὐδπιδ οὶ 
νγᾺ5 πο πο ἴο δἴγι θυϊο 4 αἰνπο σπδλγαςίοετ ἴο 
τῆς πον ἰεδοῃίηρ. [2ο ποΐ Ὀοϊῃ {Π6 Βἰοίοτίοδὶ 
ΤΕΙΕΓΘΠΟΘ5 5θοὴ ἴο ἱπΊΡ]Ὺ (μδὲ ἢς οχρεςιοα ἰἴ5 
ἀοννηξ]} Ὁ 

389. εαηπηο}}] Ασοοτάϊηρ ἴο (δ δεξῖοῦ 
τοδάϊης, δὲ, Α, Β, Ὁ, Ὁ, γε ΨΙ11 ποῖ Ὀ9 8ΔΌ16. 
εσίγογ, ταῖμου, Ὀσῖπᾷ 10 ἴο πουξδῖῦ; [ἢ6 
ΒΔ ΠΊ6 ννοτὰ 85 ἴῃ 28. 

11] 80 ἴδε ϑγτίας, δηὰ {πὸ ν υἱναίθ. [Ιἢ ἐξ, 
Α, Β, 6, Ὁ, ἐθενι. 
ἔφδιε ἀγαϊπι! Οοα] Ορ. ,) Μδοο. νἱῖ. 19. 

40. ἐδεν αφγεεα] Νοὶῖ ἴο Ρυΐ ἵπόῖτη ἴο ἀδδίῃ, 
ἃ5 {Π6Ὺ δά Ὀδεη τηιπάθά, . 33. 

ὀεαίεπ ἐῤερι] “ΤῊΪΒ ἴσοκδ {ἴκε ἃ σοπιρτγοπηῖϑα 
Ὀεΐννθοη 186 ἴνγο ραγίϊεβ ἱπ (πὸ σουης!!. ΑἹ] 
ἴῃς Ὕννεῖνο, 1 5θεπιβ, βιβεγοά. ὙΠΟ ἢδὰ 
θθθη Ῥγορασϑὰ ἔογ [ἢϊ5, Μαίί. χ. 17. δοουγσίης 
ννᾶ5 ΨΕΤῪ ΠοΟΠΊπιοη διηοηρς ἴπ6 ἰοννβ, ἀπὰ ἰοῆ 
ΠῸ πηλτκ οὗ ᾿πίδπιγ. δὲ Ῥδυὶ υπάεγνυνεπί ἴἃ 
ἢνα {{π|65, 2 (ὐογ. χὶ. 24. ΤΠ]5 ργοοθοάϊηρ 
νν85 ΔΓ ΓΑΤῪ πὰ ἰπηἰαυϊουβ. [{ἰ ἴἢς ἰοδοδίηνς 
νγ85 ὈΪΑΘρἤσπιοι5, ἴΠ6 ἰοραὶ Ῥυπἰϑῃπηθηξ ν᾿ ᾶ8 
ἀεαῖῃ. 1 ἴῇο Αροβί]θβ ννεγε ἱπποςεπῖ, ἴδε Ὺ 
δὰ οἰἷδίπια ἴο σοχηπιοηαϊϊοη. [Ὁ [Π6 οδ96 
ννογο ἀοιδίξιϊ, ἴπν οὐρῃς ἴο ἥανο θη ἀϊ5- 
τηϊδδθά. ὙΠ πιϊγάσυΐοι5 ἀδ]νογᾶηοθ. Ὁ. 19, 
ἀϊά ποΐ ξυδγαηίεα Ὄχεπιρίίοη ἔγοπὶ ἔτ ΒΟΥ μοτ- 
βοσυξίοη. Μὲ πιιιδὶ Ὀ6 {πάη κῦ}} ἔογ ῥτοῖοο- 
(ἴοη δηά ἀεἰἐνεγάποθ ννοΠοΥοΓ [ΠΟῪ ἃΓ σγαηΐοα, 
Απὰ ννὸ πγυιδῖ Ὁ6 τοδὶ ρηθὰ ννποηονοσ Οοὰ 9665 
δὲ ἴο νη ο]ὰ Ὀοΐἢ οἵ εἰ Πογ. 

41. γεϊοϊαμ] ΜΠπάδα] οὐὗὁὨἨἁΘ {πεῖτ 1 ογὰ 8 
ννογά5, Μαΐι. γΟ ΣΣ; [6 νἱ. 22. Μδην γοᾶγα 
αἴϊοτ 115, ϑυβογὶπρς ἔογ σοηβοίεπος βάκο ννὰβ 
Ριοηουποοὰ ὉΥ δὲ Ρεΐεσ ἴο ὃ πιδλίξζοσ ἔος 



ν. 41---2. 

Ῥγέβεηςε οὗ ἴῃς σομης!], το]οϊςίπρ; ἕμιδῖ 
ὝΠΕΥ σγεγε σουπίθα ὑνογτῃν ἴο βυ ξεν 
8ΠΔπι6 ἔογ ἢ 8 ΠδπΊα. 

42 ΔΑπά ἀδι)γ ἰπ τῆε τεπιρὶς, ἀπά 
ἴῃ ἐνεγυ ἤουβα, {ΠεῈγ ςελβεά ποῖ ἴο 
ἴθ ἢ} Δπη4 ργεᾶςῇ εβιι5 (ἢ γίβε. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΒ ΓΧΥἱ. 
Σ 724 αδοτίες, αἰεδίγοις ἰο λαῦε ἐᾷς 2007} γέ- 

Ζαγάεα 70» ἐλεὶγ ῥοαάέζν τωσίοπαρες, ας αἶδο 
ἐαγηαὶ ἐλερεοείτες 19 αἷἶεῥέρσε 14 τυογαά οὗ 

, δε ,οαἱ οὗ ἐΐέ :οιεί, 3 αδῥοΐμέ 1λε οδᾶῆεέ 
9Γ ἀεσερμελὶῤῥ ἐσ τευόρε ελοσορε γι. 5 Οὗ 
τυλονε δίεῤάξφη, α να γε οὗ γαίὰ, απαά οὗ 
ἐλε οῖν Ολοοσί, ἐξ δ. 1τΔ ἔψλο ἐς ἑαέερΒ οἵ 

ΤΗΕ ΑΚ(ὉΤ95. ν. ν!. 

ἦλοτο, τολονε ὧδ εορ οι» αἶξαῖ ἐπε αἰ τῥεέμρ, 13 
αν αὐὸν αϊδεῖν ἀεασεα οὕ ὀέα:ρῥλεν}) α- 
Ζαΐ»εΐ ἐλε ἰατυ απα ἐλε ἐερνεῤίε. 

ΔΑ τῇ ἴῆοβε ἀλγβ, γῃεη (ἢ πυπΚ- 
ΕΓ οὗὨ τῆε αἀἰδοῖρ]ε8 ννᾶβ τηι]- 

Ἐρ]Ιεα, τῆθγα Ἄγοϑα ἃ πιιγπλυγίηρ οὗ 
16 Οὐτεςίδηβ ἀραίηϑὲ τε" Ηδθγεννβ, 
δεςδιιβε τΠεὶγ υνϊάοννβ νγεγε περίεςτοά 
ἰη τῆς ἀΔ}}Υ πκϊη!ϑεγδιίοη. 

2 Ἴδη τῆς τννεῖνε ᾿α]]164 τῆς πλυ]- 
τἰτυάς οὗ τε ἀἴβο!ρ|68 μπῆο ἐῤέπι, ἀπά 
δβ4 4, [τ 15 ποῖ γεᾶβϑοῃ τῆδλϊ νὰ 8ῃου]ά 
ἰεανε τῇς ννογά οὔ (ὡοά, δηά 8δγνε 
[20 ]68. 

ἘΠΔΉΚΗΪποβθ, τ Ῥεῖ. ἰϊ. το. ϑδυβογίης ἔογ 
ΟΠ γϑἐ 5 βᾶκθ νγνὰϑ γτοσκοηδα Ὀγ δ. δ} δπιοης 
ἴῃ ργίν!ορεβ στδηϊοὰ ἴο ἴῃ. ΡΠ ΡΡίΔη5, 1. 29. 
ζρ. τσ Ρεῖ ἵν. 13, 14. ᾿ 
ὃν δὲς πανιο] ἕο δὲ Νδπιο, δὲ, Α. Β, Ὁ, Ὁ, 

ὅτ. ; Ρίο Νοηγίπε 65, Ψυΐξ. Ορ. ἰ. 6, 
ἷν. 1ο. 

42. ἱμπ ἐδὲ ἐενιρἰ] ὍΤΟ σᾶϑυδὶ ]Ιϑἔθποί : 
ἐπ ουεγν ῥοισς, ἴο ἀνοννθὰ Ὀ6]]Θνοῦβ. ΤΟ 5ΔΠῚ6 
τιλγρίηδὶ τεπ θην, σὲ ῥο»ῖδ, ταῖς ἤᾶνθ Ὀδθη 
Εἰνθη ΠοΓο, ἃ5 ἴῃ 11. 46. 

2γεαορ ὕσς γα Ῥτεδςῇ ἐῤαὶ ὕεπ ἐς 
ἐδε Οδγλ. ΤΤῆδ βλπὶθ σοῃβίγιςῖοη ἰ8 ΠΟΙ 
ΓΟΥΤΈΟΕΥ τεπάεγοα ἴῃ χνῇ], ς, 28. 

ΤῊΕ ΑΡΡΟΙΝΈΜΕΝΈ ΟΡ" ὨΕΑΟΘΟΝ. 

ΟΗΑΡ. Ν]. 1. ἐπ ἐδοις 4αγ2)] Βεΐνθοῃ 
{πὸ ᾿ιθογδίίοη οὗ (6 Αροβίϊοβ, δῃηὰ ἴῃς ουϊ- 
τὰκ οὗ ρΡεγβϑθουϊζίοη δῇσγ ἴθ ἀραϊῃ οὗ δῖ 
δίθρμρη. 

γ»ιωϊιρίκ4 ψ8δ)ὰ Ὀοῖπᾷ τιὰ]01}119ἀ. 
α πωγπμγπ} Αραϊηβὶ {86 Αροβίϊδβ, ἵν. 3ς. 

ΤΠ ἤγϑι βγπιρίομι οὗὨἨ ΔΠΥ ἴοβϑβ οὗ υπδηϊπιοιβ 
ξοοάν]], ἵν. 22. 

Ογεείαπ] Νοῖ ργοβεϊγίἝβ, 45 Β6Ζβϑ, δείάθη, 
δὰ Βαβθηᾶζο υπηάἀεγοίοοά, Ὀυΐ “16 ἀἰδρεγϑοά 
ἀπιοης ἴῃ Οδη 65," [οὔ υἱῖ. 2ς. .ς. [ὃνν8 
ν 0 δὰ ἰΙνθά ἔογ ἃ ἰογξογ οἵ ϑῃογίεσ Ὦπ)α ουὔἱ 
οὗὁἩἨ {δὲ Ηοὶγ [,Δηᾶ, νο σοηῃίοτιθα ποῖ οὐ 
1ε55 ἴο Οεπίε υϑᾶροβ, σαραῦὶς οὗἨ ϑρθαδακίῃς 
Οτεεκ, δηὰ, 45 ἃ πδϑϊῖ, γτοδάϊηρς πεῖς ϑοῦρ- 
ἴυγο5 ἴπ {Π6 Χ Χ. νεγβίοη ΑΟὖΝ. τι965 Ογεωαη: 
ἔογ Ηε]]επὶ Ζὶπρ [οννβ, πὰ Ο γερά: ἕογ (θη! ]ε8. 
866 ἴπ6 τηδλγρίπ, ἰοΐη υἱῖ. 3 ς. 

Ἡεόνγεαυ. (Οοηνεγίβ ἔγτοπι ἀπιοης ἴπο56 Ψῆο 
δαὰ πόνο αυίοὰ Ῥαϊεβῖϊπθ, οὐ ϑυςἢ 45 εἶ56- 
ὍΠοῖο τἰριγ δάπογοὰ ἴο 41} ἴπῸ ροου αν δηὰ 
Θχοϊυϑῖνα ὑξᾶροβ οὗ [υἀδί5π), ἀηὰ τεδὰ Ο. Τ. 
ἱῃ Ηδεῦτονν οὐ ἴῃ ἃ (μαϊάθο ραγαρῆγαβο. ὙΒΕΥ 
τοοκοποὰ {δογηβεῖνοϑβ βιιρογῖογ ἴο {6 Η ΘΙ] ἢ 58. 
“ ἴῃ (ἢ6 Ταϊπιιά ἰ5 [Π|5 ὀχθογδίίοη, 881: ἴο δ6 
ταδάο δὲ {πὸ {ἰπὶ6 νθη Ατιβϑίοδιυ 5 οβιοροαὰ 
δὶ8 Ὀγοῖίδος Ἡγτοδηιβ: " Οὐγβοὰ δ6 86 πιδῃ 
[αὶ τεϑοβεῖῃ ἢἷ85 θ8οὴ ἴῃε υυϊβάοπῃ οὗ ἴδε 
Οτθοῖκβ.᾽ Δπὰ ἴῃ ἴμὲ ννὰγ ἢ Τιΐυ5. ΤΕΥ 

ἀδοιθοὰ πὶ πο τδῃ 58δοιιϊά ἴοδοῖ δ ]5 βΞοῃ 
Οιϑι.." Βίϑθοο, 821. 

ὀεεαιεΕ] Ἐδίμογ, ὑμδὺ {μεῖῦ νυάονβ ἡγε ΓῸ 
ονθγϊοοϊκοά, 

«υἱήοαυ.] ΜΈΓΥ ΘΑΥ 4Ἃ ἀϊδίίηςεϊ οἶδ8ς 
ἴῃ 186 ρῥγιπεῖινε Ομυγοῃ. σ ΤΊ πι. ν. 34---τό. 
Αἢογνναγὰβ ἴθ ἀοδιρηδίίοη ννᾶ5 οχίθηάθά ἴο 
ΘΥΟΓῪ ἔογηι οὗ ἔδπλδὶθ Πρ ρίθβϑηθϑθ δηὰ ἀθϑοΪδ- 
ἴοη, (ΟΠγγϑοβίοῃῃ, Ηοπι). νὶ. οὐ δὲ Μαῖίϊ, 
ΘΡΟΚΟ οὗἩἉ ἴῆγος πουβαπαὰ ννάονν5 45 βυϑβίδιποὰ 
Ὀγ [86 ΟΒυτοῦ δὲ Απῇοςβ. 
»εηἰ γα 9) 1) ὶ5ισιδυξίἼοη οἱὗἨ 4Ἰπι8, οσ οὗ 

ἴοοά , ἐαἱΐν 48 Ὀδοη ἰπουρὴξ ἴο ροϊπὶ ἴο ἴδε 
Ἰλίίεσ, ὍΠα 54π|6Ὲ ψοσγά 85 γε, χὶ. 29. 

Ὡ. 1δὲε ἰαυεἰυε] 81 Ῥεῖοσ ποῖ δίοῃθ, ποῦ 
[Ακης ἃ Ρῥγοηγποηΐ ματί οὐ ἴΠ]5 οσοδϑβίοῃ. 
Ὧρ ἴο {Πῇ18 {{π|Ὲὲ 41} οἂγτεὲ οὗ ἴπῸ ροοὸσ δά 
Ὀδδη ἰπ ἴῃς μπᾶ οὗ (ἢ Αροβί]θβ, ν. 2, ἵν. 2ς. 
Το Οἢγίϑιίδη Μ|ηϊσίγυ, ἀόννη ἴο ἴδΠε τηογοὶν 
σμαγιίδ Ὁ] 6 διηοῖίοηβ οὗ ἴῃ6 Ὠαοοηδίθ, ννᾶϑ 
ἀονεϊορεοά ἔγτοτι αὔονδ. 

:ῤε νιμἰ μά] ὙΠ15 ἢ45 Ὀδοη υπάδειοιοοά 
οἵ 6 Ηυῃη δηὰ Ἴνεηῖγ. Βυῖ {δὲ οχ- 
Ὀγοϑϑίοῃ, γεροαίθα ἢ ἃ ϑἰ ΓΟΏΡΟΥ ἔοστῃ, ἴῃ νοῦγβὸ 
ς, Ῥοίηΐϑ ἴο ἃ ξέπογαὶ 4556 ΠΌΪΥ οὗἩ [86 ὈΘΙ ΘΝ Γ5 
ἴῃ [Θγυβαίθπὶ δἱ (ἢ]5 {π|6, Τῶε περριδοῦ 977 δὲ 
»Ο: «υα: αὐομ ἥυε ἐῤδοιμαπά, ἵν. 4, ἀπὰ ἴῆθγα 
νεῖ δά ἀοὰ δἤεγνναγαϑβ γέ μάει ὀοί δ᾽ Οὗ »ιδη 
αηά «υογιξρη, Ν. 14. 

ποὶ γεχσομ] ΑΨ. [ΟΠ] ονγεά ἴπῸὸ νυ ]ραῖθ. [ἢ 
ΡΓονουβ Νοβίοηβ πο γηρεῖ, Ἐλδίπου, ποῦ 
ΒδιΒίδ ΌΟΣΤΥ. 

“εγυε [2:4 Εχροϑιζουβ ἅγὸ τη! ςἢ αἰνίἀοὰ 
Ὀοίνγοθη ἴῃς αἰπιτ υςΙοη οὗὨἨ ἰοοά ΟΥ πιοπογ. 
ΤΠο ἔοιτηοσ ἰ5 ἀνουγοὰ Ὁγ ἐαδίκ: ἴῃ ἴῃ6 ρ]αγαὶ, 
πὰ ἢδ5 5016 ϑυρροτγὶ ἔγτοπι [βηδίϊιιϑ, " ΕΡ. ἴο 
ἴῃ6 Ὑ ΓΑΔ Π5,᾿ ὃ 2, “ΠΟΥ ((π6ὸ Τϑεδοοη 5) ἅγὸ 
ποῖ ἴἢ6 πιϊπιὶϑίουβ οὗ πηρᾶῖ δηὰ ἀσγίπκ, θυ οὗ 
(Π6 Ομυῖοῦ οἵ Οοὐ." Το περὰ οὗ βδιυςῇ ἃπ 
Δρροίηϊπηοηϊ σουϊὰ οὶ 21} ἴο 6 εἰξ Ὁγ πὸ 
Ηρθγενν σοηνογῖβ. “ΤὮϊ5 οῇῆςο ἴο ψ ςἢ ἴῃς 
σμάγχο δηὰ ολγὸ οὗ ἴπ6 ροοσ νγογὸ ἱπίγυκίοα, 
νν85 ἰγδηβδίθα ἵτοτὶ ἴπ6 [ονν 5} ἴο {π6 ΟἸτῖ5- 
δπ Ομυγοῖ. Εογ ποτα Ὀοϊοηρεά ἴο ΘΥΘΤΥ͂ 
ϑγῃδβοσζις ἴἄτοὸ Ποδοοηβ, νὰ τβοπὶ ἴδδὲ 

ὃ 

591 



392 

2 νβετγοίογε, Ὀγείῆγεη, ἰοοῖκ γε 
οὐ διηοηρ γοῖ! βϑανθῇ τηδη οὗ ἢοῃεϑβῖ 
τερογῖ, [Ὁ}] οὗ τῆς ΗοὶΪγ Ομοβὲ δηά 
νγΙ8ἀοπ), νγῃοπὶ νγῈ ΠΊΔΥ Δρροίπξ Ἵν 
[15 διυι51 658. 

4 Βυζῖ νγὲ ν}}}} ρῖνα ουγβεῖνεβ σοη- 

ΤΗΕ ΑΟ(ΟΤ15. Υἱ. " [ν. 3-.-.5. 

τΠΟΝΠΥ ἴο ργάγασ, ἀπά ἴο ἴδε πγίη!θ- 
ἘΥ οἵ τῆς ννοτά. 

ς 4 Απά τἢδ βαγίπρ ρἰεδϑεά τῆς 
νγμοΪ]ε πιετυάε: δηά ΠΕ οἤοβα 
δίερηθη, ἃ τπδη (}} οὗ ἕϑἢ δηά οὗ 
της Ηοΐὶγ (ὐδοβῖ, δὰ ΡἈΠ]Πρ, ἀπά Ρτο- 

πππτπππΠππτοπ οΞτοξεε  εε το τ οοεε,Σ. το ς------.--  -- ------ -ο-ςςς-- - --:---  ..-- 

στε νγὰ5 ἀδροβι(οα." 1 Ἰρμείοοι, “Ηογ. Ηδθδγ.ϑ 
δόλιον ὑπάετβίοοά (π6 σαῤαο. 

8. οοξ γε ομἹ ὍΠ6 σοπιρίαῖηξϊ μανΐπρ Ὀθδη 
τηδάθ Ὀγ ἴδε τηυἹξυάθ, [Π6 ϑοἰθοϊίοη τνᾶ5, ἴῃ 
1815 ᾿πβίδποθ, ἰοῖε ἴο ἔθ ροριυϊαγ νοῖςθ, 186 
ΑΡοϑβίίεβ γεβογνίηβ ἴο {ποπηβοῖνοβς (Π6 ἢχίπρ οὗ 
{πε πυπιθεῦ δηα [Π6 βἰαίεπιθηξ οὗ ἴθ χυδὶτῇ- 
ςδὔοπβ. (ρ. υ. 6. Βαϊ {Π]5 νγᾶβ ποί ἃ ρογπιᾶ- 
Ὠοηΐ ἀγγδηροηθηῖ. [ἴῃ (ἢ6 Ῥαϑίογαὶ Ερίβεῖθϑ, 
ὙνΠεπ ἘΠΕΙ͂Γ ξαποίίοηβ ἢδα ὈδοοπΊθ τηοσα 5ρίΓὶ- 
ἴυδ!, ἴῃς Τλοᾶσοπβ ννετε ἴο ΡῈ δρροϊπίεά, μοὶ 
αἰοςίεά. 

“ευεη »πεη)] ΜΔ αγουβ σοπ͵δοϊιτοβ ἤανο Ὀθθη 
Βαζαιάθὰ ἴο δοσουπε ἔῸΓ 15 πυπΊθοῦ; δ. Ζ. 
{παξ 1ἴξ ννᾶ5 δυιρρεβιθὰ Ὀγ {π6 ἀδλγϑ5 οὗ (ἢ ννθοῖ : 
οὐ ἴΠδὲ (6 ἀρεγοραῖθ οἵ. σοηνογίβ δῖ (ἢϊ5 {ἰπ|ὸ 
διλοιηΐϊορα ἴο ϑδνθὴ {δμοιιβαηὰ : δηά οἴδοιξ 
δὲ κῶν ἐταϊυ!ουβ δηὰ ν].61655. ΤΏ Οοπης!] 
οἵ Νεο- ϑϑαγθα, Α.Ὁ. 314, τυ ϊοὰ (δέ τηϊς 
ΠΌΠΟΙ νν5 ΠΟΥΟΥ ἴ0 6 οχοθοάβα ἴῃ δηγ ςἰΐγ, 
ἤοννονοῦ ἰατρα [6 ρορυϊαίίοη. Ετοπὶ ἃ Ἰεϊῖοσ 
οἵ (ογπαῖίιι5, Βίβμορ οὗ Βοπιθ, Α. Ὁ. 2:1, ργὸ- 
βεγνεὰ ὈΥ ΕἸ 5, ΝΥ]. 43, ἃ ἄρρθᾶγβ [ῃαΐ 
ἴηαϊ ΟΠμυγοῆ ἢδὰ ἴπθπ πὸ ποῦ πη βονθῇ 
᾿ελςοη5, νν ἈΠ6 ἴΠογα ννογα ἔογίγ -ϑὶχ ῬΓΕΒΌΥ (Ε 5. 
Απὰ ϑοζοπίεῃ, Ν1]. χίχ. 3, Ππης δροιΐ Α. Ὁ. 
440, ποῖρα ᾿ξ 8ἃ5 οπὲ οὗ 1ῃ6 ρϑοιυ)Ἕατγἰθ5 οὗ 
Ἐοπια {πδὲ (ἢΐ5 τοβιγιςίοη σοπίπιορα ἴο ὃ6 
οὈϑεγνεὰ ἴπογθ. [υϑιϊηἰᾶπ βαηοϊίοποά ἴἤθτο 
Ὀεΐηρ ἃ πυπάγοά Ὠοδσοηβ δ (οπβίηεηορίο. 
[τ ᾶ9 Ὀδθη τριπμασκοὰ {παῖ ἴῃ (15 Βοοκ 
Βεᾶςοη ἰ5 ποῖ ἔοιμπά 85 Δη ΟΠ οἾ4] ἀδεϊρπδίίοη : 
ἴῃ ΧΧΙ. 8, [ΠΟΥ ἃγὸ Ἵδ θὰ ἐῤε ϑευε. [}ἢ ἴδ 
Ῥαβίογα Ερίβι]εβ Π6Γ 5 ἢῸ γδἔεγοποθ ἴο ἔμ οὶν 
Ὀοίηρ' σπαγροά νυ] ἢ ΔΠΥ ΘΟ ΑΓ πλἰπἰσισαίίοῃ. 
97 ῥοπει! γορογἹ] Ορ. σ᾿ Τίπι. εἰ. 8, 9. 
φΓ ἐῥε Ἡοίν Ορο] ΒἘΒ δηὰ Ὁ οτὴέξ Ηροΐγ 

Πογα, Ὀυϊ βῖνο 1ἢ ἴῃ τ. ς; Μμδ, ἴθ δά)οςεῖνθ, 
Ἰπαϊσαίίπρ Βαδίει8] σοπαϊτίοῃ, ἃ5 ν. ς, χί. 24: 
διά, τ[λ6 ρατγίοῖρίε, ἵν. 8, ΧΙ Π. ο, ἰ5 δορὰ οὗ ἃ 
ΒΡΘΟΙΑ] {Πα 056 ἔου ἃ ραγί συ ]ᾶγ οσςδϑίοη. 

«υἱμάο»κ"] Ῥταςῖίοα] βαρ Υ αυδ] γηρ ἴοὸ 
ἀἰϑογιπηπαΐς σᾶϑθθ, σοπιδιπορὰ νυ ἢ ἰδηάθγπθθς 
ὙΠ ἢ ὑνου]ὰ βοσυτο {Ποπὶ ἃρϑιπϑδὲ ρίνίης 
οἴκῪηςο ἴῃ ΓΠΕΙΓ πὶ ἢ σι γδ ΟΠ 5. 

«υϑοῦρ αὐϑ »αγ ἀῤῥοὶπ1] ϑοπηδ ἔδνν δά οηβ 
ΟΥΑ.ΟΝ. Ἔχμιθιεὰ «υδονρ γε. “ΕἸΟΙὰ ἰ5 βαἰά ἴο 
Πᾶνε Ὀδεη {πὸ ἤγϑβί ρυϊηΐεῦ οὐ ἘΠ |5 ἔογροσγυ, ἀπά 
ἴο δᾶνθ γεοοϊνρά ἔοσ ἃ φιςοο. Βα τῇδ ἃ5 [ξ 
ΤΆΔΥ, ἰξ 15 σογίδι ΠΥ ἴο Ὀ6 ἔοιιπὰ ἴῃ 56ΥΕΓΔ] οἱ 
ἢϊ5 οἀϊομϑ οὗ ἴῃ6 ΒΙΌ]6, ραγίϊ ει Αγ! ἴῃ ἢἷ5 ἤπὸ 
ἔΌ]1Ἰο οὗ τόξο, όο, δπὰ ἢϊ5 οεἴανο οὗ 1661." 
1 εγτοῖς, ἴῃ [ἢ6 ποῖθ ου Ὀγγάθπβ "Ηἰπάὰ δηὰ 
Ῥδηῖδοτ, 3ς. 

4. 1ο2γαγογ] ὙὍδε δσίίοϊο ργεβχοὰ ἴο ἐδ 5 

4« 

ννογά ἴῃ ἴ86 ΟΥ̓ ξΙπαὶ ἱπάϊσδῖες σοπιγαοη ργάγοσ, 
Ὡοῖ ρηναΐς ἀονοίοῃ. 

δ. 18εγ ἐδοιε] ῊΘ Βο αν ΓΒ ΡΈΠΟΓΑΪΥ. ΟΡ. 
νυ. 8 ἀηὰ 6. ΤῊΘ 5εϊοσξίοη ἰ5 δι δυο ὈΥ 
ἴπ6 Ομυτοῦ ἴο Ἰἵνπο ηϑρίγαιίοη ἴῃ οὐγ Οοἱ- 
ἰοσῖ ἔἕοσ (δε Ογάοπηρ οὗ ᾿οδσοηβ. [π ἴδ ἢγϑῖ 
Ἰπβίδηος {8195 νγᾶβ ἃ ϑρϑοίδὶ δρροϊπίππηοηξ ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ 4 ϑρϑοῖδὶ δπὰ υὑγρεπὶ πεοὰ. ἀυρσίδῃ, 
ἘριβΕθ 5, Εδ]], αἱ ός, ᾿πιρ]|165 τπδὲ Ἰϑεδοοῦβ 
ὙΕΙ͂ δῇ ΘΟΟ]Θϑιδϑίοδὶ ΟΥάδσ ἔγοτα ἴῃς ἢγϑεϊ. 
ΤΕ 5ἰχίθοπιἢ άποη οὗ ἴπμ6 (σομηςὶϊ ἐπ Τγείο, 
Α.Ὁ. 695, αυοξπρ Ομγγϑοβίοπιβ τόϊῃῇ Ηοπ 
οη [Π6 Αςῖἴδ5, ὃ 3, Γεβί Γ!ςἴβ [Π6ΠῚ 0 ΘἸδο ΠΟΘ ΠΔΓΥ 
Γυποίίοηβ. [ἢ ἴΠ6 τα ηἰβευ οὗ ἴδε ϑοσγὰ ννᾶς 
ποῖ ΟΥ̓ ΡΊΏΔΙΪΥ αϑϑισηθά, (ἢ6 οἷἶοο πγυδὲ πάνθ 
Ὀεδη ΨΕΓΥ πη σἢ τηοά! θά, δηὰ νογῪ ϑοοη. ϑ8ῖ 
δίθρμεη ἵδυρῃξ αἵ [ογυβαίοπι, ἀπὰ δὲ ΡΉΠΡ 
ταδλὰθ [Π6 Οὐσοβρεὶ ἱκῆοννῃ ἴῃ ϑαμπιδγία, νἱνὶ. ς. 
δὲ Ῥδ0] ι.565 διακονία οὗ ᾿]5 Οὐ ΓΑΙ ΞΓΥ, Χχ. 
24, Χχὶ. το; Κοχη. χὶ. 12: δηά Δρρ]ῖ65 διάκονος 
ἴο ΔΙ πιϑοῖῆ, ΕΡἢ. 111. 2; (ΟἹ. ἱ. ἃς, δηὰ ἴο τῃ6 
ΑΡοϑίϊεβ βεμογα γ, 2 Οοσ. νὶ. 4. 
δρ δὴ) Ασσογάϊηρ' ἴο ἰγδάϊτίοη, οπο οὗ (86 

ΘΕ ΠΥ, ἃ5 ΕρΙρἤδπῖι5,  Ηδοτ.᾽ ΧΧ. 4, 54γ51}δῖ 
4}} τλ6 ᾿οδσοηβ νγογε, Βᾶγοηίιβ, οη νΟΓΥ ἰπϑυ- 
Βοϊοπί ονϊάδηςθ, γοργεβϑθηῖβ ἢἰπὶ 85 δανίης θθθη 
ὈὉΠΩ͂ΕΓ [Π6 ᾿πϑιγυςστοη οὗ (ὐδῃμδ] οὶ, οηρ νὰ 
541} οὗ Ταγβιιβ. Βιυιῖ ποϊδίηρ σογίδιη 15 Κηοννῃ 
Ποποογηΐηρ [ἢ6 ἀηπιοοθάθηςβ οὗἩ ΔῃηΥ οπε οὗ ἴπ6 
ϑόγθη. “"Ἴαὶ ἴΠ6 ἢγδε ϑόνθη ᾿οάσοῃβ ὝνΟΓΟ 
σμοϑθη οὐΐ οὔ 6 δενθηίν 5οῖρίεβ 5 δῃ 
ΕἸΤΟΣ ἴῃ ἘΡΙΡΠΑΠΙ5, 1, χα. ΕῸΓ ἴο ἄγαν 
τή η ἔγοπὶ ρίδοθβ οἵ ννοῖβ ξεγ απῖο τοοπὶς οὗ 
ΤΛΘΔΠΟΓ ἰάθουγ δά ἢοΐ Ὀδεη ἢἰ." ἩΗοοκοσ, 
ν. Ιχχνη. ς, 
ἡμὴ οὔ ἀπά οΓ 16 Ἠοίὶν Οῥοι] Ορ. {86 

σδαγδςῖεῦ οὗ Βαγπαῦββ, χὶ. 24. Ὅὴδ ΟὨΪΥ ἔγο 
ΠΟΠΟΟΥΠ ΠΡ ΏΟΠι ΔΩ ἰγιβι νου ἱπίογπιδ- 
το ἢδ5 Ὀθθη ργεβογνθά ἔογ υ58, δῖ δίορβοη δπά 
δὲ. ΡΠΝΠΙΡ, ννογο, 845 ἔα ἃ5 ψγὸ Κηονν, πιυιςὴ 
ΤλΟΓΟ οσουρίοα νυ ἢ} σριγ4] διποΐοης ᾿ῃδη 
ΜῈ ΠΥ 500 ἢ ΘΟΟΌΪΑΓ σᾶγοβ ἃ5 ἴμοϑο νησὶ 
ξανθ οσσᾶϑίοῃ ἴο {Ποῦ δρροϊπίπιθηῖ, Ορ. νἱῖ. 
5. 6, 12,13, 26---40, χχὶ. 8. Α βρυποιιβ δῖο- 
ΒΥΔΡΩΥ οὗ δῖ Ϊοδη ἴ86ὲ Ενδπηροὶιδεὲ δὰ ἐπ6 
παηὸ οἵ Ρτοσδοτγαβ δἰἰδοῃοά ἴο [ἴ. 
ρος [τ 15 ΌΥ ΠΟ πηθᾶῃ5 δᾶϑυ ἴο ἐδ- 

εγπΊπη6, ἔγοπλ {Π6 νάγγίηρ δεσομηΐβ οὗ ᾿σρησ5, 
Ι. χό; Ἐριρδδηΐι5, 1. 1ϊ. ὡς : Ηἰρροϊγίυ5, 
ὁ ῬΗΠοϑορμυπιθπᾶ,᾿ ΝΠ]. 26, ἃπὰ ετοπιο, 
“Ἐρ.᾽ 147, οὐ [86 οὔθ δδηά: δηά, οἡ ἴδ 
οἴου, πτοπὶ ἴΠδΐ ρίνθη Ὁ. ΤὨροάοτοῖ, " Ηδογες. 
ΕΑ. 1., δῃὰ ΟἸδπι. ΑἸδοχ, “" δίγοπι." 111. 4, 
Ἐγδηϑοσιθοά ὈΥ Ἐμιϑθδῖι, ΠΠ1. 29, ἢον ἕῶσ 
ἴδε ΝΙςοϊδιἴδη5, εν. ἰἰ. 6, σ 9) δὰ Δηγ '᾿γδῖτδτξ 



ν. 6---ο.] 

σἤογιι5, δΔηά ΝΊςδηον, δηὰ Τίπιοη, δπὰ 
Ῥαγπγθηδβ, δηα Ν]ςοἶδ8 ἃ ργοβείγίβ οὗ 
Απῦοςῃἢ: 

6 ὙΒοπὶ ΤπεΥ 8εῖ δείογε ἴῃς δρο- 
8115: Δπ4 ψῃεη τπεὺ μιὰ ργαγεά, 
{ἢ ον ἰαίὰ ἐῤδῖγ ἈΠ 48 οἡ τ 6Π|. 

7 Δμπά τῆς νογά οἵ (σοὰ ἱπογεδβεά ; 
δηὰ τῆς πιιπιῦεῦ οὗ τῃε ἀἸ8ς1Ρ[65 πλ0}- 
ΕἰΡΠε4 ἴῃ Πεγιβαϊεπι ρυθδγ ; ἀπά 8 

ἔογ οἰδιτιῖπρ Ὦϊπὶ 85, 'ἴπ ΔΥ ϑοτῖ, [ἢ6 ἔοιυηάοῦ 
οἵ ἴδεῖγ ϑεεῖ. Μι|ςῆΔ6115 τερυα! θα [Π6 Ιάεη- 
τἰποδίοη. Βρ 1Ἰσδίοοί, " (πλπλεπίδγΥ οἱ 
ἘΡ. ἴο ἴῃς Οἰδιίδηβ, 288, τηὰ οὰ., ῖνεϑ 
80ΠΊ6 φορά γεδβοῃϑβ ἕογ δοςερίιηρ ἰἢ 

“Ἰγεπδεὺ δηὰ ἘΕρὶρῇδηϊιϑ δοουϑεὰ ΝΊςΟΪΑ5 
οΟΥὗἨ τολομίηρ [δαὶ ψὸ ΠΙΔΥ νἱπουΐ ϑογαρὶθ 
τας ΟἿ Ἰυπῖβ, 45 1ῃ15 ἀοδβ ῃοΐ ᾿πἤιγο [ἢ 6 
βρίπι. ΟἸεπιοηὶ οἵ Αἰοχαηάγιδ πιοαϊβοὰ [15 
ΌΥ βαγίηρ ἰτὰδῖ, δἰπουρὰ 5ις ἢ ννᾶ5 [86 
Ῥείηςῖριο οὗ (δ6 ΝΙςοΙ]αιίδηϑ, ἃ ἀγοϑὸ ἔγοπι ἃ 
τ Ιβαρρσοβοηβίοη οὗ {ποῦ ἰθδοῆοῦ, ννῇοϑο 56- 
Ραταϊϊςοῃ ἔτοπὶ ἢὶ5 νυν], δηὰ οὌχβοσχίδίοη 
ο αιωε ἐῤδὲε Με, ἴῃ ἴδ6 βριγξ οὐὗἁὨἨ ϑθνεῖδ 
τε ρογάηςθ, νν 85 δῇεγνναγας ἱηϊογργοίοα ᾿ηΐο 
Βοδίδοη ᾿σθῆσθ. Ὑδεβα ϑἰδιϊοιηθηΐβ, Ὀοϊῃ ρσο- 
ὈΔΌΪΕ, οη Ὅς ΘΑΞΙΪΥ τϑσοπο θά, ΟΥ̓ 85511ΠῚ- 
ἵηρ (δῖ ἀπιοὴρ ἴῃ6 ΝίςοἸδιἴδη5 ἰῃδὲ πδίιγαὶ, 
(ΠουΡ ἢ τενοϊ πρ, ἰγαηβιοη ἴοοῖκ ρΪάςο, ἔγοτα 
ἃ 5(Πςΐ δϑοοῖὶς τηοσ(βοδίίοη, νυ ἢ ἢ νγᾶ5 πὸ 
ἴπι|6Ὸ Βο]ηθθο, ἴο σϑοκίοθς Ἰσθη(ἸΟ  5η655.᾽ 
ΤΠΙοτβοΏ, " ΗἰϑἴογΥ οὗ ἴμ6 (ἢ γιβιίδη Ομυτγοὶ," 
1. 235, Τ͵ΔΗ5Ι. 

α ῥγοιμείγίε [ νγᾶβ ψ 11] ἴο δᾶνθ ἃ σερσζο- 
δοηΐδτινα οὗ ἰ οΪ455. 
9 ““πεο.0}] δνν5 ΜΕΓῈ ΠΟΠΊΘΓΟΙ5 Δηα ΟΡ 
ΘΟ ΘΒ [1] ἰῃ τλδκίηρ ργοϑεϊγέθϑ ἴμογο. |οδ6- 
Ρἢυ5, “1. Νν».᾽ νι. 1..3. ΑἹ] ἴπῸ πᾶπιθ5 οὗ 
16 Ποδοοῦβ ἃῖὸ Οτθοῖκ; δῖ Οτϑοὶς παπθβ 
ΕΙΘ 90 σου 0η δηηοηξ ἴῃς [ονν5, ἐν. ῬΏΠΙΡ, 
Νιςοάοταιιβ, ᾿ιάγπηι5, (Δὲ [ἢῃ1]|5 ἄἀοθβ ποῖ 
᾿υβῖν τδὲ σοποϊυδίοη (παξ ἴΠ6 ϑϑνεη ΨΕΓῸ 
βεϊοςιοὰ ὀχοϊυϑινοῖν οὐυὐὐδ οἵ ἴμο Ηδε]δηϊϑις 
βοοιϊίοῃ οὗ [86 ΟΒιιγοῆ, 85 ᾿ἰκοῖὶν ἴο Ὀ6 πιοϑὲ 

. ΔΟΟΘΡΙΔΟΌΪῈ ἴἰο ἴμε ἀρρηίενθά. ὁ εβοῖον ςοη- 
τἰρδοαν τὲ ἴῆγοο γεγο ΗἩρθγονγϑ, ἴγοο Ηδ]- 
δηϊϑῖὶς [οννβ, δη οὔθ ἃ ργοβοϊγίθ. “" (ἢ. Ηἰϑὶ.᾽ 
Πῖν. 1, ςἢ. 2, 8.25. ΕΣ1. ἢ. 70, ΤταηβΙ. 

Θ. ε«υδὲρ ἐδεγ δαά ῥγαγεά] 1.6. [Ὡ6. Α Ροβϊοβ. 
ΤΠδ οἰδοϊίίοη ννᾶ5 πιδάθ Ὀγ {πὸ ἀϊθεὶρ]εβ, [ἢ 6 
Δρροϊηϊσηδηῖϊ τεϑίθα νν ἢ (ἢς Ἴννεῖνο. 

ἰαἰά ἐδεῖγ δαηδ οπ ἐδο!}] διξηιγίηρ (μδαὲ 
ἴῃς αἀυ|ε5 οὗ {πεὶγ οἨοΘΒ σεῦ ποῖ τηρογοὶν 
80] πὰ δοοηοχηῖοδὶ. “" [ἢ σοπβοογδίίοηβ δηὰ 
ογάϊπαίίοπϑ οὗ πηθὴ υπΐο στοοπηβ οὗ 1) ̓νίηθ ς8}}- 
ἵπρ, {86 ἸΠκα νγᾶβ ὑβι δ} }Ὺ ἄοηθ, ἔγοπὶ Μοβεβ 
ὑπο Οῃγίϑῖ, Νυπι. χχνὶϊ. 18.᾽) Ηοοκοῦ, ν. 
ἶχυϊ. :. ΟΡ. δοεουῖϊ. χχχίν. ἡ; χα Τίπι. ἱν. 14: 
4 Τίλ. ἱ. 6. 

7. ἱπεγεσιοά 
ΤΙ 15 186 (δὶ 

Ἡθπῖ ΟΣ ΙπΟΣΘδδΙπ 8. 

ἰηϑίδηςο οὗ ἃ ὑϊοδϑίηρ στδηϊθα 

ΤΗΕ Α(ΟΤ5. νΙ. 

διελῖ ΠΟΙΡΔΠΥ οὐὗἨ ἁ ἴδ ρῥγίεβδίϑ ὙΜῈΓΕ 
οὈεάϊεης το ἴῃς ἔδι τι. 

8 Απά δίερῆδθη, 41}} οὗἔὨἩ ἔδιἢ δπά 
Ροννογ, ἀϊὰ ργεαῖ ὑνοπάεγβ δηά πϊγα- 
οἶεβ8 ἀιπιοηρ ἴπε Ρθορίδ. 

9  Τδμεη τποῖο ἅγοβα ςογίδίη οὗ 
τῆς ὀγπδξοβιις, ΜΉ ΙΟἢ 18 οδ᾽εὰ ἐῤέ 
σγπαρορμό οἵ ἴμε 1 ιἰθεγίηεβ. δηά (γ- 
ΓΕΠΙΔη80 ἀπά ΑἸεχδηάγίδηβ, δηά οὗ 

ἴ(ο [6 Οδυγοῦ δου ραβϑῖπρ ΤὨγοι ἢ ΡΘΓΠ]:; 
ἰηΐογτδὶ, ν. 12, Δπὰ οχίογηδὶ, ἱν. 22. 7ΤΠ6 
ΑΡροβίίεβ. γεγο ἢον δὲ θογίγ ἴο ἀενοῖς [Βοπλ- 
δοῖνεϑ ΘΠ ΓΟ ἴο ἰοδοῃην. 

07 ἐδε ῥγίε" "1 Β6Ζᾷ δἰ]οννθά ἢ πηβο  ἴο γοραγὰ 
(5 45 50 υἱζογὶΥ ᾿ργοῦδθΐθ, (παῖ, ψυιπουῖ 
ΔΏΥ νναττδηΐ, δ τοὐθεϊοα [Ώ15 νοῦβα 88 ΞΡ: ΓΙΟΙ5. 
Απὰ (δϑαιθοη 50 ἔδσ ϑυπιρδίηιχζοά, τπδὶ ἢσ 
ὙΔ5 δίῃ ἴο δ᾽ΐεγ ἴθ ἰοχῖ ἴο 5 ψγεῶξ ξο»ἜΡΩΗΥ 
απά εεγίαὶπ ῥγίοες. ΤῸ ψννοτὰ τοηάογθα εοηρ- 
2.4ηγ (υδιδ}γν πε ἐπ } Ὁ ΠΕ Ποῖ ὨΘΟΘΘΒΑΓΙΥ 
ἸΤΏΡΙΥ ἃ ΝΟΓΥ ἰᾶγρα πιπΊῦοσ. [{ 15 υϑεὰ οἵ ἴῃς 
ΗἩυπάτγεά δηὰ Ὑ ννθηἴΥ, ἴ. σς, δηὰ οὗ ἴπ6 ρυ]:- 
ο8Π5 διοηρ δῖ Μαιίπονν᾽ 5. βιιοδῖβ, [6 ν. 29. 
ἴῃ ΔΗΥ͂ οΔ56 ποτ ννᾶβ ἃ νΟΥῪ πιᾶγκοὰ σμδηρα 
ἔτοπι ἴδ {{ἰπὶὸ νἤθη ἴῃς ηυσβίίοη τεοογάρά ἴῃ 
]οβη νιῖϊ. 48 ννᾶ5 δϑοκοά. [π [15 σοηνογβίοῃ ἴῃ 
Ργραιϊςξοη οὗ Μαίδοι, 11}. 3, πιᾶὺ Ὁ6 τοραγάθά 48 
δανίηρ δὰ βοπηὸ {18 πιοπί. Τς Ῥγίοϑίβ ννεσθ 
ΨΟΓΥ Πυπηοσουβ. ΕΣ ἰΠουπαηά, ἴννο ῃυπάτγεοά, 
πὰ οἰσῃϊγ-πηο τεζυγηθά ἔγοπὶ ἴ[Π6 (δρενιγ, 
Εζγᾷ 1ϊ. 36--- 20 ; ΔΙΒοιΡἢ οὗ ἴῃς ἵννοπίγ ἴοι 
Οὐουτγϑοβ, ᾿ ΟἾτο. χχῖν. 7---ξ1 9. ΟὨΪΥ ἴΟῸΓ σΑΠΊΣ 
Ὀδοῖκ, Εἶχα 11. ,6--29 ; ΝΕ. νἱῖ. 39----42. 

ΘΤΕΡΗΕΝ᾽Β ΜΙΚΑΟΙῈΞ ΑΝῸ ΠὨΙΒΡΟυΤΑΤΙΟΝΞ. 

8. Με) 112] οἵ ἔτϑοθ, βιιρροτγίεά ὃγ ἐξ, 
Α, Β, Ὦ, ϑγγ., δηὰ Ν υἱρ., 845 Ὀθθη δάορίϑά ἴῃ 
811 γτεσθηΐ οὔτις] θα ἸΟΊ5. 

“14 σγεαὶ «υομάεγ.} 88 ἀοϊπᾶ. Α οοη- 
Ὀπυοιβ Ἔχογοῖϑο οὗ [6 πγίγασυ]ουϑ » 5 νν μἰςἢ 
ἍΈΓΟ ΠΟΥ ἔογ {Π6 ἢγβξ {πὸ οχῖοπάθα Ρεγοηὰ 
[δε οἴτοὶα οὗ (6 Αροϑίϊεβ. (πῃ γυβοβίοπι υπηάογ- 
βοοά [Πδῖ ἴῃθϑ6 οηάονν πηθηῖβ ἀοογιθὰ δῆσον δῖ 
ϑίθρῃθηβ δἀπηββϑίοη ἴο {δε οῆοε οἵ Πέδοοηῃ. 

9. ϑοπῖα ἴδνὸ δου σῆϊ ἴπδΐ ΟὨΪΥ ἴννο 5γΥη8- 
δοριιθβ ἀγὸ ἴο 6 υπάογοίοοα ; οπὸ ἔογ (ἢ6 ἤγϑξ 
[ἴγοθ ὨδπΊεϑ, ἃποῖμοῦ ἔογ [Π6 γοιηδιπίηρ ἴννο. 
[{ 15 ἔδγ τηοτο {|κοὶγ ἰῃδῖ ἤνθ συ παροριιθβ νγοῖο 
Ἰηϊοηάρά. “Το Ταϊπιυ!5ῖ5 (6}} 15 ἴπδὲ ποτ 
ὙΟΓΟ ἔρΓ Ὠυπαγοα δπα ϑἰχῖυ, βοπὴθ οὗ ἴποπὴ 
5ΔΥ ἴουγ διπάγοα δηὰ οἰ ΘΥμδροριθ5. ἴῃ 
]ογυβαίοση. [1 ἰ5. νΟγΥ ργοῦδΌ]6 ἴπδὶ πηδην οὗ 
ἴπ656 στοῦ Ὀ0}} Ὁ [οννβ οὗ ρδγί συ ϊαγ σουηϊσῖθ5 
ἔογ {Πεῖγ οννῇ υ86.᾽ Βίϑοοθ, Ρ. 94. [ον γ8ο 
᾿δἀ τεϑ θὰ ἴῃ οἵ εσ ἰδπ 5 ννογε ποῦ 1η16]]Πρϑηξ 
ἴῆδη [Πο96 ννῦῆο Πιδὰ Πονοσ ΘΗ Ῥαἰθβί πο. 

1ἰδογεπο δνν5 ΒΟ δὰ {Ποπιϑοῖνος ὈΘΘη 
ταδηυπλ το ἔγοπι σΑΡΕΙΝΙΕΥ ΟΥ̓ βἰανοῦυ ὈΥ τῃ6 
Ἀοπίδη5, οὐ {πδ6 οἴδρτιηρς οὗ δυςἢ. 80 υπάσι- 
βἰοοά ΟΥ̓ (Πγγϑοβίοῃι. ῬΟΙΏΡΕΥ οΑγεοαὰ ΠἸΔΩΥ͂ 
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τῆ οπὶ οὗὁἩ ΟἸΠ]ἸςΐΔ πὰ οὗ Αϑίδ, ἀϊβρυζίηρ; 
ἢ διερῆδῃ. 

ΙΟ Απά {πεὺ ψγεῦε ποῖ δϑϊε ἴο 
γαϑίϑί τῇς υνϑάοπῃ δηά τῆς 8ριγὶς ὉΥ͂ 
ὑῃῖςἢ ἢς βραΐζε. 

11 ΤἬΒΔΩ {ΠΕῪ βιυδογηςά πηδη, νυν ἢ] ς ἢ 
8414, Ὗε πᾶνε πεαγά ἢΐπὶ βϑρεαῖκ 0]25- 
ΡΒεπιοιβ ννοσγήάβ. ἀρίηϑε Μόοβεβ, δηὰ 
αραϊπεὶ (οὐ. 

12 Απά {πε 5εἰγγεά ἀρ τπ 6 ρθορΐα, 

Ῥ͵ϑοποτβ ἴο Κοιμθ. [Ιπ (ἢ ὕπηε οὗ Αὐρυκῖυ 
ἴπ6 Ττδηϑ- ΤΊ δοσῖηθ συλσγίοετ ννᾶ5 οσσυριθά ΌῪ 
ον 0 ψνογὸ ἔοσ 1ῃ6 πιοϑῖ ρατὶ Ἐσγοοάπηεη. 
ἢ1|ο, “ [μοραῖ. δά Οδιιπι, ὃ 22. Εουτγ ἴποιι- 

βαπα Τεννδ, ἡἰδεέγεπὶ σεμπογὶσ, ὈΔΠΙΞῃοα ἴο 8δγ- 
αἀϊηΐϊα Ὁγ Τίθογβ, [οβορῆι5, ΧΝΠ. 1]. ς, 
Τδεῖϊίιι5, ὁ Απη.᾽ 11. ὃς, ΨΌΓΟ ἰἰοὰ ἴο 
τεῖυσθ ἰο Ἀοπια δήοσγ ἴδ [2]}] οὗ δε)δηι5. 
Οὔέϑννοὶ!, " ΤΟ ἰϑϑογίδιϊοβ,, 11. 218, 29, ννὰ5 
Ῥοϑιξινο ἔογ ἴπε οὐδοῦ νίονν, ἐπ δὲ ἱηῃαο δηϊ5 οὗ 
1 ἰϑογίπδ, 4 ἀϊδίσιςϊ οὗ Αἴγοδ, νοῦ ἱπτοπ θά, 
Βυΐ [Πε6 ᾿ηϑογίίοη οὗ Ἂυδίερ ἐξ εαἰϊεά ταδὶ δ 
ππάογβίοοα ἴο πιασῖκ {Π|5 ἃ5 Δὴ ὀχοθρίοῃ ἴο 
86 ΟἸΠΕΟΥ Ἰοςδ] ἀδϑιβηδί! η5. 
γεμίση] ΒΡ Ῥδάγβοῃ σοηβιἀοσγοὰ [ἃποΐυ5, 

ΧΙ. 1, δηα δίπιοη, Μαεαῖῖ. χχνι. 12, ἴο Ὀ6 ἴῃ - 
βίδῃςοϑ, δηά γείοσγοά ἴο [άϑοπ,  οβο ἔνα ὈοΟΚΚ5 
νογα δογιάροά ἱπῖο οἠδ νοϊιπια ὈΥ͂ ἴΠ6 Δ ΠΟΥ 
οὔ ἐδο βεσοπὰ Βοοὶς οὗ ἴδε ΜαἼοσδῦθεβ. 866 
ἰϊ. 22. Θνν δῇ βεζ 65 ὑγΕΓΘ ΥΘΓΥ͂ ΠΙΙΠΊΘΤΟΙΙΒ 
ἴη 81} (ἢ Ογτεηΐδη οἰἰ65; [οϑθρῆιβ, ΧΙν. ΥἱἹὶ. 
4, ἰῃ ἃ αιοϊδίίοη ἔγοπι ἢ Ἰοϑὲ Ὠἰδίου δὶ ννοσκ 
οὗ δίγαδο. 

“μχαπάγια.")] Ὄὕνο οὗ (Π6 ἤνε ἀϊκιςοῖβ οὗ 
[δὲ ΟἿ ννεῖθ ὁσσυριοα ὈΥ̓͂ [εννθ, δηὰ ἴπογο 
ὍΕΙΟ ΠΊΔΩΥ οὗὨ (δεῖὴ ἴπ ἴμ6 οἴδπεῦ τος, ΡἢΠο, 
εἴη ΕἸδοσιπι,; ὃ 8. ὙΠ ΕΥ ννέτε οἡ Ὧη δα] 
ξοοϊηρ νν ἢ [πὸ Μδοθάοηιδηβ ν᾽ ῆο ννεῖο βει θὰ 
ἴδογο ὈΥῚ ΑἸοχαηάοσ, [ϑορῇι5, ΧΙ. 1.) ΧΙΧ. ν. 
2, ἃπὰ ἴπογ δά ἃ σονογῃοῦ οὗ {Πϑὶγ ον ; ἰη {Ππ6 
εἰπιῈ οὗ Οδ]ρυϊα, ἃ Ὀγοῖμοσ οὗ Ῥδίϊο, ΧΝΠΙ. 
ὙΠ]. 1. 866 [Π6 ποΐδ οἡ ἴν. ό. 

ἐβέηε ἡ ΟΠ 4] ἼΏΘβς, ἴξ ἢᾶ5 Ὀθεη ᾿που δῆς 
ΒΙΚΏΪΥ ΡγοῦδὈΪθ, ΤΥ δᾶνε ἱπεϊυάοα 8548} οὗ 
Ταγϑιιϑ. 

“4] 866 δῦονο, ἰϊ. Τἢ19 ννογτὰ ννγ85 
οπτοὰ ὈΥ 1,Δο πιάπη, Ὀυὲ ἴπ6 ον άθποθ ἴῃ 
ἔλνουτ οἴ τεϊδι πῖπε ἴξ βτΈΔ ΕΠ ργεροπάετγαίεβ. 
ἀμρμηρ «αὐ διερδεη)] ΤῊΝ ρογβοουτίοῃ 

ἀϊὰ ποῖ σοπὶὸ ἔτομλ [6 δυϊβογίοβ, Ὀυΐ. ἔΓΟΠῚ 
ἴῃς ρορυΐϊδςε. 

10. δὲ «υμάο»}] Νοῖ ἢ5 [νυν 5} Ἰεαγπὶπρ 
οηΐγ, Ὀυξ [Π6 ἐγ ϑ 51} 016 “του ἢ δηὰ νν]ϑάοπι " 
Ῥτοπηβοὰ Ὀγ ΟΠ τβιὶ, Μαζί. χ. το, 2ο; Ματγκ χιιὶ. 
11: [κὸ χχὶ. τς. ὙΠΟ νοτζὰ οἵ νι Ἴβάοπι ᾽" 
Ὑγ5 οπα οὗ {δε γῆ οὗ 186 δριγϊ. Σ Οογ. 
ΧΙ. 8. 

ΗΕ 15 Ασσύβϑερ ΟΓ" ΒΙΑΒΡΗΕΜΥ. 

11. “ὠδογπε ῬΓΙΝΙΥ Ἰησιγυςϊοά, Βαβῆοὰ 

ΤΗῈΕ ΑΚ(ΟΤ95. ΥἹἱ. [ν. 10--1 4 

δηά τῆς εἰάετβθ, δηὰ τῆς βογῖθ68, δηά 
ΠσΆΠγ6 τροη ῥέσι, ἀπά σλιρῆς Πΐπι, δηά 
δτουρῆς δέσι το τῆς σοιης!], 

11 Αηά 8εῖ τρ ἔδἰβε νυν πα 5565. 
ΨΏΟῊ 5414, ΤῊ15 τηδη σθδβϑεῖῃ ποῖ ἴο 
ΒΡ Ὁ]Δβρῆδπηοιβ ννογάβ δραίηβί [18 
ΠΟΙγ ρίαςε, δηά τῆς ἷᾶνν : 

14 Εογ ννεὲ ἴᾶνε πεαγὰ πὶ 5ΔΥ, 
τπδὲ 1τἢ}18 [εϑ05 οὗ Ναζάαγεῖῃ 5}42|]} 

᾿ἠεβίγου ἢ !]8 ρἷδοθ, δπά 5}4}1} σῆδηρε 

ἴῃ ἀγρυγηοηξ, {ΠΟῪ Δα γοσουγϑο ἴο [2156 ἰεϑῖὰ 
ΤΏΟΠΥ. 

ὀίαεῤῥεν»ιο} ΑΑ,8 δ᾽ ορίπρ [δὲ {ποτε δι] 
Ιίθδθη ἃ Τοδοθογ οὗ δίρποῦ δυϊοιΥ [ἢδπη 
Μοϑβεβ, δηὰ 85 δεϑουίίηρ ἴπ6 Ὠἰν ΠΥ οὗ (τίσι. 
ἼΤΌὮΘΥ τηϊϑοοηδϑίγιοδα ἴῃς ἰληρυδρο οἵ 8. δίερῃοη, 
ψγ8ο δά ποῖ δροϊχθῃ ἀἰβγεβροσι Ἢ Π}γ, πηι ςὶ 1655 
ῬΓΟΪΏΠΟΙΥ, οὗ [86 1 ανυρίνεσ νοτη ΠΟΥ 50 
ἸάΔο] οὰ ἐμαὶ ΓΠΕΥ ῥα 815 πᾶπιὸ Ὀεΐοτγε ἰμδὶ οὗ 
Οοάὰ. 

12. “ἠγγεά μὐ {δὲ ῥεορἰ] ἘἈρδβιροοθ, τ ῆοὸ 
μιδὰ τοϊυσγηθὰ ἴο ϑεῖεϊα ἴῃ ἰϑγυαίθτῃ, ννουἹὰ 
6 ὀρϑῆ ἴο βυςῇ ᾿πἤπεηςο : πδίυγα! Υ ̓ηάϊρπαπὶ 
45 ἴεγ ψου]ὰ Ὀ6 οὐ πηάϊηρ [μαῖ ἔπε τοὶ! σίοη, 
ἴογ νος (ΠΟΥ δᾶ 5ιυβεγεὰ τόσο οἵ 1ὸ55 
ΔΟΓΟΔΩ, νν85 πῃ ρογ Πα Ὀγ [6 πονν ἰοδοδίηρς δ 
Ποῦθ. ὙΠῚ5 ννὰβ ἴπῸὸ ἤγϑὶ ᾿ἰπϑοίδηος οὗ [Π6 
Ρδορ]ς ςοιμηδηϊηρ ἢ (Π6 ΕἸάοΙα δηὰ δοσίθεβ 
ἴῃ δησηυ ἴο ἴπΠ6 Οδυτγςοδ. 

οαηιθ μον ἀῤμνα ΒΥ ϑυΓργίθο, 45 ἷν. σ.ὅ 
ἐδε εομπο  ] ΓΗ ϑαηπμοάγιπι, ὑπο ἢ δὰ 

504ΠΥ πιοί 1π ἃ σμδθεῦ ς4]]ο ὦ σασπέέῥ, ἴῃ τς 
σοιισί οὗ ἰϑγδοὶ, πᾶσ [6 αΐϊαγ οἵ Ὀυγηὶ οοι- 
ἴηρϑ, {Π], ἴῃ δῖον τ πη65, {Πε1Γ δυϊδουΥ Βανηρ 
Ὀδδη δἰ πιοβὶ ἰοβέ, [πο Τπουρῆς 1Ε στῆ ἴο αυϊξ 
[Π6 βδογοὰ ργθοϊηςῖβ. δὲὲ ἴδε ῃοΐεὲ οὐ Μαῖξ. 
ΧΧΥΪΙ. 1. 

15. ἥδε «υἱηε 4 [[ἴ νᾶ δηουρὴ ἔογ 
π6 αἰϊδεοῖρίς ἴο Ὀ6 ἃ5 ἢϊ5 Μαβίεσ, Μαζκ χίν. 
4ς6---ς8. ὝΠΟΥ ννετὸ 2196 ἰῃ σεργοϑοηξπρ (μδῖ 
ἴῃς ἰοαοπίηρ νι ἢ (ΠΟΥ αἰγιθυϊοὰ ἴο 81 
ϑίδρθδῃ ννᾶϑ ξίνθη ᾿᾿πΟΟβϑ ΠΥ δηὰ ᾿πα πο Πι}- 
πδῖοὶϊγ ; [4156 αἰϑὸ ἰπ ἴΠ6 δι οραίίοη ἴπδὲ {ΠΟΥ 
μδὰ πεατὰ ἕτοτμῃ [8 1ῃΡ5 ψῆδὶ οουϊὰ πάνθ 
τος ρα {Ππ6πὶ Ὀγ τεροσῖ ΟἿΪΥ ; δηὰ 2156 δρδίῃ 'π 
δὶνίηρ ἃ σοπίεπηρίμοι χη ἴο ἃ νΕΓΥ 5ο]οπΊῃ 
ἀοοϊαγαδίίοῃ. 

ὀία:ῥῥεπιοι] ΓῊΪ5 υτοσὰ, υυδητίηρ ἰῃ ἐδ, Α, 
Β, 6, Ὁ, Η, ὅγζυ., Νυΐϊς., ἄρρϑᾶτβ ἴο 6 δῃ 
Ἰηςογροϊδίοη ποτ ΤῸΠ᾿ Ὁ. 1. 

δὶς ῥοὶγ) ῬᾺ 6 ΠΟΙ ρμΐαςς, δὲ, Α, Ὁ, συϊξ- 
ΤΩς Τερὶς δὰ ἃ ϑρεοῖὶδὶ ἂπὰ ὈΥΠΊΑΥΥ͂ 
δδησίγ, Μαῖῖ. χχυῖ 41-ς; δυῖ ἴῃς τδο]ς 
ΟἸἿΥ ννᾶ5 σοῃϑιδγοὰ ΠΟΙΥ, υ. ς 3. 

14. ὕει οΥ ΝΝακαγει δ] ὍΓΏ!5 5 ἴῃ βίγοηξς 
ςοηΐγαδὲ νυ ἢ 86 56 οὗ ἴπ6 ἀσείσπδίίοη ΌΥ 
16 Απρεὶ, Μαζκ χνὶ. 6. 

ἀεεγο δὶς ρίας] ΤὮΘ βᾶπιθ οὔδτρε μιδὰ 
Ὀεεη Ὀγουρἣϊ ραϊηϑδὲ ΓΟ γισῖ, ἢ ἃ 5ἰ αν αν 
Ῥεινοζβίοῃ οὗ Ηΐβ5 ννοσάβ. ὥρ. Μαῖϊ, χχνΐ. όσ, 



ν. 15---2.] 

" Οἐ, γέ. [6 ἴ συιβίοῃμϑ ΠΟ Μόοβοβ8 ἀεϊϊνοτ- 
εἀ ιι8. 

Ις Απά ἃ]] τῃδὲ 8δὲ ἴῃ τῆς σουπο!!, 
Ἰοοκίηρ; 5:6 ἀλϑ Υ οἡ ἢϊΐπι, 8δυν ἢ 8 
ἔλςε 45 ἴἴ ἢδά δεβϑη τῆς ἔαςε οἴδη δηρεὶῖ. 

ΓΟΗΑΡΤΕῈΚΒ ΓΥἹΙ. 
: διεῤλεέν, ῥεγγεΐ κα 10 ἀρμσιυεν ἐο ἐλε ἀεοιδα- 

“ἴον οὐ ὀΐαυῤλερεγ. 4 «ἀεινείλ ἐλαΐ Αὀγαλανε 
τυογελέῤῥεα Οοά γἱρλδν, αμα ἄστυ Οοα «λοεέ 
ἐλε γαέλεν: 0 ὀξογε Δίοσες τος ὄογνε, αν΄ 
δέίογε ἐδε ἰαδεγμακίε αμα ἐερεῤίς τυέρε ὀπή: 
37 ἐλαί Δήο:ε: ἀΐνεε τυὐῥεεσσεα οὐ Ολγέσέ: 

ΤΗῈ ΑΚ(ςΤ5. ΝΙ]. ΝΊΙ]. 

44 αμα λα αἱ ομἧτυαγαἶ ἐεγερεσρεΐες τύέρε 
ογίαί» κα σεοογαΐρρ 19 ἐλε λεαυερεῖν ῥαΐίεννε, 
ἔο ἰαεέ ὀτέ )ονΥ α ἐΐγεέ: κι γοῤγελεμάηρρ ἑλεῖν 
γεῤείέϊογε, ἀνα »εμγ 271} ΜΝ ηη ἐλε εμέ 
Οημε, τυλονε {ἦε γοῤλείς “ογείοία «λοιέα σορεό 
ἑμίο {λε τυογίάα. 54 ἘΠΩΟΝ ἐλέν “ἰοῃ 
λέγε ἰο ἀεαίλ, τὐλο ερηε ΖΔ δὲς σομέ 0 
σι, ακνα λενεόίν 2γαγείλ 70», ἐλεηε. 

ΗΕΝ 8,4 τῆε Πίρἢ ργίεβῖ, Ατγὰ 
1686 ταἰπες βοὴ 

2 Απά δε 5ἰά, Με, δγείῆγεη, δηά 
ἔλιμετβ, μεάγκεη; ΤῊς (ὐοά οἔὨ ροῦν 
Δρρεαγεὰ υηΐο οἱἷγ ἔδῖπεγ ΑὈγδῆδπι, 

τ [οδη 1. 19. 866 τῇδ ράᾶγα]]οὶ ο896 οὗ ἴῃ 6 
Ῥιορῇπμοῖ [ογεγ δι, χχνὶ. 4---11. 

ἐδε εἰσἱοη.4}] ΓΔ ΠΟ ΑΓ ἰηϑιϊ ἘΠ] Οη 5, ὈΥ 
τ ΠΙΓ ἢ ἴΠ6 σοπιτηδπάπηοηϊ οὗ Οοὐ ἢδά, ἰῃ 5οὴς 
ςῶ565, ὑδοὴ τηδήθ οὗ ποης οἴεςϊ, δι ϑίορῃρηῃ 
ΡΓΟΌΔΟΌΙΪΥ πδὰ ἀννεὶῖ οὔ βοπῖὸ οἵ ἴῃ σβιγαςίεσγ- 
1511.5 οὗἉ 6 πονν ᾿ἰϑροθηβαίίοη, δηὰ ἰδυιραι [δὲ 
1ηε ϑορασγδίίοῃ Ὀθοίννθεπ [ονν5 δηὰ (ὐδῃι]ο5 ννᾶ5 
ἴο οθᾶ56. Βυΐῖ ποίμίηρ (παῖ 6 δδὰ 5δἱὰ Ἷοῃ- 
σοΥΠης {πὲ δογοραίίοη οὗ ἴῃ Μοβδὶς 1 ἂν 
ςοι]ὰ ΓΑΙ ΓΙΥ θ6 υηδεγβιοοά 45 “δἰ ηρ ἴῃ 4ι165- 
τίοη 115  νῖπο οτγἰξίη. 

16. ἐδὲ πε οΥ᾽, απ αηφοἱ])] ἘΒυίρῃϊ 428 {86 
ἔλεε οἵ Μοβοβ, Εχοά. χχχὶν. 3ο. ὅἢδ ο8]Πὶ 
ΟἸ ΠΠΥ ὑνΒῖο ἢ [86 ἱπάννο! ηρς οὗἨὁ τὸ Ηοὶγ 
Ομιοβὶὲ ξᾶνε ἴο ἢϊ5 σουηΐοπδησο τ ἢϊ πᾶνο Ἰοά 
ἴδοπι ἴο πιϊδίσυι ἐΠοῖγ οννῃ 41] ρ δι! οηβ. 

ΟΗΑΡ. ΨΙΠ1. 1. ,δὲ δὶ ῥγὶο"] ῬτΟΌΔΌΪΥ 
ὙΤΒΘορΠΙ] 5, 5οη-ἰπ-ἶανν οὐ Οαίαρῃδ8. Τῆς εχ 
οὔεῖίο Ῥτεβιάθηϊ οὗ (ῃ6 (σουηςὶ! οα] δὰ ἔοσ 6 
δίεπος δραίηβὶ ἴμ6 σθᾶσρο οὐ ὈΪΑβρῃοπηυ, νἱ. 

13,14. ΤΠ φυοβείοῃ, οημναϊεηῖ ἴο ΟὙΠΥ οΥΓ 
ποῖ ΒΊΟΥ, ἀἸπι ΠΟΥ πιαγκοὰ ἴῃ ὅϑγγ. δηὰ ΌὉΥ 
γο ἔα 45 δα ἀτεβθεὰ ἴο ϑῖ ϑίθρμοθη, Ἀρρϑᾶγβ 
ἴο πᾶν Ὀδθη ρυΐ νυ] συεδί πα  ἀποββ, ρΟσϑι ὈΪΥ 
ὑπάογ [Π6 ᾿πΠΗυδηςα οὗἩ ἴΠ6 δηρεὶ-ἶκο ἀϑρεςῖ. 

ΘΤΕΡΗΕΝ᾽ ΝΙΝΒΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ἩΙΜΒΕΙ,Ε. 

Ω. “πώ δὲ «αἰ4] Ῥοννοῦ οὗ βρεθςῇ ἔοσυ ἐ6- 
ἔδηςο ννᾶ5 ὑργομηβοὰ ἴο {Π6Ὸ Αροϑβίϊθβ ὈὉγ (Ὠγιϑὶ, 
Μαῖί. χ. 19, δηὰ ἴο ἴῃ6 ἀἰϑοῖρ᾽οθ βϑησγα ]γ, 
[μὐκὸ ΧΙ, 1, 12. 866 Υἱ, το. 81 ϑδίθρῃεη ἀϊὰ 
Ποῖ ΔΡΡΙΥ ὨϊΠΊ56} ἴο ἃ ἀΐγεςΐ γεοξυϊδιίοη οὗ {Π6 
σθᾶγρο. Ηδ πιεῖ ᾿ΐ ἱπάϊγος]Υ ὈὉγ 4 τεςδριζιΔ- 
τίοη οὗ (6 ΟἹα Ταεβίδηηοηϊ ἢΠἰβῖογυ, ἴῃ ἱγδοίηρ 
πε ἀενεϊορπιθηΐ οὗ ννῃϊο ἢ πὸ δμοννεὰ [Πδΐ ἴ 
νγ258 ποῖ γοΑϑοηδῦϊς ἴο νυ ο]α Ὀε] 16 ἴῃ [655 
8ἃ5 ἴπ6 Μρεςδῆ, Ὀδοδιϑο δ πδὲὶ ποῖ ἱπηπιθ- 
ἀἰαίοὶν Κι 1οεὰ [Π6 ὀχροοϊδιίϊοηϑ οὗ [6 [ονν5 οὗ 
(Πδὶ σοποσγαΐίοη. Τῆς Ὠἰδϊοσίςδὶ οἰεηθηΐ σοπ- 
ΤΩΟΗΪΥ ὑγουδιϊθα νυ ΎῪ ἰΑγρ ον ἴῃ [ονν15}} Θρθθς 65. 
ΟΡ. τδδί οἵ 8ὲ Ῥδι}, χα! τό, ταὶ ἴῃ Σ 8. χιΐ, 
δηά {δε σοηἤεβοίοη οὗ ἴδε 1, ον!εβ, Νεῆ. ἰχ. 
6---8. ὙΠ Ι5 σμδγαςίογϑος ἰ5 ἃ ῥγυπα ἡ αεὶδ 
Ῥτοοῦ οὗ {Π6 ξοπυ πεπ6558 οὗ [5 γοροτί οἵ 16 
δροθοῆ. Νὸὼο ἰά68] οὐ ἱπλαϑίπασΥ βροθς ἢ ψοι]ὰ 
ὄνοῦ ἤδνο Ὀδθη οδϑί ἰῃ 5 ἢ ἃ πιοιὰ. [5 ἔῃογὸ 
ΔΩΥ ΤοΟομ ἔοσ γϑδϑοηδὺϊες ἀοιδὲ ἐμαὶ δὲ ᾿᾽υκο 

τοςοίνοα δὴ δοςουπῖ οἵ 411 (6 ργοσθοάϊηρϑ, [86 
ϑρεθςο ἱπουἀεά, ἔγοπι δὲ Ρδυὶ, Δη ογε δηὰ δἂγῦ 
υἱηο55) ὉΠ οἷοϑο ἀρστοοηθηΐ οὗἁἨ 5 ΠΊΔΩΥ 
υοίατίοηθ ψ ΧΧ. μᾶ5 Ὀδεη ᾿πουρῆΐ ἕο 
Ἰηἀϊοαῖο (Πδὲ 81 δίερμθη βροῖκα ἰῃ Οτεοκ, 

)Μεη, ὀγείδγεη, απά βαιδεγ] Βτϑῦατθα πᾶ 
ῬΔΌΒΟΣΒ; οΡ. ἱϊ. 29. ΜΒρείδγεπ, ἢϊ5 διιάϊθησθ 
ΞΟΠΟγΑΙΥ ; ἔαέδεγ, τἢ6 τσ θογβ οὗ ἴπ6 82η- 
δοατίπι δηά [ἢ6 οΟὔοΙ415, ἃ5 ΧΧΙΣ Σ. 
{ε Οοά οΥ κἰογ.ν)] Ορ. “ἴθ Κίηρ οὗἉ εἴογγ," 

Ῥξς. χχὶν. , 8; “ἴῆο ἰ,ογὰ οὗ βίογῃ.,"" σ Οοσ. 
ἰϊ. 8.(. ΤΠ δ ϑβοϊοςζίοη οὗ [ἢ 15 ἀεδιπδίοῃ, ἱπι- 
ΟἸγὶπρ τοίογρηςε ἴοὸ ἴπε ῬΠΠᾺΓ οὗ ΕἾσε δπὰ ἴῃ6 
δ δοκιηδῆ, οὐκῇί ἴο βᾶνα Ὀδθη δοςερίδα 85 ρτοοῦ 
(ἢδὶ ἢ6 δὰ ποῖ βροκθη Ὀἰδϑρμοπιουβ ννογάϑ. 

εαγεα] 1.6. ἐν Ομτδί, [6 [πιᾶρὲ οὗ [δ6 
[Ὡν1510]160 Οοά, (οἱ. ;. τς. ΑΙ Ὀ᾿νίηθ δρρθᾶῦ- 
Δης65 ἴῃ (ῃ6 ΟἸἹὰ Τεβίαπιθηϊ ννογὸ ΌΥ ρυ πη να 
υυγιΐοτς υπάοτοῖοοά οὗ Οσοά {6 ϑοῃ, “"νοϊυΐζ 
ἵπ. ργδοϊυάϊιπι [ποαγηδίϊομβ 5συ86,᾽ ΒΡ Βι}]. 
Νο πιδῃ δδῖῃ 5βθθὴ Οοά [86 Εδίποῦ δ ΔὴΥ Εἰπ|ο, 
]οβη ὶ. χβ8. 

ΟΥὨ 115 ραυτσυϊαγ ἀρροάγάποθ ἴποσα 15. ΠΟ 
δοςοιπὶ ἴῃ Οδεη. χὶ. 2:. Βιυῖ ἃ Πινίηο σοπ- 
τιδηά, ννῃϊοἢ ἢδὰ αἰγοδάγ Ὀδθοὴ ρίνεη δ ἴῃδί 
{ἰπ|6, 15 ἱπιρ θὰ ἴῃ Οεη. χν. 7, δηὰ τεΐδγθπος 15 
τας ἴο [ἢϊ5, [υ5ἢ. χχὶν. 2, 3; ΝΘῆ. ἴχ. γ; 
με Υ. 7-τ-ο. ΡΏ]ο, ἴῃ ἢ]5 " [Εἷς οὗ ΑὈγα- 
τη, ὃ τς, "ἂς Μιρταῦοπε ΑὐὈγαμδπη," ὃ 22, 

δηὰ Τοβορῆυ5, 1. ΥἹ]. ΩΣ, ἈΡΤΟΘ ἴῃ ΓΕΡΓΟΒΟηΓ 
ἴπαὶ Ῥαιγίδγοἢ 45 δανηρ Ὀδθη οα]]οά ἔν!ςο: 
τϑῖ, ἔγοπι ἢὶ5 σου πίτυ δηὰ Κιηάγος τη ὅτ: 2ηά, 
ἤτοπὶ δγαδη, Τεγδῇ Πανίηρ δοςσοιηρδηϊθά ἢϊπὶ 
ἴῃ (δ ἐογπηοῦ πιρταϊίομ, δηὰ Ὀείῃρ ἀολὰ Ὀδέοτο 
[86 βοσοη. ΤῊΪβ 5 οπ6 οὗἉ βεύθγαὶ Ἰηϑίδηςθβ ἴῃ 
νος Ν. Τ΄ ΘΌΡΡΓΙ65 ἔδεϊβ ϑ ΡΟ οἴ ΔΓΥ ἴο 
0. Τ., 4.5. ἴῃ6 Ργορῆθου οὗ Εποςἢ, [πὰς τα; 
[86 Ὡδπιθβ οὗ ἴπὸ ΕΒ γυρίίδη πιαρίοϊδπβ, 2 ΤΊ πὶ. 
1. 8; ἴῆς πορο ἴπδῖ σιιϑίδιηθά Α Ὀγαμὰπὶ ἴῃ οἵ- 
ἔοσὶηρ 1[58δς, ἔπε. χὸ, τοὶ πο δοκηον)θάρτηρηΐϊ 
οὔ Μορόβ, Ηρῦ. χὶϊ. 2: ἴῃ πιοίϊνε ψν Ὡς ἢ 
βιγοησίποποα ἢϊπὶ ἴο ἰϑᾶνθ ἴῃς σουτὶ οὗ ῬΠδ- 
τοῦ, Ηδςῦ. χὶ. 24, 2ς, 8πά Ἐρξγρῖ, 27; δπά 
[86 Ῥγδγεγ οὗ ΕἸ) ἢ, [4π|68 ν. 17. 

Ομ 7αἰδεν] δι δίερῃθη ἰάθη βοαά Ἀἰπιβ οὶ ἢ 
ψ} τῆσπὶ 85 Ἰοηρ 85 ἴπεοῦθ νγᾶϑ ΔΠΥ ὮΟρΘ οὗ 
ἢϊ5 Ἰπβιδηςσίην ἴμεπὶ; υὖν. 11, 12. 15.) 19. 39, 
44, 4ς. νη δ νν5 σοπβίγαϊηθά ἴο δρδηάοῃ 
115 Π6 βενεγεὰ δἰπιϑεὶῇ ἔγοσὶ ἔποπι, τ. «1, 5.2. 



ψ ῃεη Πα ννᾶ8 ἱπ Μεβοροίδηχία, Ὀεΐοτε 
ἢε ἄννεὶς τὰ ἤδγγδη, 

2 Απά 44 υπῖἴο Βΐπι, “(σε τῆες 
οιξ οὗ ΤΥ σουηῖτγ, ἀπά ἔτοπι τὴν 
Κιμάτεά, Ὧἀπά ςοπὶς ἱἰηΐο ἴῃς ἰδπά 
Ὑν ἘΠ ΙΟἢ 1 5841] 5μενν τῆξα. 

4 ΤΒεη σάπια ἢε οὐ οἔὗἉ τῃε ἰΔπὰ 
οἴ τῆς (ΟΠ αδϊἀσδῃ8, δηὰ ἀννοῖς τη (ὐἢδγ- 
ΓΆΠ : ἀπὰ ἔτοπι ἴῆξησε, ἤδη ἢϊ5 [4- 
[ΠῚ ννὰβ ἀεδά, ἢες τεπιονβὰ ἢϊπὶ ᾿πῖο 
115 ἰαπά., ννβεγείη γε πον ἄννε]], 

Μεεοροίανα)] Ἡδτο υϑεὰ ἰάγροὶγ ἔογ 4]] 
Ὀεγοηά {πὸ ΕἸΙΡ γαῖθβ, νι ἢ ννᾶ5 τοραγάθα ἃ5 
1Π6 Ὀοιιπάαγγ οὗ ἴπΠ6 ΗΟΙΥ [,4πηπ4Δ. ΟΠ αὶ κα 
ννὰ5 ἱποϊάθά ἴῃ τἴ, Ρ]ΊΩΥ, “Ν. Η.᾽ νι. χχυὶῖ. 
ὕτ οὗ ἴΠ6 Ομαϊάδεβ, σδϑηῃ. χὶὶ 21, ννᾶ5 ἴῃ [6 
ΝΕ. δηρὶθ οὗ 11. 

ὥραγγαη) ΑΟΝ.. Ἠδ5 γεϊδι πὰ {πὸ Οσεοκ ἔοστῃ 
οἵ Ηκσδῃ, Οϑθηῃ. χὶ! ς. 1 ννᾶ5 Κποννῃ ἴο {86 
ἘΟΠΊΔη5 85 Οδεσῆδο, (Π6 ϑοθπο οὗ {πὸ ἀρίραϊ 
οὗ Οἴάβϑυβ, [ὰςσδη, 1. τος. Τὸ ἀτπἔι οὗ δ. 
δίθρῃθῃ 5 γϑίεσγθησθ, 45 υὑπάειβίοοα ὈὉγῚ Οἢγγ- 
5Οϑίοπη, ννα5 [Πδῖ, ὈδΙΌΓΟ οἸΓΟαΠΟΙδίοη, 58 ΒΘ, 
ΟΥ̓ Το ΠΊΡΪΘ, ΌΣΒΠΙΡ νν85 οἴεγοα δηὰ δοςορίθα : 
δΔηά {Πδὶ τῃ6 ργουηὰ ποᾶγ (πὸ Ὀυγηΐηρ Ὀιι5ἢ, 
δηὰ {πὸ δἰ οὗ ἴῃ πιουθδῦϊο Δ ΌΘγηδοὶθ, νυ τ 
Βοῖγ, “Ηοχῃ. ἰπ Αςΐ.᾽ χν. 2, ΧΥῚ. 1, ΧΥΤΙ. 1. 

8. Οεὶ ἐῤεε ομ] “"Ὠνοῦβ Ἔχροβιίουβ ἢᾶνο 
ἸπἰΠοφίοα {πειβϑοῖνοθ ἱπῖο ἃ μΡεγρίοχ (γ, {ΠΟῪ 
σδηηοῖ [6}1] ἢονν ἴο ρεῖ ουζζ οὗ, ὈΥ Ξυρροδίης 
ἴΠεθ6 ννογάβ, δηὰ {Π6 ννογάβ οὗ Μίοβοβ, σσξη, 
ΧΙ. σ, ἴο Ὀ6 [86 58Ππ|6, ἀπά ἴο βρεᾷῖκ οὗ {Π6 
5816 (τὴς δηὰ της ; ννογθᾶβ [ΠΟΥ ἃγὸ ναϑίν 
ἀϊξίδης δπὰ ἀϊβεγεηξ ; δηὰ {πεῈῪ πιοᾶῃ ἴννο 
ΘΟΥΟΓΔΙ ς4}}15 οὗ σοά ἴο ΑὈὐτγδδδπι, ἴῃ6 οπθ ἴῃ 
Ομδι σα, ἴμθ οἴμποῦ ἴῃ Ομαγσγδη. [ἢ Οδαϊ πα 
Οοὐ διά5 Πϊπι, ““Οεὶ ἴΠθε6 ουξ οὗ [ΠΥ σου ΙΓΥ 
δηὰ ΠῸπι (ἢγ Κιπάγοὰ : Ὀυΐ τι κοῖῃ ΠΟ πιθπτοῃ 
οὗ διὶ5 ἰϑρανίῃρ 15 ἐδί Ποῦ 5 ἤοι86; ἔογ ἴῃδξ ἢ6 
ἴοοκ δίοηρ ἢ δϊπὶ, θη. Χὶ. 21...... Βαῖ 
ἤθη Οοά (8115 πὶ ἔγοπὶ δ διταη, Ηθ Ὀϊάς 
ἢϊπὴ ἀεραγί ἔτοπι ἢ15 {τ γ᾽ 5 ἤοι56, 85 ννῈ}} 85 
δὲ δὰ ἀοπὸ ἔγοπι ἢ5 σοι ΠΥ πὰ Κιπάγοα 
Ὀείοτο ; ἔοσγ πονν ἢθ ἰεξξ ἢϊ5 Ὀγοΐδεσ ΝάθΠοΥ ἀπά 
4}1 ἢ15 ἔα γ5 ὨοιθῈ Ὀομιηά Ὠϊπλ." [1{ἰξῃιοοῖ. 
ΤὮδ ΟἿΪΥ πηδαηὶηρ ἰπδΐ “οι οὗ [ΠΥ σουπίγγ," 
Οδη. χΧὶὶ 1, Οπ ΡῬΟΒΘΙΟΙΥ ἢᾶνα ἰ5 τ οὗ {86 
Ομδιάθοβ, (ῃ6 παῖϊνο σοιυηίσΥ οὗ ΑὈγδῆδηι. 
[,66, “οη [ῃϑρ᾿γαϊίοη,᾽ Ρ. 504. 

αυῤίορ 1 «ῥα! τϑέαυ 1666] ΑὈγδμαπιὶ νγεηΐ 
οι, ποῖ κΚηονῖηρ νγὨ ΠοΣ 6 νοηξ, ΗθΘΌ. χὶ, 8. 

4. «υῤὲκ δὲην Κεί δεν «υαὉῷ ἀεα4] Τογδὴ ἀϊοὰ 
1η Ηδγδη αἵ ἴῃε ρὲ οὗ ἴννο μπυπάγεοά ἀπά ἤνο, 
Οδεη. χὶ. 22. Βσοῖὴ Ὅδη. χὶ, 26 ἰξ ἢᾶ5 Ὀδδθη 
ἱηΐογγοὰ {πΠαΐ Τογδὴ ννᾶ5 ποῖ πιοτὸ ΠΏ Δη ϑενθηΥ 
αἱ 1Π6 {πι|ὼὶ οἵὐ ΑὈτγΑΠδπ 5 ὈϊΓ ; δηά, 85 
ΑὈτάμαπι Ἰοῖε Ηδγδη δἱ ϑενεηϊγ- ῆνο, Οςη. ΧΙϊ. 
4, ἰἴ νουϊὰ Ό]]ονν ταὶ ογδὴ ουινοαά ἢ]5 
ἀερατίυγο ϑἰχῖν γεᾶῖβ. Τὸ [815 ἴξ [85 Ὀδθη 
δηϑιγεγοὰ ἴπδὲ 1 15 οννδεσο δἰδίθα ἴμδὶ Αὐγδ- 

ΤΗΕ Α(Ἶϑ5. ΝΙ]. [ν. 3-6. 

ς Απά δε ρᾶνε Πΐπὶ πΠοῃ6 ἰῃδεγῖ- 
ΔΠΟΘ ἰπ ἰΐ, πο, ποῖ :-96 πιμερ ὧς ἴο 56ῖ 
ἢ85 ἔοοϊ οῃ : γεῖ ἢ6 ῥγοπιίϑεά τῆδϊ ἢς 
ννου ]ὰ ρῖνε [τ ἴο ἢϊπὶ (ὉΓ ἃ ροββϑεβϑβίοῃ, 
ἀπά ἴο ἢ15 βεεὰ δήεγ ἢϊπι, ἤθη ὧς 
γεί Ἀς Ὠδά πο ςἢ]]α, 

6 Απάὲ “(2οἀ 5ρᾷκε οὔ {815 ννῖβε, 
ἼὝΠδς ἢἰβ βεεά ποι] βοϊουγη 'ἰπ ἃ 
βίγδηρε ἰδηά ; ἀπά τῆλε τὺ 88ου]ά 
δγίηρ τ 6πὶ ἰηἴο θοπάλρα, δηὰ εηϊγελῖ 
ἐῤόπι εν] ἔουγ Ἀυπάγεα γθδγϑ. 

Πᾶπὶ ννᾶ9 ΤΟΓΔἢ 5 οἰἀδϑὲ δοη, δηὰ δαὶ τῃ6 
ΒΑΡ ἢ5 γτροκοπθά ἢϊτὴ {πΠ6 γουηροβί. δ86ε6 {Π6 
ποΐθ οὐ Οὐδηθβϑὶβ χὶ. 22.. ΑὈγαῆδηλ 5 ρῥῖοὸ- 
Τλϊπθηςθ ἴῃ {πΠῸ Πιἰβίογυ, 45 (ῆ6 Ἐδίβογ οὗ ἴδ6 
[αἰ], ἀπά {Π6 Εποπὰ οὗ Οοά, δεοςσουπίβ ἴοσ 
ἢ]5 πᾶπὶθ δεῖηρ ρἰαςεά Ὀείοτο παῖ οὗ Ηδγδῃ, 
Οεη. χὶ. λό. ἴῃ {ἴ{κὸ ΤΏΔΠΠΟΥ ἴπ6 Ὠδπὶ οὗ 
58όιη, ἴπθ γοιιηροβί, ϑἰδπαὰβ ἥγθὶ ἀπιοηρ ἴδ 6 
580η5 οὗ Νοδῇ, Οδῆ. ᾿1χ. 18, χ' 21: ἰϑαδοβ 
ὨΔΠῚ6 [Δ Κὸ5 ργθεθάθηςθ οὗ [ϑῃπηδο} 5, Σ ΟἾτο. 
'. χ8: ἰυά καῇ 5 15 ρἰδοθὰ δ ἴῃ6 ἢοδά οἵ (δῆ 
Ἰι5ῖ οὗ {πε δοηϑβ οἵ [αςοῦ, τ (ἧτο. ἵν. στ, ν. χ, 2; 
δηὰ Μοϑβεϑ ἰ5 τηϑῃτιοποὰ Ὀεΐοτε ἢΪ5 εἰάεσ Ὀσοῖμον 
Αδγοῃ. 

76 ποαυ ἀ«υεἰϊ 
ἀἸά ποῖ ᾿ποϊυἀς 

δ. ἐπϑεγίαποο Νο χοά δροάδθ, πο βεϊἸθὰ 
ῬΙΓορογῖγ. ΑὈγάπάτη, πὶ σουγϑθο οὐ {ἰπ|6, ννὰϑβ 
Ποηδίγαιποα ἴο ὈῈΥ ὄνθη ἃ Ὀυτίαὶ ρἷδςε, σεη. 
ΧΧΙΙ. 3, 4, 16; δηὰ παΐϊ, ἀπὰ το ρᾶγςεὶ οὗ 
δτουπὰ νης Ιδοοῦ ργάνο ἴο ἢΐ5 βοὴ Τοβερῇ, 
ἍΚῊΝΣ ποΐ τροκοπθὰ ἃ5 ΠΥ ρογίϊϊοη οὗ [ῃς σι 
οἔὗ σού. 

Θ. ΤὨ5 δηὰ ἴδε ΟΠ] οννίπρ' νοῦϑθο ἀγὸ αυοῖοά, 
ποῖ ν ἢ νογῦα] ὀχαςοΐηθϑϑ, ἔτστοπι θη. χν. 13. 
14, ΔΟςσοΥήηρ ἴο ἴῃ ΧΧ. Α ρδγεπίοβὶβ 
τραγκοὰ δῇϊεσγ ἴῃς ννογάβ αμά δηὰ ουἱ ννουϊὰ 
ΙΔ Κὸ ἴ οἶθαγ [δῇ ἴδ ἔουγ διιηάγεα γεΑΓ5 ἅτ 
[Π6 Ιρηρτῃ οὗ {6 δηῦΌγτο ἔἰπὴθ ἰπὨγου δου νυν ῃ]οἢ 
ΑὈγάμᾶπη ἂηὰ ἢὶ5 ἀοθεεπάδηϊβ ννεῖε ἴο 6 
ΒΟ] ΟΌΓΠΘΥ͂Β, ἐ.6. ἴο ἢᾶνθ ΠΟ σΟΙΙΠΙΣΥ νυ ϊς ἢ ΠΟΥ͂ 
ςοιιά ς4}} {πε ὶγ ονῆ. ὙΠὸ Εργρίδῃ ϑογνυδ 
ἀϊὰ ποῖ Ὀορὶπ 1}}} αὔϊογ (ῃ6 ἀφαῖϊῃ οἵ [οϑορῇ, 
δηά αἰὰ ποῖ οχορρὰ ἵἴννο διιπάγθά δπὰ δδθοῃ 
γοδῖβ. [1 τῃ6 οεἰςυϊαίίοη 15 πιδάὰθ ἔγοπὶ {ΠῸ 
ννοδηΐης οὗ β8δς, ἴῃ6 ᾿πίογναὶ 15 Ἔχδςῖ ἔουΓ 
Ὠππάγοα γοᾶγβ. [ἢ ϑροδκιηρ, {πὸ τουπα ΠΕΣ 
οὗ {πὸ ρῥγραϊο!οη νᾶ5 υϑοὰ ἰηπϑίεδὰ οἵ ἴθ 
Ῥτγθοῖδο τοϊδὶ οὗ ἔουν πυπάτοά δηὰ τ τ γοᾶσβ, 
νυν Πἱςἢ ἰ5 ρίνϑη ἴῃ [6 ἢ! ϑζουο Δ] κἰδϊοπηθηΐ, Εχοά. 
Χὶϊ. 40, φιοϊοά Ο]. 1]. 1). ψ᾿ διςἢ [86 γεςεϊνοα 
ΠΠΓΟΠΟΪΟΡΒῪΥ πιᾶκο5 ἴο Ὀ6 πε ἱπίογναὶ θεΐϊνγθεη 
ΑὈγαἢδπῚ 5 ροίης ἀονῃ ἱπίο Εξγρί δπὰ {86 
Εχοάυβ. ἼΤηὴ6 βᾶπιθ νδγιδίίοη ἰ5 ἕοιιπὰ ἴῃ 
]οθορῆυβ, γῆ οἰδῖθϑ, 11. χν. , [δαὶ ἴδ6 
Ιϑγδοὶεβ φυϊοὰ Εσγρῖ ἴῃ (Π6 ἔουγ δυηάγοα 
δηὰ {πιγιϊοῖ ἢ γοᾶγ: Ὀιϊ [ἢ 11. ΙΧ. Σ, ἃπὰ [ἢ ἃ 
τεροτὶ οὗ ἃ βρθεςῇ οὗ ἢἷ5 ονγῃ, " }. λ΄ ἢ ν. ἰχ. 
45) δῖνεβ ἕους δυπάτοα γελγβ ἃ5 ἴδε ἰεηστῃ οὗ 

δρϑδκιηρ 45 ἃ Ηδο]]θηϊϑὶ, Β6 
᾿γηβο] ἢ. 



Υ. 7-14.}. 

Απά τε παείοη ἴο ψῇοπι ἘΠῸΥ 
8.41} δὲ ἴῃ Ῥοπάδρε ν}}}} 1 }υάρε, 8414 
Οὐοά: «πὰ δἴεγ τπδὲ 3}4}} [6 Ὺ σοπὶα 
ἔοτιῃ, δπὰ ξεῖνε πὶς ἰῃ 1ἢ}!8 ρίδςβ. 

δ ει, :7. 8. Απά ἢ ρᾶνα Πίπι ἴῃς σονεηδηΐξ 
δε ας Οὗ οἰγοιπιοϊβίοη : ἐδηά 30 “Ζόγαῤαγι Ὀ6- 
3: δαὶ ἰβδᾶς, δηά οἰγουπιςϊϑεά ἢϊπὶ ἴῃς 
Δ ει. 55. Εἰρ ἢ ἀδγ; “δηὰ 1β8λς δεραὶ Ϊλςοῦ ; 
« ὅεα, 9. ΔΠη4 “ [Δοοῦ δερσαί τῃε ἔνγεῖνα ρδίγιλγςο 8. 
ζῷα ν. 9.7 Απά {δε ραιγίαγοββ, πιονεά νγἢ 
35. ΘΏΨΥ, 8014 Ϊοβερῃ ἱπῖο Ἐργρῖ: δυῖ 

Οὐ ννὯ5 νι Ὠϊηι, 
ΙΟ Απά ἀεϊϊνεγεά Ὠΐπὶ οὐξδΤι οὗ ἃ]]} 

“ Οεα. φι. ἢἰ5. Δ8}|ςζ[Ιοη5. Ζδηὰ ργᾶνα ἢϊπὶ ἔΆνΟΟΓ 
Ἵ δηΐ υνϊβϑάοπι ἰπ {πε κἰρῆς οὐ Ῥῃδγδοι 

Κίηρ οὗ Ἐργρῦ; δηὰά ἢς πιδάς ἢϊπὶ 

ΤΗΕ Α(ὉΤ5. ΝΠ]. Κ᾿ 

ΕΎΓΤΩΟΣΕ ον Εργρὲ δηά 41]1] ἢ 8 
ΟἸ86. 
11 Νὸον τδόγὸ οδπηθ ἃ ἀθλγῆ ονογ 

411 τῆς ἰαπὰ οὗ Εργρι δηά Ομαπδδη, 
ΔΠὰ ρστγοδλῖ αἥῇἴοτςτίοη : δηά οἷιγ ἐδ Γ8 
ἰοιυπα πο 5ιιβίθδηδηςσ. 
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12 ἘΒιιῖ ψῆεη [ᾶςοὸῦ πολιά τῃδξ α σε μ. 
(ἢεγα νγᾶ8 σογῃ ἰηὴ Εργρῶ, ἢς 8επῖ ουἍ" 
Οἱ ἔδίμεΓβ βγϑί. 

12 ᾿Αηά δἵ {πε βεοοῃὰ {γι [ΟβἜρἢ τ κα, 45. 
νγὰ8 τηλάθ Κηοννη ἴο ἢΪ5 δγοῖῆγοη; δπά Ὁ 
]οβερῃ᾽β Κιηάγε νγὰβ πιδήέβς. Κποννῃ 
πηῖο ῬὨΔγΔΟΗ. 

14 ΤἼεη 8επῖ Ϊοβερῆ, δπά οδ᾽ δὰ 
ἢ185 ἔδίμεγ ΄δσοῦ τὸ ὀέπι, δηὰ 411 ἢ 8 
Κιπάγεά, τἤγεεθοοσε δηά βίζδεη 8οιι]8. 

Ἐποῖν δίδὺ ἰὴ Εργρί. Βεΐνεοη δοοδ᾽5 βοίῃς 
ἀονη ἱπῖο Εργρὶ δηὰ ἴῃ Εχοάιι5, [βρῆ 5 
τοοκοηθάὰ ἴνο δυπάτοα δηά δῆδθθῃ γρᾶῦβ, 11. 
ΧΥ. 2. 528ς νν5 ὈΟΓῚ ἰνγοηΐϊγ-ἤνο γϑᾶγβ δῆοσ 
ΑὈγΑΒδπι᾿β ἀγγῖναὶ ἴῃ Οδηδδῃ, νγᾶ5 5: ΧΕΥ Ὑγδᾶγϑ 
οἷά «δὲ (6 δισίῃ οὗ ἢ]5 ἔν ϑοηβ, δηὰ Ϊδοοῦ 
νγ5 ἃ Ὠυπαάτγεὰ δηὰ (ΠἰτΥ θη ἢ6 επί ἀοννῃ 
Ἰηῖο Εργρὶ, ς "όο "τ ϑοςξξ2ις. Αρϑίη, ἔγτοπὶ 
]ΔςοὉ 5 βοίϊῃρς ἄοννῃ ἰηΐο Εργρί {Π] [6 ἀραῖδ 
οὗ Ϊοβερῇ, ννᾶ5 δὴ ἱπῖοσναὶ οὐὗἨ ϑενθῃίυ τοπ 
γοδῖβ ; ἴποποθ, {11 (Π6 δίγ οὗ Μοροβ, οἰχῖγ- 
ἔΟῸΓ ΥοΑΓβ : δηὰ ἴπϑηςα ἀρδίη {1 τ[ῃ6 Εχοάυ5, 
ΟἸΡΒΕΥ γϑδγβ, 71. 64 -- 8οΞΞ 21ς. 

7. ἡιάσε)] Ῥππ18Ἀ; ἴῃ νυ Β] ἢ 5686 ἴῃ6 νογὺ 
ποῖ πα ΠΥ οσουτβ ἰηῃ ΗΟ ]Ἰοηϊσεῖς Οτεοκ, 
ΤῊ]5 ἀδοϊαγαίίοη νγὰβ δ] 8]1οἀ ἴῃ {ῃ6 ῬΊάαριθ5 
οὗ Εγγρί. 

απα “ἐγυε »6.γ ἐδὶ: ῥίαεο) ἴπ Οδη. χν. 12) 
14, ἴΠοτθ 8 ποΐδπιηρ δηϑυνοτηρ ἴο (ἢ]5 οἶδιι56. 
Ιὴ Εχοά. 11]. 1. 12, “" Υ 504]} δεν Οοὰ ὠῤοῦ 
ἐδὶς »ιομρίαϊπ,,) 2... Ἡοτεῦ. [{ Πα5 Ὀδδη 5Ξιιβ- 
ξοκίοά (παΐ 81 ϑίορμῃοπ Ὀϊεηάθὰ {ποθ ἴννο 
ἈΞΘΑΡῸΘ ἴῃ ἢῖ5 ΙΠΘΙΠΊΟΓΥ. Ηοννενοσ {Π|5 ΤΊΔΥ 
νὸ Ὀδοη, ἴπ6 ἀπ οὗ (δὲ ἀγχζυχηθηΐ ἰ5 τῃδῖ 

186 Ὑγοσβῆρ οὗ [86 Ῥδίγίαγοἢθ ννὰβ8 δοςερίοα 
ουὐἴϑιἀ6 ἴἢ6 ᾿1π|}15 οὗἁἩ ἴη6 ργογηβεὰ ἰδηά, Ὀείοσε 
ποῦ νγὰ8 ἃ ΤοηρὶΘ οὐ ἔνθ ἃ ΤἌὈοΘΓγηΔΟΪΘ. 
Όρ. Εχοά. 11}. 18, υΥἱῖ. στό, ἐμ δε «υἱάεγπει. 

8. ἐδὲ εουεπαηπὶ 9 αγεμηηεὶ οι) ΤῊΣ σονθ- 
πᾶπΐὶ οὗ νῆϊοῖ οἰγοιπ|οίδιοη ννὰ5 (Π6 ἴοκθϑῃ, 
Οθη. χυ]. 11, ΟΥ 5ϊξη, Ἀοπι. 'ν. σΐ. ΤῸ 
ὈΓΟΠΊ56 οΟὗὁἨὨ ἀεθοοηάδηϊβ δηὰ οἵ (δηδδὴ νγᾶϑ8΄ 
ξίνεη Ὀεΐοτο {Π6 εὐλαυλως τὸν οὗ εἰγουπης ϑίοη. 

απά 5.0] Αἴοῦ ἣθ νγ)25 οἰγουπηςϊϑοά. 
ἐδε “ιυείυε βαϊγίαγεξ4] Οεῃ. χχχν. 3---δό. 

ΤὨΐ5 ἀοϑιρπδίοη ἰ5 ἤοτο υιϑο ΌΥ δηςεϊρδίοη. 

9. »ιουεά «υἱ!ὁ ἐ:ῷ}] Οεη. χχχυ! 4, ς, 8, 
ΣΙ, 18---λο. [οϑορὴ νγᾶ8, ἰῃ ἢ 15 σοϑροςῖ, ἃ 
ἴγρο οὗ ΟἸ γϑῖ, σῇο, 45 ῬιΪαῖθ κπονν, μα Ὀδθη 

ἱνογοὰ Ἰηΐο ἢἷ58 βδῃάβ ἔογ ὀῆνυ, Μαίί. χχν]!. 
18. Αποῖδμοσ βρεςοίαὶ ἕανουγίθ οὗ Ἡράᾶνεῃ, 
ἐνθῶ δίοθεβ, ἰῃ σοῦ ΠΟΥ ἰγυδίοα, νγᾶ8 τὸ" 

)εςτοά ὈΥ ἰποθο νἢο φἰοτίθὰ ἴῃ θείης ἴΠ6 1ϑ5γδοὶ 
οὗ Οοὐ. δεὸ θείου", υτὐ. 24: πὰ 39. 

“οἰά ϑοερὺ ἱπίο Ἐργρῇ 1 ϑίθρβδεη ἤεῖδ 
δαορίοα [Ο5ερἢ 5 οὐγῃ ννογάβ, Οδη. χὶν. 4, ζ. 
ΤῊς Μιάϊδηϊϊεθ, ἴο ννῆοπι [οϑαρῇ ννᾶ5 'π [Π6 
ἤγϑξ ἰπϑίδηοθ βοϊά, ννεῦε οὔ {ΠΕΟΙΓ ὑνὰῪ ἰηῖο 
Ἐφγρέ. Οσοὰ ννγᾷ5 ἢ [οϑοΡἢ ἴῃ (Πδξ σου ΙΓ, 
ΔΠΟίδμοσ ρῥγοοῦ ἰμδὶ Ηἰ5 ργόϑοηςε δηὰ ἕδνουῦ 
ψογο ἠοῖ τεϑίπςοϊοα ἴο ἴπ6 ΗΟΙΥ 1.δηά, 

10. ῥδαγαοῦ Α ἀγηαβῖῖς πᾶπιθ, ᾿ἴκ6 
ῬΙοἸΪεΠῚΥ πὰ (αβαγ. 

αἰ] δὲς δοι.ε] ΤῊ ραΐδοθ, ἴῃ νυν ῃὶς ἢ, δοςογά- 
ἴηρ ἴο Οτοηϊδὶ μϑᾶρο, 4}1} δυ ΠΟΥ, Ἰορ ϑἰδεῖνο, 
)υάϊςεϊα), δΔηὰ ὀχϑουῖίνο, σοηϊογεά, 

11. Ἐργρέὲ απάὲ Οδαπαα"Ἱ]Ἵ “ἼὴῈ ἀρασίῃ 
ψγ85 ἴῃ 411 Ἰδπηά5,᾽") ὕϑη. χ]!. ς4. 

“σἰεπαποε] ΓΕ Υ, ἐοά ογ ἔογ {86 1Γ ολίι]6. 

12. οἷν γαιδεγ] ϑϑῖ ϑίδθρῃεη, ποῖ δἰπιίης 
δὶ οἰαδογαῖο Ὄχδοίΐηρϑβϑ, ὰ ποῖ ποῖϊοε ἴῃ οχ- 
σορίϊοπΔ] 856 οὗ Βεοπ᾽Ἴδηλη. 
"Μη Βείογε δΈ νγεηΐ ἢΠἰ πιβοῖε. 

189. «4: ἐδε “εεομ ἐἐγιε] ΔΝ Βδη {ΠΟῪ τεϊυσηοά 
ἔογ δ᾽πιθοη. 

«υα: »ιαδφ ἐποαυη 10] ϑι:Π  ΕΥ, νν85 Σθ6οΆ- 
πἰϊσοά Ὁγ. Α ἀϊῇοτγθηὶϊ ννογά 1ὴ [86 Οτγίριηδὶ 
ττοπὶ [παῖ ἰπ ἴπ6 ποχί οἰδι86. 

«ὔοσερῥ᾽, ἀϊπάγεά «υαΓ »ιαάε ἐποαυπ)] ᾿ὮΕΙΓ 
Διτῖναὶ ἴῃ Εςγρίῖ, Οϑηῃ. χὶν. τό. ΠΟΥ" ΟΓΟ 
ποῖ ρῥγοθεηϊοα ἴο Ῥμδγδοῦ [1}} ἰαίθσ, χὶνὶ}. Δ. 
7οϑβερῆ 5 Ηδῦγον οὐὔἱρίη πδὰ Ὀθθη ῆοννῃ ρΓδ- 
ΥἹΟΙΙΒΙΥ, Χ]!. 12. 

14. ἐφγεέδεογε απ ἥβεεπ “ομἡ] 80. 507. 
δὰ ΧΧ΄., Οοη. χὶνὶ. 2), ἀηὰ Εχοά. ἱ, ς, ἀηὰ, 
ΜῈ} (86 Ἔχοορίοη οὗ ἴῃ. Νίίοδη, Πουΐ. Χ. 22 
αἶδϑο, ἰηδσίοδα οὗ (Π6 ϑονθῃπίυ ἰπ ἴδ Ηδοῦτγον, 
ἰοχῖ. Βοίδ πιοάδβ οὗ οδ]οιυ αϊίοη πιυϑδὲ ἤᾶνθ 
Ὀδεη οὐττεηΐ ἀπιοηρ ἴῃε [εννθ. [0 βερῆιι5, 11. 
ΥἹ]. 4, Ἶχ. 3) Ν]. ν. 6, ξῖνοβ ϑενθηῖγ, ῬΉϊϊο, 
.ἀὸ Μιξταῖΐίοηθ ΑὈγΆῃαπΊ,᾽ ὃ 16, Ἰποϊυάϊης 
ἴδγες ϑοη5 οἵ Ἐρδῆγαιπι, δηὰ ἃ 50η δπὰ ζγαπά- 
80η οὗ Μδῃδϑβϑθὶ, ξίνοϑ βϑενοηϊγεῖνο. [ἴ [25 

“π 
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δ Οεα. 46. 15 ὅϑο ̓ Δοοδινεηῖ ἄοννγη ἱπῖο Εργρΐ, 
Ὅεα. 4. ἰΔηά ἀἶδά, ἢς., Δηὰ ουν ἔδίδεῖβ, 

33: 16 Απὰ ψεγε σαγγίεὰ ονεγ ἰηῖο 
ϑγοδεηι, δπὰ ἰαίά ἱπ τῆς δερυ ςῆγα 
ἴηλὶ ΑὈγδῆαπὶ Ὀουρῆς ἔογ ἃ ϑδιπὶ οὗ 
ΤΟΠΕΥ͂ οὗ ἴπε 8οη8 οἵ Επιπιοῦ ἐῤέ 
2 αἶδὲν οἵ ϑγεδεῃι. 

17 Βυῖ ψπεπ ἴῃς ἄπιε οὗ τῆς ρτγο- 

δδοη βυρξεβίοα ἴπδὲ βδονθηςγ-ῆνθ τόσο ἰηνιὰ : 
Ὀυῖϊ τηδῖ, ἴῃ σοποοηυθηοθ οὗ {πΠ6 ἀραίῃ οὗ 
Ἀδοδεὶ, ΒΙΠδῃ, ΖΙϊραῖ, Ετ, ἀπά Οπδη, ΟὨΪΥ͂ 
ΒΟΥΘΏ(Υ ἀγγίνθοα. Βυΐ οβερῇ πιιδὲ ϑυγεὶν 
πᾶν πορασὰ ἔγοπιὶ ἢ15 Ὀγεϊγοη ἴῃδΐ ἢ5 οὐ 
ΤῊΟΪΠΟΓ ννᾶ5 ΠῸ πΊοῖθ. Απριδίη, “ ἀθ (ἱν. 
Ὠεϊ,᾽ ΧΥῚ. 40, υπάογοιοοά ἴΠ6 ροηεδίορυ, σεη. 
Χ͵ν!. 8----27.) ποῖ 8ἃ5 ᾿ἰπηῖῖοὰ ἴο 1Π6 πυπιθεῦ οὗ 
]Δςοῦ᾽ 5 ἀεβοοπάδηϊβ δ {πὸ {ἰπιὸ οὗ ἴδ6 ροίηφ 
ἄονῃ Ἰηΐο Εαγρῖ, Ὀυΐ 45 ἱποϊυάϊηρ βοπιὸ ννῃῸ 
γεγο γοῖ ἷπ ἴῃς Ἰοΐπ5 οὗ ἔποβο ννῆο δεςοπὶ- 
Ῥαπιθὰ ἢϊπὶ; φγδηάβοῃηβ δηά στεδί- »γαπάξοῃβ, 
Ὑγθοϑο ὈἰγΓἢ5 πιιδί πᾶν Ὀδθη βυ ϑοασυθηί. Απὰ 
5ΟΠῚΘ 5:10ἢ ΟΧρ᾽δηδίϊοη 566 Π|5 ὨΘΟΌΞϑΑΓΥ, ἤθη, 
ἴο ἴδϊκο ἵἴννο ᾿ηϑίδησοϑθ οὖἱ σοῦ βονογαὶ, Ἀθυῦθη, 
ὙγὯΟ Πδά ΟΠΪΥ ἴννο 5οῆβ, ὕσδῃ. χΧ] δὶ. 37, δ45 ΤΟῸΓ 
ἴῃ χὶν] ο; δηὰ ἴδῃ 5015 ἅτε, χὶνὶ. 2:, δε δυοά 
ἴο Βοη͵δπιίη, ννῆο, ἴῃ [ΠῸ 5 ογΥ οὗ Τοϑορἢ δηὰ 
ἢ15 Ὀτοίδγεη, 15 ἃ γοιῖῃ. Ψνα ΤΥ θὲ νυ ]]} 
Ἄσοηϊοηΐ ἴο ἰοᾶνε ἴῃς ἀδῖο δ νυϑίς ἢ [86 πυπΊ ΟΣ 
νγ5 ϑβευθηγεῖνε υπάσιογιηηθά - [ἢ6 γΥΟΔΙΪΥ 
Ἱπιρογίαπε ροϊπὶ δοίηρ (μδὶ τῆς ρτθαΐ ποσὶ 
ὙΏΙ ἢ Θνοπίυ δ! αὐἰοὰ Εργρί, Εχοά. χίϊ. 
37, 38) ΞρΡΓΔΏΡ ΠῚ ἃ τῆετο απάξι), ἰπ ὅ118]- 
τηεπὶ οἵ (ἢ6 ῥγοπιϑα, Οεη, χίνὶ. 4; Ὠδυῖ. χ. 
22. ἴῃ Νυπὶ ',. 46, 5ιΧ πδυπάτεά τδοιδδηά, 
δηὰ ἰἴγος ἰβουδαπὰ δηὰ ἔνε διυπάγοά δηὰ 
ΒΗ͂Υ, οχοϊυβθῖνο οὔ οἱὰά πιεπ, νογίθη, δηά 
οὨΠάγρη ; ἴῃ δάάϊξίοη ἴο νυ ῃϊο ἢ ἴδογο τοσα οὗ 
{Π6 1, ον65 ἘΘΏΓΥ δηὰ ἴνγο τμουβδηά τη 865 
ἔτοπι ἃ τηοηΐῃ οἷα δπὰ υρτγαγά, 11. 29 ; ἰπ- 
ογεαϑθά ἴο ἔννοηςγ ἴΠΓδο ἐπουτι αι ΧΧΥ͂Ι. ό2, 
ἀυτίηρ ἴΠ6 {τὴ ϑσρεηΐ 1π [86 νυ] δγηθ55. 

106. “1πώ4 «υεγε εαγγί ἢ] ὅ8ὅγτ. ““π4 αυα: 
ἐαγγὶοαά, 1.6. Ιδοοῦ ΟὨΪΥ, ποῖ ἴῃ6 Ῥαιγ δυο ἢ 
Βόπογ ΝΥ. Βαῖ ἴῃ Οεη. ]. χ3 [ἴ 15 σίαϊοά παῖ 
7Δςεοῦ ννᾶβ Ὀυγοὰ ἴῃ ἴῃ6 σᾶνο οὗ Μδςδροίδῃ. 

1Ὲ τδ6 τοςοῖνρά ἰοχὲ ἴα υπάογείοοα 845 Δρρ]γ- 
ἴῃ ἴο (δ6 ἰαϑδὲ ννογάβ οὗ ἴΠ6 ρτεοθάϊηρ νϑῦϑδ, 
186 Ῥαιπασοἢβ, δχοϊυβῖνε οὔ [δοοῦ, ᾿ ἰβ5. ἴῃ 
δοςογάδηςος νν} ἢ [Π6 σἰδϊοιηεηΐ οὗ ἰογοπιθ, ννῆο 
βρεηΐ ἃῦονυθ {ΠΙΓΥ γὙϑᾶτβ δ Παγαὶῦ πλοσὸ ἴἤδῃ 
ἃ ἀΔγ᾽ 5 ἸΟΌΓΠΘΥ ἔγοπι ϑυοθεῖη, 1π ἢ]15 ἰεϊίοσ ἴο 
Ῥαιυΐα, " Εριϑί. 86, δηὰ ἴῃ “6 Ορζϊπιο σεποῖο 
Τπἰογργοίδηαι :᾿ “ ϑυοάεοϊπη Ῥαίγ δυο ποη 
Βη: ΘΘΡῸΪ 1 ἴῃ Ατοβ βοὰ ἴῃ ϑγοῃοπι." ΒΥ 
ΑΥδβ ἰ5 ἴο ὃὈ6 υπάειειοοὰ Κογίοίἢ Ατῦδ, {86 
εἰϊγ οὗ [6 Εουγ, “ς. στοδὲ Ῥαδίγιδσοῃβ, Α ἀδπὶ, 
ΑὈγαδδᾶπὶ, ἴσαδο, ἷᾶοοῦ. [ἴΐ νγᾶβ δὲ ϑυςἢοπι, 
οΥ ϑοσμοπι, (δὶ ἴῃ ἢγϑξ νἱβίοη ννᾶ5 σγδηϊοὰ 
ἴο ΑὐὈγαμδπὶ δῇὔδλσ ὃὯθ δὰ οπίεγοα (δηδδῃ, 
Οεη. χὶϊ. ό, 2: δηὰ Ἐμοῦ [Δοοῦ τεραϊγοὰ ᾿π)- 
το ϊδίοὶγ δἴεσ ἢϊ5 γεῖϊυσγη “ῸΠὶ Ῥαίδλη Ασϑζω, 

ΤΗΕ ΑΓ 5. ΧνΊΙ]. [ν. 15--’ῦρ. 

Πῖδα ἄγενν ηἰρῃ, νηοῦ Οοάὐ δεά 
δννοῦη ἴο Αργαῆδιῃ, τπῸ ρεορὶβ ρτοὺν 
δηά πλυ]ρ]Ἰεἀ ἴῃ Ἐργρὲ, 

18 ΤΊ]] Δποῖμεῦ Κιηρ ἄγοβα, ψὩΙΓἢ. 
Κηονν ποῖ [οβερῇ. 

19 ΤΠἊε 88π|6ὲ ἀελὶς 50.007 ἢ 
οἷ Κιηάγεά, δηά ον] δπηιγεδλῖς οἱιγ 
[ΔΊ οτβ, 80 τῆδῖ ἴΠῸῪ ςδϑὶ οὐἱδητἢεῖΓγ 

Οσεη. χχχὶ!. 18. ΤὨῸ Ὀοηαβ οὗ Ϊοϑερὰ ννεῖδ 
ἰπίεγτεά δ ϑύοβεπι, Οεη. 1. Ὡς; Εχοά. ΧΙΗ. 
19; [οβῇ. χχιν. 22:: ὙΠ6 Ὀοάϊο5 οὗ ἴδε ῬΔ- 
Πάτοῃ8, δοοογάϊης ἴο [οβορῆι5, 11. Υἱ. 2, 
ψ το ἴακοη ἴο Ηθθγοη ἔον Ὀυτγίαὶ;; δηά, “1. ΚΡ. 
ΙΝ. ἰχ. η,) ἴδ6 τηοπιυπιεηῖς οὗἩ ἴπ6 “ἢ οΥ̓͂ 
ΑὈγαμᾶπὶ νῆο τνεηΐ ἀονη ἰηΐο Εργρί νγεῖδ 
5ἤδννῃ ἴπεγο, οὗ οἰαδογαίς υνογκιηηδῷβίρ, ἰπ 
Ὀοδυ 1] τΓΌΪΘ6. 

“όγαδα»)] (αἰνὶπ, Βοζᾷ, Βοομαγί, ὟΝ Δ]], 
ΓΟ δἸπιοῖ, Ῥίογσοθ, ΒΟΥ, ργοποιυποθά [ἢ}5 
ὨΔΠῚΘ Δ ᾿ηϊογροϊδίίοη. [ἔ ΠΟΥ ἃτὸ ἐο]οννοά, 
[6 ἀ που ΕΥ̓͂ ἀἰθαρρθασβ, ἔοσ ἴῃς σοηίοχί τἤοη 
Τείειβ ἴῃς ννογὰ ὀομσδί ἴο ἰδοοῦ, ἴῃ Ὁ. 1ς. 
1 ΑὈτγαμᾶπὶ 15 χγοίδιποά, ἵἔννο ᾿γδηβδοίιοηβ, αἱ 
Δῃ ἰηΐογναὶ! οὗ 4 δυπατεοα δηὰ ἵννθης γοδῖβ, 
τηυβὲ ἢανο Ὀδθη σοτηΠ64 ἴῃ δὲ δίορμοη δ γαριἃ 
δηὰ σοηςῖίϑο ϑκεῖϊςἢ ; οἠθ ρυγοιδϑο, Ὁ Αὐγὰ- 
ἢάπὶ ἔτοπὶ ἔπ Τπι]άτοη οἵ Ηοίῃ, ρθη. χχη. 
13- 20; Δποίμεγ, ὈΥ̓ [ΔΠΟὉ ἔτοπι [πε 5οῃ5 οὗ 
Ηδληλοσγ, Οθη. χχχῖϊ. το; [οϑὶ. χχίν. 32; ἴῃ 
πᾶπιθ οὗ {886 ρυγοβάϑοῦ βου ἰδδῖ οὗἩἨ [86 
γοηάοσ είν ρίνθη ἴῃ ἴῃ6 ἤτοι ἰησΐδηςο, δηᾶ 
ἴῃ 1η6 ϑοοοηά, δ6 Ὡδηηδ οὗ ἴῃς νορηάοσ ψῃουῖ 
[Πδῖ οὗ [6 ρυγοβάϑογ. 

4δὲ ἴδεν φῇ δγεδορ!) “ΓῊΪ5 πχοάδ οὗἉ 5}00}γ- 
ἴῃς {Π6 Εἰ Πρ56 15 ννασταπίοά ὈΥ σξη. ΧΧχῖν, 10. 
[ὴ (86 Ννυἱραίς, ἐῤε “οπ οἵ ϑγοδοτ. 

17. «υδεη] Ἀδίποῦ, πα Ῥσοροσύοι δα. ἴῃ 
πὸ ἤγβεὶ ἵνο πυπάτεα δπὰ ἤἤδθθη γϑδγβ αὔῖοτ 
(Π6ὸ ἀδαῖῃ οὗ ΑὈγαμδηι, ἢΪ5 ροβίογιγ ἀϊὰ ποῖ 
ἐχορεὰ [ογίγ-ῆνο ρογϑοης; ἴπ ἴδ βιυθοηιοηΐ 
Ρεγιοά οὗ {π6 βάπιὸ ἰεηρίῃ, ἘΠογῪ Πδὰ ᾿ηστοαϑοά 
ἴο 5ἷὶχ Ὠυπαάτοά (ποιιαπά τηθη, δοϑιθ5 ννοπῆθη 
δηὰ οπΠάτγοη, Εχοά. χὶϊ. 37, ἰὴ ΕΒ] ποτὶ οὗ γὸ- 
Ροαΐοα ΡΓΟΠ 565, ὈΠΩΘΣ ἃ 5ρ6ς 4] ὈΪεςϑ!ηΡ. 
᾿ ῥᾳά “«υογὴἡ}} κά ῥγονπἰσεα «υἱὲ απ οαἱό, 
γτ. 

18. αποΐδεν ἀϊηι5] Ἕτερος, ποῖ ἄλλος. Τ ΒΕΤΕ 
νγὰ5 ἃ σὔδηρο οὗ αΥὐΠδϑΥ, [οϑορῆυ5, 11. ἰΧ. Σ. 
ΤἼ5 νγᾶ5 ἴπ6 ἢγϑί παῖϊνε βονογοίση δεν [᾿ς 
᾿οχρυϊβίοη οὗ [ῃ6 Θβορμογά Κίηρϑ. 

ἄπεαυ ποῖ] Ἡδὰ πο τόβϑρεςΐ ἔου Γοϑορ ἢ 5 Πάπα 
ΟΥ̓ ΠΙΘΠΊΟΤΥ. ΟΡ. 1: Τῇο655. ν. 12, “ἴο ἄμοευ 
1Ποπὶ γῃ ΙΓ ἢ ἰΔθου ἀπο γου :" ἀπά 5. ἴ. 6, 
ΤΠ [νοτὰ ἀποτυει ἴῃ 6 ννὺ οἵ (ἢς τιξϊοου5.᾽" 

19. ἀεαΐ! εμδιὶν} Ῥ5, ον. 2ς. ΕΟ γγϑβοβίοτῃ 
υπάοτοϊοοα [15 οὐ ἴπε ᾿ἰηδίγιςίίοης ρίνθῃ ἴο 
{πὸ πιϊάννίνεβ, Εχοά, ἱ. τό, ψμεγθ, Ὁ. 22.) δα 
τοβυϊο οὗὨ [πὸ σγοὶ ΡΟ] οΥ νυ μος ἢ δθοπιϑ ἴο ὃὉδ 
ἰταρ θὰ Ποτὲ νγᾶ5 ἘΧΡΙΈΞΒΙΥ οπ᾽οἰποὰ ΟΥ̓ ἴπῸ 



- Ἐχοά, 2. 
Δ. 
" ἘΙεῦς. τσ. 
23. 
τσ, εὲν 
7 ὄχ. 

ν. 20---25.] 

νουπρ' ΟΠ] άγεπ, ἰο τῆς επὰ ἘΠΕ πιΐρῃξ 
ποῖ ᾿νε. 

20 "Ἴη νος ἢ τἰπὶς ΜΜόοβ68 ννᾶ8 ὕογῃ, 
δηὰ “νγἂβ ' ἐχοεεάϊηρ ἔδίγ, ἀπά τοιι- 
τἰβ δά τῷ ἰηῃ Πὶ5 δι μεγ᾿β ἤοιιβϑε [ἤΓΘα 
τοπῖπ5: 

21 Απά ψῇῆξῃ [ἢῈ νγᾶβ οδϑὲ οι, 
ῬΒΑγαο 5 ἀδιρῆτεγ ἴοοῖς πἰπὶ υρ, Δπά 
ποιυιγϑῃ δα ἢϊπὶ ἔογ ἤαγ οὐνῇ 80ῃ. 

22 Απὰ Μορεβ νγᾶβ ἰεαγηδά ἰπ ἃ]] 
τῆς τυ ϑάοπι οἵ τῇς Ἐργρείαῃβ, δηὰ 
ὑν8 ταὶρὙ ἴῃ ννογάβ ἀπά ἴῃ ἀδεάβ, 

γοωμηρ εὐ άγεη] Ἐλίπογ, ὈδΌ9α. ι 
τε δί ποί υε)] Μιςδ ποῖ Ὀ6 ργοϑεγνθὰ δϊνα 

80 45 ἴο σΟΠΓΠῸ6 ἴο ργοραξαῖο {πὸ τὰςθ. Τῆό 
νγογὰ ἰ5 ἑουπὰ ΟὨἹΥῪ ποτε, ἀπά [κὸ χυϊὶ. 12 
(δα ! ργέσοσνε 11), τ1685 [86 δι ΠΟΥ ἔοσ [ἴ, 
Σ Τί. Υἱ. 12. 15 [δου ϊ σι βηςοϊοηϊ. 

ΓΛογα γ, ,αὶν ἰο σοά; 
1Π:6 βᾶτης ἰάϊοπι ἃ5 'π ὕεη. Χ. 9, ΧΧΧ. 8; Τοηδὴ 
1. 4; 5. ΧΧΧΥῚΪ. 6, ἰΙχχχ. το. Μοϑβοβ ννᾶβ ἃ 
ξοΟάΙγΥ οἰ ]ὰ, Εχοά. 11. 2; ἃ ργορεσῦ σδι]ά, ΗςὈ. 
ΧΙ. 22. 

21. Ῥῥαγαοδ; ἀαιδιογ] Ὑποιτηυ 5 15 
ξἰνδῃ 85 ΠΟΙ ὩΔπῚΘ ὈΥ [Οϑορἢι5, 11. ἰχ. ς, 7), 
χ, ἃ. ῬΒΙο, “ἢ οὗ Μοβϑο5,᾽1. 4, γτοργθϑοηΐς ΠΟσΣ 

ὯΟ. ὀχεεεάίηρ Καὶ γ 

᾿ 85 ἴδε ΟΠΪΥ ἀδιρῃίεγ, σἢ}] 1658 δβῖου ἰοηρ ννϑά- 
Ἰοςκ, δηὰ ἐεϊ σηϊη Ὀγεζπᾶπου. ΗἩδρῦ. χὶ, 4 
1πΊ 0165 186 σοριυάϊδίίοη οἵ δΔάορίϊοῃ. 

22. ἐκαγπεΔ ἰπβιγυςίεά. Ορ. ῥβ. χχν. 8, 
Ιχχχὶϊ, ς, Ἵχχχί! 11, ἰὴ ἴἢ6 Ῥγάγογ Βοοῖς ; ἃ 
ΘΕΏΘ6 ΟΥ̓́ ΠΟ ΤηδΔη8 ΟὐὈϑο]εῖθ, 85 [οἤπϑοη ῥτο- 
πουηςδά, 866 Βγοςκεῖῖ 8 " ΟἹοβϑασυ οἵ Νοιίδ 
Οουπίτγ ὟΝ ογάϑ5,᾽ Η υηϊοῦϑ ΗΔ] Δπ]ϑη το Ο]ο5- 
ΘΑΓΥ, δηὰ ΒοΟΙΌΥ 5 ' Νοσδ υϊλτγ οὗ Εδϑὶ Απρ]}ϊδ.᾽ 

«αυμάονι Γ᾽ 1δεὲ Ἐρφγρίαηπ) ὙῊ5 ννᾶ5 ὑτο- 
νογῦϊδὶ, τ Κ. ἵν. 20; [58]. ΧΙΧχ. 11, 12. [ἰ 
ςοπιργομοπάθα πδίιγαὶ ὉΠ ΟΘΟΡΠΥ͂, πιρά!οῖηα, 
ΔΞΙΓΟΠΟΙΛΥ, ἀπ ΦΘΟΠΊΘΙΓΥ νυ ἢ ἢ νγᾶϑ5 πθοθ5- 
ΒΆΓΥ ἕο δϑοογιδίπιηρ ἴ6 Ὀουπάδλτιοβ. οὗ δπά5 
δες ἴῃς ἱπυηάδί,ομβ οὗ ἴῃ ΝΊΪ6.᾿ 

γε δίγ ἐπ «αυογ απά ἐι ἀεε44] ΟΡ. ἔυκΚο χχὶν. 
19 ἵμοβς νν5 ποῖ πδίυ γα! νυ εἰοφυεπηῖ, Εχοά. 
ἷν. 1ο--ἴῷ2; δυῖ Π6 νγᾶ8 δοίῃ Πιβίογιδη δηὰ 

, οὐχ ὁ τυχὼν ἀνὴρ, ἴῃ ἴδ Θπιπιδίίοη οὗ 
ὙΑΣ μὰ ΙΧ. ᾿ ; 8Ἃηὰ Ὀγ Ὠινῖπο Πεῖρ Ὦδς ννᾶ5 
ςαρϑὺϊο οὗ Ὄχογοϑίηρ ἃ ΠΡ ΘΓ ̓ Ἰπβυδησο ἴῃ Δη 
(Πδῖ οἵ τῃεϊοτγὶς, 85 ἴῃ πλήθεσιν ὁμιλεῖν πιθα- 
νώτατος Οὗ [Ὀϑερῇυ8, 111. 1. 4, πηιϑῖ θ6 ὑπάοτ- 
βἰοοά ἴο ἐπηρὶγ. Ροϊπιην, 85 (5 ἀοεβ, ἴο ἃ 

τίοά ἰπ {πὸ ᾿Π οὐ Μόοβοβ δπίθποσ ἴο ἢΪ5 
ἱνίπο [,οραίοη, ἴδ τεΐεγεπος ἴο ἢΪ5 ἀεεά5 

ΤΆΔΥ δ ἴο ϑοῖηδ ἰγδα Ἰ ΟΠΔΥῪ Ὄχρίοἱἵβ, 85 ἴῃ 6 
τορι ΐϑο οὗ ΕἸ ορίδη ἰηνδάσγβ, [οϑορῆι5, 11. Χ, 

8. ΛΜ] γι γεαγ! οἰ ΤῊΪ5 ὀχδᾶςῖ εἰδίθ- 
τηεηὶ οὗ ἴπΠῸ ἅζὲ οὗ Μοϑδβ δῖ πο {πὶ 8 ἃ πεν 
ἕλςϊ Κποιγῃ ἴο δ1 ϑδίἊθρμο ἔτοπὶ ἰγυδΈΟΓὮΥ 
υδϊδοη. [τ ἰ5 ποῖ ἰῇ ἴδε οσίξίῃδὶ ἢϊδίογυ, 

ΤΗΕ ΑΚ(ὉΤ5. ΥΙΙ]. 

22 Απὰ νψβεη ἢ νγὰβ 11] [Ὁ 
γελῖβ οἷά, ἴξ οᾶπιῈὲ ἱπῖο ἢΐ8 ἢελγῖ 
ἴο νἱβὶς ΠΙ8 Ὀτοίῆγοη τς ΠΒΙ ἄγε οὗ 
[53τλο]. 

24 “Απὰ 58εεΐίῃρ ομβ ο7 ἐῤένι βυι θῖατ 5 Ἐχοά. ς.ὄ 
νντοηρ, ἢς ἀείεπάεά ῥὲπι, ἀπά ἀνεηρεά " 
ἢϊπὶ τῆς νγᾶβ ορργεβϑϑεά, δηά 58πιοῖς 
{πε Ἐργρίίδη : 

2ς ἴογ ἢα βϑιρροβεα ἢ 8 Ὀτείῆγεη 
τνοι ἃ ἤᾶνα υπάετγϑίοοά πονν τπλὲ Οοά 
ὈΥ ἢϊ5 παπά τνοιυ]Ἱά ἀε]ϊνεγ ἐπεπὶ : δυῖ 
ΠΟΥ υηάετγοζοοά ποῖ. 

Ἐχοά. ἴἴ. 11. Μοϑὲβ νγὰ5 οἱρῇιγ γοᾶσς οὗ ἂρὸ 
ψ Πεη δα ἢγϑῖ σρᾶκὸ ιπῖο Ῥῃαδγδοῦ, Εχοά. νἱῇ. 
). ἅπὰ 4 δυπάγοά δηὰ ἵννοπίν γοατβ οἱὰ ννῆδη 
ἢ ἀϊοά, Πουῖ. χχκῖν. 7; 50 [δῖ ἢϊ5 116 νυᾶ9 ἀϊ5- 
τπουϊεὰ ἱπίο ἴπγες ρευοὐβ οὗ ἐαιδὶ Ἰεπρίῃ. 

ἐαρς ἱπο ῥὶ: δεαγ ΒΥ Ὀϊν!πο ἱπιρι1196. 45, 
δεςογάϊηρ ἴο Μαϊπιοηϊ 65, ἴ1ηὴ6 [ἐνν8 Ὀοϊϊονοά. 
[1 15 βασὰ ἴο δϑιπιαῖο δά θηιυδίοϊΥ [Π6 ἐἰϊἰδίδηςσο 
Ὀεΐνγοοη (6 ἱηπιαῖς οἵ ἴθ ραΐδοθ δηὰ ἢ5 ἀ6- 
ειαάοά σοιηΐτγγτηεη, Ηρ. χὶ. 24---26. Μοϑθοβ 
Τηυδὶ πᾶν πδὰ ϑοπὶὲ ἱπιϊπιδίίοη [παΐ 1 ννᾶβ 
Οοὐ᾿β ρίἰδδϑιισε δηὰ ρυγροβθο ἰῃδι Ἔνθηί Δ} δ 
νγᾶ5 ἴο ὑὉ6 {Ποῖὶγ ἀο᾽ νόσου. 

19 υΜ2] 1... ἴο ΒοΙρ, τεῖϊονθ, 85 ἰῃ Μαῖϊ. 
χχν, 26: ἰ,ὐκο ὶ, 68, δηὰ [41Π|65 ἱ. 27. 

ῶ4. αυεηρεά  ΤΉΏΡτΓΕ 15 πὸ ργαίϑο οἵ Μοβεβ᾽ 
ςοηάιςϊ οχργοσθοά, 45 Μ|ςομ46115 πουρδῖ. 
Οδὶνίη δηὰ Ἡδηπιπιοηὰ ἀργὰ νυ Αὐριιδίϊη, 
Οἰδαϑβί. 11. 2, ἰη Εχοά,,᾽ “74πιὶ ἀἰν!ηἰῖυ5 δά- 
τη οη 5: “ ς, Εδυβῖιπ), ΧΧΙΙ. 70, “ἴῃ ροῦβοηᾷ 
Ῥτορμεῖῖοα δὰ ἕος ἀἰϊνίη!υ5 ἤογι Ῥογτη 850 πὶ 
εϑῖ, υἱ ἔυϊζυγυχα δ χυϊὰ ργδοϑιρπαγεῖ." 
ἡγρλ 7] Ου [δε ροϊπί οὗ θείης νοσῃ οὐΐ 

Δ Πα ονογοοπὴδ ἰῃ [ἢ 6 βίσυρ ῖοθ. 

256. Σὸν δὲ “μῤῥουε7] ἘΠοΙΠπΊ5, ΤΠΟΓΟ ΟΟΓ- 
τοΟῖγ, Απά δὲ «μῤῥοσεά. ὝΠΟΓΕ ᾿5 πὸ νναγγδηξ 
ἴον διε υζίης ἴο ἴδο ἃςξ οὗ Μίόοϑβεβ [Π6 πηοίϊνθ 
δηὰ ἀε! Ὀογαίθηθϑϑα ᾿πλρ]Ἰοὰ ᾿π ἴΠ6 οἵμος Εηρ]5ἢ 
ψογβιοῃβ. 

«υομἱὲ ἀεἰ υεγ] Ἀδίποῦ, γ85 ἀθ: 1 νοσίπε. 
Ϊοθερῆυβ, 11. ἰχ., 885 ργοϑογνοὰ ἃ ἰγδλάποη 
{παῖ δὴ ἱπηργεβϑίοη ρὑγενδιϊοὰ [μὲ ἃ Ἡρθῦγον 
ψου]α ἀγῖϑο ἴο νοῦκ Εργρί νοῦ δηὰ ὀχαὶὶ (ἢς 
Ηεῦγενσθ; δηά παῖ ἱπιπιαίϊίοη ννὰ5 εἰν ηοὶῪ 
ξίνθη ἴο Ατηγᾶπὶ [Παΐ ἢ 5 50η νναϑ5 ἴο 6 [6 
ἀφοηῖ. Οδὶπιεῖ ᾿πουρῆς [Πἱ δὲ ϑίορμεη τηϊσῃϊ 
ἢᾶνὸ μδά {15 ἰγδαάϊοη ἴῃ πκιηὰ. 

μπηάεγείοοά πο] υ58ὲ 85 ἴμοβϑο νῇοπι δῖ 
ϑίθρῃοη ννᾶβ δά ἀγοϑϑίηρ πδά ἐδθὰ τὼ τππάογ- 
βῖαπά [ἢθ σμαγαςίεῦ δηά σοῃάιυςϊ οὗ ἃ ρσγθδίοῦ 
Πεϊνοσεσ. [ἢ ΠΟΥ μδὰ Ὀογπὸ ἴῃ πηπὰ ἰδὲ 
Ρτγου156, δηά [6 {ἰπ|6 ἤχοα ἴογ [15 1 Εἰπιοηξ, 
ἴῆο Ηδοῦτενγβ ἴθ Εργρὶ οὐρῃϊ ἴο ανθ᾽ Ὀδθη 
Ρτοραγοά ἔογ δ ης ὑποῖγ ἀ 6] νογοσ, Απὰ ἴπ6 
]ενν5 οἵ [παῖ ξεπεγαϊίοη ουὐφῆϊ ἴο πᾶνὸ πιατκοὰ 
ἴῃς ΕἸ πιεηὶ οἵ [ Δηι6}᾽5 δευεηῖν ν οκ5 δηά 
οἴμοι ἱπάϊοδίους οὗ ἰῃς δάνεηξ οἵ ἴδε Μεβαίδι, 

399 



400 
; ἘἜχοι. «, 
13. 

9 Ἐχοά. 3. 
8. 

26 ΦΑπά τῆε ποχὶ ἀδλὺ ἢς 8ῃμεννεά 
ΠΙΠ1561[ ἀπο τΠοπὶ 45 1Π6Υ βἴγονε, δὰ 
νου ά ἤᾶνε 8εῖ τπεπὶ δῖ ομα δρδίῃη, 
ΒΑΥΠΡ,, 51Γ8) γε ἅἃγα Ὀγεῖῆγεη ; γῆν ἀο 
γε Ψτοηρ ὁΠ6 ἴο Δποίδοτγὶ 

27 Βυς ες τῆλι ἀϊά ἢ]58 πεῖρῇθουγ 
τνγοηρ Τῆγαυϑε ἢπΠὶ ΑΥΡΑΥ, βαγίηρ, ΠΟ 
τδάθ ἴῇ66 ἃ τΐεγ ἂπὰ ἃ [Ἰυάρε 
ονεῦ υϑδὶ 

28 νΊεν τῆου ΚΙ] πις, 45 ἴδοι 
ἀϊάάεϑι τῆς Εργριδηῃ γεϑβεγάδυ ἡ 

29 ΤΒεη βεὰ Μοβαβ δῖ {8]5 βαγίπρ,, 
ΔΑ νγᾶβ ἃ βϑ[ΓΔΠΡΈΓ ἰη ἴῃς ἰαπά οἱ Μδ- 
ἀϊλη, ννῆεγε δε ἐπὶ νο 80ῃ8. 

20 “Απά ψῆβδῃ ἰογ γεδῦβ ἡνεΓα 

ΔΘ. «ῥεαυεά ῥί»""67}] Τῆς βᾶπιθ νογὰ ἰ5 
ἰταπϑίδι θα ἐῤεγε ἀῤῥεαγεά ἴτι ο. 10. 

«υομ͵ά ῥατε “εἰ ἐδερ:)] ΑΝ. τοργοβοηίς [6 
ἱτηρογίοςξ, ἔὼγ ννῃϊςἢ ἴδετε 15 ὈεΓοσ δι ΠΟΥ Υ 
1π4η ἔογ ἴΠ6 δοσίϑβί. : 

ὀγείδσγεη) ΝϑδῪ τοἰδι ! οη5ῃ]Ρ δρρταναιοα [ἢ 15 
ὈῬεγοηά {Π6 ουΐγαχε οὗ πὸ ργεσοάϊηρ ἀδΥ, Ὀ6- 
ἔννοθῃ 8δη Εβγρίϊδη δηά ἃ Πεῦσγονν. ΤΤΠΘ σοπὶ- 
πίοη 50 ἴδεν ὈΠΩ͂ΟΣ {ΠΘΙΓ σγιιοὶ ἰδϑκτηδϑῖοῦβ 
βδῃου]ὰ παν κερί ἴῃθπὶ ἤοσ υδττο! της ν᾽ ἢ 
ΟὔΘ δηοῖποσ. Ὑπὸ ὑην} 1 ρτι655 οὐ ΤΠοΙγ ἔοσο- 
ἔλῖπετβ ἴο δοσορί 86 ἱηιοσνθηίοη οὗ Μόοϑοβ 
νγ5 οδιιϑοὰ ΟΥ̓ [Π6 σοηῃϑοϊουβηθθθ οὗὨἨ ὑσοη;- 
ἀοίηρ. Τα ννὰ5 ραγδ|]οὶ ἴο {86 Ὀαςκινατά- 
655 οὗ (ῃδὶ φεπογαϊίοη ἴῃ δοκηον)]οάρίηρ [ἢ6 
Μεάϊδϊῖογ οὗ ἃ πονν ἀπά Ὀδίζοσ σονθπδηῖ. 

27. δὲ δα! ἀϊά δὲν πεὶψ δόομν «υγοηφ] Ἐδῖμετ, 
Ἧδε ἀοϊπρ. Τ!5 υϊΐζογληςο οὗ δὴ ἱπαϊν! ἀυδὶ 
ἐχργοβϑβοα (Π6 βΌΠΟΓΑΙ ἔδοϊηρ, Ὁ. ἃς. 

[1 [45 Ὀδθῃ ἀϑκρά ννβοῖμοσ Μοϑοβ ννᾶ5 ποῖ 
ΔΓ οΙρΡαίηρ 15 πλβϑδίοη  ὑνποίδογ (Π6 ἔοτί 
γδαγβ᾽ ἱπίεγναὶ ἴῃ Μιάϊδη ἀοθϑ ποῖ Ἰοοκ 8ἃ5 ᾿ξ 
16 {Πππὶ6 οὗ Ῥτον!άοηος Πα ποΐ γεῖ σοιη6. 

28. ἤξηδ ἐδομῇὴ Ατῦ ποι τυϊπάθά τ07 
γα εγάα}) ΤῊΪϊβ νογὰ ἰ5 ποῖ ἴῃ (ες Ηροῦτεν, 

Ἐχοά. 1]. σ4, Ὀυ ΠΕ ΧΧ.ὄ 

20. ,ε4] Βεσᾶυϑε ῬΏΔΓΔΟΝ βουφῆξ ἴο 5147 
δϊπι, Εχοά. }}. σς. 

σέ ἐῤίς «“αγὶη9] Ἀδίποῦ, ὁπ δοοοπηῦ οὗ 818 
ΒΆΥΪΠΒ. ΔΑ ὙΘΙΓῪ πηι σἢ ΠΙΣΏΘΓ πηοῖίγο ἰ5 δἴ- 
τὐὰδυϊοά τη Ηδρῦ. χὶ. 24----26. 

ἐῤε ἰαμά ὁ Μαάίαη] ὙΤῆε ἀεβοεηάδηίβ οὗ 
Μιάϊδη, ἔουγι ἢ δοὴ οὗ ΑὈγαπαᾶπὶ ὈΥ Κείξιγδῃ, 
Οεη. χχν. 2: ᾧα Οἤτο. 1. 32, σδπηθ ἴο ΟΟΟΌΡΥ 
ἃ ΠοΟΠΒΙ ἀοΥΔΌΪΘ τογτΟΥΥ, οχίθπαϊης δἰοης στοδῖ 
Ῥαγί οὗ ἴΠ6 δαϑίοσῃ ἔγοηίιεσ οὗ Ῥαιεβίπθ, δπὰ 
δἰοηᾷ ἴῃς δαϑίεσῃ δῆοτε οὗ (δες Ἐραὰ ϑ8θὰ ἔοσ 
(γος δυηάγοα πλ]ὲ5 ἔγοπιη [15 Πουῖμογη 6Χ- 
[γο Υ, δηὰ ϑἰγείςπίηρ ἀθορ ἱπτὸ 186 ἱπίθιοσ, 
ἰγλνεγβοα ἴῃ ρατῖ ὈΥ ὃνο οἤδίηβ οὐὗἩ τηουηίδίηβ 
ῬΑΓΑΪΪ6] νὰ (ΠῸ οοαδ.Ό. Ὑπὸ ρϑορὶς ψνοῖο 
Ὠοπηδάϊς, δηὰ ᾿δά νϑγῪ ἔδνν ἔοννῃβ. 

ἑᾳυο :054} Οετγβδοπι, “Γ΄ σἸΓΩΗΚοΓ ἐπ δὲ ἰαπά, 

ΤΗΕ ΑΚ(Τ95. ΝΙ]. [ν. 26 --- 33. 

εχρίγεά, τῆθγα ἀρρεαγεοὰ ἴο ἢϊπὶ ἴῃ τῆς 
ννΠ]ἀεγπ 688 οὐ πιουηΐ δ᾽πᾶ Δη δηρεὶ 
οἔὗ τῆε ΤΙ οτὰ ἱπ 4 βδπις οὗ ἤϊε ἰπ 
ἃ Ὀυῇ. 

41 Πεπ Μόοβεβ ᾳνν 1;, ἢε ψοη- 
ἀεγεά δὲ τῆς β'ρῃξς : δηά 48 ἢς ἄγεν 
ΠΕΔΓ ἴο ὈεΠοΪά 1;:, ἴῃς νοῖςς οὗ τῆε 
Ιιοτά ςαπιὲ υπῖο Ὠϊπὶ, 

22 δαγίηρ, 1 ἀπὶ τῆς Οοάἀ οὗ τῇγ 
ἔλιῃεγθ, τῆς (σοὰ οὗ Αδὐτγαῆδηι, δηά 
τῆς (οὐ οὗ ἴβ8λλς, δλπά τς (ὐοά οὗ 
]Ϊλοοῦ. ὙΠΒεμ ΜΜοβαβ {γεπιδ]εά, ἀπά 
ἀυγοῖ ποῖ δὈεΠο]α, 

243. ΤΕη 8414 τε Ι,ογά ἴο Πίπι, 
Ῥυζ ΟΥ̓ ΤΥ 8065 ἔγοπη ΤὰΥ ἔδεϊ : ἔογ 

Ἐχοά. 1Ϊ. 22, δῃηὰ ΕἸ]θΖοσ, Μ7 Οοά ἐξ »ν δεΐρ, 
ΧΥΠ. 4. 

80. ,ονγίν γεαγ ἘἈεοκοποά ἔτοπι (ἢ 6 Ἐπιθ 
Ὑθοη Μόοβϑθ8 νγ25 ΤΟΓΥ γοᾶγϑ οἷά, υ. 22. ὙΠῸ 
Ἰεηξῖ οἵ {Π|5 ἰπίεγναι, ηοῖ βἰδίοἀ ἴῃ ἔχοάυ, 
ταῦ ᾶνὸ ττιοὰ ἴΠ6 ἕδη οὗ Μοϑεβ ; δυῖ ἴΠετδ 
15 ΠΟ ἴγδοοθ οὗ ἱπιρδίίεηςς ἀυτπρ [15 ἢ ΠῚ. Ϊ6 
βοο]υβίοη, ννἢϊς ἢ πιυκί ἤᾶνο σοηϊΓΑϑίοα 5ἸΓΟΠΣΙΥ͂ 
ὙΠ ἢ15 ροϑιίοη ἴῃ [π6 ποιιϑε οἵ Ῥῃασγδοὶ. 

»πομπὶ δίπα)} ἴὰ Εχοά. 1]. σ᾿, Ηογεὸ. ὙΠ6β6 
ἴννο ὨδΠη65 ννΌσῈ ἰϑϑὰ ἰηίογο ΠΔΠΡΈΔΟΌΪΥ ἔργ τΠῃ6 
τπουηϊδίῃ γαῆρα ἴῃ νη ἢ ὈΟΪΏ ννετὸ ρϑδκ5, 
ΟΡ. θεῖ. ἱν. το, χχχὶὶ, 2. ; 

απ αηφοῆ ΟΡ. οὖ. 28. ἴη σ΄. 21, [6ῃονδῃ; 
ἴῃ Ὁ. 32, Οοά; ἴῃ Εχοά. 1}. 2, ἴ6 ΑἸρεὶ οὗ 
Τεβονδὴ ; ἴῃ ν. 4. [ἰομονδῦ. Ορ. Οςῃ. χὶνη!, 
16; Ἐχοά. "ἱ. 4; Ηοβρᾶ χὶϊ!. 3, 4; [521]. 1Χ]]}}. 9. 
Αἢ Απροὶ νγᾶβ ϑϑηΐῖ ἴο Ὀὑγίης ποτ ἑοτίἢ οι 
οἵ Εργρῖ, Νυπι. χχ. 16. Ορ. [υάγὲ5 11. 1σ, 4. 
ΤΟ Απροὶ οἵ σοὐ νεηΐ Ὀοΐοτε ἰδ σδπὶρ οὗ 
ἴϑγϑεὶ, Εχοά. χὶν. 19. 

81. «υοπάεγε1] ΤὩς Ὀυβὰ, δυπιηρς δυῖ 
ποῖ ςοπϑυπιοά, Εχοά. 1]. 2, 2, δευτεὰ ἴ86 
σοπαϊίοη οὗ ἴδ6 ἙςμΠ]άγοη οὗ [5γαθὶ ἱπ τπεὶσ 
ΘΙΆΝΟΓΥ ; “"ςαϑοῖ ἄἀονγῃ, Ὀυΐϊ ποῖ ἐογβαάκθη, ρεῖ- 
βοουτοά, Ὀυΐ ποῖ ἀεδίγογεά." ὅ8ὅεεὲ Μοῦ ε 5 
.ΟἸϑδη Υθαγ, ΕἸ δυπάδυ ἴῃ 1,θηΐϊ. 

Ιο δεῤοί4} ἴο οοπδοιλΡΙδῖθ, ΘΧΔΙΤ1ΠΘ, 
(λκ6 ἃ πιο οχδοΐ νυἱοὲνν οὗ ἴῃ6 ρῃεηοπιθηοῃ. 
Το νοῦ 5 ἴπθ βδ1ὴ 85 ἰῃ {ΔΚ χὶϊ. 24, 27. 

ἐδεὲ τοίες Κ᾽ δε Δογα] Νοῖ οὗ 16 Αῃηρεὶῖ, 
“ (οὰ βερακε υπίο Πίπι,᾿" Ματγκ χὶὶ. 26. 

82. τγεριῤί Αἴ ἴῃς ονάεηος οὗ [ἢς 
Ὀινῖπο Ῥγόβοῆςθ. Δ ποίδοσ ἱποϊδηςς οὗ ἴδγτοῦγ 
εἰ ὈῪ Μοϑ68 ἰ5 φίνεη ἴῃ Ηεθ. χΙϊ. 21. 

88. Ρωὶ οΥ 167 “δοε}1 ἴῃ Ἐχοά. 11}. ς, 1815 
σουηπηδη οοπλο5 ὑεΐοστε ἴδε 5ἰδίειηςηί οἵ ἴῃς 
τοϊατίοπ ἰπ Ὡς ἢ Οοά 5ἰοοὰ ἴο ἴδε Ῥαϊπδγοῖβ. 
11 ννᾶ8 {π6 Οτοηΐδὶ πιοάς οὗ οχργεβδίηρ γένὸ- 
τεῆςο, [οβἷ. ν. τς ; ἔσο]. ν. σ.Ἔ Ὃρ. [{υνεπδὶ 
ΝΙ. 1.8. ὙΒο [οὐνϑῖ ργδϑίβ ὑγΟσῸ ἴῃ 
16 Ταῦθεσγηδοὶς δηὰ ΑΝ ἰεϑὲ δηγίηρ 
υποϊοδῃ ββουϊὰ δανὸ δἱϊδομεὰ ἰϊδοὶί ἴο ἐλεὶς 
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τηαῖ Πα ἢλά γ"ϑῆδεννεά ννοηάειβ δηᾷ “ Ἐχοά. 7. 
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τῆς ρίδος ψἤεγα (που β8ἰαπάσϑε 18. ΠΟΙΥ 
σιοιπά. δίρῃβ ἰῃ (ἢε ἰλπά οὔ Ἐργρῖ, «πὰ ἰπ ἢ 

24 1 πᾶνε 8εεη, 1 δᾶνε 8εεὴ τς ἴδε Ἐεά 868, "δηά ἴῃ ἴῃς ν)]άθγηβ8 " Ἐχοά. τό. 
ΔΒΠςτίοη οὐ ΠΥ Ρεορὶς ννῆϊοἢ 15 ἷἱπ ἰὈΓΙΥ γρδῖϑ. ᾿ 
Ἐργρῖ, 4πη4 1 Πᾶνε πεαγά τῃεὶγ ργοσ -᾿ἑ 147 ἢ ΤῊΙΒ ἰ5 τῃλῖ Μόοβεβ, νῃϊ]οὴ 
ἵπηρ, Δη4 δ. ςοπιε ἄονγῃ ἴο ἀεϊίνεγ ϑαϊὰ υὑπίο τῆς ςἢ]άγθη οὐ ἴβγδεὶ, ΓΑ ἢ ΘέθΕ 18, 
τεῦ. Απά πονν σοπις, 1 νν}}]} βεπά ργορδεῖ 5141] τῆε [ογά γουγ (σοά ταῖϑβε "ἢ 
ἴπες ἱπῖο Εργρι. αρ υπῖο γοῖι οὗἨ γουγ Ὀγείῆγεη,. ἐΠΠκ6 " Οτ, τ 

4ς Τὴ] Μόοβεβ ψῆοπὶ ἢεΥ τος τππῖο πη ; ἢἰΠΊ 5.4]} γε ἤδᾶγ. ᾿ τ 
ἔι8ε4, 5αγίηρ, ΝΟ πιδάε τες ἃ γι δῦ 48 "ἼΤΠΪ5Β. 15. 6, τπλῖ ννὰ8 ἱπ (ἢς " ΕΕΡῸ τὸ, 
ΔΠ4 ἃ ᾿υάρε ἡ τῆς 84πης ἀἰά (σοά 8επά 
9 δέ ἃ Τυϊεῦ δηά ἃ ἀεϊνογεγ ὉῪ τῆς ᾿ 
Παηά οὗ τε δηρεὶ νος ἀρρεαγεά ἴο 
ἢϊπὶ ἰ ἴῃ Ὀμ5ἢ. 

46 Ηε δτουρῆς τπ6πὶ οὐδ, δίζεγ 

σῆυτοῦ ἴῃ τἴῇ6 ψ]]Δεγηθ85 ἢ τῃ 6 
ΔηρῈ] νη ϊο ἢ δράκα ἴο Ἀἷπὶ ἴῃ τῃς 
τπουπῖ δηλ, δπὴ τοἱ ουγ ἐἈΙ ΠΟΙ: 
Ψ»ῆὴΟ τεςεϊνθά τῆς ἰἰνε]γ ογδοΐθβ ἴο 
δῖνα υηῖο ιι5: 

ϑδη4α]5. Μοβαιεβ ἃτὸ ποΐ δηϊογεά {1}} β! ρροῦβ 
Πᾶν Ὀδοη ϑδυὐϑιτϊοα ἔῸΣ [ὴ6 5ῆοδθ όοσγῃ ἰῇ 
{Π6 τοδὰ οὐ ἰτοοί. 

84. 1 ῥαὺυε “:ΠἸ] ὍΠ6 τεροιξίοη οὗὨ {ἢ 5 
ῬὮΓΑΞΟ τεργεβθηῖβ (6 Ἡρθῦτγονν Ἰάΐοπι, σεείπρ 1 
ῥᾷᾳυε “τη... ΟΡ. Μαῖί. χῆϊ. τᾷ; Ηϑθδ. νὶ. 14. 

αὶ εὐ ἀοτυη}] [Ἀπ ρυᾶξε 15 ὑπανο  ἀΔ 0 ]Υ 
δοςοτηπιοάδίοα ἴο Πιιπτᾶῃ σοποορίϊοηβ ἴῃ ἀ6- 
ΘΟ ΓΙ ΠΡ ΔΩΥ τηδη!ξεσίδίίοη οὗ ΑἸπ ΡΥ Οοά. 

1 «υἱὴ! σεπά ἐῤεὴ ὙΔετα 15 4 ζγεαῖΐ ῥτο- 
Ῥοπάεγδηςε οἵ Μϑ8. δυϊδογγ ἴῃ ἕνοιγ οὗ 7 
σεπά ἐδεε. ΨΝ ε ἤᾶνα Ὦδσὸ ἃ σοῃοίϑδ ϑ:ΠΠΊΔΤΥ͂ 
οἵ Εχοάῃϑ 11}. 7---Ἰο. 

385. Τρὶ: Μο.:ε2] ἴπ ἴπθ ΟτἹρίηδὶ, ἔθου νουϑα5 
ἴῃ ϑιιοςοβϑδίοῃ, 3ς----38, Ὀοσὶπ ἢ {Π1|5 ἀ6- 
πιοηπίγαϊζινο ργοηοιπῃ, ΤῊ]5 γεροδίθα ροϊπίϊηρ 
ἴο Μίοθεβ 'ἰη ἴδε σοηπίγαϑε Ὀοίννεθη ἢ}5 Ὠινῖηὸ 
ΠΛ 550 ἀπ ἢ]5 γοὐεσιζίοη ΟΥ̓ [μῈ ῬΘΟρΪΘ ἰ5 ὙθγΥ 
οὐ ρδῖϊς. 

δεν ΓΟΉΜΓΑῚ Τῆδ ἕδος ὀχργεβθοά ὈΥ ΟΠ 
Ιβγϑθιῖο ἰ5 ἴΆκθη 85 ἱηάϊοδίϊνε οὗ ἐμαΐ οὗ ἴδ6 
Ἄν οἷ ρθορΐο. 

44 Οοά :-επη4] ἘἈίΐδον, Βαῖῃῃ αοά δοπῦ 
ζογῖ!. ὙΠδ τηϊϑϑίοη οἵ νίοϑβοϑβ 511}}} με] ὰ σοοά, 
Δηά ννᾶ5 ρετίοοϊθα ἰπ ἴπ6 ἔγὰθ Ε]ΟΥ δηὰ [6 ᾿ 
Ἰνογοσ. 

α γμίργ] ὍΤὴ6 ΑἸοχ. Μ8. μᾶ5 "Ἄρχηγον, ἃ 
ΒἰΟΠΡΕΓ ννογὰ ἵπᾶη “Ἄρχοντα, ᾿πρϑάματα 
Ὀοίογο. 

ἀρ υεγογ) ἘΔΊΠΟΙ, ΣΘάΘΘΙΔΘΣ, ΣΒΏΒΟΣΩΘΣ. 
ΤἼης 56 οἵ [15 σοπιδὶπδίίοη, ἐγοχυρηΐ ἴῃ [86 
Οἰά Τοϑίςπιοηξ, ἱπάϊςαϊοὰ ἐπαὶ Μοϑοβ ννᾶβ ἴο. 
Ὀε οοποϊάογοὰ 85 ἃ ἴγρε οὗ (πη τγίβί. 

ὁγ δὲ ῥαμα) ψτὺὰ ἴπῸ Παπὰ ἰ5 ἴῃ6 Ὀοξίοῦ 
βυρροτγίοα τεδαϊῃρ, ἐοϊ]οννοὰ Ὀγ ἴπ6 Νυϊκαῖο ; 
“ς. ΜῈ [86 Πεῖρ δηὰ ργοϊδεϊίοη οὗ {πὸ Αηροὶ, 

86. ἰαπά οΓ Εφγρῇ Μοῖὲε ραγιου δεῖν ἴῃ 
[ἢ ἀϊδίγιςϊ οὗ κῃ ΙΝ ἰκχνῆι. 12, ἃ ὑξεν 
δηοϊεηΐ οἰ, {πε 8εδῖ οὐ (6 ςουγῖ ἀπά ξονεογῃ- 
Τηρηῖ, 54]. χΧίχ. 11, 12, δβογνναγάβ οδ᾽]οὰ 
Ὕδηϊΐβς. Μδηϊξεϑίδιίοπβ οὔ Οοά 5 ροννεσ ἂπὰ 
ΕἸΒΟ ΕΣ δὰ ποῖ Ὀεξοη τοβίςιοα ἴο ἴΠ6 ΗΟΪΥ 

Ὠ 
ογν γεαγ] ἸὙΒγουρδουΐ ννΒοἢ ΤΠΕΙ͂Σ τὶς 

πιοπὶ ναχοά ποῖ οἷά Ὁροη {πεπι, πεϊϊμεσ ἐϊὰ 
{πος ἔοοϊ 5νν6}}, θυ. νπ]. 4. 

97. ““ γορῥει] ΤῊ5 ραϑϑᾶρὸ ῃδὰ δ γοδάῦ 
Ὀδδη αυοϊοά Ὀγ 8. Ῥεΐεγ, νυ [Π6 5Ξᾶπι6 ἃρρ]!- 
σβίίοη ἴο ουγ ἰ,οτά, Π|. 22. [1 1ἢ6 [ονν5 δὰ 
ΤΟΔΠΪγ ἔθ! ἕογ Μοϑοβ {86 τενογοησο ΨΏΙΓὮ ΤΠΟΥ 
Ῥτοξεβϑοά, {πὸ γ ψουἹὰ ρἰδάϊγ πᾶνε ννεϊσοπιοα 
1ῃ6 γιοαῖ Ὑθάσθοῦ ἴο ψ οπὶ Μοβοβ ἀϊτγοςοϊοά 
{δεῖν διἰτοητίοη. 

ἠϊδε μπίο »ιε] 1.6. 85 ΖῈ ταὶϑοὰ ὰἃρ πιΘ' ΤΠ 
ΤΊΔΥΡΊΠ4] τη θγιηρ 15 ΠΟ ἱπηρσγονοσηθηΐ. : 

ῥὲ» “ῥα γε δεαν] Μϑ. δι! Ποῦ Υ 5 ἀρ αίηϑε. 
{π6θὲ ννογάβ ἴῃ [ἢ15 ρίδεθι ὙΒΟΥ ννοσὸ ἰηΐοῦς 
ΡοϊΪαίθὰ ἔγοπι ᾿θιΐ. χυὶ. ας. 

88. 1τὁε ἐρδιιγεῦ)] 80 ἴῃ γοεῖθο; (ἤθη 
εοησγοφαίοη Ὁ] ΑΟὟ. Ὗδο ποβί οὗ ϑ5γδεὶ ἴῃ 
[86 νυ] άἀογηθθβ τα ἢϊ ποῖ ὑπδῈ]Υ Ὀ6 ἀοϑὶρπαϊοα 
ὈγΥ Ἐεερίρα; ἴον 1πογ μαὰ ὕδεη ερονεπ ομὲ Ὁ 
1ῃ6 Ποαΐπρη ννογ] ά, δηᾶ, δὲ ἴπ6 ραγισι δῦ ἘΠῚ6 
Πογο ᾿πϊθηάρά, ννογὸ οδ δὰ τορϑίηογ ἴῃ ἃ ϑοϊθπηη 
ἈΞΘΘΙΠΊΌΙΥ ἴο τεοοῖνο ἴῃ. Ὠἰνίηθ ἴἃἀνν, Εχοά. 
χίχ. 1). ΤῊΪΐ5 ννᾶ5 ἃ ΠΟΥ σοηβτγιηαίίοη οὗ 
Οοὐδβ γενοϊδϊίοη δπά ἔδνουσγ ποῖ θείης ᾿ἰπηϊ θὰ 
ἴο ρίας. ΤΠ Πᾶν ἴθ νΒ]Γ ἢ ΤΠΟΥ σοῦ δὰ ννὰ8 
ποῖ ρίνεῃ ἴῃ [πιά ςᾶ. 

«υἱὴῥ ῥέε απρεὶ.. πᾶ «υἱδ ομν γαὶδεγ] Ορ. 
τ. λο. Μορὸβ ἢδὰ τοϊφίίοης ἢ Ὀοίῃ, 45, τη 
ΟἿ 56η56, ἃ πιραϊδίοτγ, Οδὶ,. ἰϊ. στο, γεςεϊνιπρ (6 
1, οὐ ἴπ6 οπὸ Ὠδηά, ρίνιηρ ἴἴ οἡ ἴῃ6 οἴδοτ. 

γερεμυε) ὙῸῈ Ψαίοαη ΜΆ. μ85 ἃ τεπηλγκ- 
Δ0]6 νατγίδίιοη, οροῦθ ομὲ 7Ὁ τώ. 

ἐΐυεἶ») 4.5 μβανίῃξ σοπὸ ἔτοτῃ ἴῃς [ἰνπρ Οοά; 
Δ ογάβ, (ῃς ἀοϊηρ οὗ νυνί ἢ ννδ5 1ἴπ, 1,δν. χυὶ!. 
5: ουξ, ἵν. 40, ΧΧΧΙΙ. 47: ΕΖ2εΚ. Χχ. 11: 
Ικὸ χ. 28: [οῃῃ νὶ. 62. Ορ. [πε σοπίγαςϊ 
πη Εζεοκ. χχ. 11 δηὰ 2ς. Νοῖ Ἰϊξερινίπρ, Ὀυῖ 
βριγίτυδὶ, Ἀοαλι. Υἱ]. Σ4: ποῖ πιογίδ] ννογάβ, ἴο 
ἀϊο ἢ Μόοϑοβ, Ὀυϊ ἴο ἤᾶνὸ ΥἹ τ] Ὑ δηὰ ἔοτοδ 
ἴυΓ ρὲὸβ ἴον ἢ}5 ἀθαίῃ ; ςρ. ἴδε “" γθδϑοηδθϊδ 
βοσνίςθ,"" δαπὰ {πῸ “"Ἰἰνὶρ 5δοσιῆςθ," ἔοπι. χὶϊ. 
τ; δηὰ “ ΤῊΥ ἵπιὸ δπὰ ἸἸνοὶγ ΥΝ ογὰ,᾽" ἴῃ τδ6 
Ῥγδγοσ ἴογ ἴ6 σβυγο Μη δηξ 
᾿ογαο} ὙΠα βᾶπι6 νοσγὰ 85 ἴῃ Βοπι. 11}, 2. 

Ἡδεῦ. ν. Σ2; 1 Ρεῖ, ἱν. αἱ. 
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“ Ἐχοὰ.32. 
Σ. 

9 Τὸ ψδοπὶ οὖν ἔλῖπεγϑ ννουϊά ποῖ 
οὔαγ, δῖ τῆγυβὲ ὁέγι τότ 1Π6π|, ἀπά 
ἰη τπεῖγ μελγῖβ τυγηθά ὕδοκ δραίῃ ἰπῖο 
Ἐργρι, β 

40 “ ϑαγίπρ υηῖο Αδγοη, Μάακε υ8 
85 ἴο ρῸ δείοίξ ι15: ἴογ ἂς “Ὸγ τῇ 18 

οβ68, ὙὮ ΓΟ Ὀγουρῃϊ τ.5 ουξ οὗ τΠ6 
ἰληά οἔ Ἐργρῖ, νγὲ νοῖ ποῖ ψγῇῃδῖ ἰ8 
Ὀεοοπιε οὗ Πϊπ. 

41 Απά τδοῪ πιδάς ἃ οδἱ ἢ 'π ἴΠοβε 
ἄλγβ, δπὰ οἤεγεά βαςγίῆςθ τπῖο τῆς 

890. ἐμγπεά δας] Νοῖ ἴῃ ἀδδῖτο ἴο γαῖ ΣῊ 
ΚΣ Ποῖ, 845 Εχοά. χυὶ. 3, χυϊ, χ: Ὀυΐ 85. Δά- 
ἀϊοεϊοὰ ἴο ἰ(5 Ἰἀοϊίτιο5, ΕΖΟΚ. χχ. 5, 83. Ὑπεὶγ 
Ὑγοσϑἢρ οὗ ἴδε πλοϊΐθη ἱπλαρο ννᾶ5 Ἰηϊοπάθά ἴο 
ΟΧΡγοσ5 (Πδη Κῆι]πο55 ΤῸ ανὶπρ Ὀεθη Ὀτουρῆὶ 
ουΐ οὗ Εκγρί, ποῖ ργάγογ ἴὺγ ἃ γεΐιγη ἴο ἴζ, 

40. χσοΔ] ΑΟΝ. πιϊϑιθὰ ὃγ ΓΧΧ. δηὰ 
Ψυϊρ. ξᾶνο 1Π1|5 ΡΙΌΓΑΙ, Εχοά. χχχὶϊ σ, 4, 8, 
43) πα δἰβοννῆοσγο, ἰηβδίοδα οὗ 5 σοά. ΟΡ. 
ΝΝοῆ: ἴἰχ. 18. 

10 30 δεύογε 7] Α5 ἴπο ποαΐδοη, πε ΠΟΥ 
τιαλυοποά, δά {Π6ΙΣ [ἀο]5 σαττθαὰ ἴῃ 1Π6 νη οὗ 
ΤΠΘΙΓ ἈΓΠΊΪ65, 

δὲς Μοε4] (Οοπίετηριυουϑι!γ 50 ἀσβι παῖδά; 
οΡ. νἱ. 14. 

«υοὐἱ πο] Κηοιν ποῖ, 85 ᾿ἰϊ. 17, ἀπά Πεγϑ- 
ἔογε ςαπηοΐ Ἰοοῖς ἔογ δ ΘΓ συϊάδπος ἕγοπ 
δἴπ|, ποι ἢ σ ποοὰ νγο ἀρργεῃοπαὰ δ]5 ορροϑιϊοη 
ἴο [ἢ15 τεΐδρϑδ. 

41. εἐῤεν »ιαθ)] 1.6. ςοπβίσαϊποά Αάγοη ἴο 
ἕλκε, Εχοά, ΧΧΧῖ!. 1---4. 

4 εαἰ7] δίδοτ, 8 ὍΠ811, δ] στόν, Ὀυῖ 
ὭΘΥΟΥ γεῖ γοκοά, δοίάεη δῃὰ ϑρθηςεοσ. 866 
ΗΘ. ἴχ. 12, 13. ΤΠ νν85 ποῖ πιοδηΐ ἔοσ ΑῬἰϑ, 
ΟΣ ἃ5 ἃ 50Π|ῦο] οὗ ἴῃ6 ρσοπογδῖῖνο ρούγοῖβ οὗ 
πδίωγε ; Ὀιὲ ῸΓ ἃ νἱϑ51 0 ]6 τοργοβοηίδίοη οἵ ἴῃ 
Ὠῖνῖπο Ῥσγέβοποθ, Εχοά. χχχὶϊ ς ; ΝΘΉ. ἰχ. 18. 
ΑΑτΟἢ 5 δϑοθηῖ οὗ δ1ηὶ, Εχοά, χχίν. 9, σο, 
δὰ ρίνεῃ δὶπὶ ϑοπλα ποίΐοῃ οὗ ἃ σδβογυῦ, δηὰ 
δ πονν ργοάυςοα ἃ τηδίογιδὶ ἐπλΌ]οπὶ οὗἨ ἴἢ6 
ΑὨΡῈΪ ψῆοβο ριμάδλησε δὰ Ὀδοη ργοπιγϑοὰ, 
ΧΧΙ, 20. 8566 ἩδΠΤΥ Μογεῖς Ψνουκβ, 299, 
8ο9ρ. [ἢ ΙἴΚθ τη δηποσ [ογοδοᾶπὶ ἀϊά ποῖ ρυΓ- 
[Ξ ἴο Ὀπηρ ἴῃ [6 ννουϑῃρ οὗἩ δποίδεγ Οοά, 
υἵ ΟΠ]Υ ἴο βἴορ ἴπε ρεποάϊοαὶ τοβοτί ἴο [ὁγι- 

βάθει. Βιυῖ 1ῃ6 ρϑορὶς “νέγε Ὀείγαγοὰ ἰπῖο 
ἸΔοἸδίγυΥ ἴῃ Ὀοῖἢ οᾶ965. 

ἐμ Ἰδοσ6 5.9] Αἱ ἴδ νϑσγ {πὲ νβοη τῃς 
1μἂνν ννᾺ5 Ὀδίηρ σίνδη. 

γε)οϊςε4] Ἡεϊὰ ἃ εβαναϊι, ποῖ ννἱϊπουΐ ΚΤΟΘΘΙΥ 
Ἰἰςεπίίοιι5 οὐϑεγνδηςοβ, Εχοά. χχχὶϊ. 6: ἵ ΓΟσ, 
Χ. 7. 

42. ἐμγηε] Ἠ!5 ἔδλοθ δηὰ ἔδλνοι:νγ ἈΥΑΥ͂ 
ἔτοτι {Βοῖ ψνῃο δὰ δγοδάγ ἑυγποά δϑίάδ ἔγοπι 
Ηἰπι. ΤΏΘΥ νγεσγὰ δ] οννεά ἰο 5ἰπὶς ἄθθροσ δηὰ 
ἄδερεγ ἰηΐο ραρδηΐδῃ. ὙΒεὶς ὑσοσβῃΐρ οὗ δῃ 
᾿ἰπιᾶρο Ὀδεϊγαγοά (Ποπὶ ἱπῖο ἴδε ὑγοσβί ἔοπῃδ οὗ 
ἰάΔο]αῖτγ, Ἀοπι. ἱ. 23---Ὡς. 

ΤΗΕ ΑΚΟΤΟϑ. ΡνΙ]. [ν. 39--43. 

ἰάοἱ, δηά τε)οϊςεὰ ἱπ τῆς σγογκ οὗ 
{ΠΕ ῚΓ οὐγη ἢδηάϑ. 

42 ΤΠεη (ὐοά τεὐτγηεά, ἀπά ρὰνς 
Πα πὶ ὉΡ ἴο ννούβῆ!ρ ἴδε ἢοβῖ οὗ ἢεδ- 
γ6ῃ ; 85 ἴἰἴ 15 ννυτῖδη ἴῃ τῆς θοοκ οὗ 
τῆς ρῥγορῇεῖβ, 70 γε Ποιιδε οὗ [βγδεῖ, ᾽ ἄπως 
ἰᾶνς γε οἤετγεά ἴο πις βἰδὶπ δεδϑεῖβ δηὰ "ἢ 
ϑδογίποαβ ὁγ ἐῤὲ τῥάεέ οὕ [ΟΥΤΥ γεᾶτγβ ἱπ 
τῆς ψ]ΠΔεγηεβ5 

43 Ὗελ, γε τοοῖς υρ τῆ δεῖ- 
Ὠλο]ε οἵ Μοϊοςϊ, δπά τῇς βίαγ οἵ γουγ 

ξαυε ἐδορε 2} ΒΥ πε σμάγανναὶ οὗ Η!5 
διᾶσθ. ὙΠΟΙΓ 510 Ὀγουρῆῖ γτει  υ οη ἴῃ κιπὰ, 
Ἀοπι. ἱ. 24. 
ΤΠ οΥ ΒΡ οὔ ἴΠ6 ῃοϑβί οὗ μοᾶνεῃ, 84 δῖϑπι, 

νγὰβ ἴῃ δαγ οὶ ἔοστῃ οὗ 1ἀοϊδίγΥ, ἴῃς ΟἹ 
ἔοττῃη ἴο ννῆϊο ἢ ΤΟΤΕ 15 ΔῺΥ τεΐεγεηςε ἰη ἴῃς 
Βοοκ οἷ Ϊοῦ, χχχὶ. χ,ό--- 8. Ορ. [διῖ. χυ!ϊ. 
241] 2 Κι. χνὶ. τό, χχὶ. 4; 2 Οἤγο. χχχῖϊ, 3: 
7] εν. νἱῖ]. 2, ΧΙΧ. 12. 

ἐδ ῥγοῤρδε"}1 ὙΠῸ τ νεῖν Μίποῦ Ῥτορδοῖα, 
τοζαγάθα 85 ὁπ ψοϊι πιο, σΡ. ΧΙ. 40, χν. 1ς: 
Ἐςου8. ΧΙχ. το. δῖ δίορμβεηῃ νεπὲ οὔ ἴο 
σΟΠΊ ΙΠ6 5ΕΥΟΓΔΙ ρᾶβϑαθϑοβ ἰηἴο ἃ 50 οἔ 

᾿ 86 πΑΌοΠΔ4] σοπάιιςξ, νι ἢ ἢδὰ σοποπυ Δ Υ͂ 
Ἰηγοϊνοά πιοτὸ ἀϊδῃβοπουῦ ἰὼ Οοά ἴδδὴ δηΥ 
νῈ νυ ἢ ο ἢ Ὧο ΠΙπιβοὶε σου]ὰ Ὀὲ ςοποιάετοα 
σμαγρθαῦϊθ. ὙΤῆδ αυοίδιίοπ ἔτγοπὶ Απιοβ ν. 
145-27} 15 ὙΟΓΥ͂ ΠΟΑΤΪΥ ἴπ ἴπ6 ννογὰβ οὐ υχΧ Χ. 

ῥαῦε γε οὔεγε4] ϊὰ γὲ οἴει 1ο πιε ἢ ΤὮϊ5 
«αὐοδῖίοη ἱπρ θὰ ἃ ποεραΐῖνο δῆβδννεῖ. ὍΤἢὸ 
ΤΏΔΗΥ Ὀγδοερῖβ σΟΠΟΟΓΏΪΠΡ 58 ὙἹ ἔσο ϑ το ξίνεη 
ὈΓΟΞρΡΟΟΓΥΟΙΥ, ἴο Ὀεσοῦῆα ΟὈ]ραΐογΥ αἴίεσ 
δοι{Ἰοηθηΐ ἰὴ {86 Ργοιϊηϊδεὰ ἰδλπὰ, Ὠδυῖ. χὶ, 
8, 54. 

“πο βε..}] ΑἹ οἱδεσ ἔοιτῃιβ οἵ οβεγίηξϑβ δ 6- 
διά ἴῃς 5]δῖη δεδϑίβ. 

ἐπ ἐδὲ «αυἱάεγηε.}] ΔΝ Ώετα ἴῃς ροντες ἀπὰ 
ξοοάπεοββ οὗ [86 οπθ ἵἴπιο Οοὰ δὰ Ὀδδῃ 50 
οἴἴδη δηὰ ϑἰβῃδγ ἀϊδρίαγεὰά. ὙΠὰῈ τουπὰ 
ΠυπΊΌοΣ “γι 15 υϑοὰ ἤὮΟΙΘ, 85 ἰῃ Νυπι. χὶν. 32, 
34, ἴοΥ ἴπ6 οχασὲ {Πιγγ-εσῃς γοατβ δηὰ ἃ 
ΒΑ]; αόοωξ ἐδε ἐένις 9.7 ΖΓ. γεαγ:, Ὀεῖονν, 
ΧΙ, ᾿8. 

48. ἰοοῦ μὴ] ο᾽οναῖθά, αἱ ΒΑ ΠΡ - ρίδοος, 
186 Ρογίδ᾽]ς πιοάεϊ οἵ {π6 ἰδθοστιας]θ. (ρ. χίχ. 
44. ΟἸΠογννβ6 οχρίδποά, φασεξεά ἔοσ ἰγαηϑροτῖ, 
ννὨοη (Π6 πιᾶγοῇ νγᾶ5 γοδιιπηθά. 

Μοίοερ] ΤΠ ἀδηρ, δηὰ Βαδὶ, [πὸ Ἰογά, ἃτὸ 
ἀϊδετοηιϊ πδπιε5 οὗ ἴη6 δϑυη-δοά. 866 ἴῃ ποῖε 
Οἡ Ϊογεπη δῇ χχχῖ!. 39. Μοϊοςῇῃ νγᾶϑ νγογβπρροά 
Ὀγ ἴῃς Απηποηϊίεβ, τ Κ. χὶ, ). ΤῊς ργαςῖῖοθ 
οὗ Ὀυγηΐηρ οὨ ]άγεη αἰῖνο ἰῃ ἢϊ5 Ποπουτ, 5. ονὶ, 
37) 381 [67. νἱϊ, 21, ΘΧΌΓΕΒΒΘΙΥ ογυἀάδη, 1 εν. 
ΧΥΠ. 21, χχ. 1; Πουῖ. χνὶ!, το, ᾿ηφετεὰ δὲ 
Ἴγτο ἀπὰ Οδγίμαρο ἴο ἃ ἰδῖε ρεσίοά. ΨΝδγίοιβ 
ΓοῺ5 οὗ ξγοϑβϑ ἰἀοἰδίσυ ἃγὲ ἱπηριϊοά ἴο [5;δεὶ, 
4 Κ. χνιΐ. Σς--οῦῖυἁ ἢ 7ετ. χῖχ. 4, ς, χὶῖν, 5, ὃ, 
21---22. 
ον ἐδε “47...10 φυονυδέῥ ἐδενη) Όεθα ἔν Ὸ 



ΤΗῊΗΕ ΑΟ(ΟΤ5. νΝΙΙ. 

ἴλες οἵ οὐὖγ ἔτδοῖδ, ὑπο τῆς ἀδγ8 
οἵ Ὠανιά : 

46 Ὗν)ο ἐουπά ἔλνουν Ὀείοτε (σά, 
Δηὰ ἀοσβίγεά το πᾶ ἃ τἀρϑεγηδοὶς ἔογ 
τῆε (ὐοἀ οἔὗὨ Δςοῦ. 

47 “Βυς δοϊοπχοπ δι} Πἰπὶ Δῃ “ - σλγου. 
Ποιιβα. ὙΠῸ 

ν. 44-49.] 403 

σοὰ Ἀεπιρῆδη, ἤριγεβ ἢ ]ςἢ γε πιδάε 
ἴο ψΟΥβἢΙρ τποπ: δηά 1 ν"}}} σδγγ 
γοῖι ἀνγὰῪ δεγοηπά Βαργίοη. 

44 Ουτ ἔδλιμεγβ δὰ τε ταδεγπδοὶς 
οὗ νυηθβ5 ἰῃ ἴῇ6 νυ] άσγμεββ, 485 Πα 

, Βιαά δρροϊπῖεά, βρεαίκίησ ὑπο Μοβεαβ, 
“Ἑχοὰ. 25. 5 (δῖ ἢς 5Ποι 4 πηδίκα ᾿ξ δοσογαάϊηρ ἴο 

τῆς (Ἀϑῆϊοη τῆλ ἢς ἢδὰ 8εεῆῃ. 
4ς ΝΒΙοἢ αἷβο οὐγ ἔδίπεῖβ τἢδῖ 

ςάπιε ἃἴῖεγ ὕγουρῃς ἰπ γῇ [εβι8 
ἰηῖο ἴἢε ροβϑεβϑίοη οὗ τῆε (σεητ ε8, 
ψποπὶ (ὐοα ἀἄγανε οιἱἷκδᾳ δείοτε τῃς 

48 Ηονῦεϊς ὅτῆς πιοεβῖ ἠ τὺ ἄννε]]- ὃ «βαρ. 17. 
Ἔἴ ἢ ποῖ ἰπ τεπιρ]68 πιδάθ υνἱτῇ μαπάβ ; ἡ" 
85 3211 (ἢ ρῥγορῆἢδῖ, 

49 Ἠεᾶνεη ἐς τι  τἤτοης, ἀπ ελγβ 
ἐς ΤᾺΥ ἰοοῖϑβίοοὶ : νγῆδὲ ἤουβε νν}}} γα 

αἶδιιϑθ5 ἅτὸ ἤογθ ρίνθπ ἰῃ {η6 ογάοῦ οὐ ΕΧΧ΄, 
Ψ ὨΙ ἢ ἱηνογίβ παῖ οὗ (6 Ἡδεῦτγον. 

Κρρηρϑαη) οὐἨ Κεῤδαμ, τοργοβοπίβ Καΐρδαη, 
δυῤοιτυϊοεὰ ὈΥ ΠΕΧΧ.- ἀπά ΌὉΥ 411 ΨΝογβίοηϑ ἔογ 
Ορίωπ, Ατῇοϑ νυν. 26, ννῆϊο ἢ 85 ὕδθθη Ἰάἀθηι οά 
νὰ υαη, Ἀλν]ηϑοη 5 Ηετγοάοίι!8, 1. ςο : 
δηὰ ψ ἢ Καριρο, ἴῃ. Εργρίίδη σοά οὗ ννδἂγ,. 
1. 453. Οὐογηεί5 ἃ ]ρί4ἀθ δὰ Ὀδοη ἀϊ5- 
Ροβϑὰ ἴο ἰάθη εν νυ ἢ διμεδν ον διέεία ἤεπεγι ; 
ψοβϑδίαβ νὰ ἴῃς Μοοη; Κίγομοσ δηὰ |4- 
ὈΙοησκὶ ἢ ϑαΐυγῃη. ὍΤῊΪ5 ναγιεῖγ πιδὺ ννῸ ]]} 
ἀΐθροβε υ8 ἴο Δσαυίεδοα 'ῃ δοποείίρεπ᾽ 5 ννογάς, 
“1 τἀἸϊθὰ5 8᾽]᾽συδπάο ἱρηογδηζίαπιὶ ἔδϊογι 
Εἰοτιοσυχῃ οϑὶ.᾽" 
Μοωρῇ Ιάο]8. ΤῊεΕ ϑᾶπιὸ ψογὰ 15 υϑοὰ Ὀγ 
ἐπ ν Ι. χὶχ. το, οὗ 1, Ὁδη 58 ἱπιᾶρθϑ δίοϊθη 
Υ λιμοὶ, σξεη. χχχὶ. 19. 
Βαῤλ(ομ] [απιᾶθοιι5, ἴθ ΑἸποϑ ν. 27, Ὀοίἢ 

Ηδοῦ. «πὰ 0 ΧΧ. ΤὍΤῶο Ῥτγορδεῖ βροῖκο οὗ (δς 
Αϑϑογτίδη σαριν οὗἁἨ ἴϑγδεὶ, 2) Κι. χν!}. 6, ποῖ 
οὗ ἴῃς Βαῦνγ)υπίδη σαριν οὗ [υάδῃ., δῖ 
δίορμοη ϑιιυδι ἱρὰ [6 σοπγοῖογ ἀθϑ παι Οη 85 
᾿ΚοΙγ ἰο πιᾶκὸ 186 ἀθθροῦ ᾿πιργοβϑϑίοη οἡ ἢ 15 
ὨΡΆΣΟΓΘ ; ΟΓΥΓΥ δδὸ ΤΔΥ͂ πᾶν σοπ πο [6Γ, Χχ. 
4. ς ἢ [6 φυοϊδιιοη ἔγοπι Α ποθ. Α πιὰ γ 
ΔΩ ρΙ Πολίίοη, ὉὙ ΧΧ., οὗ 1815 Μίποῦ Ῥγο- 
ΡΠοῖ, ἰχ. 12, ννᾶβ ἐοϊ]οννθοὰ ὉΥ δῖ |4π|65 ἰπ 
ΧΥ. 17. 

44. ἰ(αδεγπαείρ ὁ) «υἱἐκπε5.}] Ορ. σδν. χν. ς. 
ΤῊ ἰ5 1 ΧΧ.. τοπάρειπρ οὗ ἴ6 ἐαῤεγπαείς οὗ 
ἦε εοησγεφαλίοη, ἴθ ἴπ6 Ηδθῦγον ; 6... Εχοά. 
ΧΧΥΙΪ. 21, ΟΥ, ἃ5 ΜαυεΥ 54} ΓΟΆϑΟη ἴο ὈΓοίοτ, 
ἑαδεγπαείς 9 »πρεδίησ, ««. οἵ Οοά νι Ηἰ5 
ῬΘΟρΙο, -Ξ ἐαδεγπαςείς οΥΓἹ γεουείαιοη. [ἃ 15 ἴῃ 
δίγοηρ σοπίγαςς ἢ (6 ργθσθαϊπρ νοῦϑο. 

97 «υἱ!πε:95} Νυπι. ΙΧ. 1ς. ΧΥΙ;. 8, 45 σοηίδίη- 
ἴῃς ἴπ6 δγκ ἴῃ νυ μος ἢ νγόγὸ {πῸ ἴνγο (4065 οὗ [Π6 
{χνν, ἴῃς ἰοβτοηΥ οὗ Οοὐ᾽ 5 σονεπαηΐ, Εχοά, 
Χχχὶ. 18. ὙΠΟΙΓ Πανηρ ἰἢ]5 ννᾶ9 ἅΠ ἀζξτανδ- 
[ἰοη οἵ τπΡῚΓ Ὀδοκϑ!ἀΐηγθ. ὍΤὨδ ἀϊν! οὶ γ ῥτὸ- 
δου! θά ἔοστῃ οὗ ἴῃς ννουβῃιρ οὗ ἴῃς Οπθ Τ ΓΘ 
Οοά οὐκὶ ἴο πᾶνε θδθὴ ἃ βϑαίερυδγα δρδίηβὶ 
ἰάοἸαῖγγ ἀπά 5βιιρογϑδιοη. 

“ρεαζίπφ ὠπίο Μωκ“} λίπεν, δα Εο ἐδμπδῖὶ 
ΒΌΔΚΘ Ὁπῖο 0608 ΔΌΡΟΙπΙθά. 

δε “αι δίομ) Τὸε βαΐέγη, Ἐχοά. χχν, 9, 40: 
ἩδΘὉ. νἱϊ!. ς. [ἡ 186 ΟΥκΙΏΔ] [86 βᾶπα 
85 ἥχεγε:, Ὁ. 42. 

Νιωυ 7.ω:1.----Υ ΟἹ.. 1. 

45. ον γαἰδεγ!] δι ΓΕ γ, [Π6 σοπίοιηρογαγίεβ 
οὗ Ϊοϑβῇιδ. 

ἐδαὶ εαγν αῇεγ)] Ἀδίδου, βανίπα δυο- 
οϑθάθά ἴο ἰδ 86 ΤπΟῚΣ ἱπμοχίϊαποθ. ἴη 
Ῥγονίου5 Επρ δὴ Ψογβίομβ γεζεζυεά, νυν ἢ [86 
δχορρίίοη οὗ Ογάηπιοτ᾿ 5, ὑν ἢ ϊς ἢ ΑΟΝ΄, (ΟἸ]οννοά. 
ε.] ὙΠῸ Οτϑοὶς ἔοσγπι οὗ [οϑδυδ, τηοϑκὲ 

ὈΠΗΔΡΡΙῚΪΥ τεϊδιπθὰ Βοσγθ, 'ἴΏ Αὐν., 45 δρδίη, 
ΗεὉ, ἰν. 8. 

ἐπίο ἐδ ρο!σεσεἰοη}] ἘδίδοΥ, 1π ὉΠΘῚΣ τ᾽» 
ἐπ Ῥοββοββίοι οὗ ἴδε ἰδηὰ ννῃϊοἢ πδὰ Ὀδθη 
οςσυρίοα Ὀγ 5ενθη Οὐπί]6 πδίιοηβ, αηὰ {Βεγθίοστο 
Βδὰ πο ἱπῃογεηξ οἵ ᾿γδά ΟΠ ΑΥΥ βαποῖγ. ΑΥ̓͂ 
ξο!]οννοὰ της Ν υἱραῖθ, 45 αἰϑο ἀϊὰ 1 {Πο6Γ.Ψ 

δὲ ἀαγ. ο7) αυϊ4α7] Μη, ἀπά ποῖ Ὀεΐογο, 
16 χρυ ϊϑίοη οὗ (π6 Ποδίῃθη ννᾶβ8 σοπηρίεἰθά, 
4 8. νυν. 6: τ (ἤἶγσο. χὶ. 6; δῃά, (6 ρογηδο]θ 
δανΐπρ ὈοσοπΊο ἃ ἤχίυσγε οἡ ἴῃ6 {πγοϑῃϊηρἤοοτγ 
οὗ Αταυπαῆ, (6 πὸνν εἵὰ οὔ ἰεπιρίθονν ουβ!ρ 
νγᾶβ Ὀορσίππίηρ ἴο ἀδνγη; δπὰ ἴδε Κιπρ, ποῖ 
δοννοὰ ἴο Ὀι114, 5εῖ ἢ πΊβο! ἴο οοἰϊοςῖ πιᾶ- 
ἴογι2}5 ἴῸΣ ἢϊ5 50η δηὰ δ σοθβϑου. 

46. ἀεείγε] δεκθᾶ Ῥϑσχ βίοι, 5. 
ΟΧΧΧΙΪ. 1--ς ; 2 8. Υἱῖ. 2: 1 Οἤγο. χν!!. 1--- 12. 

Ιο ἥμ4] ΤὌε ἀεϊοττηϊπδίίοη οὗ ἴδε 5:16 ννᾶϑ 
ποῖ ἰοῦ ἴο δυπίδη 5οἰθοϊΐοη, 2 58. Υἱῖ. 2, ΧΧΙ͂Υ. 
18; ἡ Οἤτο. χχὶ. 26--- -χχὶϊ σ. 

α Ἰαδεγηαείο] σκήνωμα, ἱπιρΙ γπρ πιογα Ρὲῖ- 
Τα Δηθηςο ἤδη σκηνή; --. 44. 

ΟΥ̓ “δε ῥοιεε, ὃδ, Ὁ, Ὁ, Ἡ. ὃν δὲ σοδ[] 

47. απ ῥοι.ε}] Ὑμὲ Τειηρίς ἀϊδρίδοθα {86 
Τλθογηδοῖθ, ψῃοἢ δὰ ὕδθοπ Ὁ: δἴοσ ἃ 
ὨοΑνΘΩΪΥ τηοάσὶ ; δηὰ μὲ Τ πλρ]ο [561 ννὰ5 ἴο 
ξῖνο ΨΨΑΥ̓ ἴο ἃ ΠΊΟΓΕ 5ρ᾽ γιῖι14] 5ογνςθ. 

48. ἀευείειὁό πο Α,Α8 ϑοϊοπηοῃ ἀεοϊαγθά 
ἴπ ἢΙ8 σΟΠΘΘΟΓΔΙΊΟΩ Ργάυοσ, 2 Ο(ῆγο. νἱ. 18; 
: Κ. νἱϊ!. 2). 81 Ῥδὺὶϊ υϑοὰ [Π6 54π|6 ἰδῃ- 
ξυλρο αἱ Αἴδοηβ, χυΐϊ. 24, Ββανίηρ, ἴῃ 411} 11 6]1- 
Πποοά, 1815 5ρεθςἢ}!: οἵ δ: δίερῆθη ἴῃ ΓΕ ΠΊ6Π1- 
Ὀγδῆςο, ὙΠῸ τογὰ “φωηρέκε, ποΐ ἴῃ δὲ, Α, Β, 
Ο, Ὦ, υπτερτεϑεηιδὰ ἴῃ ὅγγ. δηὰ Νυΐς., πᾶ58 
Ὀδοη οπιιίοὰ ὉΥ [1,Δομπιᾶηπ, Τἰϑομοηάοτγέ, 
Ττορεεβ, δηὰ ΑἸέοσά. 

Ἴδε ῥγοῤῥε] ἍΠα πᾶπιο 15 ποῖ ρίνθη ΠεῖῈ 
ΔΩΥ Τῆοτο ἴΠΔΠ ἴῃ Ὁ. 42. ὙΠ ρᾶββδαρε, [538]. 
Ιχνΐ. ᾧ, 2, ἀοθϑ ποῖ (ὉἾον ΧΧ. νι {ΠῸ 
ΒΆσα τοῦ] ἐχδοίπεβα ἰμδὶ 15 οὐβεγυδυϊε ἰῃ 

ὮὮ 



404 
δι] πὶ ὃ δα τῆς Τογά : οὐ δὲ 
15 τῆς ρίαος οὐ ΠΥ ταβῖ ὺ 

50 Ηκχῖῃ ποῖ πιῦ Βαπά χηλάς ]] 
ἴῆε56 {π]πρϑὴ 

ςι 4 ΥὙε 5:Ξ πεςκΚεὰ δηά υποϊγουπι- 
οἰβεά ἴῃ ἢεαγῖ πὰ βᾶγβ, γε ἀο δῖννδυϑ 
Ταβίϑῖ τπ6 Ηοἷγ (ὐδοβῖ: 45 γοιιγ ἔΔΈΠ6Γβ 

, ἀἰα., 30 40 γε. 
ς2 ἽΝ ιςἢ οἵ τῆε ρῥγορῆεῖβ Βᾶνε 

ποῖ γοιιγ ἔλῖ 6 γ8 ρειβεσυῖαα ὃ Δηἃ {ΠΥ 
ἢδνε 5ἰδίη πεῖ ἢ ἢ βῃσεννεά Ὀεΐοτε 
οὗ τῆς ςσοηγίηρ οὗ τπ6 Τυδὲ πε; οὗ 
ψνῃοπὶ γε πᾶνε ὕδεη ποὺ τῆς Ὀε- 

᾿ἸΓΑΥΘΓΒ ἈΠ ΠῚΌΓάΘΓΘΓδ : 

ΤΗΕ ΑΟΤΘΟϑ. ΡΥ]. [ν. ςο---56. 

5,4 ΠΟ Βᾶνδ τεςεϊνθα {πὸ ἴανν ὉΥ͂ 
τῆς ἀϊδροδβίτίοη οὗἉ Δῃρεῖβ, δῃά ἢανε ποῖ 
κερὶ 22. 

᾿ 54 ἢ νΠεπ {πεν ἢεαγά τ 656 (Πίηρβ, 
{Πα γ νγεῖα οὐ το τ[η6 Πελγῖ, δπά τῇ 6 Υ 
δηδβηεαά οπ πὶ νυ ἐῤεὶγ το. 

ξς Βυῖ ἢε, Ὀεΐηρ [}] οὗ τῆς ΗοΪγν 
Οβοβῖ, Ἰοοκεά τρ 5: 25Ε}γ ἱπῖο πεδ- 
νη, δηά εὰνν ἴῃς ρίογσν οὐ Οοά, 
Δηά 6818 βιδηάϊηρ οἡ 86 τρῃς μαπὰ 
οἔ (οά, 

56 Απά 54ἰ4, Βεδοϊά, 1 ες τῆς 
Πεάνεηβ ορεπεά, δηὰ τῆς δοη οὗ πιᾶπ 
βίδληἀϊηρ οἡ ἴδε τίρῃς μδπὰ οἵ (ὐσοά. 

τηοβί οὗ ἴπε υοϊδίιοης ἴῃ ἴδ6 σοιγϑε οὗἨ 1815 
βρεεςῆ. 

561. “ἰηεοζεα Ἐχοὰᾶ. χχχῖϊ. ς. ὙΠ ΪΒ 15 
[λὲ ΟἿΪΥ ᾿πείδπος τῇ Νενν Τοβί. οὗ [Πϊ5 ννογά, 
ὙγὨΙ] ἢ ΟΟΟῸΓΒ ΥΘΓῪ ΤΕ ΌΘΠΕΥ ἴῃ ΟἹὰ Ταβί. 
μηεϊγομ»ηο 4 Ἡνῖῃρ ἃ σονοτηρ ονεῦ ποατὶ 

δηὰ δαγ5 νυ] ἢ τηδάθ {π6πὶ ᾿πδοοΌ55:0]6 ἴο [Π6 
{τυῖῃ, μον, χχυΐ. 41; Ὠευῖ. χ. στό; [6γ. νἱ. 
1ο, ἴχ. τό; ΕΖ6κ. χὶν. )η. ἀρ. Ἀοπι. 1]. 28, 
29. [ἴ μᾶ5 Ὀξεη βιιρεκίθα [ῃδὲ βυτηρίοπιβ οὗ 
ἱπηραῖίοηςο δηὰ ἀρ οαβυτε οἡ [ἢ6 ρατί οὗὨ ἴΠ6 
Οουηο! κάνε οσσδϑίοη ἴο 1ἢ]5 δογυρί σμδηρθ 
οἵ ἴοπθ. ὅδε ἐμπουρῆϊ οὗ 41} ἔῃ ἸάΟἸΔΙΓΥ δηά 
σοιτυρίίοη δῆογ ἴῃς {{π|6ὸ οὗ δοϊοπποη πιρῇΐ 
νΚῈ]1 ὀχοῖθ ΠΟΙΥ ἱπαϊρπαιϊίοη ἴῃ. τη δ τηϊηὰ οὗ δῖ 
ϑίορῃοῃ. “"ϑδονῖίογ νἀ θθαΐυσ δῖ θρῃδπι5 ; [11}- 
ξυδ ἴθγοχ, ΟΟΥ ἰθπο; οἰαπιδθδί οἵ δπιαραδῖ, εἴ 
δᾶϊνοβ Πουὶ νοϊθραϊ." Αὐυρφυδίϊη, ϑοστη. 421ς. 
[πῃ ΔΩΥ͂ οᾶ86 ἴπ6 δά άάγεββ ννᾶ5, ἰΐ ϑεθπηβ, ουξ 
Βῃοτί ; ὯῸ0 δρρίϊοδίίοη ννᾶβ πιδθ οὗ 41] [ἴῃς 
ςορίοιυ5 δἰδιοπηθηΐϑ; [Π6γ6 νν85 ποῖ ὄνθὴ ἃ ψοζὰ 
οὗ ννγηΐῃρ οὐ ὀχποτίδιοῃ ἴο τερεηΐδπος δαϑοὰ 
ὌΡΟΠ ἴῃ οτη. 

“ὁ ἀο γε] ὙὍὙὯ6 Οουποῖ! μδὰ τῃτγοδίθηθα δῖ 
Ῥοῖογ ἃὯπά δ: [οδη, ἰν. 21, δὰ ἴδκβη σουηβεὶ 
ἴο 514Υ ἱμεπ, ν. 33, ῃδα βοουγρεά ἴποπὶ Ὀοΐοτο 
ἀἸϑυηϑϑίηρ [Π6πΠὶ, ν. 40. 

δῶ. Ἡρδιοῦ ον δε ῥγοῤῥε. 8εὲ. 2 Οῆσο. 
ΧΧχΥϊ. τό; Μαίϊ. ΧΧῚ. 34--- 37. 

ἐῥε ψισ. Ομε] Ὅῆ5 ἀεδιρπαϊίοη οὗ οὺζγ 
ΒΙεβϑοὰ ,ογά, ςυρεεϑίοα ροϑϑιΟΪΥ ὈΥ [54]. 11}. 
11, ΔΡΡΘΑΙΒ ἴῃ ἵννο ΟἴδοΥ ρᾶββϑᾶρεὲβ οἵ (ἢ]5 
ΒοΟΟΚ, 11}. 14, ΧΧΙ. 14: δἂπά ἴῃ |4π|65 ν. ό, 
811 δά ἀγεσοθὰ ἴο [εννβ, ὈΥ ὑυῇοιι ᾿ξ ν25 ἀρρ)!οὰ 
ἴο ἴῃοὸ Μοβθίδῆῃ. 866 ϑδϑοποεῖϊξοη 5 “"Ηοσγδὰδ 
Ἡδοτ. 11. 18. ΒΡ Μιάάϊείοη ἱμβουφηξ (Πα [ἢ 
νν45 δἀορίοα ὈΥ {πε σοητυποη, [κὸ ΧΧΊΙ, 47. 

ὀείγαγεγ ἢ ΑΔ ΠΑτβθοῦ Ἡνογὰ τμδη ἴῃαΐ ἰγᾶπῃ5- 
ἰαϊοὰ ἀεί υεγεδ ὠρ, ᾿ϊ. 12. ὙΠΕΥ Ὀεϊγαγοὰ 
γν ἤθη (ΠΟΥ Ὀαγχαϊποά νὴ ἢ [π685. 

68. ἐδὲ ἀμρουίἑοπ οΓ απρε] Βγ 1ῥε ῥγέ- 
“9 9.) “ρει, δγτ.; [πὸ εὐάϊες “μαείογμρ, 
Δυρξυίπ, " ἀὸ (ιν. [εὶ,᾽ Χ. 151. [{ 15 ἴο ὃς 
τοξτειϊεὰ δαὶ ΑΟΥ. τοϊοννεὰ (86 Ψυϊραῖε, 

Δ γε ΠἜε πὰ Τ γπάδλϊο πδὰ ξίνθη δε ογάϊπαπεξ, 
δηὰ ΟΥδηπΊου, ΠΟΥ. ὨΔΌΡΙΪΥ, ἐδε »εϊπιαγαίίον. 
ϑοΠΊΘ πᾶνὸ ρτοίειτοά [ἢ ὀχρ δηδίίοη οὗ στοίλι5, 
"πὶ": γαηπᾷς ΟΓἹ “πρείς; ἢ ἢ] ἢ δυχέπδα- 
δ}5 δργοοᾶ, «ἠραμεδις πιγγίασδις “ησείος 
γεγι. ΟὨγγϑοβίοπι, Ηοπι. ΧΥΤῚ. 3, ΞΙΓΔΠΡΘΙΥ͂ 
τονοϊοὰ ἴὸ ἴῃ Απροὶ [ἢδῖ ἂρρεδγεά ἴηὴ (ῃς 
Ὀυ5ἢ, ν. 2.ο. Τα αἰϊεπάδηςσε οὗ Αηροὶς δὲ 
1Π6 οἰνίηρ οὗ ἴπὸ [,ὰνν 15 πη ρ]16ἀ, 5. ἰχυἹ. 
17, ἃπά ει. χχχῆϊ. 2, 0ΧΧ., νἤεγο ΑΟΝ.. 
{Δ ΒΥ τοργεβθηῖβ (6 ΗἩρθῦγονν. ΟἿ]. ". 19 
απὰ Ηρῦ. 11. 2 ἀγὸ ποῖ ἔδνουγδαθϊο ἴο ᾿ϑοηδὶ ἀ- 
80Π 5 νίονν, " Βοοῖϊκ οὗ [25 8οσ, 220, {παῖ ἀπρΈ]ς 
ΔΡΘΠΟΥ οὐ ἴμαϊ οσζδϑδίοῃ ψγ»ὰθ ἃ ἰδδίυσε οὗ 
ἰλίογ ᾿ υἀδῖ5πι. [οϑερῆι5 δηὰ ῬΉ1]οΟ Βοΐῃ βρεακ 
οὗ 1815 πιϊπἰσιγαϊίοη οὐ Δ προ]5 85 ἃ γοοορῃ 5θα 
ἴλεϊ. Ὑε 5ἰαϊοπγεηΐ ἴῃ ἃ ϑρεθςῇ δι Γυϊοα ἴο 
Ηεγοὰ ὈΥ [οβορῆιβ, Χν. νυ. 3. ἰδὲ τῆς [δνὺν 
Ἰραιτιθὰ 1ῃ6 Ὀεϑσῖ οὗ {πεῖγ ἀοςίγη65 δπὰ ἴΠ6 τηοβὲ 
βϑογρά ρβογίίοῃβ οὗ ἴπεὶγ Τὰνν Τγουρἢ (δα 
ἰηϑίγυτηθη δ ΕΥ̓͂ οὗ Απροὶβ, νᾶ5 Ἔχρίαϊπεὰ Ὁ 
Κτεὺβ 85 γοίεσγιηρ ἴο {6 Ῥγορμοῖβ. Τ᾿ Αφυ» 
πᾶ5 Το] οννεὰ Εὐϊῆγτηυ5 δπὰ ὙΤΠΕορἢγ]δςῖ ἴῃ 
τπἰηἀεγοίδη ἀρ ΤΠ ΘΘοη ΕΚ, 6.5. Μοβοβ, Αἄσοῃ, 
7]οβῃυλ. 

δά. εμἱ! 10 ἰδὲ δεαγ 4Α.5 ἴῃ Υ. 23. 

δ6. δείγηρ 71] οὗ 1δὲ Ἡοὶγν Οδο ὙὌΒ ροῖ- 
τιδηθηΐ σπαγδσοίον οὗ δῖ δίορμοη᾽β βριγιίίι4] δῃ- 
ἀοντηδηΐβ 15 ΘΙ ΓΟΉΡΙΥ τηλγκοὰ Ὁγ ἴπδ υ5ὸ οὗ 
ὑπάρχων ᾿ἰῃϑιελά οὗ ὦν. Α ϑρεςίδὶ, οσοδϑίοῃδὶ 
᾿ἱπΠυξδηςο, ἴο τηϑοῖ [6 ΘΠΊΕΥΡΈΠΟΥ, Ῥνουϊὰ δᾶνὸ 
Ὀδθη Ἔχργοϑϑθα ὈΥ γενόμενος. 

“αφυ [δὲ φίογγ ον" Οο4)] Ορ. Ϊοδη χὶϊ. 41. 
Ἐοτ 5 ΠΎΠΪΩΣ ΥἹΒΙΟἢ5 566 158]. Υ].: ΕΖΈΚΙοΙ, τὸ- 
Ροαϊοάϊγ; Ἀεν. ἵν, ν. δῖ ννὰ5 ϑθθπ ὉΥ δῖ 
ϑίερβεῃ δίοῃο, 

δ6. δὲ δεαυε Ορ. Μαῖξ. ἢ. τό. Τῆς 
ὙΟΥΥ ΠΙΡΠοϑῖ. δῖ δ] νγᾶβ σδυρηϊ ἃΡ ἰηΐο π6 
τηϊγὰ οάνθη, ἃ (οσ. χὶὶ. δῖ δίἊερῃοῃ δᾶνν ῇΟσΟ 
ἀπᾶπ (πᾶς οὐ ὙΏΙΟ ἢς6 Ππαὰ ἤχεά ἢ15 ψᾷζδ. 
Βοῖνγοοπ πὶ πὰ ἐδθ ᾿ρῆϊ τ Πς ἢ ΠΟ πᾶπ σδῃ 
ΔΡΡτοδοΝ υπίο, στ Τίπι. Υἱ. τό, ἢς τνᾶβ ρεῖ- 
τηϊοὰ ἴο 566 ἴῃς ροβοὰ Ηυτ ΠΥ. 
ΤΕ βρίτζυδ) ννοι]ὰ 15 δἰνναγβ ἤθᾶγ Ὁ ς δῃβᾷ, 



ν. 5]---6..] 

57 ὙΒεδὴ [ΠΟΥ οπθά οὐκδνῃ ἃ 
Ἰουά νοῖςε, δπά εἰορρεά τΠεὶγ εᾶγϑ, 
ΔΠ4 τη ὕροη δἰπι ΜΠ οπε δοςογά, 

ς8 Απά οδϑὶ ὀίπι οικξ οὗ ἴΠ6 οἰ, 
Δηὰ 5βίοπεά ῥίσι; δηά τῆς νυν τπε5868 
ἰλιά ἀοννῃ τῆεῖγ οἰοῖμε8 δὲ ἃ γουηρ 
ΓΔ 8 δεῖ, νγῆοβο πδηηθ νγὰβ8 881). 

Ὑνβόπονοῦ [Ὁ ρ]64565 Οοά, ἰξ Ὀδσοπιθθ νἱϑβίΌ]ς : 
δ. 3. ἴο ἘΠΙ5ΠΔ᾽5 βογνδηΐ, 2 Κ.. Υἱ. 17, ἴο [5αἰδῆ, 
ΥἹ., ἴο Ε ΖΕ ΚΙ6Ι, ἀπά ἴο δὲ [οῇπ, ἰῃ Ῥαϊπιοβ. 

δὲ ϑοη 9 νιαη] “ΓῊ 58 ἀεϑιβπδίϊοη, ἔοι πὰ ἰῃ 
Τδηϊοὶ Υἱ}. 13.) 14.) οσσυτβ ἴῃ. ἴῃ6 Νὸν Τοϑίδ- 
τηθηΐ εἰρῃίγεῖνο ἘΠΠ65, 85 δρρί θὰ Ὁ Οἷγ 
Β]εβϑοά ϑανίοιγ ἴο ΗϊΪ πιθοῦ, Ὑϊ5 15 1Π6 ΟΠ]Υ͂ 
ἰῃβίδηςθ οὗ [15 υ86 46 Γ {πε Αϑοεηβίου Ἀεν. 
ἷ. 14 δΔηὰ χὶν. 14 ἀο ποΐ γβίνθ ὄἜχδςῖν (6 δ1}]} 
ἔοττῃ οἵ {Π6 δρροϊ]δίίοη δϑϑιιπιθὰ ὈΥ οὖὺσ [“ογά, 
966 Βρ Μιάααϊοΐοῃ οἡ [6 ἔἍυΠοΣ Ράβϑᾶρθ. 

“Ιἰαπάϊη5] Νοῖ, 85 υ5ι14], οἰ, Μαῖξ. χχνί. 
64; Μαῖκ χνὶ. το; Ὀμπξ ἃ5 ΓΟΔΩῪ ἴο 5ιιίδίῃ 
δηά ννο]σοπίθ. “ [ἢ ἰλθογο σογ ἈΠ] 15 ροϑίίι8 
δἰδηΐεπι νι ἀϊξ φιιοπὶ δα υϊοσοπὶ Ὠδθι τ." Οτο- 
οτγΥ τῆς Οτοαῖ, “11. Ηοχι. ἴῃ Ενδηρ,. χχίχ. 7. 
Το 5ἰρῃὶ οὔ ἴδο ρἱογιῆοὰ ΗἩυτηδη!υ ννᾶ5 (Π6 
βίγοηρεβί ϑιιρροσί [παῖ σου]ὰ ἢανὸ Ὀεδη γτδηΐοα. 
Τῆι ροβίυγο δηὰ ροβιτίοη οὗ ἴῃ δανίοιισ ννεσδ 
ἰηἰγοάμοοα ἱπῖο ἴδε (οἸϊοςξ ἔογ δὲ ϑίθρῃθη 5 
Αγ αἱ ἴδ ἰδϑὶ γονἰϑίοῃ οὗ οὔυὖῦγ Βοοῖκ οὗ (ὐοπι- 
του Ῥγδυοσ. 

57. 1ῤὲγ εγίοά οἱ ὙΠῸ Ὀγπδίαπάϊπρ, πλι]- 
Εἰἰυάθ, ποῖ (6 πηοπηθοῖβ οὗ ἴῃ6 Οουῃς!!, ἴο 
ἄγον (Πὸ νοῖςο οὔ δίθρῃοη. ὍΒογε ἰ5 ΠΟ δχ- 
ΡῬΓΘ55 πηδηϊίοη οὗ νοῖο5 ἴδίθη, οὐ οὗ ΔΠΥ 56η- 
ἴεηοε Ῥγοποιιησοά. Βαυΐῖ, 1 ἴ86 ἢγϑξ. ουϊοτγεακ 
οὗ χολὶ νγὰβ ᾿ὰπΊ}] ΑΓ, 5ΈΥΘγὰ] ἔογσηδ [65 
ὙΟΓΕ ἀ}γ οὐϑεσνοά, ὙΠῸ ἰδησυδᾶρο οὗ Τογίι!- 
1υ5, αὐ ἀγεβοθά ἴο ἃ Κοιηδῃ βοΟυθσΏΟσ, χχίν. ό, 
ἴΠ6 δχϑοιτοηβ ἴοὸ ΨΏΙ ἢ ταίοιεποθ 15 πηδάθ, 
ΧΧΥΪ. το, δηὰ {Π6 ἕαςϊ [ῃδὲ ἴθ ριυγροϑβο οὗ ἴΠ6 
ϑαημοά πη ἴο ἰπῇιϊςξ σΑρ 4] ριυιπιβπιθηΐ, ν. 32. 
νγὰ5 ποῖ πιεῖ ΌγῚ ΟὐἀΠΊΆ]16] ἢ Δηγ πυδϑιίοη οὗ 
ἘΠΟΙΓ ρονεῦ, ἀγα ὑπέδνοιυγαῦα ἴο ἴΠ6 νἱονν τῆδέ 
(015 ροννοσ δὰ Ὀθθὴ δοϑβο ον ἰοσὲ ἤθη 
]υάκπὰ Ὀεοᾶπιο ἃ οπιδη ργονίηςθ. ὙΠ 58πῸ- 
Ὅοπ οὗἉ [κἂν ἴο σδρίϊ] βεπίεποθβ ἰ5 ἱπιρ]εὰ ἴῃ 

᾿ ΣΧΥ͂Ϊ. 10. 

588. οἱΐ οὗ 1δε εἰ}}}] Ἴἴοο ΠΟΙ͂Υ, 85 ἔπ 6 σᾶπὶ 
ἴῃ ἴΠ6 νυ] άογηθθα ῃδά ὕδθεη, ἴο δὲ ἀφῆ]δά νυνὶ 
Ὀ]οοάΞπῃθά, 1,εν. χχὶν. 14. Τῆς δἴζοπιρξ οἡ 
οὖς 1 ογὰ 5 Ἰπδ, ἴῃ ἴθ6 Τοπιρὶθ, [οδη νιϊῖ. ς9, 
ὙΔ5 τηδὰθ ἴῃ τος κῖος5 ἐογροί ]ηεβα οὐἨ (18. 
ΤΠπε Οπιςοϊβχίοη ννᾶ5 “"γιδουΐ τπ6 ραῖο,᾽" 
Ηεῦ. χί. 12. Ναῦοῖῃ νγᾶβ ςδιτιοὰ ἔοσίῃ οἱ 
οἵ Ϊοζγοοὶ, τ Κ'. χχὶ, 12. 

“ἰοπεά ὙΠ ὝΘΙΘ Ζ0.Σ δΌΟΣΙ ἢ (, Ὀτοραγοά 
ἴο βἴοπθ. 6 ρυῃιϑῃπιεης ἔοσγ ὈΪΔΘρΡΠΟΠΊΥ, 
μον. χχῖὶν. τό. 

ἐδε «υἱπει 4.4] νὶ. 14. ἼΤνο, δἷἵ Ἰοαβξ, νγεγὸ 
ἱπά!βρεπθαῦϊο, δηὰ ἴῃ6 [νν τεηυϊγοά {Ποῦ 
απ 5 ἴο 6 ξογεπιοδὶ ἰὴ (86 Ἔχοςουϊίοῃ, ει. 

ΤΗΕ ΑΚ(ΟΤ5. νΝ]]. 

59 Απηά {πεὺ 5ϊοηδά ϑίοερἢεη, 
οΟΔ]]Π πῆρ ἀρὸπ Οσοά, ἀπά βαγίηρ, [ οτὰ 
7εβ8ι.8. τεςεῖνθ ΠΥ 8ρίγιξ, 

όο. Απὰ δε Κηρβοϊθά ἕοννη, δηά 
οτεά νυν 4 ἰοι νοῖςε, [μοτή, ἰδἂῪ 
ποῖ τὴι8 δίῃ ἴο τῇεϊγ σῆαγρε. Απὰ 
ὑνεη ἢς μὰ 544 τἢϊ8, ἢς ἔε]] 25] βερ. 

ΧΥΙΪ. 7) ἃ τορυϊδίίοη ννδςἢ πιυδὲ δᾶνὸ οἴη 
Ὀδδη 4 ροννογία! ἱπάϊγεςϊ σἤθοκ ἴο ἔλ]96 (δβῖϊ- 
ΤΔΟΠΥ͂, ἰουρῇ 1{ μδὰ ἔλι]οὰ τη (Π]5 ἰπϑίδησδ. 

ἐῤεῖν εἰοίῥε.} ὙὮΘΙΓ Οὐ ξαγπηθηΐβ, Μαῖί. ν. 
40, τῃδὲ πος δοίΐοῃ πιρῆϊ Ὀ6 ἔτθο δηὰ ιἢ1Π|- 
Ροάρά. ΦὌδε Κοορίης [ἢ6 εἰοίῃο5 οὗ τῆς ννῖ- 
Ὧ65565, ἰξ ποῖ 4η οἤῆςϊα] δςοῖ. σοτητγλϊ το 8548] ἴο 
Βοασῖγ ἀρργουδὶ οἵ ἴποὶγ ἀθοά, Χχὶ!. 2ο. 

Ω γομπῷ »ιαη: κε] ΤῊΘ ψοσγά ἴῃ (6 Οτὶρὶ- 
ΠᾺ] [45 ἃ ΝΟΓῪ 146 γᾶηρο, ἔγοπι ἰννθηϊγ- Ὁ Υ 
ἴο [ΟΓ γοδῖβ οὗ ᾶἃρθ, 841), 1 ἃ τπηθαλιῦοῦ οὗ 
(ἢς δαπῃοάτγιπι, χχυϊ. το, πλιιϑὲ πάνθ σοπιρ]εϊοὰ 
ΤὨΙΓΥ γοαῖβ δὲ ἰθαϑὲ. (Ο γγϑοβίοπι, " ἀθ Ῥεῖσο 
εἰ Ραιυΐο," υπάεγοιοοά τ γ-ῆνο. [{ η85 Ὀδδη 
υσοοπθα ννμεῖμοσ ῬὨ]επιοη Ὁ. 9 πᾶ ΔΗΥ͂ 
Ὀεαγίης οὐ [5 ρᾶϑϑᾶρθ. 866 Βρ 1Ἰρῃιξοοι 5 
ποῖθ ἴπ Ἀν οῦΣ οὗ “5 α»ιηδασ“αὐον ταῖμετ ἤδη 
δε αγεά. 

59. “ἰοπ|4] τθϑπῦ οπ αῦοπιῃξ, “ἡ. ΜῈΠΟ 
ἢδ6 ννᾶϑ Ὀγδγΐηξ. 

εαὐδέη ὠροη Ο Ουγ ΑΓ. ἀρτγθοίης ν τ 
νγοεϊῆς, οὠἰορεά (οά ἰο ῥείρ, δὰ ἴπῸ δυ- 
1Πογγ οὗἩ (μτγγϑοβίοπι ἔογ ἴἢιι5 δυρρ  γιηρ ἴπ6 
61] 1056. δουῖΐ ΔΩΥ σι ρρίοπιοηῖ, ἐποξίέης 
αηα “αγίηρ, ἃ5 ἴῃ ὅγτ. ἀπά Ψι]ρ.. ἔπε Ιαηξυδαρε 
οἵ {πὸ ϑἰαϊοπιοηΐ δηὰ [ῃ6 ρυγροτγί οἵ ἴδ Ῥγάυθῦ 
ἅτὸ δαιυϊναίθηξ ἰο 8ῃ Αβϑϑδουζίίοη οὗ ἴῃ ὨΙνΊΠΠῪ 
οὗ (ἢ γιϑὲ., 81 ϑδίορῃεη, [}}1] οὗ ἴῃ. Ηοὶγ ΟΠποβί, 
Κηθνν νν6}} ἰο ννῆομῃ 1ἴ ν5 τίρῃῖΐ ἴο δα ιἀγθϑϑ 
ρΓΆγογ. (ΑἸ πῦρ οα ἴδε παπλὲ οὗ [658 ννᾶβ 
ἃ οδαγδοίογιϑτις οὐ (Ὁ γιϑιδησ, 1Χ. 14. 21, ΧΧῚΣ, 
Ι6; ςρ. 1ἴ.- 21: 1 ΟΟΥ. ἱ. 2. Βοπίϊον ᾿πουρῃϊ 
ἰῃαΐϊ ἃ ννογὰ πδά Ὀεεὴ ἀγορρεά ; οἰἴΠοΓ Θεών, 
ΘΝ, 845 αὐϑογυεά ἴῃ ἴθ ἰαϑί Ξυ] δὶς οὗ ἐπι- 
καλούμενον, ΟΥἩ Κύριον, ΚΝ, ἰη ἴδε καί ἔο]ϊον- 
ἴπξ. “Ἀεπιασκβ Ὁροπ Ετθε-ΒΙηκΚίηρ, ὃ 36. 

λογά 7] Ορ. Κεν. χχίϊ. 20. 
γερείυε γὴν «βρίγ] ὝὨε ἢγβὲ πηδγίγτ ξΟΠ]οννοὰ 

[86 Ἔχδιηρὶθ οὗ ἢ]5 [ογά, [υκὸ χχῆϊ. 46. ΚΑΥ 
[25 ποῖρα ϑονθσδὶ ᾿πϑϊδηοθθ οὗ ἴῃς ἰδηριᾶρο οὗ 
Ῥς, χχχὶ. ς βανίπρ Ὀθθὴ υϑεὰ Ὁ ΟΠτγιβιίδηβ δὲ 
[Π6 ἀρρσγοδςοῖ οὗ ἀραδῖῃ--- Ροϊγολγρ, Βδϑ51)]}, Βοσ- 
παγὰ, Ημι55, (οϊυπιδιι5, [υἱῆογ, δηὰ Μεοϊδηςἢ- 
ἴῇοη. “851 Ματγίγγ ϑίορῃδηιϑ ποῃ οἷς ογαϑθοῖ, 
Εςςο]οβι4 Ῥαυ]υπι ποάϊθ ποη μαροτεῖ," Αὐρυϑθπ, 
ϑέγη. 2482 " ἐδ δδηςῖ!5,᾽ ὃ 4. 

60. “1π4} δὲ ἀπεοίεά ἐοαυν] ΤὮδ σἴδηρε οὗ 
᾿ ρΡοδβίυγο δηά ἴδ Ἰουά 655 οὗ νοϊοθ, δέου βιοηΐη, 
ψεΓο τοραγάθαὰ ΌΥ Βάϑηδξο 45 ἃ βϑιιρογπαδίιγαὶ 
( 5 ΠΊΟΩΥ ἴο ἢϊ5 ἱπποσθηςα οἱ ὈΪΔΘΡΠΘΤΏΥ. 

ἰαγ ποῖ] [1 τογΑ ΝΥ, «υεῖσ᾽ ποῖ; τοοκοῦ ποῖ, 
Ρίδος 1 ῃοῖ ἰῃ ΤὮΥ δαίδπος δραϊηβὶ [δ 6πὶ, 
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᾿ΟΘΗΑΡΤῈΒ ΥΙΠΠ. 
Ὶ 28) οκεαςίον οὕ ἐλέε ῥεγεεριεέΐον ἐμ εγμραζλεν»ε, 

ἐλε ελωγεὰ δείηρ ῥίαν αὶ 9 ϑδανιαγία, 5. ὃγ 
Ῥλή ἐλε ἀεαζορ, τυἀο ῥγεαελεά, 414] πεῖγα- 
εἶες, αγμα ὀαῤίῥ᾽κεα »ιαη}, αγνιοηρ λέ γέξί 
,δένιοῦε ἐλέ 2070647Ὲ77, ἃ φγέαὶ σεάμες 97 {ἠέ 
2εορίε: τ4ᾳ Ῥείεῦ απαὶ )οΐη ον ἐο φΟἜγγὲ 
ανηα ἐμπίαγρε ἰδὲ ελμγελ; τυλεγέν ὅγ αν εν 
ανα ἱσιροτίδίονε οὗ λαμαάς σίνίμρ 1Δλὲ οΐγ 
Ολοσί, 18 τυάτρ δίσιονρ τυομζα ὁ ὀομγἠξ 
ἐλε ἐξε ῥοτυεν οὗ ἑάεέηι, τὸ είεῦ τἀαῦρέν γὲ- 
2γουΐριρ λὲς Δγροζζὴςν, αμαΐ εσυείοι 5,925, αμαΐ 
ἐχλογίΐγιρ ἀὲνε ἐο γερεπίαμες, ἐοσείλεγ τὐτ τὰ 
γοήπ ῥγεαελίπρ λέ τυογα οὐ λές Ζογα, γείμ7 
ζο αἰορι. ,γ6 δι ἐδε αμρεί :εραελ 
ΑΜ ἰο ἱεαεά, αμαά ὀαῤίϊκε ἐάε ἰλίοῥίαπ 
εμρμελ. 

ΤῊΗΕ ΑΟ(Τ5. ΝΙΠΠ]. [ν. 1--- 3. 

ΝῺ ϑδυ] ννα8 σοηβεητίηρ, υπῖο ἢΐ8 
ἀοδῖῆ. Απά δῖ τῇδέ τίπτε τῃεγε 

νν5 Ὁ ρίοδῖ ρϑγϑθοι Οη Δραίηβδὶ ἴῃς 
σῃυγοῦ νης ἢ νγᾶ8 δἵ [εγυβδίεηι ; δηὰ 
ΠΟΥ νγογα ἃ]] βολῖτεγθα δϑγοδα τῃγουρῃ- 
ουξζ τῆς τερίοηϑ οὗ [υάδδᾶ ἀπ ϑαπιληίλ, 
εχοερὲ ἴῃς Δροβίίεβ. 

2 Απά ἀεδνοιῖζ πιεη ολγγιεά διερῆεῃ 
19 ῥὶς ῥωγίαί, ἀπά πιδάθς ργεαῖ ἰδπιεη- 
τλϊίοη ονεῦ ἢϊπι. 

4. Αβ ἰογ ὅδ], με πιδάε ἤδνοοῖς οὗ 
πε σῃυτοῆ, δηζογίηρ᾽ ἰηἴο Ἔν γΥ ἤοιι56, 
Δηα Β4]Π]ρ πιδη ἀπ ννοπχεη ςοπιηλ- 
εἀ ἐῤερι ἴο ῥγίϑβοῃ. 

Αξϑΐη 81 ϑίορδοι ἱπιιδίθά ἢϊ5 Ἰμογά, ἔυ κε 
Χχηΐ, 24. ὙΠῸ πηλγῖγτϑ οὐ ίεπης δηὰ [γοΠ5 
δἀοριεοὰ 5 ννογὰβ ἰπ ῥγαγίης ἔοσ {πεὶγ ἴοσ- 
τιθηΐοτϑ, Ευϑθ 5 Νν. 2. ᾿ 
ΚΙ οἰκο ΟΡ. χιΐ, 26; οδπ χὶ. τ; 

1 ΟοΥ. χὶ. 20, χν. 6, 18, 51; 1: ὙΤἢ655. ΤΥ. 13. 
Ηξεηςο ἔπε Ομ γβιίδη υϑὲ οὗἉ γιρίεγυ, ΡΓΟΡΕΤΙΥ 
ἃ 5ἰεορίηριδςε. ΤΏῈ Νυϊγαῖς 50) οἴῃ ἐπ 
Ῥον"μο. 

ῬΕΚΒΕΟΤΙΟΝ, ΙΝ ΜΨΉΙΟΘΗ 5.Ὁ, ΜΑΒ 
ῬΚΟΜΙΝΕΝΤ. 

ΓΗΑΡ. Ν7Ἴ1. 1. “πώ ϑαι 1) ΤὨῊϊ5 Πτϑὶ 
εἴλιιϑο, ςοποϊ πάϊηρ τἴῆ6 παιταῖνα φίνεπ ἴῃ νὶϊ., 
Οὐξῆϊ ποῖ ἴο αν Ὀεθη βονεγεά ἤοτῃ ἢ. ΤῊθ 
ννογάβ, “4 αἱ ἐῤαὶ 1ἱ»δ, ἅτὸ ἴῃ. Ὀδρίπηϊηρ οὗ 
ἴΠ6 βεοοηά ριοδί αἰνιϑίοη οὐ [ἢ15 ἢ βίοσυ. 

«υας εοπσορ 1:5} ΑΟΝ΄. ννᾶϑ τιϊϑεὰ Ὁγ Ψαυΐς. 
Ἰπΐο 1815 νθγυ ἔδεῦ]ο τεπάθγιπρ οὗ ἴῃ ΟΠ ρίΠαὶ, 
ΜΠοἢ ἜΧΡΓΘσ565 ἔπ6 Πολυτοϑί ϑυτιρδίηυ ἀπά 
ΔΡΡτΙοΥδΪ, ἃ5 ννῈ}} ἃ5 ἴῃς σοπίημοιϑηθ55 οὗ (ἢδέ 
δε ηρ. ὙΠὶβ βάτηθ ρἤγαβθθ, ποῖ ᾿ΠΠΡΓΟΌΔΌΪΥ 
Βυρροσίεά ἤογο Ὀγ 81 Ῥδιυ)]ὶ, ννᾶ5 Ἱποογρογαῖϑά 
ὈΥ δἷπι 'π 5 βρθεςἢ ἔτοπιὶ ἴῃ σδϑῖϊα ϑἰδίγβ, 
ΧΧΙΙ, 2.0. Ορ. ἴδε βίγοηρ ἰδῆξυᾶρθ, ἰχ. ἃ, 
ΧΧΥΪ. 11. 

αἱ ἐδαὶ {ϊ»,6] ὙΠ6 ΟΥρίηδὶ ᾿ΠΠ ΓΑΙ ἱπιρ] 168 
ΟἹ ἴπδί νεΕτῪ ἀδγ ; ἱπιγηθαιδῖεὶυ αὐΐοσ ἴῃ6 βίοῃ- 
ἴῃῷ. ϑῖ δίερμβεῃη νγᾶβ ὈΥ ΠΟ [Π64Π5 ἃ 5011 
νἱοτῖπ. ΟΡ. Ὁ. 3, ΧΧΙΙ. 4, ΧΧΥΪ. ΙΟ. 11. Ηἰς 
᾿ᾶβε ἱπηπιθάϊαίο! Υ ἀσνεϊοροά 1156} ἰηΐο ἃ ΚΘΏΕΘΓΔΙ 
Ρετγβοσουῖίοη. 

αἰΠ Ιπ ἴδε ἤτσί ἰηβίαποο, ἴπ6 ἰοδοἢετβ ἀπά 
106 τηοβῖ ργοχηίποηΐ ἀπιοηρ (ἢ 6 αἰπεῖρίε5. Ορ. 
ἴπὸ ᾿ἰπ το υ56 οὗ “ἡ, [ἐτ. χὶῖν. τὰ, 12; Μαίϊ. 
Ἶ. ς; Μαγκ ἱ. 32. Α ἰᾶγξο Ῥγορουζίοῃ ΣΠΔΥ͂ 
δανὸ οϊοννεά - Ὀυϊ πιδηΥ οου]ά ηοΐὶ ἤδε, ἀπά 
ἴΠογο 51}}} γεπιδίπθὰ ϑοπὶὲ ἴογ ἴῃς Αροϑβίϊθβ ἴο 
Ἰηδίσυςϊ, Δηά ἔοτ ὅ84ι: ἴο ᾿πιργίϑοη. 

σεαἰογεά αὐγοα Δ] ἘῸΥ ἴπε εχίοηϊ οὗ [(ἢ6 
ἀἰδρεγβίοπ, ονουτι θα ἴο ἴῃς δηἰδγοπιθηΐ οὗ ἴῃ 6 
ΟΒυτεῖ, 566 ΧΙ. 19, 2ο. [ἴ ννᾶβϑ ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ ἴῃς 
τος οὗἁ ρᾶπῖς, θὰ: ἴῃ ονδάϊεπος ἴο Ομ τ 5ι 5 
σοτηπιδηη, Μαῖϊ. χ. 22, ἕδγ Ὀεῖζοσ υπάογβιοοά 
Ὀγ Αὐυφυπίίη, "ΕΡ. ἴο Ἡοπογαίι5᾽ (18ο οΥ 128), 

(ἤδη Ὁγ Τογίυ 4, ννῆο Ῥγοϊοβιοὰ ἀρδιησὲ ΔΗΥ͂ 
Πιξμϊ ὑπάοσ ΔΗΥ͂ οἰγουπιϑίδηςσοϑ, ἰη "ὁ Βυχᾶ 
ἴῃ Ῥεγϑθουϊίοηθ,, νυυτῖθη δου ἢ5 ἰάρϑὸ ἰηΐο 
Μοηΐδλη!βπ). 

ἐχοβέ 1δε πο τον, 866. ἴῃς ποῖδβ οῃ ἱ. 4. 
Βιβῆορ Ῥράγβοῃ, Υν οἱἔ, ἀπά Ῥγοΐθεβδογ ΒΙυηΐ 
νοῦ ἀἰσροϑεά ἴο δοςορὶ ἴδο ᾿γδάϊοὴ ρτεβεγνοα 
Ὀγ Ευδποῦϊι5 Ν. 18, [Πδΐ {ΠῈῪ τνετὲ ἀϊγεςιοαὰ 
ὉΥ οὖὐἔέ Τογὰ ἴο τοδί ποῖ {86 1} ἰθαοδηρ ἴο 
]επιβδίετη ΤῸΓ 12 γϑᾶσβ. Ο]επι. ΑἸθχ.  δίγοηι᾽ 
ΝΙ. ν. 43, ὨΙσἢ 45 Ὀδοη δἰϊορεὰ ἴο [86 53 π|ὸ 
οἤεςῖϊ, ᾿νε ποΐ ἴο ἴῃς ςγ, Ὀυῖ ἴο ἰ5τγαεὶ"- 
15. ΤΏΡΑ 5. ΕΓ ποῖ οχροϑεὰ ἴο 1ἢ]ς 
Ρεγϑεουθοη, Ὀοίηρ Ηδθῦγονβ, τεριΐασ δἴΐοη- 
ἀδηΐϊβ δ ἴῃς ΤοΠρΡ]6 ϑογνίςοβ, τενεῖθα δηά 
Ὀεϊονοά ἔοτ ἱΠΕΙΓ σηϊγας 65. 

Ω. ἀξυομὲ »πεη] ϑδιπηθοῃ 15 50 Ξἰγ]οὰ, {0κ6 
ἰϊ. 2ς, 8ἃ5 4ῖσϑο [εἰν8, τεσ ἀθπὶ ἴῃ [Θγωβαίθαι, 
Ι. ς, δἂηὰ Απδηϊᾶς, Χχιὶ. 12..ὡ Ὑἢεθοὸ ΜΈ το 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἰὸνν8 ποῖ υὑπίλνοι αν εἰϊδπροςο 
ἴο ἴΠ6 ἰοδοῆης οὗ ἴΠ6 Αροβιῖ!οβ, δηὰ μοϊάϊης 
δίερῃθῃ ἱπποσοηῖ οὗ ἴῃθ Ἴῆαγροβ Ὀγρυςξδῖ 
ραϊπδὶ ἢϊπ. δῖ [κ6ὸ ψνουϊὰ δανε οδ))οὰ 
ἄνονγοῦ Ὀ6] αν εῦβ Ὀσοίἤσγοη οὐ ἀἰβοῖρίεβ. 

ἐπερμέει ΤΠο ψογὰ ᾿ηρ]165 }} ργεραγδίοῃς 
ἔογ Ὀυτσίαὶ, τυ δῖςἢ, ἴῃ δοσογάδπος ἢ [ἐν 5 
δάσο, ἴοοῖκ ρίδοθ ἱπηπηθάϊδίεϊγυ δἤοσ ἀδδῖῃ. 
ΤΠὸ ννογὰβ 19 δὲ; δωγία! βμουϊὰ ποῖ δὲ ἴω 
11} 1ς 5. 

5τεαὶ ἀμωάρμυ ταὶ ]ενν 58 ὑβᾶρο ἀραῖπ. Ορ. 
Οεη. 1. 9. το; σ Μᾷξος. 1]. 70, ἰν. 39, ἰχ. 20; 
Ματκ χνὶ. το. (Οοπέοππηϊ!γ ἴο ἰϊ ἴῃ ἰἢ]5 Ἰῃ- 
βίδῃοθ ννᾶβ δαυϊνδϊοηῖ ἴο 8η ἄνονίδὶ οὗ Ὀοϊϊοξ 
ἴῃ ἴῃη6 ᾿Ἰπποζσθηςδ οὗ ϑίορβεηῃ. 

8. »ιαάε ῥαυνοςα)] Οδὶ. ᾿. 13. ΤῊ 5 νγᾶβ 
ὑπάοῦ [Π6 ϑδποίϊοη οὐ δι ποῦΥ, ΧΧΥΪ. 10. 
ΤΠε ννογὰ υϑεὰ 5 πχοβῖ ἀρργορτγιδίεϊυ Δρρὶ]!» 
Ἑ80]6 ἴο ἴῃ6 τάνᾶρεβ οἵ νυ] Ὀθαϑίβ. 
απ ἐποιμέμι Τὸ {Πϊ5 ἀρρτανδίίοη, σι οὰ, 

τηάογ Οτθηίδὶ ἐρεϊηρς πὰ ἰϑᾶξθ, ννἂ5 ἃ πιοβῖ 
απ ρῃδίϊς ὑτοοῦ οἵ ἢ!5 νἱοίδῃςς δῃμὰ ὉΠ ΊΈστοσβ, 
ΓΕίΘΓΘΏςΕ 15 πηδθδ, ΙΧ, 2, ΧΧΙ]. 4. Ορ. δὶ5 ςοῦ- 
[655 0Ώ5, ΧΧΥΪ. 9--ἼΣ: 1 ΤΊ. ἴ. 13. 

0 ῥγμο"] Νοῖ ἃ ἕδνν οὗ ἴδεϑε νγετε ὑυΐϊ ἴο 
ἀοδίδ, χχὶ!, 4) Χχυΐ. το. 



ν. 4-9.] 

4 Ἰπεγείογε τΠῚῈῪ (Πδὲ ὑγογε 8ςδί- 
τεγεα δυγοδά νγβηξ Ἔνεῖγ Βεγε ργεδοῦ- 
ἵηρ; τῇς ννοτά. 

ς Το ΡΏΠΙΡ ννεπὲ ἀονγη ἴο τῆς 
οἰἵγ οἵ δαπιδγία, δηά ργεδοῃεα ΟΝ γίβὲ 
πηῖο [Π6πὶ. 

6 Απά τἢς ρεορὶε τ ἢ οἠς δοςογά 
νε Πεβα υπίο ἴδοβε (Πίηρβ ψνὨϊς ἢ 
ἈΠΠΡ βρᾶῖε, πεαγίηρ δηά βεείηρ τῆς 

ΓΑΪΓΔς68 ννἸςἢ ἢ αἰά. 
7 Εοτ τἀποίθδῃ βρι γῖδ9 οσγίπρ ἢ 

ΤΗΕ ΑΟΤ5. ΝΠ]. 
Ἰουἀ νοῖςς, ςᾶπης ουξ οὐὨ πιᾶῃγ [δαὶ 
ὙΕΓΘ Ροβ868864 τυΐἐῤ ἐδόηι: ἈΠ ΤΏΔΠΥ͂ 
τἌκθὴ ὑνἢ ραίβϑιεβ, δηὰ τῆδὲ ψνεζε 
δίς, ννεῦε μεαϊὶεά. 

8 Απά τδεῖὰ ννᾶβ στεαδῖ [ΟΥ̓ ἰῃ τῃδὲ 
εἶτγ. 

9 Βυῖζ τδεῖε ννᾶβ ἃ σεγίδίπ πΊδῃ, 
ςΔ]]εἀ δίπιοπ, ψνῃϊοἢ Βείογαοζίπια ἰῃ τῆς 
58 Π16 ΟἸΤΥ 864 βοίζοῖγ, Ὧπά δεν το ποά 
ἴῃς Ρδορίὶε οὗ δϑαπιαγία, ρινίηρ ουἕξ τῃδι 
Ἠ!Π156 1 νγᾶ8 βοπΊα ργεδῖ οῃα: 

4. «ὑεγε “οαἰονε] Ἀδὰ ὍθΘ6ῃ 5οδίίζετοά ; 
τείοστίηρ Ὀδοῖκ ἴο νοῦθΘ ᾧὲ.ἥ 

ξεν. «υδεγε] 1.ε. [ὨτουρΒουζ 8}} [υἀπα ἀπά 
Οὐδ ἴθο πὰ ϑαιηδλγία, ἴχ. 21: δπά θεγοπά {ποϑὸ 
᾿ἰηνῖθ, χ. 19. ὙῈ ἕδοϊβ ἵποῦὸ τοοοσγάρα, 
1ου ἢ ϑιιθϑοαυθηΐ ἴο ἴΠπΠ6 σοηνεσβίοη οὗ οσγ- 
Ὠ6]1}5 ἰπ [πΠ6 οτάογ οὗ (πθ πδγγδίίοη, δοίοπς ἴο 
[δε ρεγίοα ἱπιηγθαάϊδίεϊυ ἐοϊοννίηρ ἴῃς ἀϊδρεῖ- 
βίοῃ οὗ {πε ἀϊβοίρ!εβ. ΒΡ Ῥεᾶγβοῃ νγᾶ5 ργερασγεὰ 
ἴο Ὀόῖονο ἰδὲ Απατοηϊςιι5 ἂἀπὰ [ι1π|85, νη 0 
ψοτα ἰη Οἢγιδὲ Ὀείοτο 81 Ῥδιι)ὶ, οπι. χνὶ. 7, 
ΓΏΔΥ ᾶνο Ὀδεη σοηνογίοα ΌΥ 50πὶ6 οὗ ἔδ656 
βοδίζογοα ἰθδοῇοΓδ. 

2γεαοδίπς δὲ αὐογἢ] Ἐαΐδοῦ, οοσ γον πᾶ 
πο κ1δά 1641π48, 85 ἀρδίη ἰῇ ν. 12. Τ ΒοΙδ 
5. ηο οἤῃοίϊα! σπαγαςίοσ ᾿πιρ θα, ἃ5 πο 18 ἴῃ 
ΔΏΟΙΠΟΣ ννογὰ υδοά ἴῃ ἴῃ)6 (ΟἸ]οννηρ νοΓβο. 

ῬΗΠΙΡ ΤΕΑΟΗΕΒ ΙΝ ΘΑΜΑΚΙΑ. 

δ. ΡΡι)]Ὶ Νοῖ πε Αροϑβίϊθ, 45 γεργεϑοηϊοαὰ 
Υ Ῥοϊγοτγαῖοβ, ἰῃ ΕΘ 115 111. ΧΧΧΙ., ΧΧΧΙΧ.ς: 
ὈγΥ Τοεγυ Δ η, " ἀ6 Βαρί5πιο,᾽ 18, ἀπά “Αροϑῖ. 
Οοηϑι.᾽ Νν]. γχῖ δηά Ἰοῖξ υποογίδίη ὉῪ Αὐ- 
ξυκίίη, “Ὑ τας. νι. ἴῃ Ενδης. 5. [ομδπηῖβ,᾽ ογ 
(Π6 ργόβοποθ οὗ δὲ Ῥοίογ δηά δῖ [οῆη νου]ὰ 
ποῖ παν Ὀδθη γο]υϊγοά. ΤῊ Ϊ5 ννᾶ5 πο Πθδσοη, 
γί. ς, ἀρργοργδιεϊῃυ οἰγιϑὰ ἴπ6 Ενδηρο δῖ, χχὶ. 
8, ἃ5 δανίηρ Ὀδθη ἴπ6 ἢιβὶ ργθᾶσῃοῦ οὗ ἴῃδ 
Οοθρεὶ θεγοηά {πθ νυ 4115 οὗἨὁ [Θγιιϑαίθπη. Α5 
οπο οὗ ἴῃ ϑόνθη, ΡΠ Ρ ργο Δ ὈΪΥ ννᾶ5 'ῃ ϑρθοΐδὶ 
ληρεῖ ἔγοπι ἴδε ρεγβθουτίοη ἰμδὲ ἄγοϑὸ δδοιξ 
ϑίορῃρη; δηά 48 ἃ Ηε)]δηϊδὶ, δ ννᾶθ8 ΠΊΟΤΘ 
ΔΟσορίδδΪο ἴο ἴΠς ϑαπηυ λπ5 πάη ἃ Ὀογη [εν 
σου αν θη. ὙΠο ἀϊθρογβίοη ἰῃ ὙΘΥΞΘ Σ 
τηιῦϑῖ ἤᾶνο ἰοῖξ 1655 ἕογ {πὸ Ἰδδϑδσοῃβ ἴο ἀο ἰπ 
Τ]ογυβαῖοπι. [δ ἰ5 ποιίοοδῦϊς ἐμαὶ δὲ 1ἃ{υΚεἰς 
Οοϑρεὶ ἰοπὸ τεοογάβ [ῃ6 ἢθδ]ηρ οὗ ἃ ϑαπιαγιίδῃ 
Ἰεροσ δηά ἴδε ραγαδὶθ οὗ ἴπὸ Οὐσοά ϑδαπιδγίδῃ. 

ἐβε οἶ}] ἕξ, Α, Β πᾶνε ἔδμο ἁγίίοϊβ, [{ 5 ποῖ 
πη Ο, Ὁ; Ε, Η, ποῦ ἰῇ σμεεγϑβοβίοπι, Ηοπι. 
ΧΡΥΝΠΙ. 2. ΒΥ Εγαβπιιβ, ΒΡ Ῥϑάγβοῃ, Μ|ς ἢ Δ6]15, 
6 νεῖ, Βρ νογάβξννουίῃ, δπὰ Βρ 1} ῖ- 
ἔοοϊ, ϑαπιατία, δὲ πὲ {ἰπὶ6ὸ οδ θὰ δεῤαιέε, ἢᾺ5 
Ὀοδη υπάετϑιοοά. Οτοίϊυβ, ἔληρο, Βεηρεὶῖ, 
ΟἸΞῃδιϑεη, Νοιτίβ, Πεηΐοη, δηά. Ρ] απηρίγα 
ἰποϊίπο ἴο 5οπὶθ οἵδμοσ οἰ Υ̓ ἰῇ ἴπ6 ἀϊδίπςϊ οὗ 
ϑαπιλιία, ρούπαρα ϑύοθαγ, ἰοῦπ ἱν. ς, δῦοιξ 

.8ἰχ τη 68 ἔζοπὶ [6 οαριῖ2]ϊ., Οἡ ὈοΠ] οἵ ἴΠ6 

ἔοι ῦ νἱονν ἴξ μ45 Ὀδθη ἀγροά (παΐ ἴ[Π6 ΔΌθοηοα 
οὗ 1Π6 ἁγίϊο]θ 15 ποῖ ἀεοϊϑινο, ορ. 2 Ρεί. 11. 6; 
ἀπά τπδὲὶ δεδαιίε, ἴμ6 πᾶπιθ ρίνθη ΕΥ̓ Ηετγοά, 
ἁῆτογ ἐογτγίπρ ᾿ἴ, [ϑορῆιβ ΧΥ. Υἱ]. ς, “1. Ν᾽ 
1. 11. γ. οἡ {86 516 οὗ {πε τυ ϊηβ ἴο ν Βιοἢ Ηγτ- 
σδηυϑ τοἀμςρά [ἴ, ΧΙΙ͂. χ. 3, ἀϊὰ ποῖ συ ρογβοάθ 
[6 υὸ οὗ ϑαπιδγα, ΧΧ. νἱ. 2. ΤΠ6 ἀρρδάγδῃςθ 
οὗἩ [δ6 πᾶπὶῈ 45 {πμᾶΐ οἵ ἃ ἀϊϑψτοϊ ἴπ γεϑοβ 9, 
14, ὯδΔ5 ὕδρη πουρῆϊ νουγαῦϊο ἴο [Π6 νἱον 
[δῖ δεδαςίς ννὰδ ἰηϊοηάθα, Α ἴαγρὸ ροριι]α- 
τίοη 5 ἱπιρ] δὰ ἴῃ συ. 7. 

Θ. σαυνε ῥεεὰ] ὍΠΟ 54πι6 ννοτὰά 5 υϑϑά οὗ 
Ι,γάϊα, αἰϊεπάρα μπίο, χνὶ. 14: “ ἤδη δὲ δαά 
ιείάρά ἀφφεπὶ μπίο (50 προσέχειν ἀοίῃ ἱπιροτέ 
ἴῃ ἴῃς Αςῖδ; ποῖ οηἷγ προσέχειν νοῦν, ἴο γιεϊὰ 
αἰϊεπίοπ, δι προσέχειν πίστιν) ἴπὸ (Πϊηρ5 
ΒρΡόΚοϑὴ ὈΥ Ῥδυ!]."" Βδίτονν, ϑοπῆοῃ 1Ν. ὁ οἡ ἴῃ6 
Οτοοά." 

7. επείραη “ῥιγὶ 51 ἴῃ ἢϊ5 Οοβρεὶ 51 [6 
υϑοά δνιοηία τιοτὸ ἐγ 6 ΠΕΥ ἴΠδη [ἢ6 ΟἴΠΟΣ 
Ενδηρε ϑίθΌ [}η 1Π6 Αοἰβ ἴδδῖ ννοτγὰ ἀοδβ ποῖ 
οηςδ οοσυγ. Βεηρεὶ τοραγάθα [(ἢ15 ἃ5 5ῃοντηξ 
(πλῖ, δἴζογ τῆς ἀθδῖῃ οὗ (ῃσγιβῖ, ροβϑθββίοῃ ννᾶϑ 
ἰθ55 ροννογῆι τπὰῃ ῥργονϊουϑὶυ. [Δηγὸ δηὰ 
Πϑο οσ, ποῖ ἀϊδροθοά ἴο ἰδᾶὺ πιιςῇ ϑἴγοβϑ οὐ 
115, οὐϑογνθὰ τπδῖ, 'ἰπ {η15 Βοοκ, σα965 οὗ 
Ῥοβϑοβϑίοῃ ἃγὸ ΕἸΠΟΥ δηοηρ ἴῃς Πεδίμοη, χὶχ 
12. ΟΥ̓́ {π6 Ὀοτάοι- πὰ Ὀοῖννόθη ΠοΑΙΘΉ 51 
ἃπά [υἱἀΑίϑπι, 45 Πογθ, ἴη ϑαπιαγα. Ῥοβϑθϑϑίοῃ 
15 ΟἸΘΑΓΙῪ ἀπ! σι 5η6α ἔστοπι ὈΟΟΠῪ δβοοςοηβ, 
Ραῖϑυ, ἀπά Ἰαπιθηθ55. 

ΦἾΜΟΝ ΜΑσῦϑβ. 

9. ὅ»ποη] Α πδῖννο, δοσογάϊηρς ἴο [ υϑιη 
Μαγῖγσ, " Αρο]. 1. ,ό, οἵ Οἰἰζοπι, ἃ νΠ]αρο οὗ 
δαπηαγία. ἰγϑπφιι5, Ῥχοίδοο ἴο Βοος 11., δῖἴ- 
{γι δι ῖο5 [6 ογριπδίίοη οὗ 411] ἤθγθβὶθβ ἴο ἢ πὶ: 
δηὰ Ογτη! οἵ [6γιιβα θη, ὁ Οδίθς.ὗ ν!. 14, (4115 
πὶ [Π6 ἀονΊϑοσ οὗ ὌΥΟΓΎ ΠΟΙΟΘΥ. 

ὀεαυϊεῤρε4) Ἐλίδεῦ, διμασϑᾶ, οὐ Ὀ6Ψ11- 
ἄοσϑά. 80 ἀξϑίηῃ συ. 1ἱ. 

“οὔηδ σγοαὶ ὁπ} Α Φεῦ ἔοττῃ οὗ Ἔχργοβϑίοη 
ἴλη ἱπ νυν. 26.Ψ.ὀ Ασςσοογάϊης ἰο ἰτϑηϑυβ, 1. 
ΧΧΙΙΙ, τ, ϑι:πιοη οἰδιτηρὰ ἴο σοπιῦ!ηρ ἴῃ ἢἰπηϑοὶξ 
(ὴὨεὲ ΤΏγος Ῥοιβοηβ ἴῃ ἴῆς ὙΣηΙγΥ, αδἰϊεσίην 
(παῖ ἢς δρρελγεὰ ἴο πὸ [ονν8 85 ἴῃ6 ϑοη, ἴο 
ἴπΠ6 ϑαπιδγιδηῃβ 45 ἴπ6 δίῃου, πα ἀπλοηρ [86 
Οδηιε5 85 ἴῃς ΗΟΙΪΥ Ομοβί. 
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ΙΟ Το ψποηι ΠΟΥ 411 ρανε ἢεεά, 
ἴτοπι τῇς ἰεαϑδὲ το τῆ6 ργεδῖίαβῖ, 54 Υ-- 
ἱπρ, ΤῊΪ8 πᾶ 18 ἴῃ6 στεδῖ ροϑνεῖ οὗ 

1: Απά ἴο Πίπιὶ {παν Πδά τεραγὰ, 
δεοδιιβθε τῃδῖ οὗ ἰοηρ τἰπχε ῃς μδά δὲε- 
νυν Βεα τῆεηὶ νν ἢ ΒΟΓΟΕΓΙ68. 

12 Βιῖ νψθεη {μεν Ὀεϊϊενεά ΡΆΠΙΡ 
ΡΓΘΔΟἢΙηρ ἴῃς τῆϊηρβ σοποδγηϊηρ τῆς 
Κιηράοπι οὗ (σοά, ἀπά τῇῆε πᾶπιε οὗ 
Ϊεβθὺ5 ΟἸτῖβο, {πὲ ννεγα δαρτίΖεα, 

 θοῖὴ πιεη ἂπά τνοπιεῃ. 

10. ἐῤεγ αἱ Ἱ] Ὑουηξ πὰ οἱά, μι ἢ δηὰ Ἰονν, 
οἀμποείο 4η4 ππεοαυςδίιοά. 

. ἐξε ξγεαΐ ῥοαυεν ο77 Οοα4] . Τε βοαυεν οΥ᾽ Οοά;, 
᾿ᾳυρίερ ἐς εαἰϊρά σγεαί, δοςοταϊηρ ἴο Ν55. ξ0]- 
Ἰοννοά ἴῃ γϑσθηΐ οτιξῖςαὶ οἀϊπίοηθ. ὙΠ15 ννᾶβ 
διυῖ 4 ἔαϊπί θςῆο οὗ ννπδῖ ϑίπιοῃ αι οὗ Πιπιϑοϊ , 
85 τορογίο δΥ [Ὀγοπιὲ, οἡ Νίδι. χχίν., "ἕξο 
δυπιὶ δόπηο ἢ)εὶ, Ερο ϑ8ι1πὶ ϑρθείοϑιιβ, ἔρο 
Ῥαγδοϊοίυβ, ἔρο Οἰηπιὶροίοπβ, ἔρο Θπληϊα 
1) 61." ΗὌθ νᾶ5 οδι θὰ ΌΥ ἢ]5 ἐοϊϊοννοσβ {πὸ 
Ῥονοσ οὗ σοά, Οπρεη, " ς. (εϊβυπι," ν. 

11. ῥαά γεψαγ4] ΤὍδα 5ᾶπι6 οζὰά 85 ,ισυε 
δεεά ἴῃ . 1ο. 

“ογεεγίο 6} ΤΌ Ε  ογῖοβ, θαϑθά οἡ ϑοπο Κηονν- 
Ἰοάρο οἵ ρῇγϑσιίοδὶ δείθπος ; σρ. χἱ. 6, 8. Τ6 
οὐγέβ νγουρῃξ ὈΥ ῬΠΠΙΡ ἱπιργοβϑοὰ δίιηοη 
αυϊῖα 45 ἀξορὶγ 45 δηγι πίη ἀἄοης ὃγ δίπιοη μδά 
Ἰπιργοοβοὰ [πὸ ρορυΐαςο. νν οΠογαῆῖ, αὔϑο- 
Ἰυΐοὶγ ἐοτθιάάθη ΌὈΥ ἰῃ6 [Θνν ϑἢ [ψἀνν, Εχοά. 
ΧΧΙΪ. 18; [,ον. ΧΧ. 27, 15 ἀιοηρ ἴΠ6 ννογκϑ οὗ 
ἴη6 ἤεβῃ, (]. ν. 2ο. 

12. «ὑεγε δωῤῥϊχε] ὙΠὲ ἴεπϑε ἱπΊρ]|165 
ΤΩΔΗΥ͂, ΟἹ 5:1 551 ν 6 ΟσΟΔΒΙΟἢ5 ; ποῖ 8} δἴ οῃςθ, 

»δη πα αυογιοη] ὙΠ15 ἀο065 ποί ἱηνα!ἀδῖα 
[πέληϊ Βαριϊσηι. Αἀυ]5 γεοεϊνεὰ Βαρίίϑπι δζεγ 
Ρτοξεββθίοῃ οὗ 141. Ααἀπιδοἀ πο ἴ[Π6 Ο(ἢτγι9- 
(άπ σονοηδηΐ, ΠΟΥ Ὀγουρής {πεὶγ ΟἸβρυην 
ψν ἢ τΠεπὶ; {πὸ ργοιηῖβο, Οδη. χνὶϊ. 7, ννᾶ5 ποῖ 
τοβι τοῖο το 1πη6 ΟἸἹα ιϑροηβαίίοη ; ἴδε 0]655- 
ἴῃς οἵ Βαρξϊ5πιὶ ννᾶ5 ποῖ πδιγοννεὰ οὗ Ἰοννεγοά 
πῃ σοπηράγϑοη ὑν 8 [Πδξ οὗ εἰτομπιοίϑίοη. 

18. δείϊευεα] ἘΠ 5ἰποθγεὶν δῖ 186 {ἰπ|6, ἢ 5 
[λϊτῃ, ποῖ δβοςϊηρ δὲ5 μεατὶ δηὰ "ἴδ, ννὰ5 νΟΓῪ 
Βῃογ!νοά, ΜαΙκ ἵν. χό, 17. {0κ6 νἱ!. 12. 
ΟΡ. υ. 18. ΗἰΞκ εσεοπείπυϊηρ νυν ῬΏΠΠΡ ννᾶ5 
[Π6 τεϑυϊε οὐ συτγίοσγ πηρὶ θὰ νυ πόρε οὗ 
ΟὈἰδιπίηρ, 5ι πη ]ᾶσ ρόννοῖβ. Ηδ τπλδὺ ἢᾶνα τὰ- 
οοινρά {ῃ6 ουξννατὰ 5'ψὴ νιΐζπουῖ {πε ἱηνναγά 
βρί γιϊτι] σᾶς. ὨΔ1ΠΥ τοηον 4] (πγουφδοιυξ Π1ξ8 
58 ΠΕσΟΘΘΑΓΥ, 85 ννῈ}} ἃ5 τοζεπογαίίοη, ΤΊξυ5 1]. 
5: Ἐρῇ. ἵν. 22; 85 ΜῈ ἅγὸ γεπιϊῃάθὰ Ὁγ [ἢς 
Οο]]εςξ ἔοσ (ἢ τ βίπηαϑ ὈδγΥ. 
απ «υοπάεγε ΤῊΪ5 νδγδίίοη ἴῃ [ὴ6 τθη- 

ἀοηηρ οὗ ἴΠε 5βᾶπὶθ ννοσζά 85 ἴῃ ν᾿. 9.) 5 ΕΥῪ ὑυἢ- 
ὮΔΡΡΥ. δπιοῦ νγᾶ8 ΠΟῪ ἢἰπη56 1 δπιδζοαά ΟΥ 
Ὀενν Πἀογοά , Π6 ννᾶ5 υπάεγ Δη ἸΏ βιΘηςΕ 5ἴΓΟΠΡῈΣ 
ἴλη τμδῖ ψ ἢϊς ἢ δὲ Πδά ὄνοσ Ὄχογοῖϑθα ΟΥΕΥ 
οἴδιοιβ. 

ΤΗΕ Α(ΟΤϑ5. ΝΠΠΙ ἰν. το---ἰς..- 

12 ἼΒεη ϑίπιοη Ἀἰπιβεὶ δθεϊενεά 
αἶδο: δπὰ ννῆεη ἢε νγὰᾶβ δαριΖεά, δε 
σοπτπαεα ἢ ΡΏΠΙΡ, ἀπ ννοπάετγεα,, 
θα] άἀϊηρ (Π6 πλῖγᾶς εβ Δηὰ ῖρῃβ νγ] ἢ 
ὕνεγε ἀοπα. 

14 Νον ψβεη τε δροβῖΐεβ νης ἢ 
σνεγε δῖ [εγυβαΐεπὶ μεαγά τῆδι δαπιαγιδ 
Βλά τεςεϊνεά {πε ννογά οὐ (ὐσοά, {ποῪ 
βδεηῖ ὑπο τΒεπὶ Ρεῖεγ δπὰ Ϊοδη: 

ϊΙς Ὗῆο, νβδη {πεν ψεγε σοπλα 
ἄοννῃ, ργαγεά ἔοσ τῆθπι, τῆδῖ τῇΕ Υ͂ 
ταῖσῃς τεσεῖνε [πε Ηοἷγ Βοβι: 

ἐδὲ »ηγαςείς, απαὶ “ἷσἢ 89 εκἰεπδ διά 
ετοδὺ ψοπάοσ ψουἱὰ Ὀς ΠρΆΤΕΣ ἴο {πὲ Ὀεσξ 
βυρροτγίοα τοδάϊηξ. ͵ 

14. ιὁὲ αρονίΪε] (ΟοἸος ίνε! γ, 45 νυἱ. ; 411 
[δδὶ ννεσθ ἴῃ [εγιιβδίθτη. 

δωπαγία} ῬτοῦδΔΟΪΥ ἴῃ ἀϊσίτιςϊ, ποῖ ἴδε εἰΐγ. 
Ἴ15 ννᾶ5 ἴῃ ἔγϑίὶ ονογραϑβϑίηρ οἵ 86 1ἰπιϊῖ5 οὗ 
7] υἀαΐδπι, Δη ἐροςἢ ἴῃ [ἢδ Πισίογγ οὔθ ΟΒυγςοὶ. 

Ρείενγ αμά «0ῤη}]0' ὙΠ65βῈ ἔἴνο Αροϑβίϊεβ ετα 
ἔτθαυθηί δβϑοοϊαϊοα, 1}. τ; [ομπ χνῆ. τό, 
ΧΧ. 3,) ΧΧΙ. 7, 2ο. ἼΝο ΨΕΓ 56πῖ ἰορεϊδεγ, ἴῃ 
ςοπηρίίαπος νὰ Οὐγ [,οτα 5 ργαςίοε : ΜΒ 
ἴῃς Ἴ νεἰνο, Μαζκ νὶ. 7: δηὰ νν ἢ (δὲ ϑενθηῖγ, 
Κ6 χ. στ. 866 Ὀεΐονν, χὶ!. 2. ὙΤΒὸ σοῦ" 
{γαϑὲ ἴῇ ἌἙδαγδαςῖοσ τδάθ ἴπ6 σοτηδιπαίίοη, ἴῃ 
{815 οᾶ56, υϑσυ δάἀνδπίδρθοιιϑ : δὲ Ρεῖοσ δγάρηΐζ, 
Ὀοϊ]ά, ἀηὰ ζΖεαϊουϑ: δῖ [οη τ]ὰ, ρέπι!ο, ρετ- 
βιιδϑῖνο δὶ Ῥείεσ ννᾶϑ ϑϑπὶ 85 ννῈ2]}} 45. δῖ [οῆη 
Όγ 16 Αροκπίοϊις (ο]ερε ; ἢδ ᾿δὰ πο βιιργο- 
ΤΏΔΟΥ ; δηὰ ἔπογο ννᾶ5 Ῥδοι δῦ ἤἴπθϑϑ ἱπ ἢ15 
Ὀεδῖηρ Θπιρογοὰ 1ἢῃ [Π|5 ἱπιοιτηθάϊδίε βἴδρο, 
ΡΓΕΝΙΟΟ5ΙΥ ἴο [Π6 δἀπιίϑϑδίοη οὗ Οεηΐ 65, Μίαϊξ. 
ΧΥ!. 19. ὙΠῸ Ἰοδίουϑυ Ὀεΐννεοη ἴπὸ [ἐὺν5 ἀπά 
1ῃ6 ϑαπλδγι3η5 πη ΐ νν6}} 6 τῃουρδς ἴο οΔ]} 
ἴὺγ δχρῦεθβ δδησίΐοη ἴο ΡΠ] 5 ργοςεοάϊηρϑ 
Ὀεὶηρ ρίνθη Όγ ἴδε Ποδάς οἵ [ῃ6 σμυγςοῇῃ. 

ΎΤΠ5, ἢ (6 ὀχοορέοη οὗ ΧΙ. 2, 5 (86 
ἰδλῖεϑὶ ποίϊοε οὗ 81 [ὁ}π ἴπ {Π|5 βοοκ. Βυῖ Μὰ 
Κηονν ἔτοπιὶ ΟἿ]. 1]. ο ἰμαῖ ἢθ6 ννᾶβ ἴῃ 6γ- 
5416πὶ δἱ πὸ {πιὸ οἵ δῖ Ῥᾷι}᾽5 νἱϑὶῖ, χν. 2. 
ΡτοΟΌΔΟΙΥ Πα ἀἰά ποῖ υϊὶ Ῥαϊοβίϊπθ ψ Βη 186 
Ῥεγιοὰ οὗ 115 ἢϊδίογ᾽ΥΓ. ὙΠΟΓΟ 15 ἢ0 ουϊάθῃοθ 
ΟΥ̓ ἢ15 είηρ ἴῃ Αϑιὰ Μίποῦ ἀυτην ἴδο }{6- Ἐπὶ 
οὗ δὲ Ρεῖεσ δηὰ δῖ Ῥδι)]. 

16. εογις ἀραυ"} 80 υϑιδ!}γ 1η τοΐεγεηοθ ἴο 
ηυϊάπρ [ογυβαίθιη, [ὺκΚ6 11. ςα; [0 Πη ν!!. 8. 
νι δι γεζεῖνε δε Ηοΐγ Οσῥο] ἴπ ΗἰΞ οχίγα- 

ΟΥ̓ ΏΑΓΥ ᾿πἤιιθηςοβ, Χ. 44, χὶ. ας, ψ ῃιοἢ  ΕτῸ 
Υἱϑιῦϊο ἴο διίπιοπ, ν. 8. ὙΠ 65. ςοηνοῖῖς δά 
τοςοῖνεά 16 οΟγαϊΠΑΥΎ, βδηςτγιηνς Ἰηἤυληςς οὗ 
[πΠ6 Ηοὶγ Ομβοσῖ, ἴπ ἴῆε γεπιϑϑθίοη οὗ ϑἰηβ δὲ 
1θεῖγ Ὀαρισι. Τῆς Αροβι]εβ {πο πιβεῖνεβ τὸ- 
εεἰνοά Ἡΐπὶ ἴῃ ἀϊ βογοηξ τηθαάσυτεβ δἵ αἰεγεπὶ 
{ἰπ|ε5. Οοχήρᾶγε ἴῃς Ῥεηίεςοβίαϊ οβιισίοη νυ ἢ 
]όοδη χχ. 2, 232. Τὸ Ὀεβἴονγαὶι οὗ παϊγαςυ οι 
δι ννᾶ5 ποῖ αδἵ {πὸ ἀϊϑογεοῃ οὗ {πὸ Αροβίϊεβ - 
ΒΟΥ ρῥγαγεὰ ργονϊουϑὶγ. Απὰ ἴῃς σεβιΠοϊοη 
οἵ ἴδε σοηνεγδηςε οὗ 5ιι(ἢ εἰσ ἴο ἴῃς Αροβίϊες. 



Υ. τ6----22.] 

16 (Εογ 88 γεῖ ἢθ νγὰ8 [8]]}επ ὑροη 
ὨοπΕ οὗ τπ δηλ: ΟὨΪΥ ΠΟΥ ψνεγα Ὀδρ- 
Ζεὰ ἰπῃ {πε πᾶπὶε οἵ ἴῃς [νοτγὰ 6815.) 

17 ΤΠαη ἰδιὰ πεν ἐῤεῖγ Πλη48 οἡ 
τΠδπ), Δπὰ {ΠῸῪ τερεϊνεα τῆ6 ἪοΪγΥ 
ΟΒορι. 

18 Απά ψβεη διιηοη 8ᾷνν {πδῖ 
τὨγουρἢ ἰανίπρ οα οὗ ἴῃς δροβί 68᾽ 
Παηάβ8 τὴς οὶν (ὐβοβῖ ννὰβ ρίνεῃ, ἢς 
οἤεγεά τἢεπὶ ΠΊΟΠΘΟΥ, 

19 ϑαγίπρ, (σῖνε πη6 αἶβο (15 ρον - 

5 ἃ ΥΘΓΥ͂ 5ἴ γος Ρτγεβυπιρίίοη ἴῃ νοι οὔ ἴῃ 6 
νον {πδΐ τηϊγασυΐοιβ ροννογβ σεαϑοὰ νυ} (Π6 
ξοπογδίίοη ἀπηοηρϑί νυ ῃοπὶ ἔπογὸ συιγνί νά 9ΟΠῚΘ 
ου Ψῇοπὶ 86 Αροϑίϊεβ μδά ἰφἰά τῃμοῖσγ βδηάϑβ. 

16. ὠῤοη ποηδ 97 ἐῤερ1] Ἡδστο, 45 ἰ1. 48, 
[ἢ τεσερίίοη οὗ [6 Ηοὶγ Ομοβῖ ἔο]οννοά Βαρ- 
115Π1Ὶ : ἰἴῃ Χ. 44, 47, ἴξ ργεοθάθα [ῃδῖ ϑδογαπιθηΐ. 
ΤὨς ἀεθορηΐ οὗ ἴῃ6 Ηοὶγ Ομοβῖ, τεβεοσνθά ἰῃ 
[15 σᾶϑε [111 (86 ΑῬοβίϊθβ. ννόσγθὸ οἡ ἴπε βροῖ, 
νν)85 {ἰπηρὰ δοςογάϊης ἴο ἴΠπ6 ρ]θάϑιιγε οὗ Ηϊπ 
ὙΠΟ αἰν! οῖἢ ἴο ΘΥΘΓῪ ἀρδ ἃ5 νγ}Ὲ}} ἃ5 ἴο ἜυθΓΥ 
ΤΛΔΠ ΘΟΥΘΓΔΙΪΥ 45 Ης ν]]}. 

ἐπ ἐῤε παριὴ [ΘΓ] Υ, πὸ ΓΒ9 π81ι9. 
866 ποῖδ οἡ ἰἷ. 418. 

17. ἰαίά ἐῤεν ἐδεὶν δαμά ὁπ ἐδερ] "“ Ενθη 
ἴη [Π6 ΑΡοϑβι!εβ᾽ {ἰπ|ιὸ5 Ὁοηβιτηδίίοη ννᾶ5 ἤθοθσ5- 
ΒΑΓΥ 85 ΜΜ6]1] 45 Βαρίϊ5π), ἴπδξ Ῥεύβοῃβ πιρῃξ 
Ὀδοοπλα σοπλρίεῖα πιοπιθοῖβ οὗ {πὸ ΟΠ τοῆ δηὰ 
Ραγίακοιβ οὗ ἴῃ ρσάςε οὗ σῃγισι. Απὰ τἢδὶ 
δτδοθ νγ5 Ἴσοηξεγγοὰ ΌὈΥ Ῥϑοῦ ασ ἢδηάϑ ; ἔοῦ 
του ρὴ ΡΉΠΙΡ δὰ ἴῃ6 ρονγοσ οὗ πιίγαςϊθϑ, γεῖ 
6 οσουἱά ποῖ ἀο παι ΒΟ Ὀοϊοηρεὰ ἴο ἃ 
ΒΙσῆοτ ογάθσγ, 80 ρμτοδῖ ἃ σοραγὰ μαδά [ἢ6 
ϑριτῖς οὗ σοά ἴο οτάοσς δηά ἀἰβοῖ ρ]ηθ." ΒΡ 
νη βου, ϑδογᾷ Ῥγιναῖα,᾽ "ϑυηάαγ Μεαϊδιϊοη,᾽ 
ς ΕρΙϑοορδογ. 

[πηροϑιἐϊοη οὗ μαηάϑβ εἰρπιβοά ἴῃ6 σοηνογ- 
δῆςο οὗ {86 ὈΪοσϑίηρ. Βοίῃ {ῃε656 νογῦϑβ, ἰαἱά 
ἐδεῖγ ῥαπάς, δῃὰ γεοοίυεαι͵ ἀγὸ ἴῃ [6 ἱπιροτέεςϊ 
ἴδηϑ6, νυ ΙΓ ἢ 1ΠῚρ0}165 ἴῃς τεροϊίοη οὗ ἴμ6 δεῖ 
δηὰ οὗ ἴδε τεσερίίοη οὗ ἴπΠ6 Ηοὶγ ΟΠδοβέ ἴῃ 4]]} 
16 δονεγαὶ Ἵσᾶϑθϑ ; ὙΒΟΓΘΑ5 φγαγεά, ἴῃ Ὁ. 1ς, 
θείης ἴῃ ἴδ δογῖβῖ, ἱπάϊςαϊοβ ἃ 5ἰηρὶο ἂςῖ, ΤῊϊ5 
Ἰλγίηρ οὐ οὗ μαπάϑ, ἰορείπογ ψ ἢ ΗδθΌ. νἱ. 2, 
οΡ. Α-εῖβ χίχ. 6, μ45 θθθη ςοπϑιἀογοὰ 458 δυῖῃο- 
τιζίης (οπῇττηδίίοη ; “4 βοϊθιηῃ, δηςϊοηξ, ἀπά 
ἰδιιάαθ᾽]ς συδίοπι 'π {π6 ΟΠυτγοῖ οὗ σοά, ςοη- 
κἰηυοα ἔτοπὶ ἴῃς ΑΡροϑβί 65᾽ εἰπηεβ.᾽) Ἅδηοῃ υΧ. 
866 Ηοοκεγ, ν. 66; ἀγρτγίδη, Ερίϑξ. 23, 74, 
611. [πὶ τπ6 δΝνεβίοσῃ Ομυγοῖ [ἃ ἢδ5, Ἔχοορῖ 
ἴῃ ὙΘΓΥ ΟΧΙΓΔΟΓΑΪ ΠΑΓΥ οᾶ568, ὈΘΘΏ γοϑονοά ὃχ- 
ο] δίνουν ἔοτ Βίβθορβ. 85:6, ἀραδίη, οὐγ βἰχἝ θῖῃ 
Οδποη. Ορ. Αυρικῆη, “ἀὸ Ὑπηίϊδϊς,᾽ χν. 
46. Το Κδϑοίοσῃ δυτοῦ δἰΐοννβ 115 δά πὶ} 8- 
(γδϊίϊοη ἴο Ῥγεβογίογβ, Ὀὰξ ψἱἢ οἱ] οοπθοθογαῖοά 
Ὁγ ἃ Βίβῃορ. 

18. 5;»ι0;}} βρόοκθῃ οὗ 848 ἃ ὑγϑπίδηδεσγ, ἀϊὰ 
Ὡοῖ τϑοοῖνα {πΠ6 ΗΟΙΪΥ Ομοςῖ. [ἢ πε μδά θθεη 
πη άον Ηἰ5 ἰηῆυξηοςε μα σου ποὶ ᾶνε πιδέθ 

ΤΗΕ Α(ΟΥ5. Ν1ΠΠΙ.- 

εὐ, τῆδὲ οἡ ΨΒοπίβοαονεῦ 1 ΑΚ ἢδηάϑ8, 
ἢε πιᾶὺ τεοεῖνε της Ηοὶγ (μΒοβῖ. 

20 Βυϊ Ρεῖογ β4ἱά υπῖο ἢϊπι, ΤῊΥ 
ΤΟΥ Ρογβἢ ψιτἢ [Π66, θεσδιιβε τῆοιι 
μαϑὲ τῃουρῃς τπᾶῖ τὰς ροἱῆ οὗ αυά 
ΤΑΔΥ ὃ6 ρυτομαβεα νγ]ἢ ΠΊΟΠΘΥ. 

21: που Παϑῖ πειτπεσ ρᾶγί ποὺ ἰοῖ 
ἱπ 1Π15 πηδῖζογ : ἔογ ΤΥ ἢεαγῖ 18 ποῖ 
τῖρῃς ἰη τπε βἰρῆς οἔ (σά. 

22 ἘἈερεπς τπογείοσαε οὐ τἢ}}8 τῆν 
νυ ]ςκεάπα85, δηὰ ΡγὰΥ (σοά, [ξ ρεγπδρϑ8 

[86 οὔενγ οὗ τποῦου. ΗἨΐ ννᾶ8 σοην!ηςοὰ ν᾽] ἢ - 
ουξ δοίης σοηνεγῖοά, ᾿Εβαπτίσθη, ἀλλ᾽ οὐκ 
ἐφωτίσθη, Ογτὶ] οὗἨἉ ΪΘγιιδαίοπι, " Ῥγοσδίθοοβίβ,᾽ 
2. ὙΠΟΙΟ ΠΊΔΥ πᾶν Ὀδθθη πῇ ἸΣΠΟΓΆΠΟΘ. 
ΘΙΠΊΟΠ νν85 ΠΊΟΓΟ ἰΘΠΙΘΏΓΥ ἔγεαῖοα [ΠΔη Α ΠΔη115, 
ὙΠΟΘΘ 51ὴ ννᾶβ5 σοζηπη δα ἀραίηϑὶ ἔι 16 γ ἂδπὰ 
Οἰθαγοσ Ρῆῖς, Ηδὀδ ννδ5 ἰηνιϊοὰ ἴο τοροηΐ ; δι, 
ἃ5 ἔα 8δἃ5 ἰ5 πον, πε ποόύοῦ ΓΠομρ] ἰοά. 
ἐς ΒΤμσῖτα ἤδνιῖ,᾽) Τογ ]4η, “6 Απιπηα," 24. 
ΤΟ βῆ οὗ ἀϊδοογηὶπς οὗ βρίϊβθ ννὰ5 ποῖ 4]- 
ὙγΑΥ5 ἰπ Θχογοῖϑο, ΟΥἨ διπῖοῃ νου ὰ ἤν Ὀδθη 
το]οςϊοά, 

«υα. σίυεη) τἨ8δθ ὉὈσὶπβ κίνθιη. ἴπ ἰδ, 
ἐς ΘΙΠΊΟΩΥ ἰ5 ἴΠ6 σοττιρῖ ργοϑοηΐδίοη οὗ ΔΗΥ͂ 
Οπθ ἴο δ8ηῃ δἜδςοἰοβίαϑοιςαὶ Ὀοποῆςο ἴοσ γι, 
ΓΛΟΠΘΥ, ΟΥ τουννασγὰ; δῃηἋ ννᾶβ 50 Ἵδ] θὰ ἔγοπὶ 
[Π6 τοβοι Ὁ ΙΆποο 1 [5 βαιὰ ἴο ὉΘΑΓ ἴο [Π6 5'η οὗ 
διῆοη Μαρυβϑ; [πουρῇ [δ6 ρυγοβδοηρ οὗ 
ΗοΙγ Οτάογβ ϑθεσῃβ ἴο ἀρργοδοΐ Πϑᾶγογ ἴο δ15 
οἤρηςθ." 

Ουγ ἐογιοῖ Οδηοη ρον θα Δη οδἵῃ ἃ- 
Βαϊηϑὶ 1ἴ, ἴο Ὀ6 ἴδιο δὲ ἰηϑιιτυτοη ἰηΐο ἃ 
Ὀδηεῆςθο. 

190. γεζείυφ ἐδε Ηοὶγ Οϑο] Α5 ϑιπιοη 
υπαοιοίοοα, πᾶν ῥαῦυς ἐδὲ ῥοιυεν ὁ «υονζὶης 
»εϊγαείςε. Ἧς ἀϊὰ ποῖ 45Κ ἔογ ἴΠ6 βαπειἔγιηρ 
ἰηβυρσηςθ. 

20. 172) »ιοπῶῦ ῥέγ1 6] Ατ ἐχργεββίοῃ οὗ 
Ποῖτοῦ δηά ἱπάϊρπδίοη ΠΙΡΏΪΥ οδαγάςίογίϑτὶς οὗ 
δι Ῥείογ ; υπάογβοιοοά ΌΥ ἴῃς ΕΔΙΠΟΓΞ ΚΘΏΘΓΑΙΥ 
85 σοηνουίηρ ἃ ργοάϊςεζίοπ, ηοξ Δ ἱπηργοοδίιοη. 
ϑίπιοη νγὰβ υὐδοά ἴο τορθηΐδποα δηὰ ργδυύου, 
υ. 22. 

»3Ω7 δὲ ῥμεγεῤῥαν. Ἐλίῃοῦ, Ὀθοδπ δ ὑποῦ 
Ὁπουκπῖοαεὶ [0 δοαιῖσο ὉΥ πι9858 Οὗ 
ΣΔΟΣΘΥ͂. 

4]. μπμείἐδεῦ ῥαγὶ ποῦ ἰοἢ ΑΡρρδγεπίῖν ἃ 
Ρτονογθῖαὶ ρῆγαθο, θα, Χ. 9; 2 5. ΧΧ. 1. 

ἐδὶς γνιαΐ γ] αΐδποῦ, 1π ὃὉ815 ᾿Ῥοδομῖπᾷ 
οὔουχα: λόγῳ, ποῖ ῥήματι; ϑυγ. ἐπ ἐδὲς γαἱϑ. 

τα μά Οοαἀ] Ῥγαν 89 Τιοχά πικυκῖ Ὀδ6 
τοζαγάθα 45 ἴπ6 ἴσιιθ σοδάϊηρ. 
ὑ ρεγβαρ] Βεῖίϊογ, 1π ΟΣάΘΣ διδῖ, 85 

ἀραῖη, ΧΥΪ!. 27, ἀπὰ Μαῖκ χὶ. 13. ἸΕΑΟΥΝ, 8 
τοϊδίποά, ἢῸ τποῦὸ ἰ5 ἱπῃρὶ] θὰ ἴπδη στεδὶ ἀἰϊ( - 
συγ δὰ ὑπ] κοι ποοά οὗ τεροηΐδηοο, δου 50 
ΑΝ τὸ Δ ΔρΡΡΓΟΔΟΔ ἴο ἴδε 5ϊη δζδίηϑβι ἴῃς ΗΟΪΥ 

οϑδῖ. 
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τῆς τπουρῆϊ οὗἩ τπίπε Πεδγῖ τΔῪ δὲ 
ἰοτρίνεη τῆ 66, 

23 Εογ] ρετγοεῖνε τῆδλῖ που ἂγῖ ἰη 
τῆς ρ4}] οἔἉ διτεγη 55, ἀπά ἐπὶ τῆς Ὀοπά 
οὗ ᾿πφυϊγ. 

24 Ἴδεη δπβνεγεά δίπιοη, δηά 
δά, ΡΓΔΥ γε ἴο ἔπε [Ι,ογὰ ογ πιε. 
τῆλε ποπε οὗ ἴπ68εὲ τιϊηρβ νῃ] ἢ γα 
ἢλνε βροκεῃ σοπηα ΠΡΟΠ ΠΊΕ. 

2ς Απά τευ, ἤεπ τΠεγ Πδά ταβί- 
βεὰ δπά ργεδομβεά τπὰὲ ννογά οἵ τῇε 

438. γα ϑυρξεβίοὰ ὉγΥ Πεουῖ. χχίχ. 18, 
85 ἰδὲ δομα ΟἹ ἐπίφιμέν ννᾶ5 ὉΥ 1581. [ν1}1. 6. 

24. Ργαγ γε] ὙΠ ρσγοποιη ἰ5 δι ρηδες ἴῃ 
(6 Οτίριπδὶ. ΓΒεσθ 15 Ὧο διπὶ οἵ Δῃγ ρυτ- 
Ροϑο οὗ ῥγαγιπρ ἴοσ πἰπιϑοὶ. Ηἰ5 {πουρῃῖ5 
ἀϊὰ ποῖ ἴυγη ἴο ξογξίνοποϑϑ ; (ἢ6 ΟἿΪΥ ἔδο!ης 
Ἔχργεβθοὰ ν'ᾶϑ ΔηΧΙΕΙΥ ἴο ΓΟ ΒΟΡ ΘΤΡΙΕ 
[{Ὧϊ5 ῥτγοίδδθίοη οὐ ἴδ μδὰ τλοτο ἴπδη 
ΒΌΡΕΓγἤςῖδὶ, δυὰς ἢ 4 {τ υπιρὴ οὗ ἴΠ6 Οὐ5ρεὶ 
σουϊὰ ἠοῖ πᾶν Ὀδεη υπηοιϊςεά. Απά [δ6 
εἰοιιά ὑπάργ ννῃϊοῆ διπΊοπ 15 ἰδ ΌῪ 1δὸ 1π- 
ϑρίγοὰ ἢΠιϑίογίδη ΠΊΔῪ ὃδ γοραγάθαά 45 δῆοσγάϊηρ 
αἵ ἰοαϑὶ ἃ φγίογὶ Ῥγο δ ΠΥ ἴο {Π6 δοσουηίβ οὗ 
(Π6 οἴτοσῦ δηά ἱπη|ρυγΥ ὑτγουρῃΐς ἱπῖο [86 
Οδυγοἢ τγοι ἢ ἢΠ15 ᾿ηϑΕ ΓΙ Δ} 1{γ. 
γε ῥατσε «“ροζεμ] δῖ [οδη᾽ 5 οοπουστθησα πηυϑὲ 

ἤᾶνὸ Ὀδεη ΟἸΘΑΠΥ͂ 5δθοννῃ Ὀογοπά πιιδῖδκε οὗ 
4ιοβίίοῃ. 

ΤὮ15181ΠῸὸ]δίϑβξ ποίϊςο οὔ ϑίπηοη Μδριβ ἰη [ῃ6 
Νεν Τοβίαπιοηῖ. [}Ὦἢ ἴδε ϑοαυοὶ οἵ 5 ἢἰϑίογγ, 
Ὰ]] οὗ πιᾶγνεῖβ, 45 χίνθη, ἰῇ πιοῦδ Οὐ 655 οὗ 
ἀεῖδ:}, Ὁγ ἰγεπαειιβ, 1. 22, ΟὙΤ] οἵ ογυβδ]επι, 
«(δίθοῃ. νὶ. ᾿ς, δῃά 1πῃ {πὸ " (]οπιθηίηθ ο- 
ΠορΡΠ ἸΟπ5,᾽ ἰξ 15 ΒΑΓΪΥ ροβϑι 16 ἴο ἀἰϑεγπηιπδῖθ 
ξαλεῖβ ἔτοχη 20]65. 

6. »ιαην υἱδαφε.] Απιοπρ ἔΠαπι, ρΟΘΘΌΪΥ, 
ἴῃ 1Πδὲ οἡ ΨΒΙοἢ οὐδ οὗ μεθα ἔννγο Αροβίϊθβ 
᾿δὰ Ὀδεη ἕδη ἴο ς8}} ἀόνγῃ ἤγε ἔγοπι ποᾶνθῃ, 
{λικὸ Ιχ. ς 4. 

ῬΗΙΠΙΡ ΑΝῸ ΤῊΕΞ Εὐνύση. 

26. ἐῤὲ αηπφεῆ δὰ ΑἸρεὶ, 85 σογτες Εἶν ξίνεη 
ἴῃ Ὀοΐἢ τοσεηβίοπβ οὗ νγο ἶθ. ΑΟΝ. ἄζτθεβ 
ἢ 1 δοτ. 

Οακα] (δ Ἰθὰ ΑΖΖδῆ, Ὠειΐ, 11. 22; 1 Κὶ. ἵν. 
44:1 ]ετ. χχν. λο. [ἰ Πδὰ ἴοννῃβ δπὰ υἹ]δρες 
αἰϊδοῃοὰ ἴο 1ξ, [οϑῇ. χν. 47. Οπο οὗ {πε πιοκί 
Δποθηΐ οἰτο5. ἴῃ ἴπ6 νοῦ] ά, σξεῃ. χ. σ9, ἰῇ ἃ 
ΒΔΠΑῪ ρ]αΐπ, οἡ ἴδ οεὐξε οἶ τῃὸ ἀοϑεγί, δρουῖ 
ἴῆγεθ πλῖ]ε5. ἔγοπι {Π6 564, ἴδ Κοὺ οὗ {πὸ δου ἢ 
οὗ Ῥαϊοβϑίϊηθ. Ὑγανοὶοῦβ ἴο δηά ἔτοπιὶ Εγγρῖ 
ΒΌΡΡΙοα {δοηηϑεῖνεβ ἢ σου ϑίοηθ ἴδπογθ. 
]οβϑῦυδ οουϊά ποῖ 5κιῦάυς [ἴ, [ο5}. χ. 4:. [ἴ 
ὙΔ5 δϑϑιρηῃηδὰ ἴο [υάδῇ, χν. 47, Ὀυϊ ἀνε δδὲ 
ὙΨΑΓΙΚΟ ἘΠ ῸΘ ννὰβ Ὁπδῦ]6 ἴο τείδίῃ ἸΟΏ. 
[τ δά ραϑϑοὰ νοῦ δαγὶὺ ἱπίο {πὸ μβαπάς οὗ {πὸ 
ῬΒΠ]ΠΙϑεπος, [ᾶρος χυΐ. Δὲ, ἀπά Ὀθοᾶπηθ ὁπ οὗ 
ΠΟΙ ἔνθ Τοῦ ο65,. 1 8. υἱ. 17. [ἴ οοκὲ 

ΤΗΕ ΑΚ(ὉΊΤ5. ΝΠ. [ν. 23---27. 

Ι,οτά, τεϊυγηθὰ ἴο εγιβαίεπι, δηά 
Ρτελομοά [ἢ ροβραὶ 'π πΔηΥ νἹ]]λρῈ8 
οὗ τε δαπ)δγιίδῃβ. 

ὯὯ6 Απάὰ τε δηρεὶ οὗ {δε [ἴ,ογά 
ϑραΐζα υπῖο ΡὮΠ]Πρ., βαγίπρ, Ατίβε, δηά 
Ρὸ ἴονναγά τῆ68 βοιτῇ ὑπο ἴπε ΥνΑΥ͂ 
παῖ σοεῖῃ ἀονγη ἴτοπι [εγυβάϊεπὶ υπῖο 
(σαζᾷ, νης ἢ ἰ5 ἀεϑβεσί. 

27 Απὰά Πε ἅγοβε δπηά ψεπῖί: δηΐ, 
ΒΕ ο]ά, ἃ πιᾶπ οὗ Ετῆιϊορίᾶ, Δπ δυπυς ἢ 
οὗ ργεᾶῖ διῖπογ ὑπάεγ (ὐδηπάδος 

ΑἸΟχδηάοσ ἴδε Οτεδὲ ἤἥνο τποης 5) ὥερο; δυϊ Πα 
αἰά ποῖ ἀεβῖσζου ἴδε ογ, οὐ νης πιεητίοη ᾿5 
γλδδ τοροδίθαϊυ ἴῃ [ἢ6 ἢ! ΞίΟΥΥ οὐ πὸ ννᾶσβ οἵ ἴπ6 
Μδςοδθθεοβ, 1. χὶ. 61, χὶ]. 43. Τδὸ ργοάδιςοῃς 
οἵ Ζερμδηιδῃ, ᾿ϊ. 4, δηὰ οὗ [6τεπηδὴ, χ νι! ς, 
μδὰ ποῖ ὕρΡ ἴο 1815 {πῆς Ὀδεη ΠΙ]Β]}οὰ, 85 186 Ὺ 
ΕΓ ὃγ {με [ενν ποῖ ἰοπρ Ὀείογε ἴδιο βίερεὲ οὗ 
]εππιβαίθπι, οβερμιβ, “[. ΝΝ.᾽ 11. χν!. τ. Αἴ 
16 ἀδῖο οὗ {πΠ15 ἡδιταῖϊνο (ὐΖδ νγᾶς ἤοι Πϑῃϊης, 
]Ὀϑορῃυ5, ΧΙ]. ΧΙ. 2, ΧΙΝ. γν. 3, ΧΝ. ΥἹ!. 9. 

«υὐδέεδ ἐς ἀξεγ) ῬὍΤὮὨΘ ἀωα ποῖ ἴδε ςἰγ. 
ΤΟ Απρεὶ ἴἢ5 ἀϊπίίηρυ! τῆς ϑουΐμεσα 
τουῖο δοσοβς ΗἩοῦὔῦτοη, ἔγοπι ἴπ6 ποτίπογη τοδὰ 
Ὁ50ΔΠ}}Ὺ ἴδκει, Ὁγ Ἀληθῆ, ᾿Ὠγουξῇ ἃ ρορυϊουβ 
σουπῖγ. ΤΠ ἔοιπμοσ, 45 διϊεσ ἴῸΣ σλγγίλροβ, 
δηὰ ραϑϑίηρ {Πγου ἢ ἃ νυ] δηὰ {π{|6 ἐγεηυδηϊοά 
ἀϊδιγιςῖ, ννὰ5 Ὀοίίοσ διυιϊοα ῸΓ ἰδθ δυηυς 5 
τοδάϊηρ οὗ ϑοεγίρίυτο, δηὰ ἔογ ἢϊ5 τεοείνιης 
Ἰηβίσυςοἢ ἀπά Βαρί5πὶ ἔγοπι δὲ ΡΒ. 

47. ὦ »ιαπ 97) Εἰῥιορία] ὍΠο ἢγβιίγυ 5 
δηά ἴΠ6 γεργοϑοηϊδίινε οὗ “"τδ6 υἱϊειπποβῖ ραγ5 
οὗ ἔπε φασί," 1. 8. Ηδ σδπιὸ ἔγοπι ἴδε Βισἢ 
Ἰλπὰ οοιὶ οὗ Ενγρῖ, οὗ ννῃις ἢ ἴΠ6 σλρὶϊ8] ννὰβ 
Μέοτγοορ, Ἄδα διεῦα, Οξῃ. χ. 7:  Κ. χ «; 
5604, [54]. χΧἹ. 3, δηὰ δαῦα, 5. ᾿ἰχχίϊ. το. 
ΕἸΒιορὶδ δπὰ ϑεῦδ ἄγε σουρ εοα ἴῃ [581]. χἹ. 2, 
χίν. 14. [ἃ Ουπἢϊίο, ἃ ἀδεοοπάδηϊ οὗ Ηδπι, 
Οσεη. χ. ό, 2, 6 νν»ᾶϑ τῆογο ἀδοι ἀθν 8ῃ δἰϊθη 
1η4η ἴδ6 ΟΘΠ. 165 ΡΈΠΟΓΑΙΥ, ΑΠπιοβ ἰχ. 7. Ηἰ5 
ςοηνογβϑίοη πλιϑὲ ἤᾶνο ορεηθὰ 86 ννγ ἴο 86 
ΓἸ ΠΙπιοηξ οὗ 5. Ἰχυ!. 321. 

απ ἐμπμ }} [6 1818 ἰ5 ἴο ὃ6 υπάοστοϊοοά 
ἸΠΈΟΓαΪγ δηὰ ῬἢΥϑιοδΙΥ, 45 πῸπὶ ὕσεῃ. χχχνὶὶ. 
46, ΧΧΧΙΧ. 1. ἌΡΡΘΑΓΒ ποῖ ἴο Ὀδ6 οὗ ΠΕΟαβϑΥ, 
1δοβο ννῆο Βοϊ]ὰ παῖ ἢ νγυᾶ5 ἃ ργοβεϊγίθ πιιυυϑὲ 
ςσοηϑβιάοσ ἐπαῖ τπ6 ῥσοδιδιοη, Ὠθυῖ. ΧΧΙΝ. ας 
δὰ θη σδηςο δὰ. δυο} τοϊαχδίίοη Πδ5 θεεῃ 
(δουσῆϊ ἴο δὲ Ἱπάϊοδίθα ὈΥ [58]. Ἰνί. ,1-- ς, δῃά 
[ετ. ΧΧΧυ. 7. 

Οαπάσοε)] ὍΠῸ πᾶπιε οὗ ἃ ἀγπαβίυ, ἃς Ρῃδ- 
ΓΔΟΐἢ οὗ οαγοσ, δπὰ Ριο εν οἱ ἴδο ἰδῖεσ 
Κἰπρβ οὗ ἔξγρι. δίγαρο, ΧΥΝΊ, πιεηῖίοπβ ἃ 
Οληάδοθ σοηίοηρογαυ ΜΠ}Ὸ Αὐξιυίυσ: ἀπὰ 
Ρ]ηγ, "Ν. Η.᾿ ν]. 19, ἀῃοῖδμετ ὑπάεν Ν ἐεβραϑίδη. 
Ἐυϑεδὶι5, 11. ἱ, το, ποι θη Ὁ ποῖσε ἐδ 
ἔδτη8]6 ϑονογεί συ ἃ5 βανίηρ ςοηϊηυεὰ πετεῦ- 
[ΔΤΥ ἴο ἢῖ5 οὐ {1Π|6. 

)ῶῶγ ἰο «υογ.δ!}}} (ρ. χχὶν. σσ; [οὔ χὶὶ. 20, 
ὙὮΏΟΓΕ 866 ἴῃ6 ῃοῖθ. Τδ15 [25 Ὀεεῃ ἱδουφὰξ 



ν. 28---26.] 

΄υδεη οἴ τῆς Ετῆϊορίδη8, νη. μά ἴῃς 
οἤλγρε οὗ 41] πε τγεᾶβιιγα, δπὰ δά 
οοπιε ἴο [εγιβαίεηι ἔογ ἴο ψνουβῃΐρ, 

28 8 τετυγηΐηρ, δπά 5ἰτεἰπρ ἴῃ 
ἢ18 σῃαγίοι γεδὰ Εϑαὶδβ ἴῃς ργορδεῖ. 

29 ΤΠπεη με ϑριγίς 544 ἀητὸ Ρἢ]- 
Ι1ρ, σο πεᾶγ, δηά Ἰοίῃ τῆγβε]ξ τὸ τἢ 15 
οΒδγίοῖ. 

ο Απὰ ΡΆΠΙΡ γαη ἐπ ἢεγ ἴο ῥέπει, 
Δηὰ Πελγὰ ἢϊπὶ γεδά {πὲ Ρτορδεῖ Ἐβαὶδϑ., 
δηὰ 844. [᾿πάετγβίδλπάθδε του νγῆδῖ 
[δου τεδάεβῦῦ 

21 Απά Βε 8414, Ηον οδη Ϊ, εἐχ- 
ςαρῖ β8οπὶὲ πιᾶπ βῃουϊά ρσυϊάς πηεὺ 
Απαὰ δε ἀεβίγεά ῬῃΠῈ}ρ τπδῖ 6 νου ά 
ΠΟπια ἘΡ Δηά 811 νυ τῇ Πίηι. 

22 ΤΠαῈ ρίδλος οὗ τῇῆε δ58ογίρίυγα 

ἀδοῖδινο ἴῃ ἔδνοιγ οὐ [8 θοίηρ ἃ Ῥγοβεϊ γίε. 
Βυΐ ΕὐΘΕΌ1 115, 11. 1, ΘρΡ6ΔΚ5 οὗ ΠΙπὶ 45 ἴῃς ἤγϑί 
σοηγνοσγί ἔγοπι ἀπιοὴρ ἴπ6 ἐπ }165 ; δηὰ 568]1- 
δεῖ ροϊηϊεά ουξ πιοτὸ 1ΠΔΠ οπς ᾿ἰηβίδηςσθ, ἴῃ 
]οϑερῆι5, οὗ (σοπέι!εϑ ποῖ οὔἱγ ρσγαγίηξ 'π ἴῃ 6 
σοιγῖβ οὗ ἴ[Π6 Τειαρίθ, Ὀυϊ δἷσθο οἤεγιηρ 5δογὶ- 
ἤςε58. (ἢγγϑοβίοπι γοραγάθα ᾿ἴ 85 ΟγΩΥ οὗ 
δάπιγαζίοη {παῖ {Π15 ΕἸΠΙορίδη πδὰ ζοπθ ὑρ ἴο 
ὙΟΓΘΏΙρ δὲ ἃ {ἰπ|6 ἀρατέ ἔγοπι ΔΠΥ οὗ {πὸ ργοδῖ 
ΒεβίιναῖὶβΌ Ουὐσγόσννοὶ!, 11. 321, ἰδουρξδῖς τπδῖ 6 
νν 5 τοίη Βοπὶε ποῖ ἰοηρ δίϊοσ. οὔθ οὗ 
ἴῃς Ἐραβίϑ, ργδϑι πῃ ρ ΟΙΥ Ῥεπίθοοσί. ΟἿΟΣ 
οδουϊδίοη5 μάν ροϊηϊεά ἴο {πὸ Εδαβὲ οὗ Τὰ- 
θοεγηδςο]65. 

48. γεαά Ἐ-αΐα.: 
Ῥτεςορῖ, θυ. νἱ. 7). 

ἴῃ τΠ6 8ρίγι οὗ [86 
ΙῸΠΊ ψ. 30 ἰΑΡΡΘΑΓ5 (παῖ 

δοὸ ννᾶ5 τοδάϊῃρ δοιὰ, ἴῃ δοσογάδηςε σ᾿ 
Ἐλλϑίεγη ὑϑᾶρο ὄνθὴ ἴῃ 50] τὺΔ6. ΤΠ αυοΐδ- 
[ἴοη ἔτοπι [54]. [μ|,.γ, 8, ἄστοὸβ ψ ΓΧΧ. 
του ρῃουΐ, δηά νγὙὸ ΠΊΔΥ 58{8]7 551 πὶ6 ἰῃδῖ 
ἢ νγᾶ5 τοδάϊηρ ἴπαἰ Νογβίοη, νυν ἢ ννᾶ5 Ὁ] 
αἰγουϊαῖοα ἴῃ Εξγρί. Τἢθ Ῥυορβμοῖβ νουϊά, 
ΟΠ ΠΊΔΗΥ δοςοιηΐδ, ἤᾶνα Ὀδθη τηοτγο Αἰἰγδοῦνθ 
ἴο ἢϊπιὶ (ῃδη [6 ἰδανν, ἀπά, δῦονθ 4}1 {ῃς γοβῖ, 
[Π6 Ἐνδηρειοδὶ Ῥγορμοῖ, ἰαγγο ρογίίοπβ οὗ 
Π0586 ΥΓΠῚΏ55 ἅΓ6 ΠΟΔΡΟΓ ἴο ἴδ6 Οοθρεῖ 
πλη δηγί πίη {πὶ νγὰ8 ἘΠ 15 γρᾶςῇ. 
ἌοΙθο 34 ὅῆονβ ἴα ποτ 15 ηἢο Τουπάλιίϊοηῃ ἔοῦ 
[Ὧθ6 ποίΐίΐοη (παῖ 6 πδά Ὀδθη ᾿δὰ ἰο ϑοϊθςξ (ἢ 15 
Ρογίίοπ ΟΥ̓ Δῃγ (δίηρ ΒΙΟἢ δος Πδᾷ πραγὰ Ἴσοη- 
οογηίης [6505 δὶ [θγι54]6η). 

409. ἐδε δρίγὶὶ Ἰβι6Ὶ ΑΒ ἴῃ χ. 10, ΧΥΪ. ό, 
71; ποῖεά ὈΥ ΟΥ̓ΠῚ οἵ Ϊειιιβαίεπι, “ (δίεςῃ, 
ΧΥΊ. 14, 85 Δη ἱποιἀδηΐα] ουϊάθηςο οἵ ἢ Ρογβοη- 
8} οὗ (6 ΗοΪγ Ομδοβῖ. 

80. ὕμάεν"ἐαπάρεί,, γεαάς 1} ἴῃ 186 ΟΥ- 
ΒῖηΔ] ἃ ραγοῃοπιδϑία, ποῖ μη} Κα [μδὲ ἴῃ 2 οτ, 
11, 2, ΠΊαΚο5 ἴξ δἱ ᾿σαϑὲὶ ὨΙΡὮΪΥ ργοῦδθ]ς {παῖ 
ῬΏΠΙΡ βροῖο στεεκ. Το αιιοεβίίοη ἰ5 580 νγογάθα 
ἃ5 ἴο ἱπΊΡ]Υ 1Πδὲ ἃ ποραῖῖνο Ἄπϑυγοῦ νν85 ὀχρδοῖ- 
ὦ, Οἰτγουτηϑίλησοβ δὰ ἠοῖ ὕδοη ἕανουγαῦϊε 

ΤΗΕ ΑΚ(ὉΤΥ95. ΝΠ]. 

νὨΙ ἢ ἢς τεδα νγλ8 {ι|ἰ5, 4 Ης νγδβ ἰεὰ “ ἴωὶ «3 
85 Ὁ 5Π6ερ ἴο ἴπε 5ἰδιρῆζεγ; δηά [ἷκε 
Δ ἰαπὶῦ ἀυπαῦ Ὀεΐογε Ὡς ΘΠ ΘΆΓΕΙ, 80 
ορεηεδά ἢδ ποῖ ἢ8 πιοιῖῇ : 

22 ἴῃ ἢἰ5 μυπμ]Πδίοη 8 Ἰυάρτηεπῖ 
ὑν28 [ἌΚΕΠ ΑΥΑΥ: δηὰ ψνῆο 52] ἀ6- 
οἷἶαγα ἢ8 ραπαγδίίοη ἡ ἔοσγ ἢἰβ8 [6 18 
ἴλίκεη ἕγοτῃ [πε δάγίῃ. 

424 Απά ἴδε δυπυςἢ ἀηϑινεγεά ΡἢΪ- 
ΠΡ, δπά 4, 1 ῥργὰὺ τες, οὗ ψβῃοηὶ 
ϑρϑάκείῃ τἢ6 ργορῇῃεῖ [ἢ 8) οἱὗὨ ΠΙπΊ56 1, 
ΟΥ̓ οὗ βοηγε οἴει πηδη 

35 ΤΠεη ΡΏΠΙΡ ορεπεά ἢἰ5 πιουτῇῃ, 
δΔηα θδρδη δὲ τῃ6 8Δπ16 βογίρτιγε, δηά 
Ρτγεδομεά υπἴο Πΐπι [εβιι8. 

46 Απὰά 85 ἴπεγ νψεπῖ οἡ ἐῤεὶγ ὙΨΑΥ͂, 
{ΠΥ σλπλα υηῖο ἃ σεγίδίη νγδῖεγ: δηά 

ἴο 186 σὨΔΠΊ  ο Δ! π᾿ 5 τεσοίνιηρς ἱπϑίχιςίοη δὲ 
]οτγυβδίθηι ; [Π6 ἔενν ΟΠ τ Ξ[Δῃ5 ΠἸηρεηρ ἴθογα 
τηδί 10 βϑοσγεῖ δἱ [Π15 {{π|6. 

81 Ἡρεωυ εαπ 1] Νοιῦν  ηείαπάϊηρ, [5 
ἀἰρπγ, ἢ ννᾶ5 πιοάοσί ἀπὰ ἄος!]θ θπουρῇ ἴο 
ἴδκο ἴῃ ζοοά ραγὶ {πε αιιοϑιοηϊπρ οἵ ἃ ρἰονοίδη 
δΙΓΔΏΡΕΙ. 

Μγπίοσίοβ δῖ σενθαδαϊοὰ ἴο {Π6 πιθεκ. ὙΠῸ 
Μογίδηϑβ᾽ ἰαπὰ ννὰβ Ὀδριπηϊηρ ἴο 5ίγοίςἢ οαυξ 
ΠΟΥ δηάβ υηΐο Οοὰ. 

82. {δε ρίαεε} [1 ὯΔ5 Ὀδρη κιιρροκίοα [δὶ 
[815 παν ρογῃδρθ Ὅ6 ὑυηάἀεοτγϑίοοα οὗ οπε οὗ ἴπ6 
ϑοςο!0η5 Ἰηἴο ννῃϊςἢ πὸ {ὲνν ἀπά ἴδε Ῥσορῃοίβ 
Ὑνοτο αἰνὰ ἴῸΣ ι.96 45 ἰ6β5οῇ5 ἰῇ ἴΠ6 5γη8- 
ξοξὺυδ 56γνῖςο. 

84. οΓ δί»μο ] 1ἴ Π85 Ὀδθη δϑκοὰ τυποῖ θεν 
1πΠ6 ΕἸΙορίδη Κηονν ἴδ ἰγδαϊίίοη οὗ 5414}}᾽5 
Ὀοΐπρ Ρυΐ ἴο ἀδαὶῃ ΌΥ Μαπδϑθθῃ. ““ (ὐοπηπλιηῖ8 
Τυάδοοχιπι, εἰ ροϑῖ ῃο5 Ῥαδίγυπι (ΓΙ βΕ Δ Πουιπὶ 
ἰγδάϊο..) ϑεβοεϊίροη, “ Ηογ. Ηδεῦγ. 1. 987. 

86. φσπά δὶ» πιομι 8} Α ρῆγαβδ ἔγθαι θη 
επηρίογοά ἔοτ ἱηίγοάυςϊηξ ἃ 5βιιδῆθοϊ οὐ ἀπιιδιιδὶ 
νοι ἢ δηὰ ἱπηροτγίδηςο, δηὰ ἴοσ βίνιης 5ρ6ς!α] 
ΒΟΪΟΙ ΠΥ ἴο ννδδῖ ἕο] οννθ, χ. 34; Μαζί. νυ. 2. 

2τγεαεβεά...“εσ..}] Το Οουρεῖ οὔϑεσι, Γιαϊδοτ. 
Ἐναησείπεά μπίο ῥὴ»π ὕεσι, ἘΠοΙηι5. ΟΡ. υ-. 4. 
81 ῬΏΠΙΡ ἴοοῖκ [54]. 1111. ἴοσ [ῃε Ὀα515 οὗὨ Πὶ5 ἰῃ- 
οἰσιςοη. ΟἸγςι ̓ς [πορδγηδιίίοῃ, {,Π{ 6, διιογ. 
ἰῃᾳ8, ἀπά ἔοδίἢ ννεγὸ {Ππ6 Ὁ] Β]πηοηΐ οὗ Ὠινίης 
ἀροϊαγαίιοπβ πιδάς ὉΥ ἰϑαϊδῆῇ. ὙΠ 
υοϊοά ἔτοπι ἴμδῖ Ῥτορῆεῖ σου]ὰ ποῖ Ὀὲ τ ΠΥ 
υπάοτοιοοά οὗ (δὸ ῥτορδείὶς ΟΗ᾿οΘ, οὐ οὗἁ δΔῃΥ͂ 
ἱπιρογβοπδίίοη οὔ πὸ ον βῆ ρϑορὶθ. [ἰ 18 
τοίογτοά ὌΧργεϑϑ ἴο οὐγ [ογὰ Η:πιϑοὶ ὈῪ δὲ 
Μαᾳῖίμονν, ν}}}. 17, δῃὰ ὉΥ δι Ῥεοίογ, σ Ῥεῖ. 1. 
23. 

860. «4 οὐγίαΐπ «υαἱεγ) ῬΙλορα ΌΥ ΕἸ ΞΘ Ό!1.8, 
ἃπά ὈΥ [εγοσπλθ, πο νυ ΐοβ [πΠ6 πᾶπὶεὲ δειῤ- 
“ΟΓῸΠ, ὈΜΘΏΓΥ πηὶϊο5 δουτῇ οὗ [ἐγυϑδίοεπι, δηὰ 
ἔννο πλ]ο8 οὶ Ηρθῦσοη. [{ (15 ἰγδαάϊπίοη 

411 



412 

(ἢς6 δυπιςῇ 5514. 566, δεγε 1: νγαῖεγ; 
ψγηΔῖ ἀοῖῃ Πϊπαάεγ πιὸ ἴο᾽ Ὀ6 Ὀλρ- 
πζεάν 

27 Απά ΡΆΠΠΠῈρ 5αἰά, Γ τῆου δεϊϊεν- 
εοῖ τ 4}} τπϊης ἢεατγῖ, τμοι πιδγεϑῖ. 
Απά δε δηβννεγεὰ δηά λἰά, 1 δεΐϊενε 
τας 6505 ΟΝ γιδῖ 15 τῆε δοη οὗ 
(σα. 

48 Απά πε ςοπιπιαπάεα τῆς σἤδτγῖοϊ 
ἴο βϊδπα 5111}: ἂπά {ΠῈῪ ψεηΐ ἄονγῃ 

15. νν]}] ἐουπάοά, ῬῊΠΠΡ ννᾶβ πόυεῦ ὙΘΓΥ ΠΟΩΓ 
(28. 

᾿ς ᾳυῤαΐ ἀοΐβ ῥίπαεγ}]Ἱ ῬΆΠΙΡ πιυβὲ ἤδνε βρόΐθῃ 
οὗ Βαρί5πὶ δηὰ 115 Πόσο βϑιΥ, ΠΡ. ΧΥΪ. 22; δηὰ 
(Π6 ἀϑκίηρ ἔογ [ἢ ννᾶ5 δαυιναϊεηΐ ἴο ἃ ργοίεβϑίοη 
οὗ δεςερίδηςε οὗ 411] ἴΠ6 ῥγοὶ ΠΠΑΓῪ ᾿ηβίσας- 
ζίοη. 

87. «αὐ αἱ ἐδίπε δεαγρ Μετγ ἀϊβετγεηΐϊ 
ὈΔΙΠΕΥ ἔἴτοπι πὶ ργοΐεσθοα ὈΥ ϑιπιοη Μᾶριι5, 
ὙΠ056. σᾶ86 τηϑῖ ἤᾶνθ Ὀδθθὴ ἰῃ δὲ ῬὮΠΠΡ᾿5 
1ποιρῃίϑ. 

ὙὝΠΙ5. νοῖβθο 5 γεὐοςϊθά Ὀγ ἴῃ δοϑὲ οὐ ες] 
ΔΌΠοΟγ 65 ἴῃ δοσογάδησθ νυ ἢ 115. Ομ βϑίοη ἴῃ 
δὲ, Α, Β, (, 6, Η, «πὰ ἴῃ ὅ5γγ., δηᾷ δη οχίγα- 
ογάϊπασυ ναγδίίοη οὗ γοδάϊηρ ἴῃ ραΐγιϑτξς 4ιιὸ- 
ἰλίοη5. [ἴ ἰ5 ἰπουξῆξ ἰο πᾶν ἐοιιηὰ [15 ννὰῦ 
ἰηῖο [6 ἰοχῖ ἔστοπιὶ {πὸ τιαῦρὶη, οἡ ννἢιςἢ ἰΐ 
ΤΩΔΥ δᾶνθ Ὀδδη ᾿πϑογίοα ἔγοπι ἃ (θο ηρ {παὶ ἰ 
ννα5᾽ ὀχρϑάιθηξ ἴο ἢᾶνθ ἃπ ὀχργοβα δἰαίθηθηΐ 
πηι βαρί(ϊ5πὶ νγὰ5. ποὶ δαπιηηϊϑίογοα {1} ἃ ργο- 
ἐοββϑίοη οὗ ἐδ ἢ πδὰ Ὀθθη τδάθ. Οἡ {πὸ Οἵ ΠΟΥ 
Πμαπά, ᾿γεηβειιβ, οἱάθσ, ὈῪ ἴννο σθηίυγίοβ, [ἤδη 
ΔΏΥ οχῖαπέ Μϑ., τοδά [6 νϑῦβθ, 111. χὶὶ, 8; 
85 αἶδο Ογρτγίδη, “ Τ ἐϑ. ΠΟ ἢ." 111. 42. Αὐριι5- 
ἔπ. 116 τε υβίηρ ἴο δα πηϊ ἃ 4ἃ5 Δη δγριυπιθηΐ 
ἴογ 5ῃπογίθηίπρ ἴ[Π6 ἔοστῃ οὗ ργοξεββϑίοῃ πηδὰρ δὲ 
Βαρίϊϑηι, ἀϊὰ ποῖ ιοβίϊοῃ 115 βοπι 6 η655, " ἀ6 
ΕἸἰάθ οἱ Οροπδυβ, ὃ 9. ΜΙΠΠ δπά (δίπιεῖ 
1πουρῃξ 1 πδὰ Ὀδεη ᾿πίεγροίδιοα μογὸ οἡ ἴΠ6 
δίγοη ἢ οὗ Κοπη. χ. 9. -Νὸ ρῥγοίδεϑίοη οὗ ἐδ ἢ 
15 τροογήάδα ἴῃ (Π6 οᾶϑο οὗ {πὸ 2οοο Ἴοηνογίβ 
ου ἴΠ6 ὨδῪ οἵ Ρεηΐεςσοσ. ὍΠδ Ἰδίϊοῦ αἱ Ρἢ}- 
ΠΡΡῚ τοςοινθά Βαρίϊσπι ἱπϑίδ Εν δῖοσ νοννηρ 
Ἀϊπι56 1 4 Ὀ6]ΙΘνθυ. 

1 δε ϊβευ)] ὙῊϊ5 νᾶ 8ῃ θοῆο οὗἩὨ {πὸ ϑιιπ|- 
᾿ ΤΊΔΙΎ ΟὗἉ [Π6 ᾿πβίγυσίοη βίνθη μἰπὶ Ὁγ ῬΏΠρ. 

80. εἐαμφδί ααὐ4}}] ΤΠ 58π|6 ννοσγὰ 45 ἴῃ 
4 ΟὐοΥ. ΧΙ. 2, 41:1 ὙΠ655. ἵν. 17. Ορ. τ Κ. 
ΧΙ. 12: 2 Κ. 1ἰ. τό; Εχοκ. "1. τ4: Μαγκ 
ἱ. 12ὦ. ὙΠῸ νοσκ οὗ σοῃνοίβίοη πανίηρ Ὀδθη 
ςοπιηρίείεἃ ὈΥ Βαρίσπι, 1Π15 πλγασυ]ουβ. νἸἢ- 
ἄγαν δὶ οἵ ἴῃ6 Ενδηρο]δὲ σοηβηηρα ἴπ6 ΕΤΗΪο- 
ΡἰΔη᾽ 5 δϑϑιιγδῆσθ οὗ ἴῃ6 ΠΙνὶπ6 τηϊϑδίοη οὗἁ ἢϊΐ5 
ἴρδοῆοσ, ΤΏΘΓΟ ννᾶ5 ΠΟ πορὰ οὗ ἔυγδογ ἰπσῖτυς- 
ὕοπ ἔτοπι ἃ ἐἘ]]ονν -ογοδίιγο ἔοσ οπο ῆο [δά 
(ἢ. Μιοτά οἵ Οσοά ἰπ ἢὶ5 παπάβ, δπὰ ἴδδ ἴῃ - 
Πυθποο5 οὗ {πὸ ΗΟΪΥ ΟΒοβῖ ου 15 ῃορασῖ.0 Τὴ 
ΑἸΙοχ. Μϑ5. ϑυδ)οῖπθ, “454 ἐδ δρίγὶ ἡ ὁ ἐδὲ 
Ζογά 72εἰ} ὠροη ἐδε εμπμοῦ, δι ἐδε. Απρεὶ ὁ δὲ 
Σονά “παίοῤεά σευ ῬδέδΡ; δῇ ἱπϊεγροϊδίίΐοη 

ΤΗΕ ΑΟΤΘ5. ΝΠ. 

"» 

ἰν. 37-τ-40. 

Βοῖὴ ἱπῖο τῆς νγδῖεγ, δοιἢ ῬἢΠΡ δηά 
τῆς εὐπυςῃ; δἀπά ἢ ὈαριΖεά ἢϊη). 

19 Απὰ ψῇδη τΠαῪ ψνεγε σοπιε ἃρ 
ουῦ οἵ τῆλε νγαῖεσ, ἴῃς ϑριπὶ οὗ τῇς 
Ι,οτά σαυρσῃς ἀνὰ ΡἈΠ]Πρ, τπᾶς τῆς 
δυπυςσἢ 8ανν Πἰπὶ ΠῸ πιοῖε: ἂπά Πα 
ννεηῖ Οἡ ἢ18 νγΑΥῪ γα] Οἱ Πρ, 

40 Βυῖ ΡΒΠῚΡ ννᾶ8 ἐοιιπά δὲ Αζοῖμϑβ: 
ΔΠᾺα ραβϑδίηρ τγουρῇ ἢθ ργεδοῆθα ἰῃ 
411 τῃε οἰτίεδ, {11 ἢς σᾶηπιε ἴο πβαγθᾶ. 

ὙΠ ἢ ΠΙΔΥ πᾶνε Ὀθοη βυρρεϑίοά ὉΥ ἃ ἀουδὲ 
νυν Βοίδοῦ, νἱτῃουξ βυςῖ ᾿ηἰογνθηζίοῃ, (ἢ λάπιὶν» 
βίοη οὗ ἴδ6 δυυθυςῃ ἱπῖο ἴδ6 Ομυσγοῇ σου]ὰ ὃ6 
ςοτηρίεῖο {11 μ6 δά τγεςεϊνοὰ (οπβιτηαθοηῃ. 
ΎΤΠοΓΕ ἴσα πὸ διγῖποῦ τπεηϊοη οὐ ῬΏΠΙΡ ἔογ 
ἔννθηγ γοᾶγϑ, ΧΧΊ. 8. 

γεἸοϊείπς Νοῖ ἔθεϊπς ΔηΥ͂ νοϊά οἵ προὰ, 
Η!5 ἐϊϑεὶρίοσηρ δὰ Ὀδθη ϑραϊθὰ ; ἢὸ δὰ Ὀδδη 
δάἀπιρῖοα τὺ (Παΐ Κιηχάοπι ν᾽ ΠΙσἢ 5 γισῃίθοιϑ- 
Π655, ἀηἀ ρϑᾶςοθ, δηῃὰ ἸΟῪ ἰπ ἴ86 ΗΟΪγΥ ΟΒοβί. 
ΤΠΗο ΑὈγϑϑιηΐδη5 γτοραγάθα ἢϊπὶ ἃ5 ἴῃ Τουπάοσ 
οὔδεῖγ ΟΒυτοῆ. Εὐθὺ ἀπὰ ἰογοπιθ, ηυοῖϊοα 
ΌγΥ Βρ Ροάγβθοῃη, δίδίθ. πὸ στποῦὸ ἴπδῃ ἴμδὲ Β6 
ἴδυρπξ ἴῃ ΕΞΠΙορία αἴἴοσ Π15 τείυγη ἘΠ ΠΟΥ. 

40. «υα' ,οι4ἢ] Νοῖ ποτὲ ἴδῃ εὐα:. 
Ορ. Ἐβίδοσ 1. ς, τηδιρίη; Ἐχοά. χχχν. :ζδῇὲ; 
Μαὶ]. ἢ. 6. ἴὔϑυια! Υ ὑυπάογβιοοα 45 ᾿πάϊςλίϊην 
(μαῖ ἢεὲ νὰ ποΐ 86ὸη δῖ ΔηΥ ἱπίεσπιθαϊαῖο 
Ροϊπῖ, (μαΐ 6 ννᾶ5 ποχὶ ποασὰ οἵ (ῃεσο. 
“Ζ5ο] Αϑιάοά, Ϊοβῇ. χὶ, 22: σ 5. ν. 3; 

Νοῆ. ΧΗΣ 22:1 Μάᾷςος. ἰν. τς, χΧ. 77. 84. [ἴ 
νγὰ5 ΔὈοι 5ΙΧΑῪ τη1]]65 ννϑβϑὶ ἔγοτῃη [γι 5 επῃ, 
ΠΘΑΓΙΥ πλιάννΑΥ Ὀεΐννοεη δ28 δηά ἰορρᾶ. ποῖ 
Δοῖυ Δ! ΠΥ οὐ ἴδ βθάϑῃοσθ, οὗ στεδλὶ ἱπηροσγίδησα 
ΌΥ γτϑάβοῃ οὗ [15 ροβιου οὐ ἴῃ6 τ τΑγΥ τουΐα 
Ὀεΐννθθη ϑυγῖα αηά Εργρῖ, ἴδε σδριῖδὶ οὗ οὔθ 
οὗ ἴῆ6 ἢνο οἰδίθβ. οἵ ἴῃ Ῥἢ ΠἸ5Έπ65, ἀπά τῆ 
Ἑμοῖ 5οδῖ οὗ ἴπε ψνογβῆρ οὗ Ὠ: ροῆ. [ἴ 5ὺ5- 
ἰαϊποά ἃ 5ίορε οὗ ἔννθηϊγ -πίηθ γεᾶγβ, ἴῃ Ἰοηρεβέ 
Οἡ τϑοοσγά, ΟΥ̓ Ῥϑαπηθιςῃυ, Ηογοάοίυ, 11. 
15). [115 ἀσϑίιπιςίίοπ, ἕογεῖοϊά ὈΥῚ Ἶεγ. χχν. 
λο; Απιοβ ἱ. 8; Ζορἢ. 1. 4; Ζεςῃ. ἰχ. 
6, ννᾶ5 τουρηϊς ὈΥ ἴῃς Μδοςδῦεεβ, 1. ν. 68, 
Χ, ηη---ς, ΧΙ. 4. [ἴ νγὰβ σοῦ Ὀγ Οδθιηϊυ, 
Β.Ο. ςς, [οβορθι5, ΧΙΝ. ν. 3, ἀπά ννᾶ5 οπς οὗ 
1Π6 οἰἴἸ65 Ὀοαυεδῖποὰ Ὀγ Ηεγοὰ ἴμὸ Οτχολὲ ἴο 
Ἦ]5 ϑιϑίεσ. ϑαϊοπηθ, ΧΥῚΙ. υἱ]. τ. ὙΠῸ Βίσπορ 
οὗ Ατζοΐιιβ ννᾶβ ργεβοπί δ ἴῃ (ουης!] οὗ 
ΝΙσα πὰ (μαϊσθάοη. Α [{π|6 ν]δρθ, πρᾶσ 
[πὸ ἀποεῖϊοπΐ συϊηβ, ἰ5 58}}} σα] θὰ υάμά. 

αἱ ἐδὲ εἰ] 1... Ὀδίννοοη Αἱοῖιι5 ἂπὰ 
Οαϑαοα, ὍΠα οαἰγζουϊδ τπᾶγ πᾶν ἱποϊυάοὰ 
ἙΚτοπ, Ἀδπια, ἰορρα, ἂπὰ ἰ,γάἀάδ, 'ἰπ 411] οὗ 
ὙΠΟ [ονν8 ΜΈΓῈ Ππυπιογουϑ. 

Οσιαγεα] Οἵ Ῥαϊοβζίπε, 90 ςδ]δά ἰο ἀϊξιλη.- 
δυ δὴ 11 ἔτοπι Οξβαγεα ῬΠΠΙρΡρὶ, Μαῖί. χυὶ. 13. 
[τ ννὰβ τεοκοποὰ ἴο θείοηρ ἴο Ῥῃαηίςεῖα, [ο- 
Βορῃ 5, ΧΝ. ΙΧ. 6, δῖγαῦο, ΧΝῚΊ. Ρ. 7:8 ἢ. 
ὙΒΠουχῇ αβϑισποὰ ἴο [υάπα, ὈΥ [οβερθι, “ ]. 
ΔΝ. ΤΠ ΣΧ. σα, ΤΌ 15 ἀεβοσι θεὰ ἃ5 πὰ ΡΒασηϊος Απε 



ν..1--Ξ-3. 

ΓΗΑΡΤῈΒ ΙΧ. 
1 “δαπὶ, ροΐρρ Τοτυαγαῖς Ζαγπασεμς, 4 ἐξ σίγίοδδν 

ἄρτυ» ἐσ ἐἀέ εαγίλ, τὸ ἐς εαἰέεαὶ ἐο ἐς αἀῤοΞτέζε- 
σλί, 18 α»α ἐς ὀαῤίίΞεα ὧν Απαπέας. 4οὸ 474 
2γεαελείλ. Ολγῆσί ὀοίαϊγν. 41 7.4 ὅειυ: αν 
τυαῖ! ὁ ἀξ! ἀὐνεὶ 1 τὸ ἀο ἐὰξ Ογεζίαης, διεΐ 
δε φεαῤείὰ ὀοίά. 341 7 ἀε εἀμγελ Ἰωρα γε, 
είεγ λεαέρίλ “Ἔρμεας οὗ 14ε φαίγ, 36 αν 
γεσίογείλ 7ότέλα ἰο 172. 
Λ ΝῺ 0}, γεῖ Ὀγθδιμίπρ ουἍ (ἢγοαῖ- 

ΘΠ ηρΡ8 Δηἀ 5]διιρῇτεῦ δρδίηβι πε 

χν. 'χ. 6. Ὁ. χὶϊ. το, χχὶ, 8, το. [τ δὰ 
Ὀόθη ΔΙΠῪ ἀπά ἀἸδιποῖ ἴῃ [υάδεᾶ, ἔπ [ΕΠ Ρ]65 
δη 5ἰδίι:ο5 δεῖ ὉΡ ὈΥ Πετγοά ἰῃ ἴΠπῸ σουγϑο οὗ 
ἴδῃ γοδῖβ, ἰγουρῃουΐ νν Ιςἢ δε νγοηΐ οἡ δπλθε]- 
5 της ᾿ξ, σου]ὰ ΠΑταϊγ αν Ὀδθη ἱηϊγοάιιςοά, 
Ου ἴῃο οοδϑῖ, υ5ὲ ϑου ἢ οὗ Μοιυπὲ (ὐαγτηεὶ, 
ἴῃ ἴῃ 1ἴπ6 οἵ ἴπ6 γγοδῖ τοδά ἔτοπὶ ἼΤ γιὲ ἴο 
Ἐφγρῖ, ςς π|]ὸ5 ΝΌΝ, οὐ Τεγυβδίοτῃ, νν ἢ ἃ 
ΨΕΙΥ ἢἤπο ΠΑγΌΟΙΤ, βϑοουγοὰ ὈΥ ἃ Ὀγοακννδῖος 
σοποίσις θα δὲ ΔΠ Θποσπλοι5 σχρθηβϑὸ Ὁ ΗἩοτοά, 
Οαϑαγοὰ ννᾶ5 Ἷδ θὰ ὉΥ [ βθρῆι5, ΧΙΧ. Υἱ]]. 2, 
[πὲ συθοαΐοσι εἰν ἴῃ [πα ; «πὰ ὈΥ Τδοῖίι5, 
“Ηϊ5ῖ.᾽ 11. 79, “ Τυάδοδο σαριι.,) [τ ννᾶ5 1Π6 
οἵῆοϊαὶ γεϑιάθηςε οὗ ἴῃ Κοϊηδη ζοΟνογηοσ, δὰ 
1Π6 πη ΠἰΑγγ μεδάυδτίετβ οὗ (πε ργονίποθ. ΤΠ 
Ρορυϊδίίοῃ ννᾶβ τηιχοὰ ἢ Ὀὰῖ {π6ὸ (σεπῖ!ο ο]οπηεηξ 
Ργεροηάογαίθά, 50 [Πα ἴπ6 Οτροῖς ν ογβίοη οὗ ἴῃ 6 
ΟΙά τοβϑίαπιεπίὶ νγᾶ5 γοδὰ ἴῃ ἰΐ8 ΒΥ πΑροριι65. 
Α πιᾶββᾶςσα οὗ ἔννθηῖυ τπουΞξαπὰ οὗἉ ἴθ [ονν!5ἢ 
ϑεςϊίοη οὗ πὸ ροριιϊαίίοη ἴῃ 115 δίγεοεῖβ ννᾶ5 
ἃπιοηρ ἴῃ δα] οσὶ ονθηῖβ οὗ {πὸ ρυθαῖΐ νγᾶσγ, 
πλόον ΕἾ ΜΝ. τι. χυῆ. τ. ΕΠ βθθῖ}5 ννᾶ5 
Ἰ5ῆο» οὗ (ἢ]5, ἢ]5 πδῖϊν οΥ, ἔγοπὶ 21ς ἴο 

2440 ΑὉ. ῬὮΡ τδάς τ 15 Ὠοπιο, χχὶ. 8, 
ΔΙΕΙ ἃ σοπϑι ἀογδῦ]ο ἰηΐογνδ]; ἔοσ ἢ6 σδη ΒαγάΪγ 
βᾶνα Ὀδθη ἴδόγὰ αἱ ἴῃς {πιὸ οὗἩ [με Βαρίϊ5πὶ οὗἨ 
Οοσποῖ5. ὙΠ6 Βουδὲ τερυϊοὰ ἴο πᾶν Ὀδεη 
οοσςυρ᾽οὰ ὈγΥ {Π6 Ενδηρο δὶ ννᾶ5 ϑῆοννῃ ἰῇ [86 
ἔπιε οὗ Ϊεγοηιο, " ΕΡΙΙΔρἢ. Ῥδιιῖδο. 

ΓΟΟΝΝΕΚΒΙΟΝ ΟΣ ΘΑΟΌΙ,. 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. 1. ,ε1] Ὑ 5 γοίευβ ἴο υἱῖ. ς8 
ἃπὰ Υνἱ1]. 1, 2. ὟΝ ἢᾶνθ ὯΟ οἷυδ ἴο ἴῃς ἰεηρίῃ 
οὗ ἔπ|6ὸ οοςιρίοά Ὀγ τῆς ενεξηΐβ ἴῃ ϑδζηδγα δηά 
ἴῃ πκίδϑίοη οὗ δῖ ῬΏΠΙΡ. [{ Βα5 Ὀδθὴ ἰβουρῃῖ 
Ὡοΐ ὈΠΓΘΑΘΟΠΔΌΪΣ ἴο Δ5ϑιιπιθ [δίς ἴΠ686 νγΟΓΟ 
σΠΣΟΠΟΙΟ ΙΟΔΙΥ ρᾶγα] 6] ἢ [86 5ἰδίοπηθηΐϑ 
ςοηοογηΐηρ δὲ Ῥδὺϊ δηὰ ϑὲ Ῥεῖοσ νυ] ἢ ΠΟ 
ζο]ϊονν. 

“σι δίογ}] Ορ. χχὶϊ. 4, ΧΧΥΪ. 10. 
«υερΐ ὁ νοϊιπίεοογεα ἴοσ [Π}15 πλίϑϑίοῃ. 
ἐδὲ διό ῥγίθι] 866 ΥἹ]. Ι. 

Φ. [ει γ5}] ἈΛΔΙδΕΣ, ἃ Ἰοῖῖοσ. Τῆς ρἰυτγαὶ 
δ 50 υδεὰ ΟΥ̓ ῬοΟΪγοάτΡ, ΕΡ. ἴο {πε ΡἈΠ]1ρ- 
ἴδῃϑ, ὃ 2, ἅπά Ευβοῦιυ5, ΝἹ. χὶ. δηὰ χ]δ!, 
6 Ἀοπιδη ἴσοορβ ὑνου]ὰ πᾶνε ργενοηϊοα ΔΗΥ͂ 

δυς ἢ ργοσθθάϊηρδ δἱ [Ἔχ ϑδ] θη. 
Δα»ιασει 1 δΌουϊ Ιτόο τη}}}ε85 Ν.Ε.. οὗἨ [6τι- 

ΒΑ Ϊθπι, ΓΏΔΥ ὃδ τεχαγάδα 85 οὔθ οὗ ἴῃς οἱ] δϑὶ 
οἰἘ65 ἱπ ἴθ νοῦ], θυ} Ὀοΐοσο Βδαϊὶθος δηά 
Ραΐτηγτα, δηὰ υσγνϊ νης ὈοΐΒ. Ορ. Οεη. χίν. . 

ΤΗΕ ΑΚΟΤΟ. ΙΧ. 

ἀἰβοῖρ[ε8. οὗ της Τ,οσά, ψψεηῖ απίο τῆς 
Ὠιρἢ ρῥτιεβῖ, 

2 Αμά ἀεβίγεά οὔ πίπι Ἰεζίεγβ ἴο 
Ταπιάθουβ ἴο τῃ6 ϑΥΠΑΡΌριεβ, (παῖ ἰξ 
δε ἰουηά Δληγ οὗ τῆϊ5 ψψαγ. νν μοί θοῦ 
{ΠῸΥ ὑγεῦα πΠΊδη ΟΥ̓ ννοπίθη, μὲ πιρῃῖ 
δγίηρ ἴδηι δουηά ὑπο Ϊεγιβαεπι. 

2 Απά 245 ἢε ᾿Ἰουγπεγεά, ἢς σδηλε 
Ὥεαῦ [ληιάβοιβ: δπὰ βάθη γ ἔδεσε 

Ις, χν. 2. Ἀσοογαϊηρς ἴο Ϊοβορῇι5, 1. ΥἹἱ. 4, 
ῖἴ νγὰ5 ἐουηάεὰ ὈγΥ ὕὕζ, σταπάβδοῃ οὗ ϑἢ6πὶ. 
ΤΣ 5ἰἰυδίίοη νγᾶ8 οὗ ϑἰπρι ϊασγ θόλο, οὐ ἃ 
ρἰαίη νναϊεγοὰ Ὀγ ἴδε Αὐδπᾷ δπὰ (Πε Ῥηατγραᾶσ, 
ἃ Κ᾿ ν. 12. ὙΠὸ δηοίθηϊ σδρῖῖᾺ] οὗ ϑγτία, 
4 8. ΥἹῖ, 6; 581. Υἱ!. 8, 1 γᾶ Ὀσουρῆϊ ἱπῖο 
δ Ὀ]οστοη ἴο βοπιὸ ΌΥ ῬΟΙΊΡΟΥ, Β.6. 64, 
ΟΒΘΡὮ.5 ΧΙΨ. 11, 3.1 δι δὲ ἴθ οεἴοβε οὗ 5 
811}}5 βοουσγη ἰπ Αὐδθϊα ἰξ δὰ ὕθϑη βυβετγοὰ 

ἴο 411 Ἰηΐο ἴῃς Παῃάς οὗ Αγεΐδ5, 2 (οσ. χίὶ. 32, 
ννῆο, [Ὁ ΠΛΔῪ Ὀ6 ργοβιυπηθά, ἰοοκ ροβϑεβϑίοπ Οὗ 1 
ἃ5 ΟΠ6 οὗ (ἢδ ἔγι 15 οὗὨἨἁ ἢΙ5 ν]σἴΟΥΎ ονὸῦ Ἡοσγοὰ 
Απέραβ, δηὰ γείδιποὰ ἴἴ ὼ0Υ ἃ ψνῃ1]6 δὲ (6 
πιὸ ννἤση Υ [{6}}1ι.5, ρτεϑιἀθηξ οὗ ὅδγσγια, ῃδά ἴο 
ἴοανθ ἢϊ5 ργονίηςθ ἔογ Ἐ οπΊΘ οἡ τϑςοοίνιηρ ἢ - 
[6]! σοποθ οὗ ἴῃ6 ἀραῖῃ οὗ Τιθοσι5. ὙΠοτΟ 
ὙΟΓΟ 5ΟΥΘΓΔΪ ΞΥΠΑΘΌΡΙΙΘ5 ἴῃ ΠΑΠΊδϑβΟιι5, Ὁ. 20 : 
᾿Ἰπάθοὰ ἴῃς [ονν8 ννοΓΟ 50 ΠΙΙΠΊΕΓΟΙΙ5 ἴπογο, παῖ, 
δεοσογάϊης ἴο [οϑορηυ5, " ]. Νὴ." 11. χχ. 2, ἴδη 
1πουϑαηά, 5ῆπϊ ὉρΡ πᾶιπηθα ᾿π ἃ ΒΥ Δ5: πὶ, 
ὍΘΙ βἰδίη ΠῚ δὴ ποιγ ; δηά οἰρῃζοθοη ἴδοι» 
βΒαηά, 1 ΠΟΙ͂ νγῖνοβ δηὰ (δηλ 65, ρεϑῃθὰ 
ἵπ ἃ πλϑϑβᾶογο ἴῃ ἴπ6 τείσῃ οὗ Νέεσο, ν1]. νἱ]}, 7. 
Αἱ {Π||58 ἔπηὸ [Π6 δι Ποῦ [65 οἵ ᾿ᾶπλδϑςοι5 πλιιϑξ 
παν Ὀδθη ἔδνουγαῦϊς ἴο ἴ86 ἰενν8, νυ. 14 
δΔηά 24. 

ἐῤε σγπαφοριο.} Ῥτοξΐδβθοσ Ἀδνν]ηβοπη, ἔο]- 
Ἰοννίης [86 Ἰοννοσ οὗ ἴῃ ἐϑιϊπλαῖθβ οὐ [Ὁβορῇυ8, 
4ο,οοο, 45 ἴδ ὨυπΠΊΌ 5 οὗ [86 [εν ϑἢ ρορι- 
ἰδίίοη, {ΠηΚ5 παῖ {ποῦ ννότε (ὨϊγίΥ ογ ἐοτίΥ 
ἴῃ Ταπηδϑοιβ8. Τὸ ἴδοϑ6, δῖ [ἢ]5 {Ππ|θ, [ον 
ἃπὰ (ἢ γβειδηβ τοϑογί δὰ ἰοροῖπεσ. Τῆς Ἀ οπηδῃ8 
ΔΙΙοννοὰ [ἐν ἴο 586ῖχ6ὸ δηά Ἵμδϑίίθο ἰῃ {δεῖν 
ΒΥπάβοξιιεβ ὙΒΟΓΕΥΟΥ ἴδε δου ΠΟΥ οὗὨἨ {πος 
δϑδηῃοάγίπι νγᾶ5 δοκπον)οάροά. (ρ. χχὶϊ. 19, 
ΧΧΥΪ. ΙΙ. 

ἐδ, 4«υα}}] ΒΘ ΨΥ, 1.6. 56ςἴ ΟΥ 5.ῇοοϊὶ, 8ς- 
οογαάϊπρ ἴο Ἐβίεγῃ ἰάϊοπι, χυῖὶ. 26, χίχ. 9, 
23) ΧΧΙΪ. 4, ΧΧΙν. 14, 22, ΜΙ ἃ τοίογρηςο, (ἢ 
4}1 ολϑοβ, ΒΡ 1ἱρηϊοοϊ συρροϑίβ, ἰο [οδπ χὶν, 
ς, 6. Το νᾺῪ οὗ (6 Ναζᾶτεπεβ ννὰ5 ἃ 
]οννϑἢ ρῆγαϑθε ἴου ἴΠ 6 πΔηηΠοΓ οὗ (τ ϑιληβ, 

ΟΥ̓ «υο»»61}] ϑρθοϊβεά 858 ἀπιοηρ ἢ]5 υἱοῖς ΠπΊ8, 
ΥἹ}. 2, ΧΧΙΙ. 4; 82ὴ ἀρργαναῖϊοα ἐδδίιυγο οὗ ἢ15 
σΓΕ]γ. | 

8. 4: δὲ ἡομγπεγο  ὝΒοΙΟ νγόγο Τἢχθοο τοδ5 
ἄτοπὶ [οτιβδίοτα ἴο Ὠαπιᾶσουβ. ὙΠῸ ἀϊδίδηςσθο, 
δΌουϊ τόο ΕΠς]Ι5ἢ πλι]ε5, ἰο ἴἢς Ν. Εἰ, υϑι}}} 
οςςσιΡ οὐ 5χ ἀδγ8. 

πεαρ Ῥωριασο 9] ὙΠ βροῖ πονν, δηά ἴοσ 
τ ἰασῖ ἴνγο πυπάγοά γοάᾶγβ, ροϊηϊοα οι---ΟηΘ 
οὗ ἔουγς ἤχοὰ ὑροῦ αἱ ἀϊδβεγθηῖϊ {{π|65---οδῃ 
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δ ποά τουηά δϑουξ ἢἷπὶ ἃ ᾿ἰρῃξ ἔγοπι 
Ὠεάνεη: 

4 Απὰ Βε Εἰ] ἴο τῆε ελπῆ. δπά 
Ἠδαγὰ ἃ νοῖος βδυίηρ πηῖο ἢϊπι, ὅδ], 
540}, ὑγν Ρεγϑθουῖΐαϑι ἴποιι πο καὶ 

Απά ἢς 5.14, ὟὨο γί δου, 
Τοτά Απὰ τδε [ογὰ 584] ά, 1] δηὶ [6- 
585 ννῆοπι δου ρεγβεςιεβῖ: 47 “5 Παγὰ 
ἴον τῆες ἴο Κιςὶς δραϊηβϑῖ τῆς ργςΚβ. 

ΤῊΗΕ ΑΟΊΤ5. ΙΧ. “ ἰν. 4--8. 

6 Απά ἢε {τε πΊ}] Πρ; ἀπ δϑιοη βῃεά 
δβδ]ά, [,ογά, τ βδὲ νὴ του μάνα τὴς 
ἴο ἀοὺ Απά τῆε [,οτγά «αἱά ιιηἴο ἢϊπὶ. 
Ατῖβε, ἀπά ρὸ ἰπῖο ἴῆε οἰ. δἀπά ἰξ 
8841} Ὀ6 το τες ννῆδλι τῆοιι πηυβῖ ἀο. 

7 Απά τε πθὴ ψνῃςἢ Ἰουγπεγεά 
νυ Πῖπὶ δἴοοα δρθθςο 685, Πελγίηρ ἃ 
νοίος, δυῖ 5εδίηρ ΠΟ πηδη. 

8 Απά δδιὶ ἅγοβε ἔγοῃῃ τῇς δι :; 

Αγαγ πάνθ Ὀθοη (Π6 5οθηὸ οὗ {δε ὀνυδηΐξ, 85 ἴἴ 
18 οἡ ἴδε οαϑίογῃ 5146 οἵ {Π6 εἰἵγ, δπά ἴ πλρῆς 
ΒΕΘΠῚ ΟΕ ἃ πιδῖίοῦ οὗ Ἴσοιιγθα [Παίς 840] 
βῃουϊἁ πᾶν δρργοδοηεαά ἔγοπι πε βου ἢ ΟΣ 
[86 ννοβί. 

“μἀάεπ}} ΑὉοιξ ποοη, Χχι!. ό, χχνυΐ. 11. 
ΟΥ̓ τῃϊ15 σοηγνοιξίοη, ἴο ψνηϊςῆ, ἴῃ ἴΠῸ ϑδογοὰ 
ἘἈδοοτγάβ, ἃ ῬγουπηΠθη66 15 ξίνθη βοσοηά ΟὨΪΥ ἴο 
10). ῬαΞξθίοη οὗ οἷ Βοβοοά [οτὰ, {το δ0- 
οουηΐία πᾶν Ὀδοη ῥγοϑεγνυθα ἴῸσ τ5. Ηξετρ, ἰη 
186 σουγϑε οὗ ἴῃς ἢδίοτγ, ἴογ ΟΠ γι ϑίδῃβ ; ἴῃ 
ΧΧΙΙ, 45 παγγαϊοά Ὀγ δὲ Ραιιΐὶ ἴο ἃ τυπνγυίιοιβ 
ΔΦΞΟΠΊὈΪαρο οὗ ἴοννϑ ; δηά ἴῃ χχνὶ. ρυΠΟΙΡΑΙ ΠΥ 
δαἀάγοβοοα ἴο (σεπί!]5 ννῆο ννογὸ ργθδοηΐ, Ορ. 
ΓΟογθησοβ τηδάθ ἴο ἴΠ6 Ἔνοπί, 1 ὅοσ. ἀν. 8: 
ΟἍϊ. 1. 13--16. ὙὝΠοτο 5 πὸ ρτοιιηά ἔοσ [Π6 
δυξξεπίίοη οὗ Νοδπάοσ δπὰ ΟἸϑῆδυϑθη {παὲ ἴΠ6 
τηϊηα οὗ 5411] νν45 ἢ1}}} οὗὁἨἩἉ ἀουδῖϑ δηὰἃ 5. ΤΌ Ρ 65. 
Ἡόννονοσ τηϊϑίακοη, ἢ6 ννᾶ5 ἢοποβδὲ δῃὰ Ἴοη- 
Βοϊοπίιοιιβ, ΧΧΙΪ, 3. ΧΧΝ], 1 ΤΊπι. ἱ. 12. 

αδομέ ῥί»ι] Απά τπ6πὶ ψηϊςἢ ᾿ουγηογοά 18 
Ὠΐπι, χχν. 12. 

α ἰδ ὝΠε 54π|6 ϑνογά ἃ5 : ΤΊπι. Υἱ. Σό : 
ΠΟΥΟΓ ἰι564 ἔοτ Πρ ηηρ. [{ 5 πλοῦ αἰ ηςΕΥ 
οπαγαςίοσγιζοά Ὁγ δῖ Ῥδῃ], χχὶϊ. 6, ΧΧΥΪ. 13, 
ΨΜ8ΟῸ παίυτα! γ δά άἀεά ἴο [π|5 υϑσὺ ὑγιεῖ δηά 
σοηςῖδε δοσοιηξ Θον γᾺ] ᾿πηρογίδηξς Ῥαγί συ 15 
ὙΠΙς ἢ σου]ά ποῖ ἢάνο ἔλ]δα ἴο ἱπηργθϑθ {Ποτη- 
56 ν6β ἀδθερὶΥ οἡ ἢΪ]5 πιίηά. 

4. Μὴ ἰο ἐδε ΤΠ} Ι{ δθ νγοσὸ ποῖ οἡ 
ἔοοϊ, [ἢ]5 ννᾶ5, ἴῃ 4}1 1κο ποοά, ἔτοπι {πὸ Ὀδεκ 
οὗ ἃ ςᾶπιεὶ, ποΐ οὗ ἃ ἤογϑθ, 85 ραϊπίουβ ἤδΥδ 
Ἰ50ΑΠῪ τεργοθοη(θα ἱξ. 

“ἀγίη ἀπο ῥίρρη| Ατιουϊδίεϊγ, ἴῃ Ἡδθτονν, 
ΧΧΥΪ, 14; ἴΠ6 Οοά οἵ ἢϊ5 ἐλῖποιβ ννᾶ5 βρθακίηρ 
ἴο Πίπὶ; 11 ννᾶ5 ποΐ 1πιιπάδογ. 

δαμὶ, δαμ|1] ΤῊς Ἡδῦτγενν ἔοστῃ οὐ 15 πάππε, 
ἃ5 Ὁ. 11 ΧΧΙΙ. 7, ΧΧΥΪ. 14:1 υϑοὰ ἴῃ Νονν Τοκῖ. 
ΌΥ Ομ δηὰ ὉΥ Απδηΐαβ, σν. 17, ΧΧΙΪ. 12. 
ΤΠε τοροι το οὐ ἴῃ6 πᾶπιο τηδυκοὰ [ἢ ἰπ|- 
Ροτίδησς οὗ ἴπ6 ςοπηπιπιοδίίοη, Ορ. Οεη. 
ΧΧΙΙΙ ; Μαῖξ. χχῆ. 27; |Κ6 χ. 41, χχὶ!. 
41. ΤῈ ρ]οσγιῆθα ϑρθάκοῦ νγᾶ5 ϑθεη ὉΥ ὅδ], 
συ. 17.) 27, ΧΧΙΐ. 14) ΧΧΥΪ. τό: Ι (ΟΥ̓, ἰχ. 1, 
Χν. 8. 

«υὖγ ῥεγεεομεσ ἐδοι ηις  ΤὨ15 συοϊδίίοη 
6 τορογῖθα ἴῃ ἴΠ6 ΝΕΓΥ 8ᾶπι|6 ννογὰβ ἰη [δὲ 
οἴπογ ἵννο δοςοιπίβ, χχιὶ. η, χχνὶ. 12. Ουτγ 

.Ἰ οτὰ μδὰ Ιἀδητῆρά Ηἰ πιβοὶ ἢ Ηἰ5 ἢ ι] 
ἐο]Ἰοννεῖβ, Μαῖί. χχν. 40, 45. Ορ. Ζεςδ. 1. 8. 
840} 5 ἢγϑῖ ἰϑϑϑοη γγ)ὲ5 (86 τηγϑίϊςδὶ υηΐοῃ Ὁ6- 
ἔννεεη ΟἾγίδὶ δηὰ Η!:|5 Οδυσοῖ. 

δ. “πώ4 δὲ 7Ζονγά “«αἰ4Φ] ΜΜΝΈΔΙ ννᾶ5 5ἰᾶὰ 
ΌΥ οὖ 1, οτὰ ἰ5. ἀοσογάϊηρ ἴο 86 δεβὶ σπτοδὶ 
ονϊάοηςο, ᾿πιϊϊοὰ ἴο 1 ὧ»ἜρΡ τπ9. «υδὸνε ἐδοις 
}εγεεομίσσί. ΒΒ σγο, ε. Ὑῆδ οἰδυϑ65 ἐξ ἐς 
ῥαγά ,2ῶγ ἐδεε...... “αἰαὶ τοῖο δέ») ἤᾶνὸ πὸ Μϑ8. 
ΔΟΪΠΟΠΥ, ἰὐποῖα! οὐ (υγβῖνο, ἀπ ἅγὸ ποῖ τὸ- 
Ἰαράνο νι ἴῃ ὅγχζ. ἴῃ (15 σοπίοχί. ὙΠΕΥ πιυϑὶ 

τεραγαθὰ 25 δὴ ἰηἰεγροϊδτίοη ἤογε ἔτοπι 
ΧΧΥ. 14, ΨΠΟΓΟ [ΠΟΥ δῖεὸ ὑπα4 65 ΠΑ] Υ 
Εεοηυΐηο. 

«υδονι ἐδοιε βεγσεο 1 Νοῖ, ννῇο δᾶνθ 
τίϑοη ἃρϑῖη: ποῖ, 0 8ἃπὶ 5: {πΠπῷ δ ἴ86 πρδξ 
δδηά οὗ σοά. ΟΠ γϑοβίοπι. 

Θ. ο«υδαΐ «υἱὲ ἐδομ ῥαῦυε γις ἰο 497] ΤΏΪ5 
4ιισθοηῃ 15 51:05 2 η{14}}}7 ᾿ηνοϊνοά ἴπ χχὶϊ. το. 
Ηρτγο, ΘΕ Πκὸ ραϑϑθα ονοῦ ρτοδῖ ρατῖ οὗ (τσὶ 5 
δάἀάγεββ, χχυΐ. τό---ἰ8, σοηϑιἀογιηρ ἰδαῖ ᾿ξ νγα5 
ΟΠΪΥ Αἴἴεσ ἴῃ6 πκίβϑίοη οὗὐ Απδηϊαβ {παῖ 1Π6 
ννογάβ. δοαιϊγοά ἘΠεῖγ δ2]] ἔοτγος ἀπά 5ρηῇ- 
σης. Απά ϑ81 Ῥδιυ]5 οὐνὴ πδττγαΐϊνε Ὀεΐοσο 
Κιηρ Αξγρρᾷ ννᾶ8 50 Ἴοῃπάρηβεσ, (μλῖ 186 
ἸΠ] ποῖ! οη δι ὈΞΘαΌΘΠΕΪΥ σοηνεγοά ἴο Πἰπὶ ὈὉΥ̓͂ 
Βυχηδῃ ᾿ηϊογνθητου ννᾶ5 γτοργοϑεηϊθα ἃ5 αν 
ςοπΊε ἱπηπηθάιαίο Υ ἔγοπι {πε 1ρ5 οὐ Ηἱπὶ ὉῪ 
δ ο56 δι  ΒΟΓΙΠΥ͂ 11 ννᾶ5 ἰγδῃβπ δά. 

7. «υδίον 7ομγπεγεά «υἱὴ ῥῖ»] ὙὙτανο] 
ἵπ ΠΟΠΊΡΔηἶ65 νγᾶ5 ΠΕΟΘΒΘΆΓΥ ἴῸΓ 5δείγ. ὙΠῸ 
τοιυΐῖο ἴῃ Ὑ,ΔΟδοη 5 ἰΔῪ τβγουρ σΟΥΠΌΥ 
Δϑουπάϊηρ νν ἢ σᾶνοβ, νυ δ ἢ νεγε πὸ Ὠδυηῖβ 
οὗ τοδῦογβ, [οβορθυ ΧΝ. Χ. τ, ΧΥΊ]. 1]. 2. 

“1οοαἷ ὙΠ) Βτοπὴ δἰδιτῃ. ΟΡ. χΧχνῖ. 14. 
Αἱ Βτγβῖ {πεν ἘΕ]] ργοβίγαϊε ; δῇει ἃ ψνΠ11Ὲ, 
Ὀείοτο 8411 ἤδὰ δγιβθῆ, ΤΟΥ ψΈγ οἡ {πεῖγ 
ἔεεῖ, Ὀυῖ ἴῃ ΠΕΙ͂Γ ῬῪΕΓΡΙΟΕΧΙΥ ΠΟΥ 5ιοοά 511}}. 
11 5 ἴο {ΠΕΣ δἰδι ΟὩΔΓΠ655, ηοῖ ἴο 1ηοῖσ Ροϑ9- 
ἴυγο, ἴπαὶ 81 Τκὸ τποδηΐ ἴο ἀϊγοςῖ διϊθηϊοῃ. 
ΤΠ εἤξοϊ οη ἢ]5 ἔθ ονν.- ἵγάνο  ]θγβ σποννθα {π8ὲ 
(δογα ννᾶβ πὸ ἔδῃΟΥ οὐ ἀο]ιιϑίοη, 

δεαγίηρ ὦ Ὁοἱς] 00 νοϊςε; [Π6 νοῖοθ οὗ 
(ἢ6 ,οτὰ, Ὁ. ς. ἴπ ἴπ6 Οτιξίπαὶ ἴπογθ ἰδ πὸ 
αἰδοσοράπου δεΐννοεη {Π]|5 δοσουπηΐ δηά ἴπαξ ἴῃ 
ΧΧΙΙ. 9 ἃπά χχυΐ. 14. ΤῊ ννογὰ σοίωφ ΠΟΤῈ 15 
ἴῃ ἴῃ φοηϊίνο οῶϑθ, ἱπηρὶ γὴν μὲ ἴΠ6Ὺ ἀπ 
ποῖ υπάοιδίαπά νυνῆδί ννὰβ βρόκθη, νυ ῃῖο ἢ ννᾶϑ 
1πῖ6 1} 10}]6 ἴο δ54ι}, ἱπ σείεγθρηοθ ἴο ποσὶ διὸ 
δοσυβαῖνο ἰδ υϑοά, ἃ5 ΡΓΟνΙΟΟΒΙΥ ἴῃ ὙΟΙΘΟ 4, 
ἱπάϊοδίην υπάεγβίδησϊης 85 ννῈ}}] 886 δοδσγίης. 
ΟΡ. [οἷη χὶϊ. 29. 

Οἱ ἴδο τ εῖῃ οἵ [ἀπυάγγυ, ἀπηυ δ! γ, ἴ86 ΟΠ γῖ9» 
(ἰΔπη5 ἰῃ [λαπιᾶβειι5 νναὶκ 'π ΡῬγοσεβϑίο ἴο {86 
δα ἰΟΠΑΓΥ 5οεῆς οὗ ἴδε σοηῃνειβίοη, δηά γεδὰ 

συ Νππὰ 



ν. 9-.ς11.} 

ἃ ννῆεπ [8 ἐγε8 “τεγε ορεπαά, ἢε 
ΒΑ ΠΟ πιᾶη : δι {ΠῈγ ἰεἀ ἢϊπὶ ΟΥ̓ τῆς 
παπά, δηά δγουρμὲ ὀιγσι ἱπῖο ἢ - 
ΓΛΆΞΟΙΙ8. 

Απά δα νγαβ ἴἥγες ἀδγ8 ψιπουϊ 
δίρῇμῖ, ἀπά πειῖθεγ ἀἰά εαΐ ποῦ ἀπηϊς. 

10 ἢ Απὰ τῆεγε ννὰβ8 ἃ σογίδίη α|9- 
εἶρῖε δὲ ᾿ϑαπιᾶβοιιβ, παπιεά Απαηίλβϑ ; 

{Π6 ἢἰϑῖουΥ ἤἴτοπὶ ἴθ Αςἰβ οἵ ἴθ Αροβίΐεβ, 
υπάογ τΠ6 ῥγοϊοοϊίοη οὗ ἃ χυτὰ ἔυγηιπηθαά ὈΥ͂ 
[πὲ Ῥάςμα. “ Ἐωοίδϊορβ οὗ δὲ δι], Ρ. ό4. 

“εείη πο απ] ΤῊΣ ρ]ογιβεὰ Ηπιαπὶγ ννᾶ8 
υἱβι Ὁ]6 ἴο ποπο διιῖ 5411. Οοιηρατε Ὠδη. Χ. 7. 

8. α«υδεπ δὶ: ἐγε: αὐόῦε οῤεπε)] ὙὍῆς ἔογπι οὗ 
δ]: Πἀη655---“ ἀ42χοα ὈΥ Ἔχοθϑ5 οὗἉ Ἰρἢϊ," χΧ!. 
11, ΧΧΥΪ. 13, Μὰθ ῃοΐῖ ρΟΓΟΟΡΕΪΌ]6 ἴο οἴδογβ. 
{{κῸ τῆ6 ἀυπηθηοβ5 οὗ Ζαοδαγδβ, ἰἴ νν85 ἃ 5ίζῃ 
δηά 8 ᾿ἰϑββθοῃ, δαἀπηοηϊϑῃίην 541}, {Παῖ, ἢ 4]} 
Ἦ15 ἰοραὶ Κπουν]θάρο, μὸ ννὰ5 ϑρι: ΓΙΌ ΔΙΥ ΟΠ] πά. 
Ιῃ ἢἰβ οᾶϑὸ Οπτδὲ μδδὰ πηδάς σοοὰ ΗἸ5 ονῇ 
ννογάὰβ τοσοσγάθαά ΌΥ δὲ Ϊοῆπ, ἰχ. 329ς. Τἢ6 
τοπρογαγυ νυ άγανναὶ οὗ 5 πὲ δηὰ ἴΠ6 ἔδϑεῖης 
σομηδ!ποά ἴο (811 Πἰ5 1πουρῃῖβ οΥ̓ ἔγοπι [ῃ6 
ουΐογ ννογὶἀ δηὰ ἰο τυγῇ {πο πὶ οἡ ἢ15 ραϑί [1ξδ. 

δὲ “ἀπὸ πο »ἸἼα") ΜΝοίδίη, ϑὅγύ. δπὰ Ψυΐρ. 
ΤΠΟ ὈΠπάϊπρ ὈΓΠ ΠΙΔΠΟΥ νν45 γοβι γιοϊθα ἴο 548}. 
1ἰεπιπίηρς ννουά ἤάνὸ δῇοεϊοα ἢ]5 ἐθ]ϊον -ἰΓΔ- 
γ  ]οῖβ, ὙΠογεῈ νγᾶβ ΠῸ ἱγτθϑιβίϊ Ὁ]Ϊ96 ἱπῆπθηςο 
ὀχοςϊβοὰ οἡ ἢὶ5 ν"}}]}. Ηδ βυγγοπάοθγεα Πἰπιϑοὶ ἢ 
δῖ οὔσθ, ΠΟΑΓΓΠΥ «δηὰ τπογουβῆϊγ, ἴο ἴῃ6 
ΒΘΑν ΠΥ νἱϑίοῃ, χχΥϊ. ΥΒΕ 

ἑπίο Ἰ)αν»ιασε.} Ῥτοίεθθοσ Ἀδυν]ηβοη εἶνοβ 
ξοοὰά τοϑδϑοηβ ἔογ δοϊονίης ἴμ4ῖ ἢ ννᾶ5 σοῃ- 
ἀυςίοα ἀτγοιπὰ 186 νν4}15, 50 45 ἴο δηΐοσ ΌΥ {πὸ 
δαϑίειτι ραῖθ.0 δῖ Ῥδὺ! ἰπῃ [απιάβθοι πὰ 
ΑΥ̓ΔΡ ΙΔ, 1ορ. 

9. ἐδγεε 4αγ:] Ασοογάϊης ἴο ἴπ6 [εν ἢ 
τος Κοηίΐηξ, 85 ἰῃ ἴἢπ ἱπίογναὶ Ὀεΐννοεη [ἢ ἀφίῃ 
Ὄροη {δε Οτοββ ἀπά ἴμπθ ἘἈδβυγτγοσίίοη ; (ἢς 
8664116] οὗἩἨ (ἢ6 ἀδγ οὗὨ Ὠϊ5 ςοηνογβίοπ, [Π6 δητ τὸ 
ἀδλγ [ο]οννης, δηά ἴπθ ἀδὺ δέϊογ [δὶ Ε}}} (ἢ 6 
ἀττῖναὶ οὔ Απδηϊαβ. ΤῊ]5 νγ5 Δη ἱπίογναὶ, ποῖ 
οὗ 5Ξἰυρογ᾽ οὐ πιοῦο Βυπι]αϊίοη, θυ οὗὨ πιϑηῖδὶ 
ςσοπῆὴΗ͂ϊοϊξ, τοροηΐδηςθ, δηὰ ἀθορ ἀονοϊίΐοῃη. “ἴἰ 
ἷ5 4η υι14] πε ποὰ νυν ΟΟα ἴο ἰΔΥ̓ ἴῃς ἔουπάδ- 
ἔοη οἵ ἃ ξγοαῖ βαποί! ἴῃ Δ ςτίοη." ΒΡ Κεη. 
“ΤΠ ροτοά οὗἩἨ ἴΠ6ΙΣ σοῃνευβιοη 5018 πᾶνὸ 

Ὅδθη «0]6 ἴο 5ἰδία ἢ δοσυγαςυ, ἂπὰ 186 
σἤδπρο 56} σαπηοῖ 6 ἀοηιθὰ ; Ὀυΐϊ {πὸ 
Ὠυπιῦοῖ οὗ 5ιιςἢ 15 ἔδνν ἰηάοθά, σοπιρατοὰ ἢ 
ἴῆοβθ ννῆο, δανίπρς ἴῃ ᾿ΠΕΔΏΟΥ Ὀδθη τοςεϊνθα 85 
(86 «ἢ άγθρη οἵ Οοά, δᾶνθ πόνοῦ ποοάβρὰ ἃ 
Βοςοηά ϑ5ρίγτυδὶ Ὀιγῃ, (που ἘΠΕΥ μάνα Ὀδθη 
1} τῆογο οὐ 1655 ροϊϊἰοὰ ὈΥ ἴῃ ννοτ] ἀ, οὐ ἢᾶνὸ 
γιεϊἀεὰ ἴο 1Πεὶγ οὐντ ἱπβττη 65, δηὰ ἢδνο μδὰ 
ποοὰ οὔ σοητίηυ8] γεποννα] ἴο ΠΟ] η655. (οί Δ ΠΥ 
ἰῃδς ἀοςεῖϊτπο οὗἩ ἴδε ἰηδίδηίδπεουβ σοηνεγβίοῃ 
οὗ ποϊοτίουβ 5ἰῆπεῖβ 15 ποῖ ϑιρροτίεἀ Ὀγ ἴδ6 
ςᾶΞο οὗ 81: Ραδυ], ἔογ 6 δά Ὀδεῆ πο ρτγοῆιχαῖες 
ΟΥ̓ δοερίίς, Ὀυὶ ἐχοεούϊης ζεδίουϑ ἕου ἴδε 1νἂνν, 

ΤΗΕ ΔΟΤόΟ. ΙΧ. 

δηά ἴο ᾽πὶ 8414 ἴἢε ΤΙ, ογά ἰπ 4 νίϑίοῃ, 
Απδηϊᾶ8. ἀπά ἢ λἰά, Βεμοϊά, 1 ὡγηε 
δέγε, Ἰ,οτά. β 

11 Απα τῆς Ι,οτὰ «σι πηῖο ἢίηι, 
Ατῖβεθ, ἀπά ρὸ ἱπῖο ἴδε 8ἴγεεϊ ϑνῃ ]ς ἢ 18 
σα] ]εὰ διγδίρῃῖς, δπά ἱπᾳυῖγε ἰπ {πε 
ἤοιιβε οὗ [πι448 ἔογ ογμδ ς᾽] δὰ δδιυὶ, οὗ 
Ἴ ΑΓΒιΙΒ: ἔοσ, θε μά, με ργαγεῖῃ, 

δηῃὰ οἰγινίηρ ἰο Ὀυϊὰ ὉΡ ὉΥ ἢὶ5 ΡΟγϑοο ΟΠ 5 
ἃ ἰογαᾷὶ τὶ ρῃϊθοιυβηθθθ, Ηδ 5ἰπηοὰ ἱβΠΟΥ ΠΥ, 
ἃηά ἴῃ ὈπρΡε]οῦ δοϊθα ἴσοι ἃ τηϊϑία κοη σοῃ- 
βοίδηος, Ὀμΐ Ὧδε Ὥενεῦ Ρ᾽εδὰβ βἰποεὙ 85 δῃ 
ΘΧΟΙΙ56: Πδ6 σοηξδβϑθβ ἢ15 σα, Δηά πιᾶῖκθ5 ἢῸ 
αἰϊοιιρί ἴο Θχίοηυαϊο ἴ1.᾽) Μδοῦσγι δ. 

ΑΝΑΝΙΑΘ ΒΕΝΤ ΤῸ ὅ5Αὐ!,. 

10. ““παπία] Ορ. χχί. 12. Α [εν ἢ 
ΓΟ γϑιίδη ἃ ΠΛΔΥ Ὅ6 ργεϑυπιθα ἔτοπὶ ἢ5 ΠΔΠΊ6. 
Ορ. νι τ; Ὦδη. 1. 6ό. ὙΤΠΟΓΟ ἰ5 ἢῸ δνϊάσηςο ἔοσ 
{πὲ ἰταάϊείοη ἰδὲ ἢ6 νγᾶ5 οπὲ οὗ [ῃ6 βουθῃίῦ 
ἀἰϑοῖρίθ8. Ηδ τᾶ Πᾶν Ὀδθη οπο οὗ ἴῃ Ῥρη- 
ἰδοοβίδὶ σοηνογίβι Ηο ννᾶβ8 ποΐ οπϑ οὗ ἴδοβθ 
ἀϊδρεγϑθὰ ἔγοπι [ογυβδίθπη, Υ1}},. α, δπὰ ἢθ δηά 
941}}} δὰ πο ργονίοιι Κπουνθαάρε οὗ δάςῃ οἵδεγ, 
νυ. 11---ιΛ. ὙΠῸ Οτοοκ ΟΠυσοὴ σοπιπλοπιο- 
Γαῖο5 ἢ15 πιαγίγγάοπ), 45 Βίβῆορ οὗ [απιᾶβειιβ, 
ου [Π6 τοὶ οὗ Οεἴορεσ. Τὸ Δηδηίας ννῇο, 
δοςογάϊηρς ἴο [οβορῆι5, ΧΧ. ᾿ϊ. 3,4) νγνὰ5 ἰῃ- 
δι γι πηθηΐδὶ ἴῃ Ὀγπρίης [24ἴ65, Κρ οὗ Α ἀϊ4- 
Ὀθη6, ἴο τνουβῆ!ρ [ῃ6 ἴσιο Οοά, Ὀυΐϊ ἀϊδουδάοα 
δπὶ ἔγοπὶ Ὀεΐπς οἰγοι της 56, σοτηθ5 ἃ {{{]6 ἴοο 
Ἰδῖο ἴο δάσγηϊδλ οὗ ἰάθη Ποδίίοη. ΗἩππιᾶη ἀροΠΟΥ 
ἃηὰ ἀϊνίηοῖὶν ρροϊπίθα οτγαϊηδησοθ ἃῖὸ ποῖ 
δι ρεγθθθα Ὀγ {πὸ ᾿ηϊογνοηίίοη οὗ π6 βιιροῦ- 
πδῖυταὶ. (Ογηθ 5, ὈΠΩΘΥ 5: πΊ}]ατ εἰτοι πὶ" 
βίδῃςθϑ, νν85 ἰπϑοίγιςϊθα ἴο βοηᾷ ἔογ δῖ ΡῬεῖεγ. 

11. ἐῤε “ἐγεε] ὙΠῸ οὐ ξῖπᾶὶ νγοσγὰ ᾿πηρ 165 
ἃ ΠΑΙΤΟΝ [ΔΠ6, ἃ5 ἰὴ [ἃ0Κ6 χιν. 21, πιοῖο Ὀοῆϊ- 
ηρ 115 σοηάϊτίοη δὲ ργεϑοηΐ [δ ἴῃ ἃ ἔογτηοῦ 
Αζο: “Δ ΠΑΙΤΟᾺΝ τπογουῃίασο, Ἰποϊοθοά οὐ 
ΟΙἾΠΟΓ οἰἄθ ὈῪ Ὀᾶγδ ὉΠ5ΙΣὨΓΥ νν 4115," Πανίης 
Ὀδεη ΠΊΙΒΟΥΔΌΪΥ σοηϊγαςϊοα, οη ἴΠδ6 τρῆξ πδηά 
δηᾷ οἡ ἴῃο ἰϑϊ, ἔγοπὶ ἃ Ὀγοδά δηά ποὺϊθ ἢ ρἢ- 
ἵνᾶγ, Πο]οπηδάρα [Ὠγουρῃοιϊ, δηά ἴῃ [8 ΘΠ ΓΙΓΟ 
νυ] [ἢ οχίοηαίηνς ἀῦονθ τοο ἔδει. αν} πβοη. 
ὙΠΟ ἰϑ 0 ϑἴγθεϊ ἢονν οδ θὰ δίγαι ζξῃϊ ἐχοορί 
ΟΠΘ 50 παπιοά Ὀγ (γι ϑιίδηβ, γυππίης ὑρνναγά5 
οἵ ἃ πη} ἔγοπι οαϑὲ ἰο ννοϑὲ ἰπγουρῃ ἴἢδ ΟἹ, 
δηᾶ {παΐ ἀοδ5 ηοΐ σοηϊδὶη (ἢς ἰγδαϊεϊοπδὶ ΠΟι56 
οὗ [υάδ5 οΥ οὗ Απδηίδ5, νυ! ἢ ἀγὸ 5Βῆοννῃ οἶβ6- 
ὙΒοτα. 

ωάα.}Ἱ Νοιδίης 15 Κποννῃ σοῃοογηίηρ (ἢ 15 
ὨΔΙΊΘ. 
Ταγσ. ὙΠῸ ὀλρίταὶ οὗἩ (Ποῖα, οα ἐδὸ στῖνενῦ 

Ογάηιι5, ἀοϑουι θὰ Ὀγ Χοπορἤοῃ 85 ρψγεδῖ δηὰ 
βουτγιϑιηιΐηρ. [Ιἴ ννᾶ8 πηδάὰθ ἃ ἔγεε οἰ ὈΥ͂ 
Απίοηνυ, Ὀυΐ ννᾶ5 ηοῖ ἃ ςοϊοηυ {1} Ἰοὴηξ δϑἔοσ 
{πὲ τη οὗ δῖ Ῥδυ], 80 ἴῃ ἢὶ5 ΙΓ ρίας ἀϊὰ 
Ὡοΐ ξεῖνε ἢϊπὶ πο τ 5 οὗ Ἀοπιδη οἰ ΖΘΏ5ΠΙΡ.. 
Α8 ἃ 86δΐ οὗ Ἰεαγπίηξ ᾿ἴἃ βιιγραϑϑοὰ Αἰμθη8 δηὰ 
ΑἸεχδηάγι ἴῃ ἴδε εϑιἱπιδίς οὗ δίγαθο. 

Δ15 
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12 Απά δαῖδ βεϑὴ ἴῃ ἃ νἱ᾽βίοῃ ἃ 
ὭΔη πλπηεαὰ ΑΠδλη148 Ποτηΐπρ ἴπ. δηά 
Ρυϊτείηρ δῆὶὴς Βδηά οἡ δίπι, τῆλ ἢς 
πιῖρης γεςεῖνε Ἢϊ5 βίρῃε, 

12 ΤΒεπ Απδηϊᾶ8 δπϑυνεγεά, Γογά, 
Ι ἢᾶνε πεαγά ὉΥ πιᾶπυ οἵ τὴ ϊ8 πιδη, 
ἢονν πιυςῇ αν} ΒῈ ἤδίῃ ἄοπςε ἴο ἴῃ 
ΒΔ ηἴ8 δῖ Γδγυβδίεπι: 

14 Απά Ποῖα με μαίῃ δυῖπουγ 
ἔτοπι πε ςΤδιεῖ ργεβϑῖβ ἴο Ὀϊπά 411 τπδῖ 
ς8}} οἡ τῇγ πᾶπηε. 

Ις Βυῖ τῆς [Ι,ογὰ εδ1:4 υὑπῖο ἢ ἰπὶ, 
(ὐόο [ΠΥ ν Αγ: ἔογ πε ἰ8 ἃ σῆοβεη νεϑ8- 
861 υπῖο πΊ6. ἴο ὈΘΑΓ ΠΥ ΠδλπΊεὲ Ὀείοτε 
τῆς (σεητε8, ἀπά Κίηρβ, ἀπά τῃς ςΒ}}- 
άγεη οὗ [βϑγδεὶ: 

δὲ ῥγαγεὶ δὴ Νοῖ «δ {ῃ]5 ρδγίϊοι ϊαῦ {1ΠῚῸ 
ΟΠΪγ. Ργᾶγοῦ ννᾶ5 ἀοιυ Ή1655 ἃ σε οςσυρά- 
(ίοη οὗ ἴῃ6 ἴτε ἀλγβ. δ411} δὰ Ὀδθὴ ἴῃ [ἢ 
Παδῖὲ οἵ οὐβογνίπς [Π6 δρροϊπίοα δοιγα οὗ 
Ργάγοσ ἢ Ραγίϑαῖς ὌχδοΐποθθΌ Νοὸν ἢ6 
Ρτγανθά στ ἐδ ἢ τη τῆδῖ Ναπιο, [6 Ἰηνοσδίϊοη 
οὗ νι ἢ Ὀγ δίερμεη ἢὸ δὰ γτοραγάδα 45 045-» 
ΡΥ. Νίεγβο 17 5ῆονν5 παῖ τῇοτγο [ἢ4Π (ἢ 15 
νγ5 σδιαὰ Ὁγ ΟΠ τϑῖ. 

12. ἐπ α οἱπἰοη] ῬατΑ 6] ἴο (ἢ]5 οὗ Απδπίδϑβ, 
ἃ5 αὔογνγαγάβ ἴῃ ἴῃς. οδϑὲ οὗ δῖ Ρείεσ δηά 
Οὐογπε 5. ΤὩδ 5ιπλυϊδηδουβ σοττεβροπάσηςε 
οὗ 16 Ὠἰνίπο σοπληλιηὶσδίοηβ βῃιι8 οὐἱ [ἢ 6 
ΡΟΞΚΞΙὈΠΠΠΥ οὗ ΠΠ᾿υδίοη οὐ οἰ ξιἀεσορίοη ἴῃ }]} 
1Π6 ἴῃγοο σᾶϑθ5. ὙΠῸ σδδγαςῖοσ οὗ Απδηϊδ5, 
ΧΧΙΙ. 12, ΠΊΔΚΕ65 ἰξ ΒΙΡΏΪΥ ργοῦδοϊς τπδὶ ἢϊ5 
ὨΔΠ|6 ννᾶ5 ποΐ ὕπκποννη ἴο 841}. 

18. ὃν »»αη7 Βυξινο8 ἔγοπι (6 ρεῦϑο- 
ουϊΐοη πῃ [εγιιβαίοπι πδὰ πιδάς {ΠεῖΓ νὰ ἴο 
᾿ατλᾶθουϑ. ΔΠδη 85 ννᾶβ ἃ σοϑιάθηϊ ἴῃ [δῖ 
εἴΐγ. 841} μδὰ Ὀδϑθη {ποτὰ ἔοσ ἴἤγοε ἀδγϑ, {Ππ6 
ΘπΟυ ἢ ἴοσ ἐπε! ἰβοηςθ πὰ εδυϊίοη ἴο ἢᾶνθ 
Γοδοῃρὰ ἴδ6 ΟΠ γϑιδη5 ἴΠότῸ ἔγοπι [γι ϑδ] πη. 

οαυ νιμερ ου] δῖ Ῥδὺϊ] ἢ πηϑοὶε τοϊαϊποά ἃ 
νἱν ἃ σοπϑοϊοιιϑηθ85 οὗ [ἢ|5; ΧΧΙΪ. 4, ΧΧΥΪ. 9--- 
12:|: Τίπι. ᾿. 11. 

ἐῤγ “αἰπ.1 ὙΠΙ5 ἰ5 [π6 ει ϊεδὲ ἱπδίδπος οὗ 
{Π15 ἀρρεϊδίιοη, ὀχ ργοβϑῖνο οὗ [6 πογηηδὶ ϑίδη- 
ἀδτὰ οὗ ἴῃς ( γιϑίίδη σμαγαςίοσ, νυν] ἢ ὈδΟδΠΊΘ 
δἰἴεγνναταβ. 50 ὑγενδϊοηΐ, υυ. 22, 41; Άοπι. 1. 
γὶ Ἐρῆ. 1. σ. Τδὲ ργοηοιῃ ἱπηρ]165 (ἢ 6 
᾿ιν!ηγ οὗ Ο γίϑε. 

14. είς ργ 9] ΤῸ πιοσῖ αἰ ρηϊβοὰ 
ὙΠ ΕΙΣ οὗ ἰῃς6 δδῃμοάσιπι, ρυιΐ ἔοσ 186 ννῇῆοϊθ 

γ. 
ἐδαΐ εαἱἱ οπ ἐδγ παρῇ Ἡδετε, δηὰ ἴῃ Ὁ. 21, 

ἀεϑογρίίνε οὗ ΟΠ γϑιίδη8. ΒῸΣ ργάγον λα ἀγεςϑοά 
ἴο ΟΠ γιϑῖ 566 Υἱῖ. ςο, Χχ!ϊ. τό, ἃπὶ ςοῆραγο 
ἈοτΩ. Χ. 13: 1 ὍΟογ. '. ἃ; 2 Τί 11. 22. 
ἐς (δγπιοη Ογϑῖο, 4.251 [εο ἀΐςεγε ἡ νν85 ὁπθ 
οὗἩἨ τῆς Ἑδασγδοϊογϑεὶς ρῥγαςίίοος οἵ (γί ϑιϊδη5 
τοροιϊοὰ ὉΥῚ ΡΥ ἰο Ὑταΐδη, Ερἰϑὶ. χ. οό. 

ΤΗΕ ΔΑΚ(ΟΤ5. ΙΧ. [ν. 12----Ἴο, 

16 Εογ] ν}]}]} 5ενν ἢΐπὶ ἢονν ρτεαῖ 
τὨΐπρβ ἢε πιυϑῖ 50 ἘΠἐ ἢ Ὶ ἔῸΓ ΤΥ πλπιε᾿ 8 
826. 

17 Απά Απδηϊΐϊδβ ψψεηξς ἢ 8. ΥὙΨΑΥ͂. 
πὰ επἴεγεά ἱπίο ἴῃς ἤοιβε; δηά ρυῖ- 
τίηρ 15 πδηάβ οἡ ἢϊπὶ 54, Βιυοῖδμεγ 
54}, τῆε [,ογά, ευεπ [εβϑι5. τῇδ δρ- 
Ρεαγεὰά ὑπο πες ἴῃ ἴῃς ΨὙᾺῪ 45 ἴπου 
σΑπλεβῖ, Πδαῖῃ ϑ8επῖ π|ε, ἴπας τἴῆου 
πιϊρῃτεβε γεςεῖνε ΠΥ βρῆ, ἀπά ὃς ἢ]}- 
εἀ νὴ τῆς Ηοὶγν (ὐποβῖ. 

18 Απὰ ἱπιπηεαϊατεῖγ τΠεγε ἔε]]} ἔγοσι 
ἢ15 ἐγεβ 245 1 ἢδά θεεη 5.8[65: δηὰ 6 
τεσεῖνεά βρῆς ἐστ ἢ, ἀπά ἅγοβε, 
Δηἃ νγᾶβ Ὀαρτίζεά. 

Ι9 Απάὰ νδῆεπ ἢθ διδὰ τεςεϊνεά 

Νοῖθο Ο ου Ρ. γό4ᾳ οὗ 1Ἰάάοη5 Βαπιρίοῃ 
Ιμεοΐυγεβ ὀχμιδῖ5 εἰσῃϊγαείηγεε ἱπϑίδποεβ οὗ 
ἀονοίοηδὶ δά άγοβϑθεβ ἴο ΟΝ γιϑὶ ἴῃ ἴΠῸ δεγνῖσεβ 
οὗ ουγῦ Ομυτγοῆ. 

15. το Π πε γωνιηΐ ᾿Ὰ5 ὈΘΕη συξεεσιοα 
Ἀ5 ἃ ρτοίογαθ 6 στεπάσγιηρ. Βιϊΐ Κοπι. ΙΧ. 21. 
21: 2 ΟὐΥ. ἵν. 71} 2 Τίπι. ᾿Ἰ. λο, 21 56 ἴο 
Ἰυϑ!γ ΑΟΥ.. 

ἐδε Οεπε] Εἰτθὶ 'ἰπ (6 επιπιογαίίοη, 
Ὀδοδιιθθ (5 νγὰβ ἴο Ὀδ6 ἢ]5 5ρεςῖαὶ οβῆςς, χχι!. 
1ς. 21, ΧΧΥΪ. 17; Οδ]. 1. τό; τ Τίπι. ἱϊ. 7; 
2 Τίμι. 1. 1Ἱ. 

απά ἀὶηρ. 81 Ῥδὺ] Ῥοτθ ἢῖ5. ἰο5ΕἸΤΠΟΩΥ͂ 
ὈΒεΐογο ἴπθ ρονογηοῖβ οὗ Ογρπιβ, Αςἢδία, ἀπά 
]υάκα ; Ὀεΐοτε Ηετοά, Αρτῖρρα, δὰ Νετο. 

106. 1 «υὴ “ῥεαυ]ὼ ὝΠΕε ργοπουῃ 7 ἰ5 ἐπὶ- 
Ρμδῖίς. ὙΠῸ ψογὰ τεηάογοαὰ σῥεφυ τλεᾶῃ5 ΠΟ 
τποῖὸ τἤδη δῥίμέ, ᾿πάεαίε. 

δῪὲ »μέ σιῇεγ)] δῖ Ῥλδὺ] τεοοκοποὰ “81 
Ῥαϊίθηςθ " δίλοης {πὸ 5:55 οὗ δη Αροϑβῖϊθ,  (οσ. 
ΧΙ. 12, ἃπά γε)οϊσδὰ ἴῃ ἢϊ5 5 εηρβ, (οἱ. Ἰ. 24. 

17. Βγοίδεγσ ϑαῇ ΑἹ] ἴδ ἴεττοσγ [εξ ὉΥ͂ 
Απδηΐδβ μδὰ ραϑϑεὰ ἀνΥΑΥ. 

ἐυέη 1] ὍΤΕ ψογά ουὲπ ἰδ Δὴ ὈΠηΘΟΟ5- 
ΒΔΤΎ δηά ὩΏΠΑΡΟΥ ἰπϑειτίοη. 

ἐδαὶ αγεδ μπίο ἐδεε)] Ὅῃδῖ ἴδς 1, οτὰ 
νγὰ5 δέῃ ὉΥ ἢἰπὶ ἰ5 αἸβί πον διδίθα ἴῃ υ. 27, 
ἴῃ ΧΧΙΪ. 14, ΧΧΥΪ. 19.: 1 ΟΟΥ. ἰχ. 1, χν. 8. 
νι δίε:: γεσεῖυε)] δῖμετ, σϑοονοσ (ὮΥ 

δἰεμῖ, 45 Γυ Ποῦ δηὰ ΥΝ θβίου. 

16, ἐνρι»ιεάϊα!ε}}) ὙΤἢϊ ψογὰ ἰβ οὔ τεῦ 
ἀουθδέξαϊ! δυϊ μου γ. 

α’ ἐξ δαά δὲέεπ “αἱ Ορ. Τοῖς χὶ. 13. 
ἼΠ15 οἴδεςϊ 15 ποῖ ποίΙςεὰ τη δον οὗ δῖ Ρδυϊβ 
δἰδιοπηοηΐβ, χχὶ!. δἀηὰ χχνυὶ. Απά ἰξ ἢδ5 Ὀδθῇ 
τεξαγάρά 85 Δῃ ἀρρεάγδηςε οὐὔϑοσνοα ΌΥ͂ Α ἢδῃ!25 
δπάὰ ἴΠ6 Ὀγεϊδηάοτβ, οὗ ἢ ϊο ἢ δὲ [Κὸ μᾶ5 ἤετα 
Εἰνθη ἃ τηϑάϊοδλὶ δοσουπῖ. ΕΟ οηὶ ᾿οῦ- 
βἰάἀογεὰ [ἃ ἃ ργοοῦ [δὲ [ἢ Ὁ] πη δά ὈεεΩ 
ὩΟΊΠΕΥ ει ρηδα ΠΟΣ ἱπιδρίηατΥ. 

ᾳυα! ὀαριϊχε4] ΒῪ Αηδηϊδβ, ἃ ϑουηδ. 850 



ν 20---25. 

τηολῖ, Πα ννᾶβ β(γεπρίπεπθά. ΤΠεη 
ὑγὰ5 ὅ4ι.] σεγίδίη ἀδγβ8 ψἱἢ} τῆς ἀἰ5ςϊ- 
Ρἶε8 ψνῃϊς ἢ Μεγ δὲ [)απιδϑςιι. 

20 Απά ϑ8:γαὶρηςνγαΥ με ργεδοβεά 
ΟἸὨ τγίβε ἰῃ τῆε ϑγπαρόριιεϑ, [Πλῖ ἢς ἰ8 
τἢε δοη οἵ (σοά. 

21 Βυῖ 4}1 τπδῖ πεαγά ῥὲγι νχεῦα 
ΔιηλΖεά, ληὰ 5αἰά ; [8 ποῖ τἢ}}8 ἢς τῇδ 
ἀεβιγογεα τῆεπὶ ν ]ς ἢ τ Α]1εἀ οἡ 1818 
πᾶῖπο ἴῃ Γεγυβαίεπι, ἀπά σάπια ἢ ογ 
ἔογ ἴπδὲ ἱπίεπε, ταῖς Β6 πιρῆς Ὀτίηρ 
τπεπὶ θουπα ὑπο τῆς ΤἢΙεῖ ρῥγιεϑῖβ ὺ 

υπάογβίοοά ἴῃ ἴῆ6 " Α ροβίο]!οδὶ (ὐοηδβετοη5,᾽ 
ΝΠ. 46, ννΠεγε ἰἰ ἰ5 βαϊὰ [δῖ 1 Δ πυεϑέοη 
ὍΤΕ γαϊϑοὰ, ἰἃ ννᾶβ ἴο Ὀ6 τοιπθρογοά ἴμδῖ (ἢ6 
ἔπ} ὈγοΟΙΠΟΥ ἴῃ [ἢ]15 ολ56, πὰ {Π6 δάσο 
ἴῃ (δὲ οὗ (86 Εἰ ορί4π δυηυςῖ, μδὰ φᾶς ἢ ἃ 

Δ] δρροϊηϊπηθης ἔγοπὶ [6 στοαῖ Ηϊμῆ 
Γιοϑῖ, Οῃγίϑὶ Ηἰπιϑοῖῦ. ὙΠΟΓῈ ννὰβ 0 ρτὸ- 

ρατγαΐουγυ ἱπϑίγυςϊίοη. ΑἸ] πεοὰ οὗ {παῖ ννᾶϑ 
ϑβυρειβοάθά ΟΥ̓ ἴῃ6 πιϊγασιΐουθ σοηνογϑίοῃ. 
Βυϊΐ ἴῃε ϑδογαπιθηΐ οὐ ἱπι δι οη ννᾶ5 ποῖ ἀϊΐ9- 

56. ψ ἢ, ὀνοπ θη ἴῃς τορϑηΐδηοθ ννᾶ5 
εν 411 ἀουδῖ, δπὰ ἴπῸ σοπιπηϑϑίοη ἔγοπι 
ΟΠ γιϑὶ ννὰβ ἀϊγοςῖ, ὙΠΟΓΘ ἰ5 ποϊ πίη, ἴῃ 1815 
τοσογά, ηϑινοσηρ ἴο (οπῇῆγπηγδίίοη. ΤῊΣ Ὀείης 
ΠΙΙοὰ ἢ [ἢ6 ΗΟΙΥ ΟΠοβὲ νγᾶβ πῆοσὸ [ἤδη 
Δη Θα4ι!νδ]θηΐ. 

190. «υαι “ἰγεησίδεπε ] Α5 πὸ ποοάδάὰ ἴο 
Ὅς δἴἵογ (6 νἱϑίοῃ (ςρ. [4π. χ. 8), δῇεσ ἴΠ6 
5.  οοηάεοηπηηδίίοη, {Π6 ἔδϑίηρ, πὰ τΠ6 Πουτβ 
οἵ Ὀ]πάπη655. , 

δὲ ἀϊπειρί} Απδηᾶ5 νγᾶ5 ἔΔσ ἔγοπι θείης 
16 ΟἿΪΥ (ΟἸγίϑδειδη ἱπ ᾿αλδϑουβ. [Ι͂ἢ ἴδ6 
σοῦγθα οὗ εεγίαὶπ ἀαγ: ἴΏΟΥ ννου]ά Ὁδ 5 ἰ5βθὰ 
οὗ {Π6 τϑα  γ οὗ ἴπΠ6 σοηνογβίοη. 

0. γεαεῤῥεάί Ορνγμ] ὍΠ6 ἀὐϊ δου οὗ 
Μ595. ἰ5. νΟΓῪ 5ἴγοηεὶν ἴῃ ἔλνουγ οὗἩ ἴῃς ΟἰΠΟΥ 
τοδάϊηρ, 2γεαεῤεά ὕει. ὙὍόε ϑοη οΥ᾽ Οοά, υϑοὰ 
ὃγ δῖ 10κ6 ἴῃ (15 ράϑϑαρθ οἡἱγ οὗ της Βοοῖ,, 
85 ἃ ἀεί μπδίίοη οὗ ἴπ6 Μεβϑίδῆ ΠΟΙ ΠΙΟΗΪΥ͂ 
τοσεῖνοα διηοηρ ἴῃς [ονν5, [οἢη 1. 49. Οχτοδῖ 
ΒίΓο55 15 ἰδίᾳ οὔ Ἴσοηϊοβοίηρ [Πδῖ [6505 15. [ῃ6 
δοη οἵ Οοά, τ Ϊοἢη ἵν. τς. Ῥχεδοῃίηρ νυᾶβ8 
ποῖ οὗ πεςαϑϑιτγ Δη δοῖ οἵ Αροβί οβρ. (οπῃρ. 
(Π6 ςᾶ96ε οἵ Αροϊϊοβ, χυ δ, 24---8. ὙΠδ 5ΔΠπ|6 
Ὑγογαὰ ΠΟΓῸ 85 ΥἹ]. ς. 

ἐδε γπασοσμο.} ΤῊΪ5 ρ]υγαῖ βῆοννβ τπδί [86 
]6νν5 ννΕΓ6 νΟΥῪ ΠυΠΊΕΓΟΙΒ ἰη [λαπηᾶϑσυβ, 866 
ἃῦονο, υ. 2. 

2]. 1 ποὲ ἰδὶς δὲὴ ΤΠ5 ννα8 δϑεκοὰ ὉΥ͂ 
7εννβ ν ῆοὸ παά πολγά ἢἷ8 ργοδοπίηρ, ποὶ ΌΥ͂ 
ΟΠ Ξδηβ, νγῆοϑο ἱπαιυϊγίο5 ἀυουΐ πὶ πιυπὶ 
δανθ Ὀδεη δῃηϑυνογοά Ὀεοίογε [ἢ]5 {{π|6, 

ἐδαΐ ἀεεἰγογεα ] τλδᾶο Βᾶνοο οὗ, Ρ] υπιρῖτο. 
δα βᾶπηὸ ννογά, υϑοὰ ὃγ δ. Ῥδυ!, ἰ5 ἰγδηςίδι 

«υα:ἐεά, ΟΔ]. 1. 12. 
ὁπ ἐδί παρ") ὙὍὙῃὲ Νᾷπιε οὗ εϑ805. ὅ8ε6 

τ. 14. 

ΤΗΕ ΑΟΚςΟΤΟ. ΙΧ. 

22 Βυῖ ϑδιϊΐ ἱπογεδϑε τῇ ποσὰ ἴῃ 
βϑίγεηρτη, δηὰ ςοπίουπάεα τε ενν8 
ἢ ς ἢ ἀνγεῖς δὲ [)λπιδβοιι8, ργονίηρ 
τῆδς τηϊἷ5 18 νεγγ ΟἾ γίϑι. 

232  Απά λδῆϊεγ δῖ τ ἀδγ8 
σγεγα {1 611ε44, τῆς [εἐνν8 ἴοοῖς σουηβεὶ 
ἴο ΚΙ]1] Πϊπι: 

24 “Βυῖ τπεὶγ ἰαγίηρ ἀνγαὶξ νγᾶϑ “ 5 (σε. σε: 
Κπονη οὗ 840]. Απά τῆεγ ννατοπεὰ ἢ 
(η6 ραῖεβ ΟΔΥ δηὰά πίρῆς το ΚΙ 
ἢϊη1. 

25 ΤΉςηπ τῆς ἀϊβοῖρ᾽ε5 τοοῖ Ὠΐηι ὉΥ͂ 

εαπῖρ ῥί᾽δογ) ἘἈλδίδεσ, δά σοτλ9; ἢ15 ρυ» 
ροϑε ννᾶ5 ἐγιιϑίγαϊοά. 

4. ἱπεγεασε} ὙΘῈ Οα ᾿ποσϑδαὶπᾷ, ννᾶ8 
ΘΩΔΌΪΘ (0 Ργοδοῦ τογο νἱχογουϑ! γΥ. 

εοηγομπάεα  ΒῪ ἢΪ5 σοπιρ εῖθ ἀπά ἐχᾶςῖ κῆον- 
Ἰοάρε οὗ ἴῃ6 ΟἹὰ Τοβϑίδπιοηπί. ὙΠῸ ψογὰ ἴῸΣ 
γουΐπρ ἴῃ ἴὴῆ6 Οτίρψίπαὶ ᾿πιρίϊεβ [πΠ6 σοπι 8" 
ἰἴίοη δηά ςοπιρατίϑοη οὗ νδῦϊοι5 ρᾷϑϑαρθβ ΟἿδ 
ὙΠ δποίδβοσ, δηὰ αἰθο, ἀουδῖ]655, σνἢ ονοηῖ5 
ἴῃ πὸ 1 οὗ (Ομ γιϑὲ Βογὸ οἡ δαγίῃ. 

ΪΕΥΊΒΗ ΡΙΟΥ͂ ΑΟΑΙΝΒΥ ΤῊΕ ΨΠΡΕῈ ΟΕ ϑᾶῦ!. 

48. »ιαπν 4.75] ΑὮ οχραπϑίοῃ οὐ εχ απ 
ἄαγ., ο. τς. [1 Δίογα! γ, 88 8 ΟΣ ΒΊΔΘΣ8Ὁ]Θ 
ΒΏΌΙΙΌΟΣ οὗ ἅδν5 016 Ῥοίπε ζἔπ}71}1964, 
ΤῊΪ5 ἱπάθῆπιῖο ἔογπῃ οὗ Ἔχργοβϑίοῃ [5 υϑοὰ Ὀγ δὲ 
1Κὸ ῸΓΣ ἃ σοπϑιογδὉ]6 {Ππ|6, Ὁ. 43, ΧΥΠ]. 18 ; 
ςσοπιρᾶτε Εχοάυβ ἰϊ. τί, 23, 'ν. 18. ΡΆΪΘΥ, 
ΗἩ. Ρ.᾽ ν. η, ποῖϊοά ἰ' 85 δνουτγδδ!ε ἴο {Π6 
Ὁπάογϑίδηάϊηρ ἰδδὶ [ἢ 5 ᾿πίεγναὶ δ γαςθβ [ἢ 6 
ἴῆγοο γοαῦβ, δὶ. ἱ. 18, τῃαῖ {6 βλπὴς ρῆγαϑθ 
5 υϑοὰ ἴο ἱπάϊςδίο {πῸ βαπηὸ ρογιοῦ, σ Κ'ὶ "1. 38, 
29. Οδποη Ἀδν)ηθοη ὑπάεγϑῖδηβ οἢΘ ΘηΓΓΟ 
γϑδτ' ἀπά ραγί οἵ ἴννο οἴ ογβ, ρογηδρϑ δ ῖ ΠΟΥ 
ποῖ πιοτὸ ἴπδῃ ἃ γϑᾶγ δπά ἃ ἢαϊῖ. ὍΠ15 {ἰπ|6 
τουξὲ 6 υπάογβίοοά 45 ἱπίεγνεπίηρ δοΐνγθεη 
ὙΟΥΞ65 22 δΔηὰ 122, ΟΥἹ δεΐνγοοη νύ. 1ς πὰ 26: 
Δπά [Π6 ἔοστηοσ ἀυγδηρεπιθηΐ 15 ἴπ6 πόζα ᾿ἰΚοὶγ. 
ΟΡ. ἐν» άιαϊείν, Οα]. 1. 16. ὅ66 ἴΠ6 ποῖΐς οἡ 
ΧΧΥΪ. 20. ; 

44. ἰαγιης αευαι] Ἀλίδογ, ν1οῖ. ΤΉΙΚ, ᾿ξ δρ- 
Ρελγ5, νγἃ5 δογ ἢϊ5 τεϊυγῃ ἔγοτῃ Αταρία, ἴῃ ἴΠ6 
(Πϊγὰ γοᾶγ οσυγγοηΐ δῆογ ἢ]5 σοηνογβίοῃ, Α. Ὁ. 
30, Δεοςσογάϊηρ ἴο [ονίη. Βρ Ῥεάᾶγβοῃ ἰηΐογγοὰ 
δὲ ἴῃ [ἐνν5 μδὰ ποῖ δὲ ἴπ|5 {ὐπὸ ἴῃ6 54Π|6 
ἰπῆιπιοποῦ δπὰ δυϊδογγ ν᾽ Ὠιςἢ {πο δά ἤθη 
81 δι] ἤγϑι σᾶπιὸ ἴο [ᾶσηδϑοςιι5, οὐ ἴἴ νου ]ϊὰ 
δᾶνθ θδθη ΘάϑΥ ἕογ πόση ἴο 5εῖ χε ἢϊπὶ ἀπά βεηὰ 
Πϊπὶ Ὀᾶςκ ἴο [ΘΓιι5816 πὶ. 

«υαἱορεά δὲ καἰ.“ ΜΝ ΤΙΝ {Π6 Ξαποίίοη οὗἉ 86 
οἰ μπαῦο ννῆο διδὰ οσπάγρε οὗ [6 οἿὙ ὑπάογ 
Ατοῖλϑ, 2 Οογ. χὶ. 32. Ατεῖδϑ ννᾶβ ἴΠπ6 ΠΔΠῚΘ 
οὗ ἃ ἀγπδϑὶυ ψϑιοῦ τυϊοὰ πογΐδβογῃ Αταῦία 
ἔτοπι Ῥεῖγα, 2 Μδςς. νυ. 8. 

ϑαῦϊ, ΕΒΟΑΡΕΒ ΤῸ εξαύβϑα ΚῈἘΜ, ΑΝῺῸ ΡΑΞ8Ε8 
ΟΝ ΤΗΕΝΟΕ Τὸ ΤΑΚΒῦϑ. 

δ. δὲ ἀμεὶρί“)] ὙΒεῖε 18. ΨΕΙΥ͂ 5ἰγοηξ. 
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πἰρῆς, δηὰ ες δέμι ἀονγη ὉΥ (ἂς νν4]} 
ἴῃ ἃ Ὀδβκεῖ. 

26 Απά ννῆδη ϑαιυΐ νγὰβ8 Ἴοπὶὲ ἴο 
7ογυβαϊεηι, με δϑϑαγεά τὸ [οἱη ἈἰπΊ86 1 
ἴο ἴῃς ἀϊβοῖρίεβ: δυῖς {ΠῈῪ σεῖς 41] 
αἰτγαιά οὐ ἢϊπ|, δπά δεϊϊενεά ποῖ τπδῖ 
ἢς ννᾶ8 ἃ ἀϊβείρϊε. 

27 Βυῖ Βαγηδῦαβ ἴοοκ δίπι, δηά 
Ὀγουρῆς δὲπι το τῇς Δροβίίεβ, δπά ἀθ6- 
εἰδιεα υὑπῖο τπεπὶ ἤονν ἢς Παὰ 86θη 
τῆς Ι,οτγά ἴῃ τῆς ννᾶγ, ἀπά τῆδῖ ἢς μιδά 
βροκεη ἴο δίπι, δηὰ δον ἢς ἢιδὰ 

Μϑ8. δυϊμογιν ἔογ 818 ἐϊϑοιρ]οβ, Ἴοηγνογίβ 
ΑΙΓΟΔΩΥ τηδάθ ὉΥ ἴμ6 ἰσδοδίης οὗ 54}, 

ὁγ δὲ «υαἰΠ ῬτοῦΔΟΙΥ ᾿πτουξῃ ἴπο νπάονν 
οὗ ἃ ποιιδαὲ οἡ ἴπ6 ννδὶ]], 2 (οσ. χὶ, 232. ον. 
]οβῇ. 11. τς, δπὰ 1 85. χῖχ, 12. 

ἐπ α ὀαἀε] ὙΠῸ βᾶπιὸ ψοσγά, σπυρίς, 15 
ϑοοὰ ἴῃ ἴδ δοσοιιῃηῖ οὗ ἴπὸ ἐδοάϊηρ οὗ ἴΠ6 Βουγ 
ῬΤπουπαηά, Μαῖϊ, χν. 27, χυϊ. το, ἀπά Μαῖκ 
ΨῚΠ. 8, 2ο; 85 κόφινος, ἃ 5π18}} ροτίδῖ6 Ὀαβκεῖ, 
5 ἴῃ [Π6 ἔδοάϊηρ οὗ ἴῃς ΕἾνο Τ πουπαηά, Μαῖί, 
Σὶν. 40; Μαῖκ νἱ. 43; [ὺΚὸ ἰχ. 1γ; [Ιοδη 
υἱ. 12. 

26. “Ἵπά «υδέπ ϑαωΐ «να! εο»ι6] ΤΉ δυιῖῃο- 
ΣΠΥ ἰοῦ (Π6 ᾿πϑοτίοη οὗ ἴπ6 πᾶπια ἢᾶ5 Ὀδθη 
οοηΞἀεγεά ἀουδι} Ποτα, 85 'π νοῖβο τος. Ηδ 
νγεηὶ ἴο [οΓυπαὶθπὶ “"ἴο 866 Ῥείοσ," (δὶ. ἱ. ᾿ϑ, 
ἴο δηποιιῆςδ ἢϊ5 σοηνοσϑίοη δηὰ οδ] ηρς ἴο ἴΠ6 
Αροβίοι!ιες οῇῆος, ποῖ ἴο τϑοεῖνα ἱῃϑιπιςίίοη, 
Ο Δ]. 1. 1ἱ, 12. 

ὀεἰϊουεά ποὶ δαὶ δὲ «ὐαΙ α ἀμεὶρ[] ϑδυςῇ 
τ ϊβρίνιηρ5 σοιὰ ΠΑΓΟΪΥ πᾶν οχίϑιθαὰ 1 (ἢ6 
Ψ00]6 ἱπΐογνδὶ δὰ Ὀδθη βροηῖ δ [λαπΊδβουϑδ, 
Ὠοννγονοῦ ᾿ηἰογτυρίοα ἴΠ6 σοπηπιιηϊσδίίοπ ΣΕ 
16γιβδιεπὶ πΊΔῪ ἤᾶνο θεεπ δὲ [δὲ {ἰπ|6 ἰῃ σοη- 
δεηοηςε οὗ ἴπε Ποϑα 65 θεΐννοεη Ηογοά 
Απίρα8 «πὰ Ατεοΐαββ. ΑΠΥ στυπιοὺυῦ οὗ ἢ]5 
Ποπνθιβίοη ΠΊΔΥ ἤᾶνο ἔδάθά οιἱξ οὗὨἨ πιεπΊΟΥΥ 
ἀυγίπς δὶ ἀῦθοησθ ἱπ Ατσδῦὶα, δηπά οὗ ἢ 8 
Ἰλῦουτβ ἴῃ [ᾶπιάθοιιβ, δε 5 σεΐαστι, πὸ 
δοοουηῖΐ ΤΊΔΥ ἰᾶνὸ γοδοῆθα [οτι 5816 πὶ. 

7. Βαγπαδα.} 866 ἱν. 26, χὶ. 22---δό. Βοίην 
οὗ ὕγρσγιιβ, νης ννὰ8 δηποχοὰ ἴο ΟἹ] οἷα ἃ5 
8 ἱπίοεργαὶ ρογίοη οὗ παΐ ργονίηςθ, 6 τπϊρηϊ 
ΘΆ5Υ πᾶνα Ὠεαγά ραγίσυϊᾶγα σοποογηῖπε 548} 
ἔγοπι ἐγοηας πῃ δ υτίδ. 

4ο δε αροτεἰ64] ΟΥΪγΥ 51 Ῥεΐεγ δηὰ 51 [4π|68 
πο. 1,655, ρϑομ ΓΪΥ πηϊηἰδίογα οὗ ἴῃς οἰτοπι- 
οἰδίοη, ψγογε 'ἴῃ [Θγιιβδαίοπὶ δ 6 {{πη6, Οδὶ. 1. 
18, 19. 1ἴ ννᾶ5 ηοΐ {Π}] Π5 Ξξεσοηὰ νἱϑῖϊ, ἐουγίοοη 
ΥεᾶΓ5 ἰδίεσ, {πδὲ ἢ ϑὰνν δῖ [ομη, Ὁ Δ]. 1Ϊ. 9. 

48. εο»ηὶη ἐπὶ ἀγα σοὶπσ οἱ] (ΟΡ. ἱ. Δ:. 
10 15 ἱπιρὶεὰ, χχὶὶ, τ8, {παΐ 18 5ΐδΥ ἴῃ Ϊογυ- 
δαΐοπι οὐ 1019 οσοδϑίοη ννᾶ5 5ῃογί. ἔστοπι Οδὶ. 
ἱ. 18 ψ͵ὸ ᾿ἰοᾶσῃ ἴμδλὲ [ἴ ννᾶ8 ᾿ἰπιϊϊοὰ ἴο ἤθη 
ἄδλγυϑ, ἰπ {πὸ σουγϑο οὗ νν ἢ ]ς ἢ ἢ γοςεῖνοά (ἢ σιβϑι 5 
ςοηπηδηά ἴο 50 ἴο ἴδε Οεπί 168. 

ΤΗΕ ΑΟΤΟϑ. ΙΧ. [ν. 26---4τ. 

Ργαδοῃεα δ Ϊγ δὲ Γαπηλβουβ ἴῃ ἴδ 
πᾶτης οὗ εϑβιι8. 

28 Απά δε ννᾶβ γιὰ τῆεπὶ σοπιίηνς 
ἴῃ δηὰ ροΐπρ οὔκ αἴ Τεγυβαεπι. 

29 Απάὰ δ ϑβ8ρᾶκε δον ἴῃ δα 
πᾶπιε οἔ [με [,ογά |εβιιβ, ἀπά ἀϊβρυϊεά 
ο ὑανοη τῃε Οὐτεςίδπβ: θὰς ΠΕΥ νεῖ 
δῦοιιζ ἴο 5'δν ἢἰπι. 

20 ἤριεῦ ψεη ἴῃς Ὀγεῖῆγεη Κπενν, 
 ΕΥ δγουρῃς ἢΙπὶ ἀοννῃ ἴο κεβάγεδ, 
ἀπά 5εηῖ ἢϊηὶ ἔσῃ το  Ἄγβι8. 

21 ΤΠ εη Ππαά τὲ ςσἤυγομεβ τγεβῖ 

2θ. ἀμρῥιιε41 ὙΠὲ ϑαπὶὸ σογὰ 845 ἴῃ τὶ. 
9. ΤΠ ἰδ πιᾶγ μᾶνε Ὀδὲπ ἴῃ {πε βᾶπι6Ὲ συπᾶξοξυς 
1ὴὼ ψΙΓΝ Πα Βαά ἀγρυοὰ νῈ} 81 δίερμοη. 

Ογεοίαπα] εάν: «υδὸ ἔπεαυ Ογεεά, ϑγῖτ. ζρ. 
Υἱ τ, χὶ. λο. ὙΠ Ποῖ οδη ὃδ πο ἀοιδί οὗ ΟγεεσπΣ 
Ὀεΐης ἴδ6 ἔχις τοδάϊηρ, (που ρὴ τπ6 ΑἸοχαπάγιης 
Μ5. [ᾶ5 γε... 841} ψου]ὰ ποῖ ἢανο δά δῃγΥ 
ἀϊϑουπδίοη Μὰ Ογεεζυ, ποῦ ψου]ὰ ΠΟΥ Πᾶν 
Ρ]οιϊοα ἀραϊιηϑὶ ἢ]15 16. [ἴ νγᾶβ πδαιγαὶ ἔοσ ἃ 
ΟἸΠςΐίδη ἴο ἴὰτῃ ἴο ΗΘ ηϊσῖβ: ἀπά, δανίηρ Ὀθθη 
Ῥτοϑοηΐ δὲ (6 ἀδθδίῃ οὗ δ1 δίερμεη, δ νου 
ἔδεὶ ἃ βϑρϑοῖδὶ ἰπίεγεδε ἴῃ ἴῆοϑε γπο δά Ὀδεη 
(ῆς Ὀϊοτεβὲ 4558:1Δηῖ5 οἵ {86 γβϊ τηδγίγτ. 

«ὑεπΐ αδομὲ ἰο “'αγ ῥΊἸ»ἢ] Οὔ. χχὶ. 31. χχνὶ, 
21. Τὸ [Π᾽]|5 τηοάδ οὗ δηϑδνεγίηρ ἴμοτὸ πδὰ 
ΔΙγοδαν Ὀδθοπ σοσοιῖβο ἰη [δπιᾶϑοιι5, Ὁ. 23. 
ΤΠε Ὀϊκογηα85 οὗ ἔδοϑο ἢ νποπὶ ἢς ἰπουρῶς 
ἴ τρῆξ ἴο ἄγζὺς νγᾶ5 πιοτὸ ἱπίθηϑο ἴῃδη ὑμδὲὶ οὗ 
1π6 παδῖϊνο τοϑιἀεπῖϑ ἴῃ [ΘΓ 5416 πηι. 

80. ἔμευ] 8 ἃ σοι ἴο ἈΠΟῪ. 
ἐδὲν ὀγομσδέ ὀὲνι ἀοευ"} Τὸ ἴδ 808. Τῆς 

Δροβίϊο δί [15 {ΠΠῚ6 ννᾶβ ἜἘχργθϑϑὶυ ἀἰγοοϊθα ὉῪ 
ἃ Υἱβίοῃ ἴο ηυϊξ [ογιιϑαίοπι, ΧΧΙΪ. 17, 18. 

ο σιαγεα) ΟΡ. νἱ!. 40; ἴῃδῖ πο τησῃξ 
541} ἴβδῆσοο ἴο Ταγϑιιβ, ϑοπὶα ἢανο τβουρῆῖ, 
ἔτοπι ἴΠ6 πηδητίοη οὗ ϑγτιδ πὰ (Ἱ] οί, Οἱ. 1. 
2Ἃὲ, ἴῃαΐ ἢ6 ννοηΐ ογοτπά, δπὰ (πὶ 86 ᾿ηἰδηά- 
εἰἴγ, Οαβατοα ῬΠΠΙΡΡΙ, ἰ5 πιοραηῖ. Βιΐῖ (ξ5- 
βᾶγρα, δου ΔηΥ δάϊμυηςΐ, 15 σοττεςῖ υὑπάοτ- 
βίοοα 45 ἀοϑιρηδίπρ Οὕξβαγοδ δϑίγαϊοηϊβ, [86 
Γεβιίάθηοο οὗ ἴῃς ΚοπΊδηῃ βονογηοσ, οἡ ἴἢ6 568 
ςοᾶϑῖ. 8411: ΠΊΔΥ ἤανο ποροά (δῖ ἴῃ ἢϊ5 ἡδῖϊνο 
ΟἿ Βὸ πῖρῃϊ πᾶνε ἔπ βυσςοϑβ επὶθὰ ἢϊπὶ ἴῃ 
ΘΓ ϑαϊθη. ὙὨδ {ἰπ|6ὲ οὗ ἢϊΞ Ἰεανίησ Τάγϑυ5 

Ι5 ηοΐ 5ἰαἴεά. ΒΡ Βραβοῃ δϑεϑιρτιοαὰ ἴῆγοο 
ΕΑΓ ἴἰο ἢ᾽5 Ἰουγπεγίηρ ΤὨγουρἢ ϑγτῖλ ἃπάὰ 
ΟἸοῖΔ. Ηονονοσγ {Π|5 πιΔῪ ἢανο Ὀδρη, 1 δὰ 
Ὀδοη σοπιρίεϊοά Ὀεΐίοτε Βαγηαῦδς ἽἼλπὶς ἴο 
Αῖβυβ ἴο ϑεὲϊκ ἢἷπι, χὶ. ὡς. ὙΠῸ παιγαῖίνο, 
ἴοι ἴἢ 15 Ροϊπί, 15 ποῖ σεβυσηθὰ {1} χὶ. 40. 
ΕῸγ βσυϊδϑοχιιθηξ νἱϑιῖϑ οὗ ἴῃε Αροϑίΐθ ἴο ἰοσυ- 
58 [61 566 ΧΙ. 30, ΧΡ. 4. ΧΧΙ. 17; [15 Ἰλδὶ θεῖν 
ἵῃ Δοςουιρ ΙΞῃπιθηΐ οἵ μὶβ ρυγροϑθ, χίχ. 21. 

“επί ῥίνε ζογ 6] ὝΠοτε 15 ποϊῃίηρ ἴο ᾿πΊΡΪῪ 
ὙνΠοῖμοῦ ὈΥ 568 ΟΥ̓δίοηρ ἴΠ6 οοαϑῖ, Τὸ ἰδέϊοσ, 
ΟΥ̓ Ξοπιὸ (ποι ῆϊξ τῆοτὸ [ἸΚοῖγ, οοτηπιεπάοὰ 
ἰιϑεἰ ἀεο! ἀθ]γ ἴο Ῥα]εγ᾽5 ἀρρτονδὶ, " Η Ῥὸν. 
11, 4. 



Υ. 32-3ς.} 

ἘΠγουρδους 411 ᾿υἀα ἀπά (ΟΔ1Π|εεὲ δηὰ 
ϑαπιδγία,) Δηἀ νγεσο εἀϊβεά ; δηά ννυδὶἶς- 
ἵηρ ἰῃ τῆς ἔεδασ οὗ τῆς 1, ογά, δηά ἴῃ 
(ἢ σοπηίοτι οὗ τε ΗοΪγ Ομβοβῖ, νγεσγε 
τα ἘἸρ] 164. 

22 ἢ Απὰ ἰὲ οᾶπιεὲ ἴο ρᾶ88, 88 
Ῥεῖεσ ραβϑεά τῆγουρμουῖ 4}1 φωαγίδγος 
ἢςε σᾶπηθ ἀονγη 150 ἴο τῆς βαϊηῖβ νῃ]ς ἢ 
ἀννεῖς δὲ [,γάάδ. 

22 Απά τπετὲ ἢε ουπά ἃ ςετγίδίη 

ΤῊΗΕ ΑΟ(Τϑὅ. ΙΧ. 

τλλη παπιεὰ “ πολβ, νης δά ἱκερὶ 
ἢ15 θεά εἰρῇξε γεᾶγβ, ἂἀπὰ ννᾶβ β8ιοἷς οὗ 
(ἢς ρδ]5γ. 

24 Απά Ρεῖεγ 8α]4 υπῖο ἢϊπι, 2Ἐ- 
π6λΆ5, εβ8ι.5 ΟΠ τ βῖ πιλκοῖῃ (πες ψῃοΪς: 
ΑΓ.86. δηὰ πιᾶκε τὴν Ὀεά. Απά ἢς 
ἄγοβε ἱπηηεαίδτεὶγ. 

425. Απά Δ8!]]} ἐπε ἀννεῖς δὲ 1,γαάδ 
δηὰ δδγοπ δ ἢΐπι, δηά τυγηθὰ ἴο 
(ἢς [,οτά. 

ἘἈΈΒΡΙΤΕ ἘΚΟΜ ΡΕΒΒΕΟΌΤΙΟΝ. 

81. {26δὲ ἐῤηβἰόδει 16 18 τεδάϊπρ ὑοῦ 
δοαυϊεβορὰ ἴῃ ἰξ νγουϊὰ Ὀ6 τῆς ἢγβί ἰπβϑίδηςθ οὗ 
[δες ρῥΙαγαὶ ; Ὀυζ [Πδ ϑἰπρυΐίαγ, δαρροτῖοά ΒΥ (Π 
θεοὶ Μϑ55.., {Π6 ϑγτίδο, δηπὰ [6 Νυϊξαῖς, ἀπά 
Το ]οννοὰ ὉῪ ΓΠΟΣ, 85 Ὀδοη λάορίοά ἴῃ 4]] 
τοσοηΐῖ οΥἹΌςΔ] οἀϊξῖομθ. ΟΔ]. 1. 2, 22 τὸ ἴδ6 
θη ϊεσὲ πηι θϑι] ΟηΔΌ]6 ᾿πϑΐδηςοβ οὗ {π6 ρ] υΓΑὶ. 

γα 1] ϑυδβρεοηβίοη οὗ ρεσϑοουζίοη ἔοσ ἴπ6 γϑξ 
πιο βίπος {π6 ἀδδίῃ οὗ δίορῃθρῃ, υἱ!. τ. ὙΠῸ 
ςοηνογβίοη οὗ 8540] ςσοπίπουϊοὰ ἴο 115. Βιυῖ 
(ἢς ἰγοῦ Ὁ] 65 οςςαβίοπθά Ὀγ (δ) ι}]α᾽ 5 ἰπϑιβτίης 
οπ Πί5 βἰδίυα Ὀοίηρς ρἰδοοά 'ἴπ ἴθ Τεπιρὶε 6ὁπ- 
δτοβθεά {Π6 δίϊθπίίοη οὗ (ἴθ [ϑννβ8, [βερῆιϑ, 
ΧΝΤΙ. Υἱῖ. 7)-το, “]. Νν. 11. χι;; ΡΠΠοΒ 
“ἘΠΊθΑΘΘΥ ἴο Οδιυ5:᾽ Ταςϊῖυ5, " Ηἰσι.᾽ ν. 9. 
7 εν δὴ δυο 65 δπὰ Ἐοπιδη οδοϊα]5 νγοτα 
ΑἸΙΚο Ἰπϊογεβίεα ᾿η ργενεητ πη ΔΠΥ αἰδιυγ δηςος 
ὙΒΙΟἢ πῆι δῆοτγα ἃ ριεῖοχὶ ἔοσ ἴπῸ Επιροσγοσ᾿β 
ΒονοΥ Ὑ. Ρογβοσυξοη σοπηπιοηςσεά ἀρδίη ΔΙ͂ΟΣ 
ἢϊ5 ἀδδίῃ, χο σ. 

εὐῥε41 ὙΠεΙ͂Ρ σοπϑοιυἱοη ἃπὰ ογξδη!Ζ8- 
ἴοῃ ννοῦθ σοπιρίοῖοα, Ὑδδ ἐΟ]ϊοννίηρ ψνοτγάς 
Ροϊηΐ (ο {πεῖν βρίγίζυδὶ σοπαϊοη πὰ ργόξτοββ. 

δὲ αγ 9} ἐδε ΖογἹ Ῥ]υπιρῖγε γοπλατκβ 
[δὲ {Ππ|5, 580 ἔγοχιεηΐ 'ἰπ 16 ΟἹὰ Τεβιλπιθηΐ, 
ἰ5 ἴῃ ἴῃς Νενν Τ᾿ βίδπιθηϊ ξοιιπὰ ΟὨΪΥ Ποτο, πὰ 
ἴῃ 2 (ον. νυ. τσ, Πόσο 1ἴ 15 τοηἀογοαὰ δὲ ΖΕΓΓΟΣ 
9 1δεὲ Ζογά. 

ἐδε εονῃ 7 ογ 1] [ἴ [45 Ὀδοη {πουφῆς παι (ἢ 15 
ὟΝ 45 ΠΊΟΓῈ Δρργοργίδῖθ ἴο ἃ {πιὸ οὗ ρογϑεοιυτίοη, 
δηὰ (μδὶ ἔογ ἃ ϑθάϑοη οὗ τγαπα}}}}γ ἴῃς ΟΥΠΟΓ 
τηεδηΐϊης οὗ ἴπο ννογά, ἐν ῥογίαϊοη ΟΥἩ «υαγηπίρς, 
σοηνογοα ὑπάεγ (πε ἰησρίγαϊίοη οὗ ἴδε Ηοὶγ 
ΟΠδοβῖ, 5 ργείεγαθίθς. Βυῖ ἃ ἔονν ννογάβ οὗ 
ΒΡ Βι}}} πιᾶγ μεὶρ υ5 ἴο Ὀ6 ννὲ]] σοπίοπε δα 
ΑΟΨΝ. [οἸϊοννοὰ ἴπ6 Νυϊραῖθ. ““Α 56θη ΡΥ 
ἱποοηρτιοιβ σΟΌΡρΪ6, ἴδαγ ἀπὰ Ἰου, ἔδρα. ἀπά 
Πορδ, ογ σοπιέοτί. Βυῖ ᾿πάορά ἴἢδϑ6 ἵν ο ἅτὸ 
80 ἔδλγ ἴτοπὶ Ὀοίηρ ἱποοηϑίσϊοηξ (Πλὶ [ΠΟΥ οἂπ 
ΠΑΓΩΪΥ δ βοραγαίοά. πὸ πιοῦὲ ἃ τηδη ἔδαυϑβ 
ἴο οἥεπά Οοά, δηὰ [ἢδ σγϑαῖογ ἢϊ5 σᾶγὸ ἰ5 ἴὸ 
Ρίοαϑο Ηιπι, ἴῃ6 στοδῖογ ἢ15 ἢορθ δηά Ἴσοπιέογί 
ν}} θ6. ὙΠῸ πιοσὸ ψνὸ ἔρασ, ἴΠπ6 1685 γδϑοῃ Ψ6 
ἢᾶνο ἴο ἔδαγ: ἡ. ς.ὄ (ἡ ννὸ ἔσαγ Οοά, νψνὸ ποοὰ ποῖ 
ἔξατ ΔΠΥῪ ἴπίηξ εἶδβθ..... ὙΠΕΓο 15 ΠΊΔΩΥ ἃ ΟΠΕῈ 
ψῆο τσ πᾶν Ὀδθη ἴῃ ἃ πιυςἢ ποῦ σΟπΠ- 
ἐογτίδδιο ςἰδίς οὗ πη ἴπδπ ἢθ |5, ᾿ξ δὸ ῃδὰ 
τηϊηά οὶ Π5 ςοπιίογί 1655 δηὰ ἢἰ5 ἀυ(Υ̓ πηοΓο." 
 υιδοουγθο 1. 

ἡ νεῶὺ 7ε:1.----ν οι, 1]. 

51 ῬΕΤΕΚ ΑΥ̓͂ ΤΎΡΡΑ ΑΝῺ ΑΤ Ϊορρα. 

82. ῥειεγ] Ἐς δδὰ ποὶ Ἰοῖ [ογυβα δηὶ 
ἀυγίης ἴδε ρεϊϑοουϊίοη. Νοῖν ἢδ ἀνδι θὰ ἢ πι- 
861 οὗ Δῃ ΤΟρρογίυ ΠΠῪ ἕο ϑβονίηρ ἴπᾶῖ ἢ 
νγὰ5 τη πα Ὁ] οὗ (πὸ ς τεροδίθα ἴο Πίπι, 
]οδη χχὶ. τς --ῦΛ. 'ννε πᾶν ποῖ ἀδίδ ἴο 
ΘΏΔΌΪΘ ι.ι5 ἴο ἀείοττηϊηθ Ῥοϑι ἰ νοἷγ νν μοί μοῦ 1ἢ15 
Αροϑῖοϊ!ς εἰγουϊ 15 ἴο Ὀ6 υπάετγβιοοά 85 ἔοϊϊονν- 
ἴῃ} τ. 31, οὐ ψνβείμεῦ 81 1 Κ6, ποῖ δάμπογίης 
ἴο ἴπο ογάεοσ οὗ Εἰπι6, τοι πιο Πογα ἔγοπι Υἱ]]. 2 ς. 

αἱ φωαγίεγ)ὴ ΒΥΘΌΏΧΘΙ ΟΥ Ἅ1801}1908 
του] πᾶνὸ Ὀδθη ἃ ΠΟ ἢ ΠΔΡΡΙΟΓ συ ρρ οπηθηΐᾷ 
νογά, 85 ἴμ6 νυϊγαίο τϊρῆϊ Πᾶνα ἐνβρδοα 
“ΜΠ 15 ἴο ὃ6 τεγζαγάθα 85 τηδϑοι πο Προ, 85 ἴῃ 
χ, 16. 

1γάΔα} ἴῃ ἴΠ6 ΟἹ Τεκίδπιθηϊ Ζοά, τ Οἶτο. 
1]. 12; ΕΖτὰ 1ϊ. 21; Νφἢ. Υἱ]. 27, χὶ. Ἂς; 
ΔΌουϊ 18 πη}1|.5 ΝΟ. οὐ [εγιβαίεσι, οἡ ἃ 
δθηῖ]ε οπλίπθηςς ἰπ ἴΠ6 σγοδῖ τηδγιἰτηθ ρο]δὶπ οὗ 
δἤῆδσγοῃ, οὔ ἴῃ6 τηδίη γοδὰ ἰηΐο {πὸ ἱπίοσίοσ. 
[15 1 Δ] 1πῖ5 ννοσὸ ϑο] ἃ 45 ϑἰανεβ Ὁγ (ὐδϑβϑί8, 
]οβορῆυβ, Χιν. χὶ. 2. [ἴ νᾶ8 Ὀυγηοά ΌΥ 
(δϑίυβ, "]. Νν." 11. χίχ. σ, δῖ ἃ {{π|δὸ νη, 
ψΠὩ 1ὴ6 ὀχοθρίίοη οὗ ΒΗ͂Υ, ἴπΠ6 πια]α ρορυ]ᾶ- 
ἰἴίοη μαάὰ ροὴς ἴο εγιβδίοπὶ ἔογ {πε Βϑαβὶ οὗ 
Ταῦογηδοϊοβ. [ἰ ννᾶβ ἃ στοαὶ ϑοδὶ οὗ [Θννϊβῃ 
ἰελγηίηρ, μαυΐηρ ϑονθητυ ϑβοθοοΐβ, Εφπιίοοῖ, 
οη Μαῖϊ. χῖὶ. Α Ὀίϑῆορ οὗ 1 γάά 541 ἴῃ 1ῃ6 
Νίοθεπε Οουης Α.. 32:5, δἴ (οπεοίδηζίπορὶθ 
381, δἂῃά «δὲ ΟὉμαδίςθάοῃ 4:1. Εογ ἃ [πιὸ ἴΐ 
ὑγἃ5 παπηθὰ Ἰ)᾽1ΟΘρο 5; ἀπὰ δ' σουηποῖ ΠοΙὰ 
(ποτα ἴῃ 41ς, μανίπρς δοαιυϊτοὰ Ῥεϊαρίυθ, ννᾶ8 
οΑ] θὰ ΟΥ̓ Θγοπιθ, “114 τ ϑε γα Ὁ }}}5 ϑγποάι8 
Ὀοβρο δηλ." 

ἜΝΕΑΒ, ῬΑΚΑΙΥΤῚΟ ἘῸΚ ΕἸΙΘΗΤ ΥὙΕΑΒΒ, 
15 ΗΠΕΑΨΕΡ, 

88. “Ξμε.] Α Ἡδε]]Ἰεηϊδσε ἤᾶπιθ. ϑοπὶθ 
δᾶνθ ἀουδίοα ννῃοῖποῦ ἢθ ν 5 ἃ σοηνογῖ, Ὀ6- 
οᾶιι5ε δῖ [ὰκ6 ἀοε5 ηοΐ οΔ]} ἢίπι ἃ ἀϊϑοῖρ]θ 
Ὀυΐϊ δὲ Ῥεῖογβ ννογάβ ἱπυρὶγ ἰμαὶ ἢ6 νγᾶβ ἃ 
ὈΕ]ΙΘν σ, 

84. γιαξε ἐδ δε] 2 ο ἴογ {γβεῖ νυ μδῖ 
ἴον εἰρῃς γοᾶγβ [45 Ὀδθη ἀοπα ἔογ ἰπθθ. Ηἱἰξ 
Τιϑὶηρ ἱπηπιρα δῖε! Υ νγᾶ8 ἃ ργοοῖ αἵ οηςὸ οὔ [ῃ6 
ϑίγεηρίἢ οὗ ἢ]15 2 δηὰ οὗ ἴθ σοπιρἰεἰθη655 
οὗ [Π6 συγο. 

86. ὅ4γ0η] ᾽8Β9 Ββδζοι. Ὅδὲ ατγίϊοϊε ἰ5 
Ργεῆχοά Βεῦα, 825 [ἴ 15 ἱπναγίδῦϊν ἐπ {πὸ ΟἹ 

ἘΕ 

419 



420 

416 4 Νον ἴδε νγλβ δὲ Ϊορρᾷ ἃ 
ςεγδίη ἀἰβεῖρίε παπιοὰ ΤἌριῖΠα, ννῃιςἢ 
ὉΥ ἱπιίογργεϊτίοη 15 Ἵδ δά [δ ογοᾶϑ: 
(8153 νγοπηδη ννᾶβ {{]} οὗ ρσοοὰ ννουῖἝβ 
Δπα αἰπιβάδεάβ ννῃ!ϊς ἢ δῆς ἀϊά. 

247 πὰ Ιἴ ςᾶπιε ἴο ρᾶ58 ἰῃ ἴῃοβε 
ἀλγ8, (ῃαῖ 8ῆε νγᾶβ 8ι|ςἷκ, δηά ἀἰϊεά: 
γνῆοπὶ ΠεΠ ΠΟΥ ᾿ιλά νυδβῆςά, {ΠῈγῪ 
ἰλιὰ ῥδγ' ἴῃ δῇ ὕρρεῦ σπδπιθεσ. 

248 Απά (ογαδϑπιιςῇ 45 [,γάἀἀ δ νγῶβ 
ΠΙΡἢ το Ϊορρᾶ, ἀπά τῆς αἰδείρ᾽ε5 μιδά 
Βελγὰ τῆδι Ρεῖθσ νγὰ5 ἴπεγα, ἘΠ ΕΥ̓ βεηΐ 
απο Πἰπὶ ἴννοὸ πιεη, ἀεϑιγίπρ δέσι τῃδῖ 
ἢε ννου]ά ποῖ " ἀεἾδγ ἴο ςοηπιε ἴο ἴδεπὶ. 

329 ἼΠεη Ρεῖεγ ἅγοβὲ ἀπά ννγεηΐ 
νυ τπεπι.  ΏΘη Πα νγᾶ8 σοπΊα, ἴΠΕῪ 
Ὀγουρῆς ἢϊπιὶ ἰηῖο [Π6 ὈΡρΘΓ σμδηθεγ: 
δπὰ 41} τῃ6 υυνἱάοννβ οἴοοά ΟΥ̓ ἢϊπιὶ. 

Τοεβίπιοηῖ. Α Ἰενοὶ ἵγαςῖ Ὀεΐννθοῃ πὸ τηοιη- 
[Δῖπ5 οὗ [56 Ηοὶγ [,δηὰ δηά ἴῃς Μοαιογτγάποδῃ, 
εχίθησίης ΠῸπιὶ ἰορράᾶ ἴο ξξβᾶγεα, Ἔχίγεμοὶ Υ 
ἔγατῆι!, 541. χχχηϊ. ο, Χχχν. 2. 

ἐμγπεά ἰο ἐδὸ ζογ] Το 6505 Ομπςι, ΤῊ Ϊ5 
ἰ5 δα οἵ ἴποθε νγῆο δοκηονυνοαάγεοα {πὸ ΟἹὰ 
Τοθίδπιεπ.Ό (ρ. 2 Οον. ||. χό. (Οοηνετῖϑ 
ἔτοπι δπιοηρ ἴῃ6 (Οσεης 65 τὸ 5διά ἴο ἴυγὴ ἴο 
Οοά; χν. 19, ΧΧ. 21: 1 ΤΙ 658. ἱ. 9. 

ΑΝῺ ΤΑΒΙΤΉΑ ΚΕΟΑΙ ΕΠ. ΤῸ {βῷΛΠΡΕ. 

36. υοῤῥᾳα] Νον «74; ἴῃ Ϊοβῇῃ. χῖχ. 46, 
Ϊᾶρδθο:; ἃ ρίδοθ οὗ νεγῪ δτοαῖΐ δπιαυ τ, ἴΠ6 
Ροσί οἵ Γεγιβδίετη ἔτοπι ἴῃ {{π|6 οὐ δϑοϊοπιοῃ, 
2 Οἤτο. 1!. τ6.5. ΤῊ 5 ἰ5 ἴδε ἤγξι γοίσσοποθ ἴο 
τ τῇ ϑεγρίυγο βίποο Ϊοηδῇ ἱ. 23. [{ ννὰβ ἔννίοθ 
ἀεοίτογεὰ Υ ἴῃς Ἀοπιδη5, [οϑορῆυ5, “ Ϊ. ΝΝ.᾽" 
11. ΧΥΪ. 10. 111. 1Χ. 2. [5 Βίϑῃορ 5δῖ ἴῃ ἴῃς 
Οὐοιης!] οὗ Ερμοϑυβ, Α. Ὁ. 411. 

Ταῤ᾽!ρα}] Τῆδα δγτίας δαυίναίθης ἔοσ {πὸ 
Οτοοκ 2ρογεας, ἃ 5416}||5. Τῆδ απὸ νγᾶ5 6Χ- 
ῬΓεϑϑίνθ οὐ ρεύβοπδὶ Ὀδεδυΐγ, Ργον. ν. 19, δοηξ 
οἵ 80]. ἴϊ. 9. 17. ἱν. ς. νἱῖ. 2. 586 5 ἴῃ βτϑῖ 
ὙΟΠΊΔΠ πδπηρά ἰπ [Π|5 ΠΙβζοῦυ δή υ δᾶρρῇῆιϊγα. 

απά αἱ»εἀἰγε4.] ὙὝΠεῖε τουἹὰ ᾶνο Ὀδοη πὸ 
80Ορο ἔοΥ ἴῃ 656 1 σοπΊΠ ΠΥ οὗὨ ξοοάϑ, ᾿ΠςΟΓΑ ΣῪ 
πηάογβίοοά, Πδὰ ργονδι θά δηοηρ ὈοἸονοτβ δὲ 
ορρᾶ. Ηδσ πιοάδ οἵ δοϊρίηρ 6 ΡΟῸΣ νγᾶϑ 

ἴεγ ἴπδη {Π6 σιν οὗ πΠΊοΟΠΟΥ, ὑνΠϊςἢ ἴ5 
οἴϊδη βροηῖ υηνν 56 }γ. 

σδε ἀϊ4] Ἰδο ἴδηϑθθ 1Π1ρ}165, “δε «υα: ἐπ {δὲ 
ῥβαδὶϊ! ὁ, ἀοίησ. Νο Βίηξ οὗ ἢεγ ἅδε οἵ ςοηάϊ- 
ἔἴοη ἴῃ {18 5 χίνθη. ; 

87. απ ὠῤῥεὲν ἐραν»ιδεγἿ ΜΑΥ ντὸ ποῖ ὑπάεγ- 
βἰδπὰ ἴΠῸ ἰΔγρδ ὈΡΡΟΓΙ τοῦτ, υ564 ἔὉΓ ρυγροβος 
οὗ ἀενοίϊοηὐ ῬὍΤδθο ᾿πίογπιθηϊ ννᾶ5 ἀοϊαγθά ἴῃ 
(Π6 δορςε οὗ ἴδ. Αροβιϊεβ αγγῖναὶ. ὙΠΟΙΟ 15 
ΠΟ ποίϊος οὗ δΔηγ ξιεδί Ἰδπηθηίδίοη, Ὁ γ- 
βοβίοπῃ ποίά {πὶ ἀδδίῃΒ πδά σοπλα ἴο ὃὸ τὸ- 
ξαταοὰ πιογο οΔΙ ΠΥ. 1 ἼΠ655. ἷν, 13--χ8. 

ΤῊΕ ΑΟΤΟ. ΙΧ. ἵν. 36--,3. 

ψγνεερίηρ, ἀπά Ξῃενίηρ ἴδε ςοδῖς τὰ 
ρΑττησπῖβ ἢ ]ςἢ Ιογοδβ πιδάς, νν ἢ ]]ς 
86 νγᾶβ ἢ {ἢ ἐπ]. 

40 Βυϊ Ρεῖεγ ρυῖ τῆδηὶ 11] ἰοστιἢ. 
ἂπά ἰκηεεϊεά ἀονγη, δηὰ ργαγεά; δηά 
ταγηίηρ, δέπι το τῆς Ῥοάγ 5841, Τδι- 
Δ. 4τιβεὲ. Απὰ 8ῆε ορεποά ἢεῖ εγεβ: 
ἀπά ἤδη 3ῆς 8δνν Ρεῖει, 8ῆςε δῖ τρ. 

41 Απά ἢε ρᾶνε Πεγ δίς: ῃαπά, δπά 
᾿πεὰ Πεγ υρ. Δπὰ ψνἤεη δε ᾿δὰ ςδ]]εὰ 
τῆε 54] πἴ8 δηὰ υυἱάονβ, ργεβεηϊοά δεσ 
Αἰῖνα. 

42 Απά [τ νγᾶβ8 Κπονγῃ τῆγουρῃουξ 
41] [ορρᾷ; δηὰ πιᾶδῃυὺ δεϊϊενεά ἴῃ ἐπα 
Ιοτά. 

43 Απά ἴξ σᾶπιὲ ἴο ρ45550 παῖ ἢ6 
τΑγγιεἀ ΠΊΔΠΥ ἀλγβ ἴῃ [ορρὰ νγτῃ οπς 
δίπιοη ἃ ἴδηηεγ. 

388. πίσό ίο 7ο0Ρῤῥ4αῚ Αδουΐ ἔννοπίν πι|65. 
ἐδαΐ δὲ «υομἱά ποί ἀεἰα})] Τἢδ ὑπαημεκίοη- 

ΔΌΪΥ {τὰ γεδάϊπρ ἰ5 ἰῇ [Π6 αἴτεςῖ ἔογπι, 9918 
ποῖ ἴο 601269 ἴο 8. ΤΠ ΟΓΕ νν85 ρεσῆδρϑ ΠΟ 
ἀοδηϊῖο ὀχροοίδιίοη, ΟΠ ἃ ξέπεταὶ Βορς οὗ 
ςοπηίοτί ἴῃ {Ποῖτ βογτοῦν. 

380. ε«υξέοαυ"0 Α εἶ455 ΞρΡΟΟΙΔΙΪΥ σαγρὰ ἔογ 
Ὁγ ἴῃ. Ομυσςοι, σ Τιπι. ν. ,--.-τ6, τεπηοπιδεγοὰ 
ἰπ (ἢ6 Ἰηϊογοεβϑίοηβ οὗ οὔὖγ [ξἷΞλῤλλῆγ. δες ἴδο 
Ὠοῖδ οἡ Υἱ. 1: 

εοα!. απά φαγηπεη!.} ΠΟΥ δπὰ οὐοῦ Ἑοἰο ἢ» 
ἵπρ, Μαῖϊ. ν. 40, νυνὶ ἢ ΠΟῪ νοῦ Τρ δηὰ 
ἔποτο νυοΑ ΓΙ, 85 15 ᾿πιρ] οἱ ΟΥ ἴῃ6 ραγτςοὶρὶο 
Ὀείηρ ἴῃ [86 πιά άϊδ νοῖςο. 
ἐσ δῷ ΒΟ ΤΙ ῺΥ͂ ἰη ἴΠπ6 Οτιρίπαὶ, ἱμάς» 

της ἴἢ6 ἰαγρθηθϑς οὗ μοῦ Ὀουπίγ. 
»α 606] 88 ἴὰ ᾽ὍῈ8 ἩΔΌΪ οὗὨ ἸΔΔΚΙΠΕ. 

40. μιωὲ ἐδενπ αἱΐ ζογ 6] Αἴδοσ ἴπὸ ἐχδπιρὶθ 
οὗ ἢϊ5 1,οτά ἴῃ (πῈ ἤοιϑς οὗ [ᾳἴγυβ, [ΚῸ νὴ. 
44: Μαῖκ νυ. 4ο. (ΟἸγιβξὲ γεϊδιηοὰ ἔπ ραγεπὶς 
δηὰ (ἤτοο οἵ Ηἰ5 ἀϊοςϊρίεβ. ΕἸ) ἢ ἀπὰ ΕἾ 1508 
Θχοϊυάθα ὄνθη ἰδ τηοΐϊῃεσ, σ Κ. χνί!. 19, 23; 
4 Κ. ἵν. 11. 

ἐπεείεά ἄοαυη, απά ῥγαγε] Ἡανίπρ ἴῃ πυϊηὰ 
1Π6 οὔκίηδλὶ ςοπιηπικδίοη, Μαῖϊ. χ 8. Νὸο 
ΡΓΑΥΕΙ νγνὰ5 οἴεγεά ὈΥ ΟἨγιϑί. 

ἐμγμὶπρ δὲρη ἰο ἐδε δο)] Τῆδ Αροβεὶς τηιιϑῖ 
ἴανὸ [6] αϑϑυτεὰ (Ππδὶ ἢ15 Ὀγάυοῦ ννὰ5 Ὠοαγά, 
δηὰ δαὶ ἴΠ6 ρον οὗ 15 [μογὰ ννᾶβ ἴῃ ἢὶπι, 
δ1 Ῥεΐογ᾽' 5 υ86 οἵ ἴῃ ϑ5ΥΓ|2ς πῃ ἢλ5 Ὀδδη Γὸ- 
ξαγάρά 85 δῃ ἱπάϊςδιίοη [πδὲὶ 6 ννᾶ5 υϑὶπρ τπδῖ 
ἰδληρσυᾶρο. 

41. γειοηίεά δὲν αἰδυε ὙΠῸ βοῖτοῦν οὗ 
[Πὸ νυἱάοννβΒ. νγᾶ5 ΘΧΡΓΟΘΘΙΥ ποίςεά, {πεῖς Ἔχ - 
ἱπς 1πληκειϊηε55 ἔοσγ (ἢδ τεβίοσαϊοῃ ἴο ᾿ἰἴθ ἐς 
ῥΑ5ϑ6 ὈΥ ἴῃ 5:|δΣῃς6. 

48. »"αῆν 4.7.5] Α Ἰἰοηξ {ἰπ|6, 85 ἴῃ υ. 23. 
Α ἴαῦχζο, Ὀι5Υ ϑοαροῦῖ αβογάθα πιδηΥ ορροσ- 
τυπιῖε5 ἕο πλλκίηρ ἰἢς Οοθροῖ ἵκῆονσῃ. 



Υ. 1- 4.} 

ΓΗΑΡΤῈᾺΚ Χ. 
: Οργνείίως, α ἀευσμΐ νεᾶν, 5 δείμρ' εογε»παναϊεα 
ὃγ αν» απρεί, σενΐείά τον Ῥείορ τι τολο ὃν α 
τἱσίονκ 15, 210 ἐς ἰαμρλΐ μοί ἰο ἀδεῤίεε ἐλέ 
Οσερέξίεσ. 34 ΑΞ ἀξ 2γεαελείά Ολγίξςί 9 (Ὁγ- 
νεείϊμς αμα ἀὲς ἐογιῤῥάμν, 44 ἐὰε οέν Ολοεΐ 
7) αἰ ον» ἵάενε, 48 ανα ἐλέγ αγε ὀαῤέέίκεά. 

ΗΕΕΕ ννᾶβ ἃ οογίδίη πιδῃ ἴῃ 
(ὐσβαγεᾶ Ἵοδὶ δὰ (ὐογσπεΐτι5, ἃ σεη- 

τυγίοη οὗ ἴτῆε Ῥαπά οδιεὰ τῆς [τἈ]18Π 
ὀσπά, 

ΤΠΕ ΑΟ(Τϑ. Χ. 

4 ΑἹ ἄεκνοιιῖῖ »αη, δῃά οπςἊ {παῖ 
[εατεὰ (Φοὰ νι 411 ἢ18 ουβε, νυ δις ἢ 
σάνε πιιοἢ αἰπιβ ἴο [6 ρεορίε, δηά 
Ργαγεά ἴο (ὐοά ἃἰνναυ. 

Ηξς 8407 ἴῃ ἃ νίϑίοη ενἰάθπε 
ἃῦουϊ τε πἰπίῃ ἤουγ οὗ τ ἀδγ δῃ 
Δηρεὶ οἵ (σοά ςοπιίηρ ἱπ ἴο Βίπι, δηά 
ΒΑΥηρ, υπῖο ἢΐπα. (ἡογπε 8. 

4 Απα νῆεη ἢς Ἰοοκεά οἡη ἢΐη), πε 
νν43 αἰγλιά, ἀπά 58αἱά, Υῆηδι ἰδ ἰἴ, 1 οτά ἡ 

421 

Ω͂ ἐβμερϑὶ ἴπ [εν 5ἢ οσαπιδέϊοη Δη υποϊθδῃ 
δηὰ ἀεργδάϊηρ οσςσιιραίίοη, Ὀεσδυϑο οὗἨ [ἢδ ἔγο- 
ᾳυσηΐ ςοπίδεϊ νυ ἢ ἀοδά δηΐπιαὶς νυν ϊςἢ ἰΐ ἴη- 
γοϊνοά. Οσᾶνοϑ, οᾶγοδϑοβ, δηὰ ἴδηποῦβ᾽ νοσκ- 
8ορβ νν ΓΟ ἃ]} ἴο Ὀε Κερὶ δ ἃ ἀϊβίδποἊ οὗ ΠΗΥ͂ 
ουδ115 ἕγοπι ἴῃ νν8}}5 οὗ ΔΏΥ ἴοννῃ. [{ἃ ἴΆΠΠΟΥ 
Κορί ἢϊ5 ἴγδάθ ἃ βοογεῖ, ἃ ςοηίγδεῖΐ οὗ πιδιτίαϑο 
ἰηΐο ψΠΙΠἢ Πα Βαὰ εδηϊογοά Ὀδοδῖμθ π}} δηὰ 
γοιάὰ. δεμοοίίξεη. ὙΠῸ σοηνογίβ ἂἵ ἴορρᾶ 
ὍΈΓΟ, ἰἴ ϑθθπηβ, οὗ ἰοννν σοηά!ίοη, οὐ Ὀεϊίεσ 
κω τὸ; νου] ἃ ϑιιγοὶγ πᾶνε Ὀδθη ργονϊ δὰ ἴοσ 

ἐ Αροβῖϊθ. Ηδ νᾶβ αυϊῖϊὸ ἔγοε. ἔγοπι ΔΗΥ͂ 
ΠΕΓΟΠΊΟΠΙΔ4Ι βου ρ᾽6 ἰῃ 115 σᾶ56, θα Πμοϑιϊδιοά 
ἴο ζο ἴο ἃ Οὐεπῆῖὶε ἴῃ Βίρἢ ροϑιοη, 

ΟΟΚΝΕΙΙσΒ, Η15 ΟΗΑΚΑΟΤΕΚ ΑΝὨῸ ΜΝΊΒΙΟΝ. 

ἕηαρ. Χ. 1. ὥσαγεα)] 866 νἱϊϊ. 4ο. ΤΠΟ 
δ0θης οὗἉ [Π]|5 σοηνοίβιίοῃ ννᾶ5 νγε]] βοϊθοϊοὰ ἔογ 
ΤΩΔΚΙΏΡ ΞΟΠΟΓΑΙΥ Κποννη ἴΠ 6 ἔδλεϊ {πὲ τπ6 πονν 
{Δ} ννᾶ5 ἴο οχίεπά Ὀεγοηά {με [᾿π|1|15 οὗ 
7 υάδλίσπι. 
Ἴ} ΟΟΠοτῖ, 45 χχνὶ. 1. Α οςοδοτῖ, ἃς 

ξοπογα ν υὑπάογοιοοά, ἴῃ 115 ὅ1}} βέγοηρίῃ, νγᾶ5 
οπο-ϑιχίῃ οἵ ἃ Ἰορίοῃ, ἐ.ς. ἃ ἰῃοιιδαπὰ πηθπ δηὰ 
ἃ πυπάτοά δηά ΠῆΗ͂γ πΠογϑοίθη, ὑπάρσ ἃ ἰγθυπ6, 
χχὶ. 11. Βυΐῖ ἔτοπι ἴδ δαγὶγ ἀδγβ οὗ {πὸ 
Ἀδρυδὶὶς πόσο δά θδὲπ σοδοτγίβ, ποῖ ἱποοτῦ- 
Ρογαϊοά ἱπ ΔΠΥ ἰθρίοη, δανίηρ ἀπε πρυ σης 
ὨΔΠΊ65, “. Κ. ΟΟΠοΥΚ πλΠυπι [ἰα]!ςογπη νοι η- 
ἰλγία, ηυλθ εβδὶ 'ἰῃ ὅγγα. Οτγιίογ, ὁ [πϑοτ.᾽ Ρ. 
434. Τ ϊ5. σομοτγί, σα] ]οὰ [Δ]ίΔη, 45 πανίηρ, 
δὶ ἃ}1 ονθηΐβ οὔ ῖπαι! γ, ςοηϑισιθα οὗὨ [14]18πϑ, 
δοίοά 45 ἴμε δοάγ-ρυατά οὗὨἨ ΘῈ Ἐοπίδῃ 
δονόγηογ, ννῆο σοι] ἱπογοι ΡὮΪΥ τοὶ οὐ ἐπεὶγ 
Εάο]γ. “ ϑεραγαίθ, ἱπάοροπάθηξς Ἴοδοτίβ 
ΕΓ 5ΟΠΊΘΕἸπ|ὸ5 ἰογηθὰ οὐ οὗ δε ςδοὶςθ 
οἵ {δ Ἰερίομπαγυ βο]άϊογβ,.,. δηὰ ἡγοῦο οσϊθοπιθά 
τήοτο Ὠοποιγαῦϊο ἴλη [Π6 ἰερίοῃβ,"" Ββοοο, 
Ρ. 310. 

"Ὡ. 4 ἀευοιι »αη] Ηἰ5 σδαγδςίου 15 τηοτΘ 
ΔΙ ξίνθη ἰῃ νυ. 22. Ης ννγᾶ5 ποῖ ἃ ργοβοϊγῖίο, 
οὐ. 18. 14. 30. 4. ΧΙ, 3) 18, χν. ). ΑἸϊδουφξῇ 
δ Πδά ποῖ τοποιιποοά ἢοδι ῃοπί5πι, ἴθ ννᾶ9 ποῖ 
δΔῃ ἰαοϊαῖεγ. Ης ννᾶ5 ὑυπάσγ (ἢ ἰηβιιεηοο οὗ 
186 ΟἹα Τοβίαπιοηϊ δογρίυγοβ, ἀηὰ σδῃ πλγάϊγ 
ἴανς ἐλ] ἴο ἤοᾶσγ βοπιείῃίην οὗ ἴῃ ἰϑδοδίπν 
δηὰ πηῖγᾶς]ε5 οὗ (Πγϑῖ, ἰὨγουρ ῬΒΠΡ, νν Βο 
δὰ 5. Ἰοἡ 'ἰπ σαϑαγοα, ἐπουγὴ ἴξ βοῦς {παῖ 
δα ννᾶ5 ποί δ ἤοπιὸ ἂδἱ {85 ἴθ. Ομ οὗ [ΠῸ6 
ΥΕΙῪ ΤὭΔΩΥ ὙΠῸ ἰῃ [μᾶῖὶ ἅσχὸ ψνεγε ἱδογοιυρὶν 

ἀἰσϑαιισῆοὰ υυἱεῇ {πεὶγ δησεϑίγαὶ ἅπά παίίοπδὶ 
τοὶ ξίοη, Οογηοῖιι5 δὰ ἴδ Ποποβϑῖ δηὰ ψοοὰ 
Βοαγὶ ἔοσ ἴῃ γχεσορίίοη οὗ 86 ροοὰά ϑεορὰ. Ηδ 
(υτπιοὰ ἴο [86 ᾿σῃξ, δὰ πιδάθ ἴπῸ Ὀεβὶ οὗ {παῖ 
ΠΟ νν 25 δἰ οννθά ἢἰπι, δηὰ ἱπογοίογο πλοσὸ 
γγᾶ5 ξίνθῃ ἴο ἢϊπι. ὟΝ ποῖῃοσ ἢὶ5 σοηνοιβίοῃ 
νγ5 Δηϊοεςεάρσηϊ ἴο ἴδε ἴῃ χί. 20, ἔποσὸ ἅγὸ Π0Ὸ 
δάεημυαῖο ἀδίδ ἴογ ἀεϊοστηϊπίῃρ. 

αἰ! ῥὶς δοι. 9] ὙΠΕΥ νγεγε ψγ6}} ργεραγεά ἔου 
ςομηρ] ποθ ἢ (ἢ6 Πινιηθ ἀϊγοςίιοη, χί. 14. 

ἐο ἐδο ῥεορἰ] ΑἈσοογάϊηρ ἴο ἴπὸ ἀϊδεϊποϊίοη 
οὈϑογνοὰ ἴῃ ἴπὸ υ56 οὗἉ (15 ψγογά, χχυΐ. 17.223, 
ΧΧΥ, 17, ἴο ἴΠ6 [ον] 5ἢ βοςίίοη οὗ {π6 ροριι- 
ἰδλίίοη οὗ σαϑβαγεα. Τἢ15 πηυϑῖ ἤᾶνθ Ὀόθη ἴῃ 
δι Κίης σοηπίγαδε ἡ [ἢ6 υδ0.4] ρῥγδοίίςθ οὔ 
[Δ]’Δπ ϑοϊάΐογθ, ννῇο ψψοτο ἴοο οἴθδη πιρη οὗ 
σοττιιρί ᾿ἴνθ5, πκ νγοῖνοβ ἰῇ {πος τγοαϊπχθηΐ 
οὗ [Π6 ργον!ηςΐ]ς βΟΠΟΓΑΙΪΥ, δηὰ νυν] ἢ σρϑοὶδὶ 
μαῖτοα ἀπά σοπίεπιρε ἔογ (ἢ οννβ. 

αἰανα}})ὺ (Οογποίθιι5 οὐϑεγνοὰ (πὸ [ον ]8ἢ 
βίαιοαἀ ἤοιῖβ οὗὨ ργάγογ, σὑυ. 3, 20; Ὀυΐϊ ἀϊὰ 
ποῖ τοϑίποϊ ἢ]5 ἀδνοίΐοηβ ἴο ἴοι. Μοῖο 15 
ἱπάϊοεδίοα [Πδῃ πιοῖοὸ βα εἰ Υγ ἴο 4 τουπά οὗ 
οογοηοηί4] οὔβογνδηςθβ. Ηἰδβ ῥργδοίίοθ ννᾶ5 γὸ- 
ευϊαϊοα ὈΥ ἃ ΒΒ σϑἰαπάαγά ἴμδη ἰπδὶ οὗ 
ΤΏΔΩΥ ννῆο ργοίθβϑϑ δηά ς8}1] {πεπηϑοῖνε ἢ γ5- 
[ἰ4ἀπ8. δῖ [ὑκε᾽ 5 οπτπιδίο οὐ ἴῃς ᾿ππηρογίδποδ 
οὗ 1815 σοηνοιβίσῃ ἰ5 ϑῃοννῃ ὉΥ ἴδ νἱϑίοῃ Ὀδὶπς 
ἰοἱὰ ττὶοο : πότ, Ὀοίονν, νυν. 10---13, δηὰ χὶ, 
13, 14. ὙΠὶ5 δοσοοιιπῖ ἰ5 ψίνθη δὲ ρυϑαΐεγ 
ἰοηρσίῃ δηὰ πιοῦὸ οἰγουπηϑίδητ ιν άπ {παὶ οὗ 
(Πουβαηάβ αἱ ογιιβδίεη, ὙΤηε ἢγσϑι-ἔγυ!5. οὗ 
[86 Οοπίε5, νυϊβουῖ (ἢς ἰηϊεγνθηϊτίοη ΟὗἁὨ ΔΗΥ͂ 
βίδξο οὗ [υἀλί5π), 85 ἰὴ ἴμ6 ςδϑε οὗ {πε 84π|ᾶ- 
τϊλη5 δηὰ (ἢε Εἰμορίδη, ννὰ5 οὗ πὸ δίβῃο ἢ 
ἱπηροτίδηςο ἴῃ (ἢ}]5 ἢἰδίογγ, διὰ {πε δοσουπῖ :8 
ΔΟΟΟΓΟΙΠΡΙΥ ρβίνοπ ἢ ἃ ἔμ] πηε85 οἵ ἀσίδιὶ 
᾿{Π|6 ϑῃογί οὗ ὑπδῖ ἴῃ (6 σδϑὲ οἵ 81 Ρδιυὶ!. 

38. Ηε -««αὐ ΜΝΏΙΕ δὲ ργάγογ, υ. 30. 
ευϊάεπ:}}} νν θη ἀννᾶκο, ποῖ ἰῇ ἃ ἰγᾶποδ, 85 

δῖ Ῥοίος δἂνν ἢἰβ νἱϑίοῃ, συ. 1ο, χὶ. ς. Τῆδ 
Αηροὶ βϑμοννδὰ Πίπιϑοὶε ἰπ Πυπιᾶη ἔΌγηι, Ὁ. 10. 
(ρ. ἀεῥαν!:εά, υ. 7. 

ἐδ πἰπίδ ῥοωγ]ῇ ὙὍ86 {πιὸ οὗ ἴδ δνεηΐηρς 
Οὐϊαίίοη, 1. τ: ἴδῃ. ιχ. 21: δῦουϊ τῆγοϑο 
Ο᾽οἴοοκ ἰῃ [Π6 δἤἴεἼεγηοοη, ἀδυ] ρῆς 51}}} οἶθαγ 
δηὰ ὈΠρ ἢ. 

4. ἰοοξεά οἡ δὲ᾽»η1}] ΜΜΌΒ 86 διξοηϊοι τὸ 
υϊγεά ἰο 5841|5γ ἢ πιβοῖ ἰδὲ ἢ Πδὰ πιοῖὸ 
ἴλη ἃ ξε]]ονν-πιδῃ Ὀεΐογε δ ΐπ.. 

ἙἘΕΔ 
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Απά δε 5414 υπίο δΐπι, ΤῊΥ ῥγᾶγεγβ 
δηά (δίπε 41π|5 ἅγε σοπης ὕρ 0Γ ἃ π|6- 
ΠηΟΓΙΔ] θείοτε (οά. 

ς Απά ΠΟΥ ϑ8επά πιεῆ ἴο Ϊορρᾶ, 
ἈΠ (8]] ἴογ οπε ϑίπιοπ, ψῆοβς 58:1- 
ΠΆΠῚΕ ἰ5 Ρεῖεγ: 

6 Ηε Ἰοάρειῃ ἢ ομε ϑίπιοπ ἃ 
ἰλπποῖ, ὑγῆοβε ἤοιυβε 8 ΟΥ̓ ἴῃς 868 
84ε: ἢες 5}2}} τε]} τῆες ψμδῖ ἴδου 
ουρἢτεαβῖ ἴο ἀο. 

7 Απὰ ψΒεη ἴπε δηρεὶ νἢϊο ἢ βρᾶκε 
ππῖο (ογπεῖ 8 ννλ8 ἀερατγῖεα, ἢε σΔ]]ςἀ 
ἴνο οἵ ἢϊ8 Ποιιβεῃοϊά βεγνδηῖβ, λπά ἃ 
ἀενοιῖ 50] ἀϊεγ οὗ τῃεπὶ ἴἢδι νγδιῖεά θυ 
μἴπὶ σοπΠΌΔΙ]Υ ; ᾿ 

8 Απά νψῆεπ ἢς μὰ ἀεοϊλγεά 4]] 

ΤΗΕ ΑΟ(ὉΤ95. Χ. ἰν. ς--- τ 2. 

ἐδει. τηϊπρβ υπῖο ἴπςπὶ, ἢς 5εης τἤεαι 
ἴο Ϊορρά. 

9 ὁπ τδε πιοίτονν, 25 πε} νγεπῖ 
οη ἴδεῖγ ἰουΓΠΟΥ, δηά ἄγεν Πρ υηῖο 
τς οἶτγ, Ρεῖεγ ψγεπῖ ὑρ ὕὑροη ἴδε 
Βουϑεῖορ ἴο ΡΓΑΥ λδοιυζ ἴῃς 5ἰχῖῃ ποιιγ: 

ΙΟ Απά ἢς θεςᾶλπις νεγῦ ὨΌΠΡΤΥ, 
δηά νγου]ὰ ἢδνε εαἴεῃ: δυῖ ἢ] ς ἘΠΕΥ 
τηλάς γελᾶν, ἢς {ε]] ἰηῖο ἃ ἴγδηςε., 

11 ΑΠπά εὯ'ν πεᾶνεη ορεπεά, δά ἃ 
ΠογΔΙΠ νοϑ8εὶ ἀεθοεηάϊηρ ὑπἴο Πίπι, 25 
ἴξ Πλά θεεη ἃ ρτεδῖ βῆεεῖ Κπίς δὲ τῆς 
ἴουΓ ςογπεῖβ.) ἀπά ἰεῖ ἀοσῃ ἴο τῆς 
ολπῃ: 

12 ΝΒεγείῃ σγεγε 411] πιᾶππεσ οὔ 
ἰουτίοοιϊεά δελϑοῖβ οὗ τῆς ελγῖῃ, δηά 

εν Ὁ} Α5 ἴηςδηβο, συ. υἱῖ!. 2, 4, νυ. 8; 
ἃ5 ἃ ϑυγεοῖ ϑάϑουσ, ἴεν. 1], 9, Υ. 12. Υἱ. 1ς 
ῬΗΠ. ἱν. :;8. ““ὙἼΒ6 ῥγδγοσ οὗ ἴ86 δυπιῦ]6 
Ρίεγοθι ἢ ἴπ6 εἰου 5," Εςο]υ5. χχχυ. 17. 
Οὐοτπο 5 δὰ 411 {πὸ ἢ πο ἢ15 οἰτ- 

οὐπιδίδησοβ ρειτηϊεὰ ; ἐδ νδιςῖ, Βονγόνοσ 
{πιὰ ἀπά ἔθεῦθ, νυᾶ8 ἴμ6 δα5ὶ5 οὗ ργάγοσ δηὰ 
ΑἰἸΠιβρΊ Νηρ. ““Οογπεῖτυ5, ἔογ ἷ58 Βοποϑὲ ρἱείγ, 
οοττοβροπάσηϊ ἴο ἴ86 ρογίίοῃ οὗ Κπον θάξε 
νους ῃϑαίδα Πΐπι, νγᾶ8 50 δοορρίδοϊες ἴο Οοὰ 
[δὲ 1η τοραγὰ {πογοΐο 6 οὐὈϊδίποὰ ἔγομι Ηἰπὶ 
186 χονεϊδίίοη οὗ {πιῖ ἰπ ἃ ρϑου δ διά 
ΕΧΙΓΔΟΓΟΪΠΑΓΥ πιδηποῖ." Βδστονν, ϑαοιτήοῃ 
73: 

δ. 19 οῤῥα] Αὐουξ 40 πιῖϊε5 ἔγτοπι (Ὡ - 
ΒΔΓΟΔ. β 

οηἜ δῴρηοη ὙὯθὲ νογά οπἊ πεοὰ ποΐ πάνθ 
Ὀδοη ἴῃ ἰἴδ]ιοβ. 1,λοημδηη δηὰ Τιβοβοπάογε 
μβανθ δάμη ἴδ ἱπῖο ἴπ6 Οτίρίπαὶ, Μογοῦ 
1πουρὶ (μαῖ 1 πῖρῆϊς βᾶνα θεέ οὔ οὰ ὉΥ 
ςοργίϑῖβ Ποπι ἃ ἔδεηρς (μδὲ [ἃ νγᾶβ υηϑυ 40 ]6 
ἔογ ἴδ στεδὶ Ἀροβίϊο. 

Ῥεῖογ)] ὙΠῸ Οὔθεῖκ πδπὶὸ 15 βιιδ)οἰποὰ 45 
ΠΚογ ἴο 6 πιοσὲ δοςερίδουϊο ἴο ΟθηΈϊο φᾶγβ. 
ΤΠο ΚοΥϑ οὗ ἴδ κιηράοπι οὗἩ Ηρανρη δδά ὕδθθῃ 
ξἰνεη ἴο ("5 Αροβῆο.0. Ης μιδὰ ορεποὰ [δὲ 
Κίηξάοπι ἴο [ετνϑ οὐ ἴῃς ἀδγ οὗ Ῥεηϊεςοξῖ; δὰ 
πονν, ἴΠ6 {πιὸ πανί σοπιὸ ἔοσ ἴδε δα πγιϑϑίοῦ 
οἵ Οεηῖ 65, ΒῈ νυὯϑ ϑεηΐ ἴοσ. 

6. δε «δαϊ]δ...1ο 40] ΤὨϊς οἶδυ56 πιαιδὶ δ 
ςοπίἀεγεὰ 45 Δη ἱπίεγροϊδιίου ἔγομι υ. 32 δηά 
ΧΙ. 14. 

7. ἀεραγιεἹ ΤῊ ψογά ἀοεβ ποῖ ἱπιρῖγ 
γδη ϑῃης οὐ ἃ διά άση. 

4 ἀξυομί «“οἰάδεγ ΜΠ ΑτΥ 116 ἀοε58 ποῖ ρσθ- 
οἸυάοθ ρογβοηδὶ το ρίοη. ἩΗἩοπουγδῦϊο πηοηϊίοι 
18 τπιδάθ οὗ σδηϊυγίοηβ, Χανϊ!. 42; Μαίϊ. υἱ. 
4---13. Χχχνὶϊ. ς4. 

8. Δεεϊαγεά αἱ] ἐδέ:ε ἐδίηρ.}] ὙΤῆα Αροβίῖϊο, 
οη ἴδε οἴβοῦ παπᾶ, πιδέδ οῃἱγ ἃ ἀϊϑίδηϊ γείοσ- 
ΘὯΟΘ ἴο 5 νἱδίοῃ, υ. 28. 

57 ΡΕΤΕΚ ΡΚΕΡΑΚΕ. ΒΥΑ ΝΊΒΙΟΝ ΟΝ ΤΗΣ 
ἈΡΡΙΙΟΑΤΙΟΝ ΕΚΟΜ ΟΟΚΝΕΙῚ 1058. 

9. δὲ δοι“είορ] ἘΪδῖ, δοοογάϊηρ ἴο {δὲ 
ἰϑᾶρὸ οὗ ἴῃ Εδϑῖ, ρὑγοϊεςϊοα ΌΥ ἃ ραγαρεῖ, 
ει. χχ!. 8, Δοσοϑϑιθϊο Ὁ. Δῃ ουϊδιάς 5ἰδίγοδϑρ, 
Χχι το; Μαῖί. χχῖν. 1:7: [ὺΚ6 ν. το, χῖϊ. 3, χυἹ, 
31. ὙΒὲ Βουϑεῖορ νγ»ὲβ5 5υἱδδ]6 ἔοτ ῥγίναςγ, 
1 5. [χ. 2ς, Δη4 νγὯϑ υϑοὰ ἔογ νασίουϑ ρυγροβαβ, 
Νεῆ. νἱ]. τό: σ 8. 1χ. )ό : [6γζ. χῖχ. 13. 

ἐδὲ εἰκέδ δοαγ)] Νόοοηῃ, ομὸ οὗ ἴδ ϑεῖ βου 
οὗ ργάγεγ, 5. Ἰν. 17; δῃ. υΥἱ. 1ο. 

10. τε ΤΡ 5ἰχίδ ΒΟῸΓ νεὰς ἴθ 
.50}8] πηοΑ]-ἰπὸ ἢ ἴμ6 ᾿ἰελσηθαὰ διηοῦνς ἴδ 
]εννβ. ϑεβοοείίξεῃ. 
ΑΗ ἱπίο ἃ ἐγαπεε 1.1τεΓΑ Υ, πὶ ει 27, οἵ 

γαῤίωγε, εἰ οπ ὀένε; τολιικιηρ πιοῖὲ ἀἰδιϊης 
[δὲ [ἴ ννᾶ5 διιρεττπιαίυταΙ. Τῆς ψοχζὰ ἰ5 ἴθ 
5ΆΠη|6 1ῃδὲ 5 υϑοὰ ἢ {Χ Χ. οὗ ἴδε ἀδθρ 3Ἰθθρ οὗ 
ΑὈγαβδπι, Οδθη. χν. 12. ΝΌΤΥ ἱπιρογίδηϊ γευο- 
ἰδιίοηβ νγεῖε πιδάθ ἴο δῖ Ρδὺ] ψνβδῃ ἴῃ ἃ ϑίγαλλγ 
ςοηάπίοῃ, χχὶϊ. 17; 2 Οὐογ. χὶϊ. 2. 

11, ἀειεεμά 9) [158 σοπιίηρ ἄονστι ἔγοτ 186 
ορεηδά ἢοάνθῃ νγᾶϑ Δη ἀϑϑυγδηςε [δῖ πο ἀοῇ]6- 
τηεηΐϊ ςουϊὰ Ὀδ ᾿ἱπνοϊνεὰ. Τδ ψννογὰβ πο δέπε, 
ἰδοϊκίηρ ἴῃ πὸ Ὀεδὶ Μϑ95., μβᾶνὸ Ὀδθη οὐχἊοά 
ὈΥ οτιεςὶ οἀϊοτβ. 

αὐ {δε ὕομγ εογπμετ ΤῊΪ5 845 Ὀεεη, ποῖ 
ψῖπουΐ ξοοά τοάϑοπ, υπάεοτοίοοά οὗ ἴδο ὁχ- 
[Γοστη [165 οὗ ἴπΠῸ νϑϑϑοὶ αἰἰδοποὰ ἴο ἴ86 εὐρὲβ 
οὗ 186 ορεπίηξ ἰπ Ἠκσάανεη. Βυῖ ΑὐυριυκπίηἙ 
γἱενν, “ Ομαΐμον ἔπεσε αυϊθυ5 γὰ5 Π]υ ἃ δηηθο- 
ἰοθδίυγ,᾽" ϑόγτη. 149, “ἀθ ΨΝεγὺϊς Αςῖ. χ. το, 
μᾶ5 Ὀθθη ϑΟΏΟΓΑΙΪΥ δάορίο. Α συεγγ ἱπιοσεσί- 
ἵπρ Π]υπιταῖοη οἵ [ἢϊ]5, Θυ ρρ θὰ ὈΥ ἃ ρᾶϑβϑαζὸ 
ἴη [Ιοάογι5 δίςυυβ, ΠΙΔΥ δ Ξεξὲῃ ἴῃ Βρ 
ΜηΙΠα]οΐοη οὐ ἴΠ6 στεεκ Ατῦςϊο. ΟΒγγϑοβίοπι, . 
ἃ5 ΜῸ1] ἃ5 Αὐριυνη, ςοηϑιάοτοὰ τῃδὲ ἴῃς ἴουτ 
οδγάϊπαὶ ροϊηΐϊβ οὗ ἴῃ6 οοπιρᾶββ δηὰ ἴδε υυἱάδ 
ΔΡΡΙΙΟΔΌΠΠΥ οὗ ἴμε ἰεβθοη Ἴσοηνογοὰ ὈΥ ἰδς 
ΥἹΒΙΟΏ ΨΈΓΟ 5υτη ἸΟΔ}]Ὺ Θχργοβϑοά. 

12. αἱ! »παημεγ 7 7οειγγοοίεά δεαε“}] ΤὨΣ 



γ. 123-122. 

νὰ Βελϑῖβ, δηά Ἵγεερίηρ τ ΐηρ8, δηὰ 
ἔον"]8 οἵ τῆς δΔἱ'γ. 

132 Απά {Βεγε οδπς ἃ νοὶςε ἴο ᾿ΐπι, 
Εΐδε, Ρεῖογ; Κ}]}, δπὰ δδί. 

14 Βυς Ρεῖες 8]ά, Νοῖ 80, ["ογά; 
ἴογ 1 ἢᾶνα ἤενεῦ δαΐδη ΔΠΥ͂ (ππρ τῃδῖ 
8 ΠοπηπΊοη οΥ υποΐεδη. 

Ις Απά τἢε νοῖςε “ῥαές υπῖο Πἰπὶ 
ἘΠΕ τῆς βοςοηά τἰπις, Ν᾽ δὲ (σοά ἤδίἢ 
εδηβεα, ἐῤαέ ς8}} ποῖ ἴδοιι ςοπηπιοη. 
16 ΤῊ ννᾶ8 ἀοης τῆτίςα : δηά τῆς 

νε856] νγὰϑ τγεζεϊνεά ᾧρ ἀραὶπ ἱἰῃῖο 
ἢεάνοη. 

17 Νον ψ}1|6 Ρεῖεγ ἀοιδιεά ἴῃ 
Βιτ86]  ννῆδῖ τἢ18 νἱβϑίοη ννῃϊςἢ ἢς Πδά 
866 8δοιὰ πιεᾶη, δεμοὶά, τς πιοη 
ψ ΙΓ ἢ ψψεγε βοηῖ ἔτομῃ (ὐογπα] 8 μδὰ 
πλλὰς ᾿ΠαΙΓΥ ἔογ διπιοη 8 Βοιιβ6, δηά 
βῖοοά δείοτε ἴδε ρᾶῖε, 

ΤΗΕῈ ΑΚὉΤ195. Χ. 

18 Απά οΔ]|16ἀ,, Δη ἃ δεϊκεά ψῃεῖπος 
δηοη, ΜΠ ϊςἢ ννᾶ8 βιιγηδηχεά Ρεῖοτ, 
ψεγε Ἰοάρεά τἢετε. 

Ι9 δ ΌΜΙΙς Ρεῖεγ τπουρῆϊ οἡ ἴδα 
νἱβίοη, ἴῃς ϑρίγις δὰ υὑπῖο ΐπι, Β6- 
Πο]ά, τῆγεες πιεη 5εείκ ἴῆεε. 

20 Ατῖβε «δογείογο, δηά σοῖ {π6α 
ἄονγη, ἀπά ρὸ νυ τῆαπ], ἸΑΣΝΣΝῈ 
ποῖπίηρ : ἔογ 1 ἢᾶνα βεηΐϊ [ῃςη. 

21 ΓΒεη Ρεῖεγ νγεηῖ ἀονη ἴο τῆς 
θη ὙΏΙςἢ ννεγε βεηῖ ὑπο πὶ ἔγοπὶ 
(ὐογῃο] 8; δηά 8Αἰά, Βεἢο]ά, 1 24ηι ἢθ 
ὙγΠοπὶ γὰὲ 866Κ: ννῆδὲ ἐς ἴῃ6 οδιυ86 
νυ εγείογε γε ἅγε Ἴσοπε ἡ 

22 Απάὰ {ΠΥ 844, (ὐοσπεῖιυ8 τῆς 
ςοητυτγίοπ, ἃ ᾿5ῖ πη. ἀηὰ οης [τἢδῖ 
ἔελτεῖῃ (ὐοά, «πὰ οἵ τερογῖ 
Διηοηρ 4}1] ἴῃς πδῖίοη οἱ τῆς εν, 
νγ8 ννιπεὰ ἔγοπι (σοά Υ δὴ ΠΟΪΥ 

γγ οἷς δηΐπΊΔ] οστοδίίΐοη, νυ οι ΔΩΥ ἀ 5ε οί οη 
οὗ οἰεδῃ δῃά υὑποϊθδη. Ομτβὶ ἀουδ1655 οὔ- 
ϑογνοά (86 ἰερ8] ςἸλϑϑι ποδίίοη; νῃ]οἢ 15 ποις 
Οεη. νἱϊ. 2, νἱ 1]. 2ο, ἰοὴξ Ὀείοτο ἴῃ ἰοχ4] οηδοεῖ- 
τιρηῖ, [δν. χ. Ηδ ἀϊά ποῖ σδηςοὶ {86 5ἰδίιζο, 
του ϑὁοπὶο οὗ Ηἰ5 τεοογάρα ἰϑδοδίηρ, νι ἢ 
81: Ῥοῖοσ τηυϑξὲ ἤλνο ποαγά, βδῃοννοὰ [δι (Π6 Ρτο- 
ΒΙ Ιοπ5 ψνεγε ποῖ ἴο ὃ6 οὗ ρεττμδποπὶ Οὐ ὩηΙν ΟΣ - 
88] Οὐ] χαιϊίοη, Μαῖξ χν. σσ, 17), 18: Ματῖκ νἱ!. 19. 
Το ἀἰϊδείηςτίοη οὗ πιοᾶῖ5 νν 85 ἃ5 5υκ- 
ξεβῖϊνε οἵ ἀϊϑιποϊίοη5 διοης πε. Τ6 ἰοβϑοη 
οὗ [}15 ν᾽ϑίοη νγᾶ8 {πδὲ {6 ἀϊπιποϊίοη οἵ πηοδῖβ 
ψ͵ὰ58 τ άγανγῃ, δηά πὶ Οδηῖ 165 σσοτο ΠῸ 
ἰοηξος ἴο Ὀ6 σοηδιἀογοά υποεΐραῃ, χν. 9. “Νοῦ 
Ῥεῖγο σδγδ]15 οἰθυ5 οἰοτευαίυτ, κε πιυπάδιι8 
Οῳπεῖῖυ8 ηυπιϊδδδίυς." Αὐυρξυπίη, ϑεπῃ, 
σούχν!. 6. ὦν. ΕΡΏὮ, 1. 9, 1ο, 111. ς, 6. ΤῸ 
ἈΑὈδὶπς ἰδυρμς ἰμδὶ (δε αἀϊδιϊποϊίοη Ὀεΐννεθη 
οἰεδῃ δηά ὑπο]οδη πιοδίβ νγβ8 ἴο ᾿ϑᾶϑο ἴῃ [ῃ6 
ἀλγ5 οὗ ἴμ6 Μεβϑίδῃ. 

ἀπά «υἱἱά ὀεα..] ὍΉθ86 ψογάβ, ποῖ γεργε- 
ϑοηϊοὰ ἰὴ ὅγῖ. δὰ Νυϊς., ννεγὸ σοὐοοϊοὰ ὈΥ͂ 
ΟἸΕΒΌΔΟΙ, 1ΔΟ πηδηη, δηὰ Τ᾽ ἰϑοπεηάοτγῆ, 

14. τον" 01] ἰποίεδῃ Οεγεπη ΟΠ ΠΥ, ἀρατί 
ἤἔγοσῃ ἴδ γοσογηιϑοὰ ἀἰσιηςτίοη, ΟΥ̓ ςοηΐϊδοῖ νν] ἢ 
{ἢ πηι βοοϊ δπθουβ σοηϊεη(5 οἵ ἴῃς νοβϑϑοὶ, Ὅῃὸ 
δλ1η6 ὑγογὰ 15 ἰγδηϑίδιοά ὦ ἴῃ Ματῖκ υἱῖ. 2. 
δῖ Ρεΐοτ᾽8 ἔδοϊ πῶ ννᾶ8 {πδῖ οἵ Ἰοδί ΐηρ. Ορ. 
ἘΖεῖϊκ. ἱν. 14; Ώδη. 1. 8, 12; 2 Μᾷᾶςος. νἱ. 18, 
19, δηΐ υἱῖί. ὙῊΪ5 ργεραγθά ἢΐπὶ ἴογ ἀβα]πρ 
ΒΕΏΕΥ δηά νη ϑεῖγ νὰ (86 σεπδαγε νυ ΒΙοἢ δε 
ἱῃουττοά, χί. 2. 

16. εἰεαμεε Ὠεοϊλτγοὰ ἴο δ εἰοδη, 1: ΤΊπι. 
ἷν. 4: Τιΐίυ5 ἱ. ᾿ς. 866 Βυγζοη οὐ ἴδε ἰδϑῖ 
ἔνεῖνο νοῦθεβ οἵ 81 Μδγκ, ὑ. 180. 

καἰ ποῖ ἐόοω εορρπο)] Ὑ8ὸ ΟΥ̓ ηΔ] 15 
δίγοηρογ. [Π γα γ, δ" ἐδοι ποὶ, [ο]] νης 
1. Ηεοῦτονν Ἰάϊοπι, . ΧΗ, 3. 6. 

16. ἀομο ἐὀτγίε)] Τῃε ψοίοθ ψγνᾶ5 δελσὰ 

ἴῆγοθ τἰπιοβ, [μδὲ ἴπῸῈ Αροϑβίϊοξ πιῖπὰ πιῖρδξ ὃς 
ΤΏΟΓΤΟ ἀξορὶν ἱπιργεϑϑοὰ ἢ [Π6 ἱπηροτγίδηςο οὗ 
ἴῃς Ἰοβϑοῃ. 

ἀραϊ")] Ἰταταθ 1] ΔΊΈΘΙΥ 5 86 Ῥεϊίεῦ 510» 
Ροτίοὰα τεδάϊης. 

17. ἀοωῤιε ΤὍὨ5 5ῆονβ ἴπδὲ [86 υἱβίοῃ 
δά ποῖ Ὀδεη διιξξεδίεα, 85 ϑοπὴε πᾶνε 5.0" 
Ροβεά, ὈΥ ΔΥ Ῥγονίοιβ πιραάϊ δίίοη οὐ ἴδε σοῦ- 
νογβίοῃ οὗ ἴε Οδηι 5. ΤῊ ΠΙΟΞΘΟΉΡΕΓΒ [ΤΌΤ᾿ 
Οοσποὶτι5 υτίνπῷ ἤθη ἴΠ6 ΑΡροϑβί θ5 πηϊπὰ 
ννλ5 οχογοϊϑοὰ δϑοιΐ {86 ρυγροτί οὗ ἴδ6 νἱβίοῃ, 
ϑοϊνεά ἢἷ5 ἀοιδί5. 

δὲ σα! δῖμοσ, ᾿μ6 Ὑϑ8.1Ὀ0 16. 

18. εαἰϊε41] Το {π6 ϑεγναπὶ ψγο μδὰ σβάγξε 
οὗ ἴῃ γαῖα, ΧΙ]. 13. [οδῃ ΧΥΠΙ. Σό, 17. 

19. 46ε δρὶγ] 81 Ρεῖογ ῃδὰ ποῖ μεαγά ἴπθ 
ἱπαυίτιες τηδάθ ὈΥ͂ {86 πη ββθ ρΈΓΒ οὗ (ογπεϊ! 8. 
Το ρυγροτί οὗ [δε νἱβίοῃ ννὰ58 Ὄχρίδιποὰ ἴο 
Ηἷπι ΌὈΥ ἃ ϑυρρ[ειπηθηΐδγυ γενεϊδιίοη, ννηΐο ἢ 15 
Δῃ ἱποϊάσηϊδὶ ονίάθηςς οὗ ἴμες Ῥειϑοηδιῖν οὗ 
(86 ΗΟΙΪΥ Ομβοβί. 

ἐδγεε ριρὴ] Ὅῃὲ ψογὰ όγεε ἀοεβ ποῖ δρ- 
ΡΘΔΣ ἴῃ ΠΊΔΩΥ ἱπηροτίληξ Μ55. 

20. «οωδεὶπρ ποῖ δίη9] Ὅ8Πδ 5ᾶπ|Ὲὲ ννοσὰ 85 
Ἀσοπ,. ἵν. 20, Χίν. 23; ἘΞ Ϊ. 6. 

1 δαυε «επὶ {δεν4}] ΤὨτουζῃ ἴθ Απρο  Β 
Τηοεβαρε, Ὁ. ς. Ὑδὲ ρῥγοπουῃ ἰ8 δηρῆδίϊο : 
Ι, ποῖ Οογησίυ5. δὲ Ρεῖετ᾽ 5 οὐδβάϊοῃοθ νγδ8 
Ργοπιρί δηὰ ἼοπιρΙεῖα. 

4]. οαυδίορ «υὐεγε :επὶ μπῖο δὲν ἤγοηι Οογ 
πε] ὙΔε656 ννογάϑβ πιυσὶ ὃς τεξαγάεά 85 δῇ 
ἱπίεγροϊδέίίοη. Ἀδοθηΐ οὐ εἰσδὶ οἀϊογβ πᾶνς [ο]- 
Ἰοννεὰ Οτοϑδςοὴ ἴῃ οὐ της {ποπὶ. 

4. ο χοοά γεῤογ] Ορ. [,ὐκὸ νἱΐ, 4, 5. 
Οογποῖϊϊυ8 ννᾶς τεβροοϊδὰ Ἄνθη ΟΥ̓ ἴδοϑα 80 
ετοδησά υπάετς ἴῃς ἈἘοπιδῃ γοκο. 

«υᾶ: «υαγπεά ἥονι Ο ΤΠ βᾶπια ψοχγὰ 
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Δηροῖ ἴο β6πά ἰοσ ἴῆδ6 ἰηΐο ἢἷ8 Ὦοιι86, 
Δπά ἴο ἤθᾶγ ὑψογάβ οὗ ἴπεε. 

22 ἼΠεη οΔ]]εὰ ἢς τμεδηὶ ἰπ, δπά 
Ιοάρεά ἐῤεσι. Απάὰ οἡ τῇς ποῖον 
Ῥεῖεγ νγεπξ Ἄνναν νι ἢ τπεῆι, Δηά σετ- 
τίη δγεῖῆγεη ἔοι ἰορρα δοσοπιραηϊεά 
ἢϊηι. 

24 Απάὰ τἢε πιοῖγον δίῖεγ τῆεν 
εηἴεγεά ἱπίο (ὕξκξδατεα.Ό Απά (οι- 
ΠΕΪ᾿ι5 νγαιτεὰ ἔογ τῃεπὶ, δηαά Πδά ςΔ}}- 
εὐ τορεῖβεγ ΠΙ8 Κίπβηιεη δηά πϑᾶγ 
ἤπἰεπάϑ. 

25 Απά 85 βεῖεσγ νγᾶβ σοπιίπρ' ἴῃ, 
(ὐογηεϊ 5 πιεῖ πηι. πὰ [6] ἀοννγη δὲ 
18 ἔδβεϊ, ἀπά υνογβϑῃιρρεα ὀέγι. 

)6 Βιυιῖ Ρεῖεγ τοοῖς Ππίπι τρ, 84γ- 

85 'ἰῃ Μαῖϊ. ἰϊ. σ2: ΓὺΚ6 ἰἰ. λό; Ηδοῦ. χὶ. 7. 
Οογηοὶ5 δά τηδάθ ἢἰ5 νἱδίοη Κποννὴ Ὑγ8 116 ἢ6 
γεῖ Κπονν οὗ πο στέβϑιῖ. ὙΠεῖα δὰ Ὀδεη πὸ 
ἀεϊυβίοη, δηὰ (ἤργα ννᾶ5 Ποὺ ςοπίσινδηοο δῇογ 
τῆ ονοηῖ. 

28. οάρσε ἐδεν!}]ὴ δ δὰ ᾿ἰοασποά τδδ 
Ἰρβϑοῃ οὗ 16 νἱδίοῃ ννϑ]ϊ : δηὰ ἴ[δὸ {Ἰπ|6 σδηιδ 
ἴου ἢϊ5. ἱπουϊοδίπρ 1, σ Ῥεῖ, ἵν. 9. Τὸ ἴδῆπεγ 
πιυκῖ Ὦάνα Ὀδοη ἃ σοηνοζί. 

«υεπὲ α«υ4}}] ὝΠΟΓΕ ἰ5 ΥΕΓΥ͂ ϑίγοης δυϊβουίν 
ἴοῦ γοτέ μὸ απά «ὐεπί. 

εεγίαἷπ ὀγείῤγεη) ϑῖχ, χὶ. 12. 81 Ῥοΐοσ ΠΔΥ 
μᾶνο ἴογοθοθη ἴῃ6 ἀθϑιγδυ θηθθ5 οὗ ἢανίηρ υἢ- 
ΧΟ ΡΌΟΠΔὈΪΘ νυν] ηοθθοβ ἴο ῥσγονθηΐ τη ϊϑγορτθ- 
βεηϊδίίοη. Αἱ 8}} ονθηΐβ ἴῃ Ὄχρθαϊθηοῦ νν85 
ἀετηοηϑίγαϊςα αἴογννατάς, χὶ. 2. 

57 ῬΕΤΕΚ ΟΟΕΒ ΤῸ ΟΖΒΑΚΕΑ. 

24. {δὲ »ιογγοαυ αῇεγ] ὙΠῸ ἔουγ ΟἀΑΥ 
ἔγοπι {πε νἱβίοῃ οἵ Οογησὶι5, ν. 3, 8, 9, 22. 
ἼΒΕΥ Πα]ϊοα ἔογ ἃ ηἰσῃξ οὐ τποῖτ γεϊυγῃ 85 ΤΠΘΥ 
δὰ ἄοπε οἡ ἵδμοὶγ ἸουγηοΥ οὐ. 

«ιαἰεά γον 1ῤε}] δ σδιϊῖπας. Ηες μδὰ 
ποῖ Δ)οννοα ἢϊ5 πιϊηὰ ἴο Ὀς ἀϊδίγαςιϊοά, 

παρ γγϊεπα4] [πἰἰπγαῖθΘ. Ἠφς πᾶν πᾶν δὰ 
Ὀοῖὴ κἰποπίθη δηὰ ἔποπα 5 ὑπάθγ ἢ15 σοτηπηδηά. 
ΗΘο δὰ πο ᾿πουρῃΐ οὐ οθρίηρ ἴο ἢ: πιϑοὶ [ἢ 6 
Ἰσὃϊ Ὡς ἢ Πδὰ Ὀδοη σταηίθα ἴο ἢϊπι. ΝΥ ὁ 
δανο Ποῖδ ἱποϊἀθηΐδὶ ργοοῦ οὗ (δε ργονδϊθηςθ οὗ 
ἃ ΟΥτΑΥ ΠΡ ΤΟΥ πιοτὸ δπὰ Ὀεξζεγ ᾿Ρῃϊ. ΨΝντμουὶ 
115, οἀὐυςαῖοα πιοη οὗ φοοά ροκίϊοη ννοιυἹά 
ΠΑΤΟΪΙΥ ἤᾶνθ σοπῖθ ἴο ]Ἰδίδῃ ἴο 8ῃη οὔδοιτο 
7ενν 15} δίγαηροσ. 

δ᾽ ΡΕΤΕΚ ΨΕΙΘΟΜΕΡ ΒΥ ΟΟΚΝΕΙΙΌΒ. 

25. οὐπιὶηρ 1] [ηἴο ἴΠ6 ου56. Ορ. σ᾿. 27. 
ΚΙ ἄραυη αὐ ῥὶὶ Ξε ὌΠ νογάβ οὗ {πε 

ΑὩκεῖ, τοροτίοα χὶ. σ4, δὰ ρίνθεη (γηδ 8 ἃ 
ΨΕΓΥ χα οα οβιϊπιδίο οὐ 186 Αροϑβίϊεῖβ οβῆςθ 
δηὰ ροννεῖ. Ηοπῖαρο ἔσο 4 Κοπιδη πιθδηῖ 
τους ἢ πλοῖα ἰπδη 1 οἴετεὰά ΌΥ δὴ Οτὶθηίδὶ, 
ὙΠ ννΠοπὶ τ πλσϊ μάνα θοῦ ΠΟ τῇογε ἴδῃ 

ΤῊΗΕ ΑΚΟΤ5. Χ. 

᾽οὗὔ ΜοΞϑοβ. δι. νἱ]. 

[ν. 232-- 29. 

ηρ, ϑίαηά ὑρ; 1 πΊγ86 1 4ἷβο λπὶ ἃ 
πηδῃ. 

27 Απά 85 ἢε τλὶϊοά νυντἢ ἢΐπι, πε 
ψνεπῖ ἴῃ, ἀπά ἔουπά πιδηγ ἴπλῖ ψεγε 
οοπλα τορεῖδεγ. 

28 Απά δε 8114 υπῖο ἴδε, Ὗε 
Κηονν πονν ἴπαῖ ἰξ ἰδ δῃη τηϊαννίιὶ] 
τΠίηρ ἴογ ἃ πιᾶπ ἴπδῖ 15 ἃ [εν ἴο Κεερ 
ΠΟΠΊΡΔΠΥ͂, ΟΥ σοηϊς πο οης οὗ λη- 
οἴπεγ πδιίοη , δυῖ (σοά πιῆ ϑμεννεὰ 
ἴὯς τἴῃαῖς 1 5Ποι]4 ποῖ δ᾽] ΔῃῪ πιδη 
ςοπηηλοη ΟΥ̓ ὑποίεδπ. 

29 ΤΓπεγείογε οδπλε ἴ ὠπίο γοι νυ ἢ- 
οὐ ρα ΒΑΡ, 85 ϑοοῃ 838 1 νγὰβ ϑεηΐ 
ἴογ 1 αδὶς τῃεγείογε ἔογ ννμδὲ ἰπϊεης 
γε δᾶνε βεηῖ (ογ πιεὶ 

ΟΥ̓ ΠΑΓΥ οουσίοϑυ, Οεῃ. χῖχ. σἱ, χχῆ. 7, ΧΧΧΊΙ. 
4, ΧΙ, 6. 

26. ϑδιαπά ὦ} [τ ἴκὸ πλάπηογ Ῥδὺ] δηά 
Βαγηδῦᾶβ, χὶν. χ4. Ορ. ον. χίχ. 1ο, χχίῖϊὶ. 8, 
9. Ὀμηρῖ, ου ἴδια σοῃίγασγυ, δοςερίθα δηγ δηὰ 
411 πΠοιηᾶγθ. 

4. δὲ «ὐεπὶ ἰ"] Τὸ [86 σμαπιῦεγ, ἴῃ ψΠοἢ 
6 ἔπποηάς νοῦ δϑϑοηι] θὰ. Οοχπείιιι5, ἴο 
550 ἴδ6 ρτοδῖεγ γεβροςῖ, δὰ ροῦθ οὶ ἴο πιϑεῖ 
δ: Ῥείογ. 

28. δὲ ταἰά ὠπίο 1δε»})] ῬτΤΕΒΌΠΊΔΟΪ ἴῃ 
Οτεοῖκ, ννιοἢ νν85 ΠῚ ΓΑ ΠΔ1]ΔΓ υ5ὲ δῖ [ορρᾶ, 85 
αἱ αβαῖοα, δπὰ οἴμοσ ϑϑδισοδϑὲ ἴοννῃβ οὗ 
Ῥα]οβίηθ. 

απ μηϊααυζω ἐδίπ5)] Ῥοτγ [8 ]5 {δεϊηρ σοπι- 
Ράᾶτε ἰοδη χυΐ!. 8. ὙΠ αἰπιϊποίοη οὗ πιοαῖβ 
τοηἀοά ἴο 5ονεσῦ ἴῃ6 [ονν5 ἔγοτηῃ οἴει ρθΌρΪθ. 
ΤὨο Ῥἢδγϑθοβ ἑουπάρα οἡ ἰἴ πὸ Ποϊάϊηρ οἵὗἉ }} 
Οδπτϊε5 ἀποϊοραπ. [τ νν85 8δη υπϊλννίι! τη ϊπρ 
ὈΥ ἴπὸ τολοπίηξ οὗ ([Π6 ἈΔΌΙΠ5, ηοΐ ὉΥ ἴΠὸ ἰὰνν 

4--- τείριτθαὰ ἱπιπη6- 
ἀϊδίοὶυ ἰο 1ἴῃ6 βευθὴ πδιϊοηβ ; δηά, [ἢ ἰ' μεδὰ 
δαιιϊἰοὰ ἃ ννἱάοσ δρρ)οδίίοη, ἰξ ννουϊὰ μᾶνα 
τοαυϊγοαὰ ἃ ΕΓ Ὀιϊροϊοα σοΟΠΊΠΙΘΠΙΔΥΥ ἴι) τη Κ6 
ἰϊ ΔπΥ νγγδηΐ ἔου βυςῇ ἔδο πρὶ δηα σοπάιιςϊ ἃ5 
“νετὸ δἰἰγ δυϊοὰ ἴο {Π6 [ἐνγ5 Ὁγ Τδεϊζυ5, " Η!51.᾽ 
ν. ς, δά Όγ Ϊυνεπαὶ, ΧΙΝ. το3. |οϑερῆυβ, 
ςς, Αρίοῃ.᾽ 11. 28, 29, 36, ἀείεπάοά ἢιὶ5 
σουπίγυπΊλοη δραϊηϑῖ 5: ΠῚ} 4 Γ πιϑι Ἐργεβθηϊ δι! 5. 

εογις μη10}] Ἐπίογ τῆ ἤουδε οἵ. (ὐοηνεγβα- 
ἄοη δπά ἰγαϊῆς ννοῦὸ αἰϊον σε. Βθηῖ εν νου]Ἱὰ 
ἢδνθ οπιιοὰ 115 ννογά, νυ] 15 ἢοΐ τέρτὸ- 
βοηϊοά ἴῃ ὅγγυ., δι 5 ἰη 81} Μ58., 45 ἃ πιᾶυρῖ- 
ΠΑ] ρίοββ οὐ ἴδε ριθοδάϊηρ νογά, Βυῖ 86 
ῬγοΒΙ δι ΕἸΟἢ 8 τὸ ἀἰϑιϊηςῖ ;--πΌΠ6 πιοτὸ σι Πρ ΘΩϊ 
ἴμδη ἴῃς οἴπογ. Νοῖ Οπ]Ὺ ἕδη δῦ Ἰηϊογοοιγϑδ, 
Ὀυΐ ὀνθη 8ἃ5 τς 85 δηϊοτηρ (6 ἤουδὸ νγ85 
ἑογθιάάειι. 

97 αποίδεν παίϊοη} 4 “ογείσηον. ΤῊ5 ννοτὰ 
Ὑγ25 ΠΑΓΟ ΠΥ δηὰ ΚιπάϊΪγ βοϊθοιοά, ἴο ἀνοϊά [Βς 
ι.56 οὗ δεαίφει, ὙΒεῖδ 5 πο βυςἢ εἰ σᾶογ οὗ 
το  ης 'ῃ Ὁ. Ἂς ΟΥ ΧΙ. 3. 

89. 7.444] 8ι Ρείεγ ον ἃ]} ; Ὀυϊ 11 νγὰδ 



Υ. 309-26. 

20 Απά Οὐογπεῖῖι8 8414, Εουγ ἀἀγ8 
ΔρῸ [1 ννᾶβ [λϑτίηρ 1 1}} 118 ΒουΓ; ἀπά 
ἂαὲ ἴῃς πἰπῖῆ ποὺ 1 ργαγεὰ ἰῇ ΠΊΥ 
ἢουβε, Δη4., δεΠοΪ, ἃ πιλη βἴοοά δε- 
ἔοτε τὴς ἴῃ Ὀτίρσῃς οἱοιίηρ, 

21 Απά 5214, (ὑογπαῖτ5,. [ΠΥ ργάγοῦ 
18 πελγά, δηά τῃϊπε δἰπηβ σὲ ἢδὰ ἴῃ 
τειπειηῦγληςς ἰη τῆς κἰρῃς οἵ (σοά. 

22 ϑεπά τπεγείοτε ἴὸ ορρα, δπά 
Δ] πε δίηιοπ, νγῆοβθε β80ΓΠΔΠ|6 
15 Ρεῖεγ; δὲ 15 ἰοάρεά ἴῃ τῆε ἤοιυιβα 
οὗ οπε διίπιοηῦ ἃ ἴΔππεῦ ΟΥ̓ ἴῃς 868 
δἰάςε : ψῆο, ψῆεη ἢς ςοπιεῖῃ, 582]] 
ΒροὰκΚ υπῖο ἴΠ6α. 

ὀχροάϊρης ἴπαὶ ἴΠ6 5ἰδίεπιεηξ οὐ (Οοσποὶΐυ5 
Βῃου ϊά Ὀ6 πιδάθ ἰῃ ἴΠ6 ργϑϑοιςθ οὗ ἢ5 ἐποπάβ. 

[τ ῃᾶ5 Ὀδοη ἰπουρῆξ αὶ ἢ νυ. 20---12 ἃ 
νδγιδίίοη οἵ [6 βίγ)ε ἔγοπι [παῖ οὗ ἴπ6 βϑηογαὶ 
ὨΔΥΓΑΙΪνΟ 15 ΟὔϑογνδΌϊθ. 

ΟΟΕΝΕΙ 5 ΚΕΙΙΑΥΎΕΒ Η15 ΝΊΒΙΟΝ. 

80. ἔοωγ 447: α50] ἴῃ Ἔχδοῖ δοοογάδηςσθ 
ὙΠ νοῦβὸθ 95) 23. 24- ὙΠῸ ΤΘΘΘΘΠΡΟΓΒ ΨΨΟΓΟ 
ἔννο ἀλγβ5 οὐ {δεῖγ γοίιγῃ, 85 ΤΠΕῪ δὰ Ὀδεη 
ἴνο ἀδλγϑ ἰπ βοίηρ ἴο ἰορρᾶ. 

ἷ «υαΖ ζω"π)] Αἱ (Π6 {{π|6 οὗ ΠΥ νἱϑίοη 
ἕουγ ἀδγϑ ἀρο, 1 8δά ὉΘ9Θ8 [Δ5[1ηρ ἰο [ἢϊ5 ΒΟῸΣ 
αἱ ννῆϊοἢ ννὸ ἂγὸ ἤονν 455] Θὰ ἤοῖο. Νοῖ, 
ἃ5 ἰἴ 15 Ὀδδη πιϊϑυπάοίκιοοά, [πὶ ἢς δὰ Ὀόδη 
[λϑῖῖπς ἔογ ἔουν ἀδλγδ ργουϊουϑὶγ ἴο ἴπ6 νἱϑβίοῃ, 
οὐ ἴων ἴΠ6 5λπὶ6 ἰηΐογναὶ δέϊεγ ᾿ἴ. ὙΠῸ ννογὰ 
7 απἰπρ 5 ἢοῖ τῇ ἰΟυΓ οἵ [86 οἰἀεϑὶ Μ558. 

82. δεμά ἐρεγείογε ἰο ϑοῤῥα] ὙΠὲ Αηρεὶ 
᾿ιλὰ πο σοπιηπηϊϑϑίοη ἴο ξίνθ ᾿πϑϊγιοϊίοπ, Ης 
ΟἾΙΥ ἀϊτοςϊοά (ὐογηεϊ5 ἴο {πὸ οαγίμθη νϑϑϑοὶ 
ἴο ψηϊοἢ {πὸ ἰγεάδυγε οὗ δοανθηΐγ ἔγυ τ δά 
Ὀδοη ςοπηπ 6. Οὐυγ [οτὰ ἀϊά ποῖ, ἴῃ 16 
ἢγϑί ἰπϑίδηςο, ἴος ἢ 541}, θυ τοέογγεά ἢϊπὶ ἴο 
Απδηϊδ5. ᾿ 

ὁγ ἐῤε “τα «ἰ46] Το 5 ϑθηυσοηξ ννογάϑ οὐ [ἢ}15 
νοῖβο, ποὶ ἐουπά ἰῃ δὲ, Α, Β, δηὰ Μυϊκαῖο, 
Βᾶνθ Ὀθοη οταἰἰοὰ ᾿π στεσθηΐ στ ἰς 4] δα ΟΠ5. 

88. ἰδομ ῥατὲ «υεἱϊ 4051] Α Ἄοουτίοουϑ 
δηὰ οἰλϑϑῖςδὶ Ὄχργεβδίοη οὗ [δηλ ηθβ5, ΡΏ]]. 
ἦν. 14. 

ὀεΐογε σα] Ἀποίδμον τοδάϊηρ, δεΐογε ἐδεε, 
τ ςἢ [45 1Π6 ΞύΡΡοῖτ οἔὗ Ὦ, ὅγγ. δπὰ Νυΐς., 
νγ)5 ἀδοϊάοαϊγ ργοίεσγεά Ὁγ Βεηροὶ δηὰ διίοσ. 
Αἱ δ ἐπά οὗ ἰῃς νεσβθ, ὁγ ἐῤε Ζογά ἰβ ἃς- 
οορίοά Ὀγ [,οῆπάπη, Τιθοπεηάοτῇ, δηὰ Ἴτο- 
Κ6 1165, οὐ ἴπὸ δυϊδμογγ οὗ δὲ, Α, Β, 6, Ε, δπὰ 
[Π6 νυϊκαῖίο. 

Υ ΡΕΤΕΚΒ ᾿ὈΙΒΟΟΚΒΕ ΤῸ ΟΟΚΝΕΙΙΌΒ 
ΑΝῺ ΗΙΒ ΒΕΙΕΝΌΒ, 

84. οῤεπεά δὲ: »ιοι 8] 86εε δῦονβ, Υἱῖ]. 1ς. 
] ῥεγεουε} ΑὉ ἰηΐογθηος ἔτοπι σοῦ Βανί 

Βεαγά {Π6 ργδγοσβ οἵ ἃ Οδηῖ]ο, ἀοεπηοὰ ἢ πὶ 
ὍΟΓ(ΩΥ οὗ (6 ᾿ξ οὗἨ 186 Οοβρεὶ, δπὰ ϑεηὶ 

ΤΗΕ ΑΚ(ὉΤ5. Χ. 

23 [πιπιεαϊδίεῖγ τπεγείοτε 1 8επὶ 
ἴο ἴῆδο; δηὰ ἴδοι παρ νγὸ}]] ἀοης 
τῃαῖ τῆου. ατ σοῆϊθ. Νίον τπεγείογε 
ΔῈ ψγὙὲ 4}} ἤεῖε ργεϑεηῖ δείογε (σοα, 
ἴο Πεδγ 4}1} τϊπρβ ἴπδὶ γε ςοπιιηδηάοά 
ἴδε οὗ Θοα. 
Ζ 4 Ἴπεη Ρεῖεγ ορεπϑά ῥὲς πιοιτῇ, 

Δῃ βδά, “Οἱ ἃ τιῖῇ [1 ρεγοείνε τῆλ Ὁ ΘΕΜΕ 1. 
(οά ἰ5 πο γεβρεςῖεσγ οὗ ρείβοῃβ : 

4ς Βυζ ἴῃ δασὺ πδῖίοη πε ἴδδῖ 
ἔδαγεῖῃ ΠἰπΊ, ἀπ ννουκεῖῃ τγρῃίεοιι8- 
ΠΕ58,) 5 δοςερῖεα νυν ἢ ΠΙΠ. 

246 Τπε ψογὰ ννῆϊς ἢ Οοά 5εῆς υπ- 
ἴο τῆς Τμ]άγεπ οὐ [βγδαεὶ, ργεδοῃίηρ 

Δὴ Απρεὶ ἴο ἀΐτοςξ πῖπὶ ἴο τ. νμδαὶ 16 
Αροϑῖὶο ννὰβ ποὺν νυν ηδϑϑίηρ νν»45 πιοτὸ ἀΪ5- 
ἜΠΕῚ δ ἰϑέδεϊοσυ ἴμδη ἴπὸ νἱβίοῃ 15 δὰ 

πὸ ΓΟΡεσον Γ᾽ βεγιο] [ἴῃ ἃ 56η86 αι 
ἀϊβογοηῖ ἔγοπι ἐμαὶ ἰῇ ννϊς ἢ ἘΠ8. ὀχργοβϑίοη 
οσουῖβ, [δαΐ. χ, 17; 2 ΟἾἶτο. χίχ. 7; [οῦὉ 
Χχχῖν. 19, ὍΏΟΓΕ ἴΠ6 τείδγθηςθ 15 ἴο ἴδε δά- 
τη ηἰβίταϊιοη οἵ ᾿υιϑῖῖςε Ὄχο]υϑίνοϊγ. Ηδρτγο, 85 
ἔσοπι. ἱἰ. στ, ἴΠ6 πηρδηίης 15, {παι {Π6 ἀἰδίηο- 
ἴίοη Ὀοΐννθθη ἴεν δηὰ (ὐδῃῖ]εβ μδὰ Ὀδθη 
ἄοπο ἄννδύ, ἴ[πδὲ θοϊἢ ννεσὸ 4{|κὸ δά πλιϑϑὶ Ὁ]6 ἴο 
ἴδε ργνι]οροβ δπὰ Ὀ]οοϑίηρβ οὗ ἴπε Νὸν Ὠ15- 
Ρεπϑαϊΐοη. Εογ [ἴῃς σοπίειηρζιοι!δ ἀνεγϑίοῃ 
ψ ἢ ἢ ἢ (Π6 Οὐδ 165 πγοσε τοραγάθα, 566 
2 Εϑάγδϑ νΥἱ. ς6----ς9. 

35. ἐπ ϑυεῦγ ἐξ ροὶ Ἐσεν ἰ5 ἴῃ6 οηρηδίς 
ψοτά. “Νοη ἱπαϊβεγεηζϑηιβ γα]! ρ] ΟΠ ΠῚ, 
5οἃ ᾿παϊ] ἔ[ογοηῖ4 παϊτίοηυ πὶ ἢϊς 455 ΓΙ γ,᾿ Βοης- 
δε]. Οομρατο οἷἱγ οἰρῃϊζοοπι ἢ Απί|ςῖθ. [1 
πηοάσοϑ οὗ δ πδά θδοη ἱπαϊβογοπῖ, ἢ ἴνο 
Υἱδίοῃ5 δηά ἴῃ6 ἸΟυ ΠΟΥ ἴο ἰορρὰ ννοι!]ά μᾶνθ 
Ὀδδη Ξιιρεγῆυοι. 
“3 ανε δὶ») λυ ἰονγαγὰς Οσοά, 
«υογἐείδ γἱῥίεοιμ4..}] Ὀυΐγ ἰονναγάβ οὺγ 

περ ΌοιΓ. 
ἀεοοβίε] Ἐδίδπογ, δοοθρ 819; σΔρδῦ]6 οὗὨ 

Ὀοσυπληξ 4 ΟΠ γϑιίδη ννθη ἴΠ6 Τρροτγίιπιγ 
5 στδπιοά, ποὶ οὗ οὐϊδιηίης ϑσαϊναϊίοηυ νιπουῖ 
Ομ ηϑιϊδηγ. ὙΤῆε Αροβίϊεβ δά ποῖ γι} 
Ὀπάογϑιοοά {πεῖγ 1ογαὰΐς ννογάβ, 1. 8: Μαῖῖ. 
ΧΧΥΪ. 19, 20; Ματῖῖ χνὶ. :ς. ὙΠΟΥ ρογϑιϑιοὰ 
ἴῃ γτεχαγάϊηρ οἰγουπης 5ϑίοῃ 85 8 ἰῃαἰβρθηϑδ Ὁ ]6 
ΡΓΤΕΙΙ ΠΛ ΠΆΓΥ. 

86. Τε «υογά «υδίεν Οοἱ :επ ΤὍΤῆε σοπ- 
βίσιςτου Ποτδ 15 ρϑου ᾶσ, ἀπά ϑοπλόννῃαὶ οὔ- 
βδουγο. Αἴ 1Π]|5 στοδῖ δροςἢ ἴῃ ἴπε Ὠἰϊδίογγ οὗ 
1ὴ6 Ομυτοῆ, ἴπ6 Ὀγελκίηρ ἄονγῃ οὗ ἴῃς ηνϊἀά]6 
νν8}} οὐ ρᾷγιτἰοη, ἴῃ ΝΠ ἢ 50 Ὀσοπιποηῖ ἃ 

δεη δϑϑισποά ἴο δὲ Ῥεῖογ, πο, ἢ 
με πιδγνειουβ Ῥγεραγαίίοη ἔογ ἴξ ννῃῖςσῃ δά 
Ὀδδη αγαηίοα ἴο πϊπὶ, τιιδέ δᾶνθ Ὀδοη ὑπάοῦ 
1δε ἱπβυσηςθ οὗ ΥΟΤΥ ἀθὸρ δηά βἴγοηρ ἐπγοίίοῃ. 
Απά ἰξ ϑθοπβ 458 ἰΐ ἢθὸ πηδᾶδ δὴ οάγποϑῖ, δηὰ 
Ρειθᾶρ5 δυιτίεά, εἴοτί, ἴο εῖνο υἱἱογάποθ ἴὸ 

425 

Ἐοπὶ, 2.ΣΣ, 
Σ Ρεῖ. ᾿. 17. 
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Ρεᾶςς ὉΥ εβυ5 ΟἬγίβε : (με 185 [ογά 
οἔὗ ἃ4]] :) 

27 Τηδὲ ψογά, 7. 46}, γε ἵκῆονν, 
ἢ ἢ ννὰ8 ΡῈ] 5 πε ά τῆγουρβους 1]] 
]υάκ8, ἀπά θερδη ἔτοπι δ] ες, δἔζεγ 
1Πε Ὀαρτίϑπι ννῃϊς ἢ Τοῆη ρτγεδςοδαά ; 

48 Ηον ΟΟἀ δποϊητεά εβι5 οὗ 
᾿ ΝδλζΖαγεῖῃ ἢ τῆς Ηοὶν Ομοβὲ δπά 
ἢ ρονγεγ: ψγῆὴο0 νγεπῖ δδους ἀοίηρ 
βοοά, ἂπὰ δοδιηρ 411 τῆλι ναῖε ορ- 

ΤΗΕ ΑΚΟΤ5. Χ. [ν. 37--ᾳ4:. 

ΡΓαβϑαά οὗ τῆς ἀδν!] ; ἔογ (ὐοά νγῶ8 
νι Ὠ]π|. 

Απάὰ νε ἅγε νυ πεββεβ οὗ ἃ} 
ΚΠ ηρ8 Ὡς ἢ ἢς ἀϊά δοῖ ἴῃ τῆς ἰδλπά 
οὔ τῆε [εννβ, ἀπά ἰῃ [εγυβαίεπι; νυ οι 
{ΠΥ 5'ενν Δπά πδηρεά οἡ ἃ ἴγεε: 

40 Ηἰἴπι (ὐοά ταϊβεὰ τρ ἴπε τπϊγὰ 
ἄλγ, δὰ 5ῃενγεά ἢϊπιὶ ὀρεηὶγ ; 

41 Νοῦ ἴο 811] τῆς ρεορὶςε, δυῖ ὑπο 
ὙΠ 65565 σἤοβοη δθεΐοτε οὗ ὐοά, εὐεη 

που μῖ5 Ὁ ψΕϊο ἢ πιϊπὰ νγὰ8 ποΐ ΟὨΪγ 
Β|1οἀ, Ὀμυὶ ονετροννογοά. 

ΤὮγοα δοςιυιϑδίνοβ ἅγὰ ρυϊ ογιναγὰ : σϑῖ, δε 
«υογά,͵ ἴῃ . ,6: χ1π4, ἐῤε «υογά, ἴῃ ὦ. 247. Δτὰ, 
αι οὁΥΓἹ Νακαγεοίδ, ἰὰ ὦ. 318, 411 οἵ τδοπὶ 
δονογηθά ὉΥ γε ἐποευι Απά [ἴ 5 ἴο 6 ποιοὰ 
(Πδὶ ἐδε «υογά ἴῃ ὦ. 37 ἰ5 4φυ!6 ἀϊδιίηςξ ἔτομι 
δὲ ἰπ ν. 26, ἰῃ δρροϑιτίοη τ ἢ 1, πὰ 6χ- 
Οἰδπδίουυ οὗ [5 πιοδηΐηρ. Υυὔἵὰ Κηονν τὸν 
λόγον, ἴῃς τοΔο η οὐ πιοϑϑᾶρο νος Οοὰ 
βεηῖ :;---Ἡς Κηονν, δραΐπ, τὸ ῥῆμα, ἴῃς πιδίζογ, 
ΟΥ ἴδε ἔδςοΐ, {86 5ιιδ]θςξ οΥ δά515 οὗ τὸν λόγον, 
ὙΠςἢ ἰοοῖς ρἰδοο τπγουρποιΐ 4}} {π|άδ4, [86 
ἃτοᾷ οὗ ΟἿ [,οτα δ ἴοδοῃιηρ ἀπά πλίγαςῖεϑ : 
Οηςθδ πιοῖδ, γε ποῦν [655 οὗ Ναζδσζεῖῃ. 
Ῥγεαείηξ βεαεεν ῬΌΡΙΙ ΒΕ δ κ1δὰ .1Δ61πκ85 

οἵ ρϑᾶςθ, 85 ἰῃ ἴϑ581. 111,7). Ῥρᾶςθ, ποῖ 85 ἰΐ 
45 Ὀδθη ΙΘΙΓΑΓΙΪΥ ἀλυκοῦει Ῥέδος Ὀοίννθθη 
]ενβ δπὰ Οεηεβ ἢ Ὀυϊ ρεᾶοεὲ ψὙἱ Οοά 
Κηγουξ οὐ Γογὰ [6ϑὺ5 ΟΠ γιϑῖ. 

δὲ ς Ζογά οΥ αἰ] ὍῊϊ5 ρῥγθηϊῃθβῖς νγᾶβ 
ἴο 5ὁᾶν (ογηοῖ 5 ἔγοτι τοραγάϊηρ ΗἸ ΠῚ 45 πο 
ΤοΟΓΟ (Π4ῃ ἃ ἴθ ἤΟΓ ΟΥ̓ Ργορδεῖ. 

φ" αἰῆ 44} 5 ἴο θὲ υπηάογϑίοοά, ποῖ νὰ 
Γαὐδμογ, 85 πουΐοσ, Ὀυϊ 45 πιδβοι]πα, ςρ. ἰχ. 
342; Ιοτὰ οὗ [ἐν δηὰ Οδης 165 4116. 

87. γε ἀποαυ] Τῆῖς πιριιῖ (ΔΙ ΣΎ 6 85- 
δυπγχεὰ τῇ 1ῃ6 Π14}Π|8ῃ σομοτὶ δὰ Ὀδδη ΤῸΓ ΔηΥ͂ 
Ὄπιε φυδιίζοτοὰ δὲ σσϑασθα, νθογο ῬΒΠΡ τὸ- 
δἰἀοά ἀπά δά ἀου 1655 πιδάθ σοηνετγίβ. ΟΠ γσὶ 
Ηἰἰπιβεὶξ μδά Ὀεεη ποὶ ἴγ ἔτοτῃ σαϑασρα ἤθη 
Ης νἱϑιϊοὰ 16 Ὀογάειβ οἵ Τ γγε δηά διάοη. 

«υα: ρεῤ[ϊ δε] ἈΔΊΠΟΓ, τ 108 ΒαΡροιπϑά. 
δὲέραπ ονι Οαἰίε}] ΟΡ. [υυκς χχῆϊ. ς. 

88. αποἰκμίε}] ΤὨΪ6 νγᾶ8 υπάεγειοοά ὈΥ̓ 
Ογτ! οὗ [εἐππιβαίθπι, Ὁ Απιῦγοϑβο, [ογοπηθ, ἀπά. 
Βεάσ, 45 ροϊπίϊηρ ΡΩΠΊΔΓΙΪΥ ἴο [πε [ποδγηδίίοη ; 
[6 ποίίοη Ὀοῖπρ βυρρίεπιεηϊοά αἱ Ο τισι 8 
Βαρίϊσπι. 866 Ῥοάγβϑοη οὐ ἴδ Ογεοά, Αττὶοὶο 
11. Αἰβδπδϑῖιι5 γοίογτοα ἰὶ ἴο ἴῃ Βαρίι5πὶ ΟΠ]Υ. 
πᾶ «υἱδ᾽ βοαυεγ)] ἴῃ νἱ. 3, αυἰτάονε, ἴῃ ΧΙ. 

24, δ, ἴῃ χιϊ. ς.2., 7ογ, ἅτὸ τιθπιϊοηθά ἴῃ 
σοπποοίίοη ἢ ἴπΠ6ὸ ΠΟΙ͂Υ Οδοκῖ, ἱπγουρῇ 
ὙΥΠΟΠῚ 41} [6 τη δηϊ ]4 ρἸ 5 οὗ ξῦδοθ ἃγὸ ζοῦ"- 
γεγο, 

ἴη 1Π15 δηὰ {πὸ ἔνο [Ο]]ονσίηρ νόγϑοβ ΒΟ 
τοπιλγκοά τπδὲ ἴπ6ὸ Αροβίϊε σοπιργϑοα 411} [6 
οδίοῖ υίιοΐοβ οὔ ἴμ6 ΟΠγίςιίδη ἕδῃ. Η!5 'δη- 
διλξε σοηοογηίης ἴθ ἀἰρη!ν οὗ ΟΠτϑὶ νγᾶ8 

διδάυοα ἔτοπι οοηϑίἀεγαίίΐοη οὗ ἴδε σδρδςι Υ 
οὗἉ 5 ἢρδσοσΒ ἔοσ γεσενίηρ ἴῃ ἀϑϑεσίιοη οὗ ἰζ. 
οῤῥγει εὐ 97] Ἀλδίδοσ, ὑγσαππηῖσχθά ΟΥΟΣ 

ὌΥ; ἰπῃ ψι|ῆδὶ σἴγοηρν οοηΐγασὶ ἢ Οοά δ 
ΚΑΊ ΠΟΥΥ ομαϑιἰϑοημεηίβ ἢ Ὑ86 ἀεἰϊνετάποδ 
στουρῆξ ΌΥ ΟὨγισῖ ΓΟΓ ἀεσπιοηΐδοῦ ννᾶϑ ἃ ἴοκ 
οἔ Ηἰς ἀεϊινοτσηνς ἴ86 Οοη6 ννοτ] ἃ ἔτοπὶ ἴΠ6 
Ὀοπάδρε ἴῃ νυ Ὡς ἢ ἴδ ννᾶ5 μοϊὰ ὈῪ δδίδη, χχνὶ. 
18: ΟΟἹ]. ᾿. 12ὥ. ΤΠ5, δηὰ ἴδὸ σγείδεεηος ἴο 
(86 Ῥγορβοῖβ 'ἰπ Ὁ. 43, ὅῃον [δαὶ δ1 Ρεῖες 
τπηάογβίοοά τ[μδὲ ἴποδο νοτη ἢ6 'ννᾶ5 δά ἀγοβϑ- 
ἷηξ, ἰδουρῇ Οδπί]οβ, ὑγοσθ ΠΊΟΓΟ ΟΥ 1655 80 - 
ηυδιηϊοὰ ΜΒ (Β6 [εὐνι5ἢ δοτίρίιγοβ, 

Οοά «υα! «υἱὴρ ῥδὶ»"] [Ιπ| {815 νεγϑὸ νγὸ βᾶτὲ 
ἴδε (ἄγος Ῥεογβοῃϑ ἰῃ {πὸ Β͵ βϑεὰ Ὑτιπίιῖγ. 

“πά «υ Ὅῆο Αροβίϊεβ. Ορ. υ. 41, 
Δηὰ 1. 8. 

σίραυ ἀπά ῥαπφεα 1.6. 5ῖενν ΌΥ Βιαηρίπρ, 845 
ἴῃ ν. 2οθ. Ἡσηρεά ὁπ ὦ ἱγεε ἰβ ἃ ΟἹΪά ΤἸεβῖδ- 
ταθηΐ ρῆγαϑο, βεϊοςσιθδὰ (πᾶὶ τἰῃ6 συ πιιρηϊ ὃ 
ἐλϑϊθποὰ οὐ ἴπο [ον8, δου (δ ᾿ηδῖσι- 
τηθη δ} γ οὗ ἴΠ6 Ἀοπιδηβ μδά Ὀδθη ἐπιρἰογεοά. 

40. “ἐκευεά ῥἕπ ορεμ})] ὍὙῃὸ ἘἈΒεϊπιβ 
Ψετγβίοη, πλυς ἢ πρᾶσγοσ ἴο ἴδ Οτγρίηδι, σαυε 
Ηρ» 1ο ἐκ »ιαάε »"μγηδ1. 

41. Ννοὶ ἰο αἰΐ δὲ ῥεοῤ͵᾽ε] “" ΤῊΙΚ ἰ5 ὯΔπ Δῃ- 
πουησοιηθηῖ νυ ῃϊς ἢ ὯΟ ἱπι)ροβῖοσ ψοι]Ἱά ονοσ 
ἴᾶνὸ πηδάθ.᾽" Ῥδΐογ. Ασσουγδου οὗ Κπον]οάσε 
νγὰ58 ἴπὸ ρτεδῖ τϑαι πο, ποῖ ἃ τιυϊυάς οὗ 
[ἐϑεἰπηοηῖοβ. ὅθ Αροϑβ]οβ [πεπιβεϊνος ἠδοάοὰ 
ἴο ἴουςἢ δηὰ οαὶ νι ἰπεῖς 1ογά {παῖ ἴΠΕ6Ὺ 
τσὶ Ὅς δεουγοά οἵ Ηἰ5 Ἀοβϑυστοοϊίοη. Ηβά 
Ης 9ῃονγῃ ΗϊΪπλϑεὶξ ἴο 41} ἴΠπῸ ρθορὶθ, 5οπθ 
ψουϊὰ μᾶνα δοαυϊοθοθὰ ; οἵδε ννουϊὰ δδνὸ 
ἀουδιεά, οἵ ἀεηϊεὰ ; δηὰ {86 Ὄχργεβϑίοη οὗ 
ςοηνϊοτίοη νγουἹὰ δάᾶνθ ἰοδὲ ἰἰ5 ναϊυθ ἰῇ ἴ86 
ςοπδιεοὰ ἀϊνίοίοη οὗἩ ἴπ6 πιυ!ετυά6. 
[6 οπι [π6 τεϑ Πςὔοη 85 

ΤΉΘΤΟΙΪΥ ᾿πιοηάορα : ΔΠΥ͂ ΠΟΙ βΌΠΟΓΑΙ πιδηΐϊ- 
ξιΞκιδίίοη νγου]ὰ οὐἱγ βᾶνὸ ἀχρτανδῖοά {πὸ σ!!]ξ 
οὗ ὑτὼ ξεπεγαίίΐοη, Ηοπι. ᾿ν. γ, “ἴῃ Ῥηπεῖρ. 
Αςί. 

ἐβοσεφη δεζογε] ῬΉΏΪΟ, "6 Ῥγδοπιβ εἰ Ροθηΐβ, 
ἢ 9, υϑὲ5 186 54πι6ὸ ψοτὰ οἵ ἴδε ϑοϊοςτοη οὗ 
Μοβϑεβ ὉΥ Οοά. Τ ες νἱΐποσθος ΕΓΟ σὨΟΘΘΏ 
Ὀεοδυϑὲ οἵ {ποῖ ἐαΠΊ ΑΓ υδιηΐδηςο νυ ἢ 
Ηἰπιὶ ἔοσ βϑοζὴς {ἰπ|ὸὲ ργουϊουϑυ ἴο ἴπ6 Ἀδβυτγ- 
τεςσ(ίοη, ννς ἢ νγὰ5 ἴο ὃε {ἰ6 σιιυ)εςὶ οὗ (μεῖς 
(ΕΘ ΕἸ ΠΊΟΙΥ. 



ὃ ες. 3:. 

Χ7.... 7. 
8. 

ν. 42---4ῳ8.} 

ἴο υ8. Ψῆο ἀϊά εολὲ δηά ἀτγὶπίς στῇ 
ἢϊπὶ δῆϊεγ ἢς τοβα ἔτοπι ἴῃς ἀδδά. 

42 Απὰ ἢε σοπιιηδηάεά 118 ἴο ργεᾶςῇ 
ἀπο τῆς ρεθορῖίε, δηὰ ἴο τεβτ ν τπδὶ 
11 [5 ἢ νυ ῆϊς ἢ ννᾶ8 ογάδἰηεὰ οὗ (ϑοά ἐσ 
ἐε τὰς [υάρε οὗἁ φυίςκ ἀπά ἀεδά. 

43 Το δίπι ρίνε 41} τλε ριόορῃεῖβ 
ὙΠ 688, τῆλε ΓΠγουρἢ ἢ5 πάπα ννΒο- 
ΒΟανοῦ δα ΙἜνθῖἢ ἴῃ ἢϊπὶ 5Π4}} γεςεὶνς 
ΓΟ Π. 5510 οὗ 5118. 

44 4 ὙνΊηΠε Ρεῖεγ γεῖ βρᾶκε ἴῃεβε 
τνογάβ. ἴδε Ηοὶγ ΟἸοβθὲ {611 οἡ ]]} 
τῆεπὶ ψΠΙΓἢ ἢεαγά τῆς τνογά. 

οαὲ απά ἀγίπὰ}Ἱ] ὍὝΠΟΙΟ 15 ηΟ Ἰ᾿ΐοσγαὶ ἀϊπιϊπςῖ 
βδἰδιίοπηθηΐ οὗ ἴῃς ἰδίζοῦ ἴῃ ἴπ6 Ενδηροὶ ϑίβ, ΠὺΚ6 
Χχίν, 41---41; [οδῃ χχὶ. 12: Ὀυϊ τἴ 15 ᾿πιρ]οὰ 
ἴῃ {Π6 πΊΘΔ]. 6 υπάειβίοοὰ ἰξ ἴο Ὀ6 6χ- 
ῬΓΟΒΘΙΥ πιρηϊοποὰ 85 4 δ] ΒΙπηρηΐ οὗ Μαΐϊ. 
ΧΧΝΊ. 29. 

42. μηΐο {δὲ ῥεορ ] ΤΏ [ον8. ΤῊ ργεδοἢ- 
ἴηξ οὗ τεροηΐδηςε δηά σοπηϊϑϑίοη οὗ 51:Π8 ΔπΊΟηΣ 
]] πδίίοηβ ννᾶ98 ἴο Ὀορίῃ δὲ [ογιιβδίεπι, υΚο 
ΧΧΙΝ. 47. ' 

ογάἀαίπο] ὙΠ 5λπι6ὸ νγογά 85 ἴῃ χυϊὶ. 11. 
Ι͂ἡ Ά οπ. ἱ. 4, ᾿ἴ 5 τοηἀογοά ἐεοίαγεά. 

φωίεα απά ἐεα4)] Ἐσχρίδιπεά βρυτγαί νεῖ ὈΥ͂ 
ϑονυθσδὶ οὗ ἴπὸ δίδογβ, ννῆοπι ΟἸβῆδιυβθη ἢ85 
ἐο])οννοά. Βυϊῖ 1 ἰ8 οἶοαῦ ἔγοπι 2 ΤΊπι. ἵν. σ : 
χ Ῥεῖ, ἵν. ς, ἀηά σ ἼΤ 658. ἰν. τό, 15, [δῇ ἴΠ6 
ΟΓΑΙΠΔΓΣΎ δοςορίδιίϊοηῃ 15 σοσσοοῖ, [πάρτηεηΐ ἴο 
ςοπΊΘ ννᾶ5 ἰδ6 βἤγϑὶ ϑιιθ]θςϊ οὐ νυ ςἢ 81 Ῥδυὶ 
ἀννεϊῖ, χυῇ!. 21, ΏΘΏ, 45 δῖ Ρεῖοσγ ἤοσθ, δ νυᾶϑ 
ἴο τλᾶκὸ ἴδ Οσοϑρεὶ κποόονῇ ἴο ἴποβθε ννῖο ῃδὰ 
ποῖ Ὀδοη Ὀογη [ονν8. 

48. αἱ δε βγαρδοι] ΟΡ. ἴνυκε χχὶν. 27. 
ΎΤΠαΕ ρόπογδὶ ἀσγ οὗ ρσορδεῖς ἰοϑ ΕἸ ΠΠΟΩΥ 15 ἴο 
ὍΘ υπάοιοίοοά. [1 18 ποῖ πδΟΟΘΘΑΓΥ ἰῃδὶ ἰπ- 
βίδηςεϑ δῃου)ά Ὀ6 ἔουηά ἴῃ δδοὰ Ῥγορμεῖ βίῃρὶγ. 
Ορ. {ι:. χτϑ. 

«υδοσοευεν ὀείίουε! 8Ὶ] ΟφΏ1|65 ἃ5 γε} 85 
7ονν5, οπὶ. Χ. 11--- 12. 

ΗΟ ΒΕΟΘΕΙ͂ΝΕῈ ΤΗΕ ΜΌΓῪΥ ΟἩΟΒΥ, ΑΝῸ 
ΑΒΕ; ΒΑΡΤΙΖΕΏ. 

44. γεί “ρΡαἀε}] ϑ8ῖ Ῥεῖΐεγ μδάὰ Ὀδθθη ἢγὸ- 
Ῥατγοὰὲ ἴο ϑρεᾶῖκς δὲ ςοηϑίἀθγδῦϊο ἰεηζίῃ, χί. Σς. 

ἐῤὲ Ηοῖγν Οδοὲ ΜΠ Ιῃ 5οπὶε νἱβιδϊθ πιοΐδ, 
δηὰ ἴῃ Ηζ5 Οχιγδογα ΠΑΓῪ ἰπἤιιεηοῦβ, υ. 46, χΧί. 
:Ις. Αἱ ϑαπιδιίδ, υἱῖ]. χό, 17, [15 ἴοοκ ρίδοθ 
[ΟΡ Βαρίϊσηι. [πη [8 οᾶϑο ἴποτε μδά ὕδεπ 
ποῖος Βαρεῖϑπι ποῦ ἰαγίηρ οη οὗ απά8. Τῖ5 
ἀεβοεηῖ οὗ [6 Ηοὶγ Οδοβῖ, ἰδϊκίης ρίδοε ννβθη 
ἴι ἀϊά, Ξῃοννοά, ἱπάθροηάθης)Υ οὗ ἴΠ6 Αροϑβίϊο, 
πὲ ἴῃ δαάπηϊϑοίοη οἵ Οεη ες ννᾶ5 ἴ86 Μ}}}} οὗ 
ρολνοη. [ἰ ἀδεϊάεὰ ἴῃ ἔδα ποχδίινο {πο 4.65» 
ἴοῃ οὗ εἰγοιπιςίϑίοη ὈΟΙΠΡ ἃ ΠΟΟΟΒΘΑΤΥ ὑΓῸ- 
᾿ἰπιΐπασγ. ΑἸιδουρὰ ἴδε ξτάςε οἵ Οοὰ ἰ5 ποῖ 
τοι Πςίοα ἴο [15 ἀρροϊπίοα σμδηπεῖβ, ἴΠ6 ϑδοτὰ- 
τηεηϊ οὗ Βαρίί5πι νν858 ποῖ αἰδρεηϑεὰ νυν ἴῃ 

ΤΗΕ ΑΟὉΤ5. Χ, 427 
4ς Αμά τῇογ οὗ τῃς οἰτουπ)ςοϊ βίο 

ΠΟ ἢ θα ενεά νγεγα δϑιοη ϑηεα, 848 
ἸΛΔΩΥ 48 σᾶπὶς νυ Ρεῖεγ, θασδυβε 
τῆλε οπ τῆς (σεπτ1]ε8 4ϑο νγᾶ8 ροιιγεά 
ουζ τῆς ΡΠ οὗ τῆς Ηοἷὶγ Οδοβι. 

46 ἕοτ {πεν Ὠελγὰ τῃεπὶ βρεαῖ νν ἢ 
ἴοηριεβ, δηά πηᾶρηϊγ οά. ΤΒεη 
Δηϑννογοά Ρεῖογ, 

47 (ὕλῃ ΔῃΥ πιδη ἰογθϊά ννδΐεγ, τηδῖ 
ἴΠπε86 δῃοιϊά ἤοῖ ὃς δαρτΖεά, νος ἢ 
ἤδνε γεςεϊνεά τπε Ηοὶγ ΟΠοβὶ 48 ννεὶ]] 
ἀονεὶ 

48 Απὰά Πα οσομηπιαηάεά (ἤδη ἴο 

1Π|15 οᾶ96 ΔΗΥ͂ πηοτὸ ἴπδη ἰξ μα Ὀδθ δῆεσ 81 
Ῥδιυ}5 πιίγδουϊουβ οοηγνοζϑίοη. 

45. ἐδεγ 97 1δε εἰγεωνιοσοη) ΓΟ Ὀτεζῆγθη 
ἔτοιμλ [ορρᾶ, συ. 23, 51χΧ ἰῇ πυπθετ, ΧΙ, 12. 

«ὑεγό απομῥο7] ΒοοδιιϑῈ ὑπο γουπης 5ίοη 
δηὰ Τογοηοηϊαὶ ὑποϊθδηποθα δὰ ὈδδΏ ΠῸ ὈΔΓ 
ἴο ἴδ τοσορίοη οὗ ἴῃς βγβεπσι δ οὐ ἴδ6 
Οδηῖο5 ἱπίο τ6 Οδυτγοῖ οὐ ἃ ἔοοίίηρ οὗ 
Θηυ ΔΙ ἢ πὰ σοηνετῖα οὐ ἴδ6 ὮΔΥ οὗ 
Ῥεηίοοοσί. Τἢ5 ὀχοθρίίοηδὶ δεϑῖοννδὶ οἵ ἴδ6 
ΗΟΙΥῪ Οἰιοβῖ, ργενίουβιΥ ἴο Βαρίί5πι, πηιιβὲ 
Βανθ μεοίροὰ ἴδοθβε ψῆο πιδὰ δοοοιιρδηϊοά 
δι Ῥοΐοσ ἴο οὐθσοοπιὸ ἐμοῖσ βογιρὶο5 δρουξ 86 
δαπιιϑϑίοη οὗ 186 υποϊγουπιςϊϑοά. 

46. «ῥεαξ «υἱἱ ἰοηφισ} Νοῖ «υἐἱέδ᾽ οἶδέ 
ἐοησμρε Ὦετε, ΟΥ ἰῇ χίχ. 6.{ὡ ναὶ ννᾶ8 ϑαἱὰ 
νγὰ8 ποῖ ἴῃ ἴδ6 νΥΑΥ οὗ ἱπϑίγιςίίοη, Ὀυΐ ἴῃ 
ΓΑρίυτγοιβ {πδηκδρίινιης ἔοσ [ΠΟΙΓ Πανίηρ ὕδεη 
εταϊιοὰ ᾿πῖο ΟἸγιϑι 8 Οδυτοῖ. ἴῃ τ Οοχ. χῖν. 
2) 4, 13) 14. 19, 27, ἴξ 15 οὐβεγνυδῦϊο {πὲ 186 
Ῥιθῆχίης οὗ ἴδὸ ννογὰ ὠπέποευπ ἰ5 ἃ Ρῖοββ οὗ 
οὖσ ΑΟὗΥ.., ἔοσ ννις ἢ ἴπόγὸ ἰ8 πο ργοςδάεηϊ ἰῃ 
ΔΩΥ͂ ργενίουβϑ ἰγδηβίδίίοῃ Ἔχοορί ἴδε Οεησνᾷ, 
ὙΠἰς ἢ ἰπϑοεγίοα σγαπρε. 

ΟΒγγϑοβίοπι υπάοιϑιοοά ἰμαῖ, ἰῃ ἴἢς ἢτγϑὲ 
ἰῃδίδηςο, Βαρίϊ5πὶ ννὰ8 δοςοτηρδηϊοά Ὁγ ἃ κἱε 
ὙΓὨΙΓἢ ἀρροδὶοὰ ἴο ἴπ6 86ῆϑεβϑ, ἰῇ βγαςίοιι ςοῆ- 
ἀεϑοθηβίοη ἴο ἃ ψεποσγαίίοῃ νης πδὰ ᾿Ὶ|6 
ΓΑρΡΔΟῪ ἔογ ἀἰδογι πη ηρ ϑριυ4] μιῆς, 
Ἡοιι. 111. 4,) "ἰη Ῥηηςίρ. Αςἰἢ 

47. μη δηῦ "παπ γι] Τῆΐβ χυσρίίου 
νγὰ5 δά ἀτεββοὰ ἴο ἴΠ6 5ἷχ Ὁ ὑὴο δοςοηι» 
Ῥδηϊεὰ δὲ Ρείοσ. 

«υαἱεγ] Ὁ} 6 ὙΔΊΟΣ, “ε. οὗ Βαρἔδπι. Αἢεσ 
(6 Ἔχργθθβ ἴδῃ οὗ τὲ 1,ογτὰ Η:πιβοὶ 
Ϊοδη 1]. ς ; Μαῖξ. χχνῆ το; Μαγκ χνὶ. 1τό, 
[860 ουἱϊνναγὰ νἱϑι 0}]6 εἰρη ννᾶβ σοαηινίγοὰ ὄνε 
σβοη ἴΠ6 ἰηνναγὰ ϑρί υδὶ σγάοο ῃδὰ δἰ γον 
Ὀδδη ἱποοηϊοϑίδὈΪΥ ρίνοη. ὙΠῸ νναῖοσ νν 5 ἴοὸ 
Ὀ6 Ὀγουρῆξ ἴο {πὸ σοηνοσίβ; δηά {ῃ15 συ ρροϑίβ 
αὔἴικίοη, ποῖ ἱπιπιογβίοῃ. 

α: «υεἰϊ α΄ 4«υ6] ἴῃ ἴδδ βάπιθ πιδάϑυγο, δηὰ 
ὙΠ 5: Π|}12Γ τοϑυ 5, 85 ου ἴῃς ὨΔῪ οἵ Ῥεηΐθ- 
οοϑῖ ; ΟΡ. ΧΥ. 8. 

48. εο»ι»ιαπάεα ἐδεηε 1ο δὲ δαρἐϊπε4)] Τῆς 
ΑΡροϑβίϊεβ ἀϊὰ ποῖ οὔΐϊεῃ δάπιϊηϊπῖες Βαριί πη, 
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δε θαριΖεά ἴῃ {πε πᾶπὶς οὗ τῆς [,ογά. 
ἼΔΕ ργαγθὰ {ΠΥ ἢὶπὶ ἴο ὈΔΓΓΥ οετ- 
ἰδίῃ ἀδγϑ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΒΚ ΧΙ. 
Ῥίον, ὀεῖμσ αἀεέμδε ,0» σοΐϊη α΄ ὑε ἰο 11ἀέ 
σε ες, 5 ν»νιαξζείά ἀϊς ἀἄξίέμες, 18 τυλίελ ἐς 
ἀεεζέῤίεά. τὸ 7λε σοιρεί ὀππρ “ῥγεαα ἑμίο 
λέμε, απα Ογῤγς, αμπα ἀμιιοελ, 38α»- 
μαόας ἐς “επί [9 εοιβτνε ἑλέπι. 26 7}4 αἀἐ:- 
εἴρίες λεγε αγ γε εαἰέεα ΟἈγίρίίαμς. 17 
7λεν τοα γε τ ἐο ἐλε ὀγείλγεπ ἐς μάζα ἐπε 
ἐΐνις οἵ ,ανιεΐμε. 

ΝῺ τὲ δροβῖῖϊεβ δπά Ὀτγεϊῆγεῃ 
τῆλ νψεγα ἴῃ [άπ Ππεαγά τῃδῖ 

ἴῆε (ὐεμῖ]εβ μδαὰ αἷβδο τγεςεϊνεά τῇς 
ψνογὰ οὗ (ὐοά. 

2 Απά ψῇῆεη Ρεῖεγ νγᾶ8 σοπὲ ὑρ 
ἴο [ετγυβαϊεπι, ΠῸΥ τῆδῖ νεῦα οὗ τῆς 
οἰγοιυπηςοϊϑίοη σοηϊτεηάςά ννιτἢ Ππι, 

4 ϑαγίῃρ, Του ννεηϊοϑβῖ ἴῃ ἴο πηδῃ 

1 Οοῦ. ἱ. 14---17, 85 πεῖῖμεγ ἀϊὰ (Ἡγιϑὲ Ηἰπι- 
56] ἢ, [ὁῃπ ἵν. 2. ὙΠ Δαπληἰϑἰγδοη ΟΥ̓ ΟὔΘ 
οὗ 851 Ρεϊογ᾽ 5 σοπηρδηΐοιϑ ννᾶ5 ἃ ϑδἰγοῆρ 6χ- 
ῬΓεβϑίοη οὗ ἐπεῖγ ΠοΑΓῪ σοπουγγθοησε ἴῃ ἴΠ6 
δαπισϑίοη οὗ {86 Οδηΐ 165. 

ἐπ δὲ παρ οὗ δε 1 ογα πὰ 0Ὅ86 ποθ οὗ 
δοβὺδ Ομσι δῦ πιισῖ Ὀς σοηϑιάογοά ἴῃς ἔγιιθ 
τολαϊηρ. ὅ866 ἴἢ6 ποίε οἡ "ἷ. 28. 

19 ἰαγγὉ} Ηξε οςοηϑροηίεα, ἀπὰ ἀυπηρ τμδῖ 
ἰπίεγναὶ αἴθ νν ἢ ΟΟΠΕ1]165, χὶ. 2. 

57 ΡΕΤΕΚ ΚΕΡΚΟΑΟΘΗΕΒ ΑΤ [ΕκύϑβαυΕμΜ. 

ΟπΑΡ. ΧΙ. 1. ἐπ ϑιάκα)] Ἀλίδενγ, ΤΆ σοῦ ΚὮ- 
ουἱ [υάπᾶ. Οαϑαγοα, 45 ςοπιραγοὰ ν᾽ [6τ"» 
88 16Π|, ννᾶ5 50 ἰδγβεὶγῪ οσσυρίοαά γῪ Οδης 65 
παῖ τ ννὰ5 εἰ ἰο δἴαπά ἱπ ςοπίγαδε ἴο {π6 
Ἡοὶγ [,4πὰ4. 866 ἴθ ποῖε οἡ υἱῖϊ. 40. 

ἐδε Οεμείος ῥαά α10}] Ἀδῖποῦ, Ὁπαὺ 086 
σθπ01198 8180, ἱ. 6. ἃ5 νν6}] 45 [Π6 ϑαπ)δγι ἴδῃ. 
(ογπαὶ!υ5 πὰ ἢἰ5 ἔπη β ννοσα γοργοθεηϊδινοβ ; 
(δεῖν Βαρί5πὶ ννᾶ5 ἃ ργοσεάθηϊ. 

Ὡ. Ρεϊεγ] Απά ἴδὲ 5ἷχ Ὀγείῃγοη ἔγοπι [ορρᾶ 
1 ἢ πὶ, Ὁ. 12. 

ἐδέν...Ὁ7 1θὲ εἰγοιρποιίοη] ὍΤΠ15 ἢ45 Ὀδθη ὉΥ͂ 
80ΠΊ6 υπάογϑίοοά οὗὨ ρῥτγοϑεϊγίεβ, 1ϑδ]οιιϑ οὗἩ ΔῃῪ 
Ὀείηρ δά πιο οἡ δαϑίοσ ἴθγπὶβ ἴδῃ ΠΟῪ δά 
Ὀδεη ; Ὀγ οἵἴδεῖβ, οὔ ἴπ6ὸ διρῇ [Θννϑἢ ΡΑΓΥ͂ 
ὙΠ Πο]ά οἰγουπης ϑίοη ἴο 6 Δοβοϊ ἴεν ἰπάϊ15- 
ῬεΏΒΑΌΪ6. [ἴ 895 Ὀδθεη δά [πδὲ {π6 ἢεγεῖὶς 
Οεπηΐδιι5 ννᾶ5 δπιοηρ ἴπθπι, ἀπά [πὶ 6 ννᾶ5 
ΟὨδ οὗ ἴοϑ6 ννῆο ννεηΐ ἰο Απιϊοςἢ ἴο δπέογοθ 
εἰγουπης!ϑίοη, χν. 1. Ηε ἰ5 δῖϑο οδαγροά νυ ἢ 
ἰακίης ραγί ἰὴ (6 δἴίδεκ ὑροὴ 81 Ῥδυϊ, χχί. 
27) 28. Βυγίοη οςουϊά ηά πο οἷάογ Δι ΠΟΓΙΥ 
ἔοτ ἴμεϑα ϑἰδίοπιθηΐϊβ πᾶπ Ἐριρἤδπιιδ5, “ ννῇῸ 
ψτοῖο ἰδῖθ ἴῃ 86 ἔουγίἢ οεπίαγΥ, δηὰ ἰ5 ὈΥ̓͂ ΠΟ 
Τηθδῃ8 νου οὐ ἱπιρ]ῖεῖς στοάς. ’ Βαιηρίοη 
ἱμοςἴυγοβ,᾽ 174. 

ἴϊ μᾶ5 Ὀδθη ἀϑκοὰ ᾿νμοῖθοῦ ΔΠΥ ΑΡροϑίϊεβ 

ΤΗΕ ΑΚ(ὉΤ5. Χ. ΧΙ. [ν. :---8. 

πποϊγουπιοίϑεά, δηά ἀϊάβὲ ελὶὸ τὶ 
1Πεπὶ. 

4 Βιυὲ Ρεῖεν γεῃελγβεά ἐῤε μισίζεγ 
ἴτοπι ἴπε Ὀερίππίηρ, ἀπά Ὄχροιπάθά 
ἐΐ ΌΥ ογάεγ υπῖο ἴΠεπὶ, βαγίηρ, 

ς 1 νᾶ8 ἰπ ἴδε ογ οὔ ἴορρᾶ 
ΡΓΑγίπρ: ἂπά ἰῃ ἃ ἴγδηςε 1 8δν ἃ 
νἱβίοῃ, Α ςεγίδίη νε856] ἀεβοςπά, 85 ἴἴ 
Πά Ὀεςη ἃ ρτελῖ 5ῃεεῖ, ἰεὶ ἀοννη τοπὶ 
Πσάνεη ΟΥ̓ ἔουγ σοτηοῖβ ; δηά [ἴ σλπιε 
ἐνεη ἴο πιὲ: 

6 ὕροη τε ψῃϊς δ ψῆοη 1 δά 
[λϑτεηεά τηὶπε ἐγεβ, 1 ςοηϑίἀετεά, δπά 
ΒΔ} ἰουτίοοϊεά δελοῖβ οὗ ἴῃς ελγῖῃ, 
δηὰ νυν] ἃ Ὀελβῖβ, δηά Ἵογεερίηρ [ἢ ρ85, 
Δηἀ ἔον]β οὗ τῆς δἱγ. 

7 Απάϊ Βελτγὰ ἃ νοῖςς βαγίηρ υπῖο 
τς, Ατίβε, βεῖεγ ; ϑδυ δπά εδῖ. 

8 ΒιιΙ 14, Νοῖ 80, [Ινοτγὰ : ἔογ 

ΕΟ ἰῃ [οπιβδίοπὶ δ ἴπΠ6 {π|ὸ οὗ δὲ Ροΐοτ᾽ 5 
τοϊυγηίηρ {ΠΠπετ. ΟἾΪΥῪ ΐ5 ἢδπηὲ ἀπὰ [μδῖ οὗ 
δῖ [4π|65 {πῸ [1,655 ὁσσυγ ἰη ἴδ Ἰαϊοϑὶ ποίίοδ 
Ὀοδγπῷ οἡ [}15 φυσϑίίοπ, χν. 7, 12. 

εοπίεπα] ὙΔΕΥ πδὰ πὸ ποῖίοῃ οὗ ἢ15 
ΒΕ ΡΓΕΙΔΟΥ ΟΥ̓ἸΠΕ4.}0ΠΠ|Υ, ἀπά δ6 ννᾶ9 υϊῖε 
ΤΕΔΑΥ ἴο γεροζτί δηκ Ἵχρί δίῃ. 

8. »ιεη μπείγειρρς 1} ὙΠΟΥ ἀϊὰ ποῖ 54 Ὁ 
Οδμι ες, Ὀδοάυβα {ΠΕΥ, Οἡ δ Ὴρ ἴο οἰΓ- 
συπηςϊδίοπ, ννογα δ᾽] οννοὰ ἴο Ὀ6 οὐ δημδὶ ἔοοῖ- 
πῃ ἢ {πὸ [ἐν8. ὙΒὸ Ψιυϊραῖο ρου 1ἢ}5 
ἰπογτορδίνοὶγ: "ῥεγοζογε ἀϊάη ἐροι 50 ἐπ 

ἀϊάε: ἐαί «υἱἱ ἐῤεν!] ὙΠῸΥ ἀἰὰ ποῖ ςοπι- 
Ραϊη οὗ ἴῃ ἱπϑίγυςστίοη ξίνεη, οὐ οὗ ἴδε δά- 
τηϊβϑίοη ἴο Βαριίσπι, δυϊ οἵ ἃ νἱοἰδίίοη οἵ οετὸ- 
ΠΛΟΙΪΔ] τιΐθβ, ἢ ἢ νοῦ Ὀαϑοὰ ποῖ οἡ ἴ86. 
Ὠινίπο [ἀνν, Ὀυῖϊ οὐ δυπιδη ἰγδάϊπίοη. (ὑρ. 
Χ, 28. 

ΗΙ8 ΝΙΝΒΗΙΟΘΑΤΙΟΝ, 

4. γεῤεαγ εἶ {δὲ »ιαΐογ} ΤὮῊ5 νγᾶ5 ἴπ6 πηοῦδ 
οὗ ἀγξυπιεπὶ τοδὶ ὑϑυδὶ ἢ Ἡθῦγοννβ. Αἢ 
ὨΞζογιοδὶ οδἰδίοπιθηξ νγᾶ5 πιδάὸδ: δηὰ ἰδς ἱπίοτ- 
δῆς νγ2ὰ5 βυρροδίοαά ὉΥ πιοῖὸ αἰ ιϑίοη, οἵ ἰεῆ 
ἴο δε ἄγανγῃ Ὁγ ἴῃ6 Ὠρᾶγιγβ, δῖ Ρεῖογ ἀϊὰ ποῖ 
αἰαὶπὶ ΒΌΡΟΙΓΟΓΙΥ : ἢ6 βδροῖκὸ ν ἢ γΡοπι]οησ58, 
δδνίης Πιπιϑο δὰ {πε στανεϑὶ ἀοιιδῖ8 ἃ νεΣῪ 
8δογῖ {{π|6 γον  ΟἸ 5]}γ. 

δ. αμά ἱῤ εωπὸ ευέπ ἰοὸ »Ὲ)ὶ͵ ΤὨῖ5 ἰ5 Δ 
δα ἀϊκίοπδὶ εἰτγοιιπιϑίδηςοο ἴο χ. τσ, ἀπά ἴδ ἰδη- 
δυᾶξε ἰ5 τῆογο υἱνιἃ ἤότο πη ἐκ ἐοευν ἴο 
ἐδε ἐαγίβ; ἃ5 δραῖη, αἱἱ αὐεγε ἄγααυπ μῷ αφαῖπ 
ἑηΐο δεαυεη, Ὁ. το, σοπιραγοά νἱἹ ἢ χ, τό. 

6. 1εοπεάεγε ἮἩδετε ννὲ μᾶνο ϑ1ῖ Ρείοτ 8 
δοσουηΐ οἵ ἢἰβϑ ΟὟ ἱπιργοβϑίοηβ, 85 ἰῇ ἴδ 
Ρτεοθάϊης οἐπαρίογ ἃ κἰδίειηοηϊ οἵ ἴῃς ἔλοῖ5 ὉΥ͂ 
81 [ὑκο. 

8. ΒΒ 1 «-αἰ4] 58:1 ῬΡείεγ οου!ά 5Ξγτιραῖμῖζο 



ν. 9---18.] 

ποιπίηρ, σομηπηοη οὐ ἀποίεαπ ἤδῖῃ δὲ 
ΔΗΥ͂ τἰπ|6 Θηίεγαα ἰηῖο ΠΥ πιουτῇ. 

9 Βυῖτῃε νοῖςε ἀπδνγεγεὰ πις ἀρϑίῃ 
ἔτοηι ἤεᾶνοη, δὶ (σοά Παῖῃ ςοἸθλπϑ- 
εὐ, ἐῤαὶ «411 ποῖ τῆοιι ςοπιπιοηῃ. 

10 Απά τἢ}!}8 νγαβ ἄοῃς τἢγες {1Π168 : 
Δηά 4}1] ννεγθ ἀγάννῃ ὑρ ἀρδὶπ ἱπίο 
Βεάᾶνεη. 

11 Απά, ὈεΠο]ά, ᾿πηπιθα δῖε ῖν τῃετε 
ὑνεῖς ἴῆγεε πιθὴ Δἰγεδαν οοπὶς υπϊο 
τῆς Ποιιδεὲ ψνῆετε 1 νγᾶβ, 86εηϊ ἔγοτη 
(ξξβᾶγεδ τηῖο πη6. 

12 Απὰ τἢς βρίπε δλάς πὲ ρὸ τὴ 
{ἢ επι, ποῖῃίπρ ἀουδείηρ. Μογβεονεγ 
{Ππε86 δὶχ Ὀγεϊῆγεη δοσοηπιρδηϊθά πῆς, 
δηά ννε βεηϊεγεά ἰπῖο τῆς πλδη᾽8 ἤοιδε: 

12 Απά δε βἤεννεά 8 ον ἢε ἢδὰ 
866 η Δη δηραὶ ἱπ ἢὶ8 ἤοι5ςε, ννῃϊςἢ 
δίοοά Δλπά 8414 υἱπῖο Πίπι, δεηά πλθῃ 
ἴο [ορρᾶ, ἀπά ςδ]] ἔογ δίπιοπ, ὑνῆοβε 
δι ΓΠΆΠιΟ ἰ5 ΡῬεῖογ,; 

ἢ ἴῃοθ6 νβοπὶ ἢ ννᾶ5 δά ἀσεβδίπρ. ὙΠῸ 
δι σΐη655 15 ΠΕῖῸ Ἔχργοϑϑοα ΠΟΙ 5 ΟΏΡῚΥ ἴδῃ 
ἴῃ χ. 14. 

9. απηαυεγεά »:9] ὍὌδδ ργοηουη ἄοα5 ποῖ 
Ἄρρϑᾶγ ἰπ ἐξ, Α, Β, δηά 15 οπιιἰοὰ ὈὉγ ΤΊϑοἤθη- 
ἀοτί δηὰ 1,λοῃπιδηῃ. 

10. ἐγαςυη μὸ αφαϊη] ϑ8ι Ῥεΐεγβ δἰϊθηϊίοῃ 
δὰ Ὀδοη χα οὐ [6 πιιϑοο  ἀπθουβ σοηϊοηΐβ. 
ἴῃ δ1 [κε᾽5 βἰδίοιηθηϊ ἐῤε νει εἶ ννᾶ5 τηδάθ 
ΤΏΟΓΕ ΡΓΟΠΊΪποηϊ, 

11. ἐρυποάϊα!εῖν..«αἱγεα 49} Ὑ Πεδὲ ἔνσο ννογάβ 
δῖιανν ἴῃς οἴοδο ἀπά υὑπαιοϑιοηδθϊας σοπποςξίοη 
Ὀεΐννεοη 86 νἱδίοη αἱ [ορρὰ πὰ νῆδὶ ἴοοϊκ 
ἶδοθ ἰῃ ἴἢς ἤοιιδο οὗ Οοχποίῖ5. ὕὔοριθ προ 

"15 Π6 5ᾶπι6 νογᾷὰ [ῃδϊ 15 τεηάθγοὰ υἱοοά ὀεζογε, 
Χ. 17. 

“εηἴ ὥονι (αιαγεα) Ξύγτ. “ἐπὶ ἰ0ὸ πιὸ ὁ 
Οογπείμ ον Οσιώγεα. 

12. ποίῥιησ ἀομό!"0}1 ΤὮσδο τνογὰβ τὰ 
οἵ φυοσϑιϊοηδοϊς δυϊ μου γ πόσο. Ορ. χ. 20. 

ἐδε:6 εἷκ ὙΠ} τ δε ΔΡΡΘᾺΪ ἴο {πεῖν [ε511- 
ΤΏΟΗΥ 15 ποϊοὰ ὈῪ (Ἠπγγϑοβίομη ἃ5 Θχ δπΊρ ἐγ ηΣ 
(6 Βυπ] ΠὙ δηὰ ἀϊϑογοίίοη οὗ ἴπ6 Αροϑίίβ. 

18. “δεαυεά ..}] ὙΠδ 5ἰχ δοσοσηρδηγίπς 
τυ ΠΕ 5565 ῬΨΕΤΟ Ὀσθβθηῖ. 

απ αησοῆ 8.6 Αηρεῖ, χ. 3; οὗ ψἤοβο Δρρδᾶγ- 
4π0 δῖ Ῥείεσγ, ςογίδίη γ, δηά, ἰη 411 Π κο Πποοά, 
ἢ15 ΠΟΔΤΌΓΒ ΕΤΟ ΑΥΤΆΓΟ : ἴογ ἴῃ οἰγου Ππηϑίδηοοϑ 
οἴ ἴδ σοηνογϑίοη οὗ (ογησ]ὶυ8 νγοσὸ ποϊογουϑ 
ἴῃ [ΘΓ 5λ]ετη, 

14. ψῥο “ῥαϊ! 16]1 δε «υογα] [ταρ]οὰ, 
[δουφξὴ ποῖ Ἔκργεβϑὶν 52), χ. ό, 22, 32. 

αἱ! ε6 7 δοι“] Απ δαάϊιοηδὶ οἰγουπιϑίδηςδ. 
ὙΠ τ οὗἨ Οογποῖϊι5 ὑγογο, ᾿ξ 866 ΠΊ5, ὈΔρ- 
ΕἰΖεὰ ἢ Ὠἰπι. ΑἹ] τεςεϊνεὰ (δ6 ΗΟΙΥ Οδοεῖ, 
Χ, 44. 

ΤΗΕ ΑΚ(ΟΤ5. ΧΙ. 

ΠΟΥ Βα] ά τπεῖγ ρθᾶςα, δηά 

44 ΝΟ 5141] τε] ἔἶεε τνογάϑ, 
ννΠεγεΌ ἴδοι δηά ἃ11 τ ἤουβε 521] 
Ὀς βανεά. 

Ις Απὰά 88 1 θερᾷπ ἴο βρεαῖς, τῆς 
Ηοὶγ Οοβὲ ἔ6}1] οπ τῆεπι, 4 28 οῃ 8 5 ἐδαρ. 9 
Αἴ τῆ6 θερ!ππηίηρ. 

16 ΤΠ δη τοιηοηλδογοά [τὸ ννογά οὗ 
τῆς Ινογά, μον) τῇδε ἢε 8414, ὁ [οῃπ {9855 
ἰπδεεά θαρτΖζεά υνὴὰῇ νναῖεσ ; δυῖ γε 
82} δὲ Ὀαριϊζεά ψ ἢ τε ΗΟΪΥ 
(ἤῇοβί. 

17 Ἐογδβδπιυςὴ τπεη 45 (ὐοά ρᾶνε 
ἀπεπὶ τῆς [κα οἱ 25 δε ἀϊά υπῖο 
ι.8.0 ὙΠΟ δε ϊενος, οη τῆς Ι,ογὰ 6βι:8 
ΟἸὨ το; νῆας νγὰβ 1, τῇδλῖ 1 ςοιυϊά 
νυν Πδιαηὰ (σοά Ὁ 

18 Ν εη {ΠῈΥ μεαγά τπεβε τπίηρϑ, 
ἸΙοπδεά 

(ὐοά, 8ανίησ, ὙΤΠεπ παῖῃ (σοά 4150 
ἴο τῇε εμίος σταηϊεά τγερεηΐδηςα 
υπηῖο [{{6. 

16. α: 1 δεραη ἰο “ῥεαλ] Ἐδῖμοσ, ΔΕῚ τ8 
ΒΡοΟΑκίμα. δὲ Ῥεΐεσ ἢδὰ ϑροκοὴ δ βοὴ 
ἰοηρσιῃ, χ. 44. ΤῊ]5 15 8Δη ἰπϑίδηςθ οὗ [6 582Π|6 
Ἰάϊοτ, 845 ἴῃ 1. 1. Ορ. [ὑὺὑκ6 ἵν. 21, ΧΧ. 9. 

αὲ ἐῤρε ὀερίπηϊη)] Οὐ ἴῃς Πδγ οἵ Ῥεηίεςοοϑξ, 
ἴδε ὈΙΙΠάΔΥ οὗ ἴ6 ΟΠυγοῦ, ΤῈ ἔδςΐ οὗ (86 
ἀοϑοοηΐ 15 411] (μαὶ 15 οχργοβϑθὰ ; ἴπθσο 15. 20 
διηΐ οὗἩ ΔΩΥ Δοσοιηρδηϊπιοηϊ οὗ ἰοηριεβ οὗ ἤτε. 

186. Τρεηπ γεριειὀεγεά 1] Α'8 ἢ πδά ἴῃ ἃ 
δτοαὶ οτίϑὶ5 οὗ ἢϊ5 16, ΓμὰΚ6 ΧΧΙ, ὅσ. (Ογιϑῖ 
Βδά ὑτγοπηβοὰ ἰμαὶ ἴπεὸ ΗοὶΪγ ΟΠοξὲ βῃουϊὰ 
Ὀγίηρ 4}} (πίηργ5, ννῃδίϑοενεν Ης ἢδὰ βδὰ υπίο 
ἴπδηι, ἴο ἴδδ γεπηθιιῦγδηοο οὗ Ηἰ5 Αροϑβίῖδβ, 
Ἰομη χίν. 26. δὲ Ῥεΐεγ δὰ υνἱπεβϑθεά {86 
ὀχίθηβίοη ἴο (επί ε5 οὗ ἰδ6 ργοπιϑοὰ Βαρϑηι 
ἢ (6 ΗΟΙΪΥ ΟΒοβί. 

17. χσαυνε 1 ε}})] ὙΠε6θῈ τυογὰβ πη δ 
Ὀεϊίοῦ ἀττδηρεά : ἔογαρμμορ ἐῤεπ ας Οοά σαυε 
ἐδεηι «ὐδὸ δεϊευεά {δὲ ε οἱ ΓΦ ΗΠ αϊά προ 
ὩΣ «υδέη «ὐε δεϊϊευεά. ἴτ ψΜῶ5 οὐ {πΕῚΓ δη- 
Ὀγαςίπρ ἴῃε ΒΑΓ ἴῃ ὈΟϊῊ σλϑε5 (μδί ἴῃ ΗΟΪΥ͂ 
Ο)ιοϑῖ νγᾶ8 τϑςοϊνά. 

«υδὸ ὀείϊευε] ὍΠο δογιϑί, ΥἜΎῪ σΟΠΊΠΊΟΗΪ 
υϑοά οἵ ἴπ6ὸ ἀεβηϊο ἂςΐ οὗ δοοορίηρ ἴἢ6 ἔα, 
ποῖ οὗ οοπίηυουϑ Ὀεϊϊεξ, 

ΨΗΙΟΘΗ 15 ΑΟΟΕΡΤΕΏ. 

18. ὀείά ἐδεῖν βεαςε] Αςαυϊεβοεά. Βυΐ {Π6 
βϑσηὴς Οὐ]θοϊίΐοη ννᾶ58 γαϊϑοὰ ἅραϊπ, χύ, 1---ς. 
Οοιηραῖο ἴδε οὐΐυπι ἢ ψνΠϊοῇ 81 Ῥδὺ] νυᾶ8 
τορατασά, χχὶ. 20, 21) ἃπά χχίϊ. 22. 
“|ογβε] ὝΉΘ ἴδηϑβε οὗ (ἢ ]5 νετῦ βῆονπ [Πδὲ 

ἴΠ6 δοίϊΐοῃ νγᾶ5 σοητπυθὰ Ὀεγοηά ἴπ6 {πιὸ δὲ 
νγῃςἢ ΠΟΥ πο {Πεῖγ ρϑᾶςο. 

αἰιο 1ο δε Οεμε 1} ΒΑΙΒοΥῦ, το ὃἢ89 691" 
1195 8150, 45 ἰῃ σ΄. Σ. 

ξΓαπίεά γερεπίαπεεἾ Ἐερεηίδπος, ἴδ σἱῆ οὗ 
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ἶν. 19, 20. ΤΗΕ ΑΚςΤ5. ΧΙ. 

ι9  “Νον {πεν  ἰς ἢ νγεγε βολῖ- ργεαςπίπρ τῆς νχογὰ ἴο ποης δαῖ υπῖο 
τεγεὰ δυγοδά ἵροη τῆ ρεγβεσυκζίοη τπᾶὲ τῆς [εν ΟΠ]. 

430 
ς οἴχαρ. 8. 

Α΄ΙΌβ6 ἅδοιῖ διερῆεη {γανε θὰ 25 (τ 
ἃ5 Ρῆεηϊςς, δηἀ γρτιι8, δληὰ Απτιίοςἢ, 

20 Απὰά 5οηὶς οὗ τδοπηὶ νγοῖο πιδῇ 
οὔ ὕγρτιβ δηά ὕγτεης, νη ϊςἢ, ἤδη 

Οοά τῆς Βαΐπογ, {βγουρῇ ἰδ6 δοη, ὉΥ ἴδῃ 
δρίσιῖ, Ορ. ν. 241. Ἀορεπίδηςο μᾶ5 {Π6 αὐίϊοὶς 
Ρτθῆχαά ἴῃ ἴδε Οτρίηδὶ : ἐδ τερεπίδηοο ννηϊςἢ 
πὸ ϑανίουγ δὰ σοπιπιδηάοὰ ἴἢ6 Ὑ ννοῖνο ἴο 
Ῥγθᾶσῃ, {μ|κὸ χχὶν. 47. Κορεπἴδησθ, δοίης 
[86 ὕα515 οἵ δοςορίδηςο, σἰαπάβ ἕο ἴῃς ννδοὶθ 
ΘΟΟΠΟΙΗΥ͂ οὗ βαἰναῖίοη. ὍΠδ τη] ουγ οὗ ἔποϑ6 
ὙΠ 0 ἰιϑσϊοποὰ ἰο δὲ Ῥοίογ ννεγὸ σδηάϊα, ἀπά πδά 
ἢονν Ὀδαη ἱπιεἰδιθα ἴῃ 16 στεαῖ πιγϑίεγυ. ΕΡρῇ. 
ἵ:,. 4. Βυῖ 186 Ἰράνθη οὐ [δννίβῃ ὈΪβΟΙΓΥ τὸ- 
ταλϊηθα ἴῃ ΠΊΔΗΥ ἤοαγῖβ, Ἀπὰ ἔογ ἃ Ἰοὴζ {ἰ{π|6 

᾿ β8άνο οσοδϑίοῃ ἰο ρᾳϊηξιϊ σοηῇ!ςοῖϑ. 
μηΐο [1] [6 υὑπάογ 411] ἀϑρεοῖβ ; πονν, 

Οἢγιβίιδη, οἴογηδὶ. 
ΤῊΪβ νοῦβε ἰ5 ἴῃ ἴδϑὶ ποίϊοε οὗ 81 Ρεΐογ {1} 

815. ᾿πιργϑοητηθηΐ ὈὉγῪΥ Ηεγοὰ Αρτίρρᾷ, χιϊ. 2. 
δ] προ ἔΕ]ὶ νναιταηϊοα ἴῃ δοσουπίιπρ ἔογ 
ἴὶς. Ἰηΐογνα] οἵ 5ιϊθηςθ ὈῪ δἰϊοσίηρ παῖ ΔΕοσ 
1η6 Βαρίϊ5πι οὗ (ογηθί 5 ἴΠ6 ΑΙροβίΐθ ννεπξ ἴο 
Ἀοχηα. 

ΟΚΕΑΥ ΕΧΤΕΝΒΙ͂ΟΝ ΟΡ ΤῊΕ ῬΕΕΑΟΘΗΙΝΟ 
ΟΡ ΤῊΕΞ ΟΟΒΡΕΙ,. 

19. σεαἰϊεγεά αὐγοα4)] ΤῊϊ5 γοΐογβ ὑδοκ ἴο 
ΥἹ. τ. 4. Ὑπὸ Αροϑίϊθϑ σσόγὸ ποῖ ἱποϊιάδά. 

δε τόν 1 τιογαγ, ἘΜ 6 ὑΣῚ θα] δ.1 08. 
αὐομέ ϑδιοῤῥεη) οὰὉ δοοουπῦ οὗ, ΟΥ̓ ΟΥ̓́ΘΣ 

δίθρμοῃ, ἢᾶ45 Ὀθοη ἱπουρῆς ργείογδοϊθ. 
Ῥῥεπὶς] ἴὲ ψουἹά μᾶνθ Ὀθθὴ θεϊίεγ ἰξ ἴῃ 

Α.ΟΥ. τὸ οἷδος ἕοιπῃ, βῥαηπίεία, δὰ Ὀθθη υδοὰ 
ἤοῖο δηά χν. 3, 8ἃ5 ννῸῈ]}}] 45 ἴῃ χχὶ. 2. ΤΠὸ 
ἰδηὰ οὗἩ ραἰπι-ἴγθοϑ ννὰ5 ἃ παῦσον ρ]δίπ, δθοιΐ 
1120 ΤῊ1]65 Ἰοηρ, ἢ δ ἀνογαρο Ὀγοδάζῃ οὗ ᾿ς 
τα ο5, Ὀοίννθθη ἴἢ6 νγεϑίογῃ βίορε οὗ [θθδποη 
δηὰ 1Π6 Μοάϊϊεγγαποδη, μανπρ ἽἼγτὲ δηά ϑιάοη 
ἔογ 115 ςδίϑξ οἰτθ5, ἀπά ἴοιιγ σίνετβ ἰγροσ απά 
ἄθορογ ἰπδη ΔΠΥ ἰη Ῥαϊεϑῖπο. ὙΠ ἱπμδυϊδηΐβ 
ὑνετο οὗ (δηδδη 5}: ἀσβοθηΐ, Οσεη. χ. ὡς, 19, 
δηά {ποῖγ Ἰδησυᾶσε ἀϊὰ ποὶ αἰ δσ ον ἔγοσῃ 
[πε Ηδοῦγον. 
ὦν] 86 ἰν. 26. 
“πηο6}} Ιἢ ϑγγία, ου ἴδ Οτοηίαϑ, δὲ {Π6 

Ἰυποίίοη οὔ {π6 Γοθαηοη ἃπά ἼδιΓιι5 γδῃρ8 ; 
ἴο Ὁδ6 αἰπεϊηρι 5ῃθαά ἔγοτη Απίοςἢ ἰπ Ῥιϑιϊα, 
ΧΙ, 14, χὶν. χΧ9. 21. [ἴ Πδὰ Ὀδεη ἴδ6 σδρίία] 
οὔτε Οτθοκ Κίηρβ οὗ ϑγγία, ἀπ νγᾶϑ ἴΠ6 γΓοϑὶ- 
ἄδηςο οὗ ἴῃ6 Ῥτοςοηϑι, ἴο ψνῇοτῃ ἴδ6 Ῥγο- 
συγαῖογ οὗ [υἀ5:8 ννγ5 δι θογάϊπαῖθ. ΄βορῃυ8 
τοσκοηρά ἰ 186 τὨϊγὰ ΟΥ̓ ἴπ ἴπΠ6 Ἀοχηδη 
Ἐπηρίγο, " {. ΝΝ.᾽ πὶ 11. 4; δηὰ Ϊεγοπὶς ρἰδοθά 
ἰ ποχὲ δίϊογ οπιὸ δῃά Αἰοχδηάσγια, (οπι- 
Τπθηΐ, οη Απιοβ νἱ. ΟἸγγϑοβίοπι, ἃ δίϊνθ, 
δας πλδιοὰ (δ6 Ρορυϊδιίοη ἱπ ἢϊ5 ον {ἰπ|6 δὲ 
2οοιοοο, ᾶῦονο ἢΔ} οὗ ννοπι ὑγοῦο (ἢ 5 1408, 
.Ἡοπι. ἰπ 8. [ρπδίϊιπ),᾽ ὃ 4, ἀπά ' οι. ἴῃ 
5. Μαῖι. 86 οΥ᾽ 8)η. (5 δτῦοιυγ, ϑοεοϊοθυςία, 
δὺϑουϊ τό πι}65 ἔγοτα ἔῃ οἰ γ, σοπιπηδπάοα ἴΠ6 
ἔγδάς οὗ ἴ86ὸ Μοαιϊοεγδηθασ, ἀπὰ οὐ ἴθ οἵ δοσ 

βδἰἀθ 1 νγᾶβ8 δοσθϑϑ υΪ6Θ ἴο σδγάνδηβ τοπὶ Μοϑο- 
Ῥοΐαπιϊδ. [15 στονοβ οὗ δρῆπο νεσὸ ἰπληοις 
ἴοσ ἴΠ6 ργοββϑοϑδὲ βθηβιαγγ. ὙΠῸ [ὁοὐν5 ετε 
ΨΟΤῪ ΠΙΙΠΊΘΤΟυ5 ἴῃ Απίϊοςδ, ἀπά πιδάάδ ΠΙΔΗΥ͂ 
ΡῬτγοβεϊγίεβ ἴβεγε, [βορῆιβ, ΧΙ. 1. σ, ΠΝ. 
ΝΙ1. ||... [ἴ ννᾷᾶβ ἴΠ6 τπιοῖπογ ΟΠυτγοὴ οὗ 
Οοηῦ]ς Ομ ϑιοπάοπι, (Π6 σἰδγπηρ-Ροϊηϊ οὗ 81 
Ῥαυ] 5 [ἢ τθθ πὶ 55 ΟΠΑΓΥ ΠΟΙ ΓΠΕΥ5, ἀπὰ ᾿ξ θοσΔΓΏΘ 
ἴἢε ϑεσοηὰ οὗ {πὸ ἥνο ραϊγαγομαῖοα. ὟΝ 6 ἤᾶνὸ 
ποῖ [Π6 ο]οπηθηῖβ ἔοσ οδἰουϊδηηρ ἴδ6 {πιὸ δὲ 
ὙΥὨΙΓἢ {1Π6 ἐδ ννὰ5 ἢσϑί ᾿πἰγοάπορὰ δὲ Απιϊοςἢ, 
ὙΠοΙΠο Ὀεΐογο οὐ δον ἴπ6 ὄἼοηνεγβίοη οὗ 
Οὐοχηεϊίι5. ΑἸννγ5 Ὀεδυ ἔμ! αηὰ τίς, ΠΙΡΉΪΥ 
ΡΓνΠ]οσοὰ ὈγῚ Μεβραϑίαπ δπὰ Τί ϊι5, Απεοςἢ 
βιξεγοά ἐγθα θην ΠῸπι οασγίμαηιακεβ, Οἢτγ- 
βοβίοῃμ, " Ηοη,. 111. δά Ῥορ. Απίϊοςξ..᾽ οὗ τῆοτδ 
ἴπδπ {Π6 υ.5118] ϑονογιν Ὀδίννθεη Α. Ὁ. 340 δὰ 
5218. ἴῃ ς26 Α. Ὁ. 2ςο.οοο ᾿ἴνε5 ννοῦε ἰοβί, δηά 
όο,οοο ἴῃ ς:88. ΑΞ5 ἰδῖθ ἃς 1822 ἰξ ννᾶ58 τό- 
ἀυςοά ἴο ἃ ποᾶρ οὗ τιιϊηῆ5. ὅδ σδηάϊοσεςοκ οὗ 
(η6 ΟΠυτοἢ οὗ Απίϊοςἢ ννᾶ5 ἰοὴξ ἃρῸ τειηονοὰ 
ουϊ οἵ 1[ἴ5 ρίδοθῦ. ὍΠ6 ΟἿΪῪ τοππαϊηϊηρ ἴγδοδ οὗ 
ΟΠ γι βιἰδηϊυ,  νγ5 οὔςσθὸ δά, 15 ἰῃδὲ [86 
ΑἸορρο ψαῖθ Ὀδθαγβ (ἢ πᾶπὶὸ οὗ ϑ1 Ῥδι!. [15 
Ῥορυϊδίοη 15 πον τοοκοηοά αἵ ἵοοοο οσ 
12,0οο, Οὗ ἡνῆοπι ἃ σογῖδῖη Ῥσγορογίίοη ργοίεϑς 
ΟΠ γϑεδηϊγ, Αἰκίοτ, “ϑγσγίθη, 11. 1198. 
2γεαερὶη 5] Νοῖ οὔῆῇς!4] ργεδοδίηρ, ἴῃ ΟἿΣ 

86η56 οὗ [Π6 ννοτὰ ; ἀϊ!βοουσβίπᾷ. 
ἐῤε «υογ4] Ο(ρ. χ. 36. 

ἌΝΥΙΡΕ ΕΧΤΕΝΤ ΟΡ ΤΗΕ ΤΈΛΟΗΙΝΟ ΟΕ ΤΗΟΞΕ 
ΜὝΗΟ ΨΕΚΕ ΒΟΑΤΤΕΚΕ. ΑΒΕΚΟΑ. ΑΕΤΕΚ 
ΤῊΗΕ ὨΈΑΤΗ ΟΕ ΘΤΕΡΗΕΝ. 

2Ο. π5ο»»6 οΥ᾽ ἐδερἢ ἍΜΏΟ νγεσγὸ 5οβίζετοὰ 
Δὺγχοδά : γϑίοσγοηοθ 15 ἤόγὸ πιδάδθ ἴο νυἱῖϊ. 4. 

ᾧρνγι.Ἱ Εν. Βαγιαῦδϑ; δπὰ Μπᾶθοη, χχὶ. 
6. 
Οὐτεμεὴ 866 ἰϊ, το, νἱ. 9. Οπε-ίουπα οὔ ἴξ 

νγᾶ3 Οσσυριοά ΟΥ̓ ͵αννβ. [οϑορῃι5, ΧΙΝ. υἱῖ. 2, 
ΧΥῚ. νἱ. χ. ϑιπιοῆ, ἢϊ5 50η5, Αἰθχδησος 
«πὰ Ἀυΐι5, Μαγκ χν. 21, δπά 1 υςΐυ5, ΧΙ. τ, 
416 ἴη6 πᾶπηο5 οὗ ΗεἸ]Ἰοηϊϑίβ : δηὰ ἴῃς γεδάϊην 
ξο!]οννοὰ ὈῪ ΑΟΥ.., βυρροτγίοα Ὁγ Β, Ε, 6, Η, 
566 ἰχ. 29, νΝνᾺ58 ργείογσγθα Ὁγ Οδἰπιί, ΝΥ ΒΟΥ, 
Βυτίοη, ννϑοτγάςννογί ἃ, «πὰ δ Π|Ὲγ, το 
1πουχῆϊ Οεεξε Ἰπσοπιρδί δῖα νυ ἢ χὶν. 27. " 

Οη ἴδε οἱδοσ ἢδηά, ἰῃ ἔδνουγ οὗ Ογεεᾷ:, τὸ 
Α, Ὦ, ϑγγίας,  υϊραίε, (ῃγγϑεοβίοπι, Εὐυϑθδι5, 
1. 3, δηὰ 1Π1|8 ἢᾶ88 Ὀδεη δάορϊίεοα ὈΥ̓͂ ἃ ἰᾶτγε 
ΤΩΔ᾽ ΟΣ οἵ τοσοηΐ οττς5. ΔΝ εβίοοϊξς ἀδετις 
ἴε τθὲ πιὸ δη Βα ϑὶβ ἴο ὕετυν, τς. Ῥτεδοδίηνς 
ἴο Οτεοίδηδ, ἰὶ ᾽25 Ὀδθη υγροὰ, ννου]Ἱά δανὸ 
Ὀδεη ποίπίηρ πον. Βρ 1ρμιίοοϊς, ἰπ ἢ 5 
ΟΟΠΙΠΙΘΠΙΔΤΥ οἡ ἴπε ΕΡ. ἴο {πε (Οδδίίδῃς, 
Ρ. 291, γεχξαγάθαά [Π158 45 (πὸ ἤχει ἰηϑίδηςο οὗ 
Π ολπε ἴο Ιἀο]δίεγα, [6 ἀοοῦ Ὀείηρ οροποὰ 
γ Ηεϊεπιδίβ, δέϊες (δε εἐχδπιρὶε οὗ ῬΒΠΙΡ, 

Ι 



γ. 21--26. 

ΠΕΥ ννεῖε Ἴσοπὶα ἴο Απιίοςἢ, βραΐζε 
υπῖο ἴῃς (Οὐτεοίδηβ8, ργεδομηρ ἴῃς 
Γιοτά 68ι8. 

21 Απὰ [δε Παηά οὗ τῆς ],οτά ννᾶ8 
ἢ τηεπὶ: δηά ἃ στεαῖ πυπιῦοῦ δ6- 
Ἰενεά, δΔηὰ τυγηδά ππῖο τῆς ],οτά. 

22  ἼΤΒεη τἰάϊηρϑβ οὗ (Π686 τ] Πρ8 
ολπιῈ ὑπο τῆς δατβ οὗ ἴῃς ςδυτοὴ 
ὙΠΟ ἢ νγὰ8 ἰη εγυβαίεμῃ : ἀπά τῆΕΥ 
86ηῖ ἔογἢῃ Βαγηδθαβ, τπδὲ ἢς 8δοι]ά 
θο 85 ἔλγ 45 Απιίοςἢ. 

232 ὟΝο, ψνβεη ἢς σάπια, δηά ᾿ιδά 
8εεη ἴἢε ργᾶςς οὗ (σά, ννᾶ8 ρἰλά, 
πὰ Ἄχμογίεα τπθτὰ ἃ]}, τπλὲ νυ τἢ ρυτγ- 

ΤΗΕ ΑΚ(ὉΤ75. ΧΙ. 

Ροβ6 οἵ πεαγῖ {ΠῸῪ νου] οἶεανε υπίο 
τῆς [,οτά. 

24 ἔοτ ἢς νγᾶ38 ἃ ροοά π1λη, δπά ἅ1]]} 
οὗ τῆε Ηοὶν ΟΠοβὶ δηά οἵ δίῃ : δηά 
τὰς ἢ “κύρης νν25 δά ἀδἀ υπῖο ἴῃς [,μοτά. 

Ὡς ἽΠεη ἀερατγῖοα ΒΑγηδθδβ το ΤΑγ- 
8118. (ὉΓ ἴο 56ε6Κ 84}: 

26 Απά νψἤεη πε Πδά ἐοιιηά Ηΐπι, 
ἢε Ὀτγουρῆς ἢπὶ ὑπο Απίοςῃ. Απά 
ἰῖ σᾶπι6 ἴο ρᾶ88, ἴπαξ ἃ νος γεδγ 
ἘΠΕΥ 455επι ]εά τ απΊβοῖνεβ ᾿ νη τῆς ! τ, ἐς 
σδυγοῆ, Ὧπ4 ἴλυρθς το ἢ ρεορΐδ. 
Απά τῆς ἀϊδοῖρ᾽ε8. ννεγε δ  εά (Ἠγί5- 
τΙΔπ8 ἢτϑῖ πη Απεοςῆ. 

το Πδά Ὀγόκθὴ ἀονγῃ οὐδ ὈΔΙΤΙΟΓ ὉΥ͂ ἰεδοἢ- 
ἴῃς ϑαιηλγιίδης δηά σοηνογίηρς ἴ86 ΕΚΗΙορίδη. 

21. ἐδε δαπά οὶ δὲ 1ογ ἡ ΦὌδ 54π|6 6χ- 
Ῥζοβδίοῃ 85 ἰὴ [ἀκ 1, 66. Ορ. “ἴδε ἅσπὶ οὗ (ῃς 
Ιοτά,᾽" [54]. 11}. σ, αᾳυοϊοὰ ἴῃ [οδη χίϊ. 48. 
ἼὝΠΙ15 ἀϊνίπο, πιγδουϊ]ουϑὶν δἰϊοσιοαὰ Ὀ]βϑίηρ, 
σῖπουϊ ννηϊοῇ {ΠΕΣ Ἰαθουγα σγουϊά πᾶν Ὀδθη 
ἱποῆϊθοϊυδὶ, τ (ου. 11}. ς-- ), στοννηοά τῆς οἨοτῖ5 
οἵ ἴῃς Ογρηῖοίβ δὰ Ουγθηΐϊδηβ νυ Πογενοσ {ΠΟΥ 
δὰ Ὀδδθη πηδάθ. 

μηΐο ἐδο Ζογα] 1.6. απῖο [655 ΟΠ γῖϑε. 866 
(ὃς Νοῖθδ οἡ ἰχ. 3ς. 

ΒΑΆΝΑΒΑΒ, ΒΕῈΝΤ ΒΥ ΤῊῈ ΟΗΈΚΟΗ ΑΤ 
ΤΕκύβαυμεμ Τὸ ΑΝΤΊΟΟΘΗ, 

22. οὔ ίρβειο ἐδίμφ] ὙὨ15 μᾶ5 Ὀδοη υὑπάογ- 
διἰοοά ποῖ 85 ποιιῖοῦ ἕω ἃ5 ΤΏΔΘΟΌΠΠ6: 97 ἡδεῖ, 

. ἴδε Ὑελοβεῖβ ἀπά {ποὶγ σοηνεγίβ, ΟΡ. ἰχ. 32, 
Χ, 23. 
απ ἐδεγ “ἐπὶ ζογ1}] ϑ8ιῖ [4π|65 δπὰ δὲ Ῥεΐοσγ 

ΕΓ, ἴἴ τηᾶγ Ὅδ6 Δϑϑιτηεα, δί [ογιϑαίθση. ΤῊΘ 
Αροβίϊος ἀϊά ποῖ σοηβιἀθὺ πονν σοηνογίβ, τηδάθ 
ΌὈΥ {μεπηβεῖνεβ οὐ Ὁ. {δοὶγ ἀϊβεῖρ]εβ, 45 ἰπάθ- 
Ῥοπάρηϊ σοηρτοζαίίοηβ, Ὀυ 85 ΠλοΊ ΟῚ οὗ δη 
οΥξδηϊζοὰ Ὀοάγ, δά! οηβ ἴο ἴπ6 οηὸ Οδίμοϊῖς 
δηά Αροπίοϊϊίς Οπυγοῦ, ἴθ ὉΠΗῪΥ͂ οὗἨὁ ννΒ ἢ 
νγὰ5 ἴο δ τηδ᾽ηἰδ!ηρά. 

Βαγπαδα" 8686 αὔονυνβ, ἵν. 16.4ὁ. Ηδθ νγᾶβ 
Τοσοπιηπιεπθαὰ ἰοῦ [Πἰ5 ϑογνίςθ Ὧἃ5 Ὀείηρ ἃ 
Οτοοίδη πὰ ἃ Ουργίοϊῖ, απὰ ἐπ αγ ΠΝ 
Απίϊοςἢ 85 ἴδε σοηνοπίοηξ ροτί ἔγοπι νη ϊςἢ ἴο 
Ρτοςθθά ἴο 5 πδίϊνο ἰϑαπά. 

39 α«Ἱ αν «ἢ ΤὍΠ6 ἰδηριιαᾶσο ἱπιρ] 165 (πδξ, 
Οἡ ἢὶ5 ΨΑΥ͂, ἢ6 νγᾶβ ἴο νἱ᾽ϑὶϊ δὶ] 16 ρίδοθϑ ἰῃ 
σι ϊςἢ [6 Οὐοβροὶ μδά Ὀδθη ργοδομοά. 

28. 2ε ξγαζς οΓ7 Οο4] Το γϑϑυ 5 ὑυοΓῸ 
οἴδεγ δηά ρτεδῖίεσ ἤδη πὸ δὰ δητὶςϊραίοα. Ηδ 
δά ΟἿΥ ἴο 5βαποίίΐϊοη ἴ86 ἰϑδοπίπρ δγεδαῦ 
ξἴνοη, δηά ἴο οπίοσςορ ἰἴ: πο πιοάϊβοδίίοῃ ννᾶ58 
ὨΘΟΘΒΘΆΓΥ. : 

. φαβογίε ἢ] ΤὨ15 ννᾶβ σμιαγδοίογιοσιὶς οὗ Βατγ- 
Ὡδῦαβ, ἱν. 16, ἰχ. 27. 
ιηροιο 97 δεαγ] ἘΔ 6 ρυγροβο---ἰς κἰοά 25ἴ- 

Ὧ655 ὙΥὨΙσἢ ννᾶβ γεσυϊγοά,  ΤΊπ). ἰ, το. ὍΤὨς 
ϑλτὴ6 ογὰ 48 ἰὴ χχν]ϊ, 12. 

44. ον δὲ «υα- ὦ οοά »ιαη} ΤὮϊ5 δοσουπίβ 
ἔογ ἢϊ5 βοϊθςσοη ἔἕοσ [ἢ15 τηϊβϑίοῃ. Ἕεῦϑο 23 ἰ8 
ρᾶγθητ εις δὶ. ᾿ 

Ω ποοά »ιαρ} Βεπονοϊοηξ, σδηάϊά, ΠΠθογαὶ ἰη 
δρί γῖ, θυ Βανίηξ ἃ τρῃϊ Ἰυάφπιοηΐϊ ϑϑιγοὰ ἴο 
διπὶ ὉΥ ἴῃς αρυπάδηπιὶ ἱπάννο! Πηρ οὗ ἴπ6 ΗΟΪΥ͂ 
Οἢοβῖ. ΑἿὩΥ υςἢ σοπιπιθηαἀδίοσΥ ΘΧΡΓΟβϑΟἢ 8 
ΔΙῸ ΟΧΙΓΟΠΊΟΙΥ τὰγο. δῖ [ἀκ6 δά ποΐ Ὀδοη 
ἰὸς ναϑθὶα αραϊηϑὶ Βαιτιαδαβ ὉῪ ἴπε ναγίδποδ 
το ἢἰπὶ δηά 851 Ῥλι}, χν. 17---.0. 

ΒΕΚΙΝΟ5 ϑαῦ!, ΤΗΙΤΗΕΚ ΕΚΟΜ ΤΑΚΒῦΒ. 

26. 10 «τε ϑαμΠ ϑ840] μδὰ ποῖ ρυϊ Πιηι- 
βοἰ δι 811] ἔοσννασά. ἀπά Βαγηδῦδς, νν6]] ἀννᾶγθ 
οὗ [86 ἜχιγΔογἸ ΠΑΤῪ τηδη! εϑίδοη5 νυν ἢ Πδά 
θδϑθη πιδάς ἴο ἢἷπι, δῃοννοὰ ἢ πη56 1 πχοάοσὶ δπά 
ἀϊδίπἰογεβίοα ἰῇ ϑθοκίηρ ῸΣ 5. μοῖρ. 84ι1:}}5 
τοδιίάθποθ δἱ ἼἌγϑιιβ, ἃ δοδί οὐ ρὨ]οϑορῃοδὶ 
εὐυσδίίοπ, πιισῖ πᾶν 40.4}1866ἀ Πἰπὶ ἔογ ἀθδι ιν 
στ [Π6 Πρ ἢ πιρηΐδὶ οσυὐΐυγο νι ἢ ργεναὶϊοὰ 
αἵ Απιϊοςἢ. 

ΤΗΕ ΠὨΙΒΟΙΡΙΕῈΒ ΕἸΚΞΤ ΟΑἸΕῸ ΟΗΚΙΒΤΙΑΝΒ. 

46. « ευδοίε γεαγ (Οοιτεβροπάϊηρ ἴο Α: Ὁ, 
43. Οοοκ. 

ϑῖ Ρδι} 5 ργαςῖίςο δδογνγαγάβ ννᾶ8 ἴο δ 
δἰδι ΟΠ ἰῃ ἴάγρο ἴονγβ. Ηδ βρεηῖ ἃ ΥὙΘΔΓ 
δηά ἃ μαὶϊξ δἱ (ογιηϊῆ, χνῇἹ. τα, ἴἴγοο γεοᾶτβ δηά 
Τηοτο δ ΕρΡἤδϑιιβ, ΧΧ. 21. 

γαμεῤ ῥεορί"] ““Α φοπιρείξηϊ ὨΌΠΊΡΕΓ οὗ 
τβοηβ." Βδιτοῦν, " Ὠιϑοουγϑθο σοποογηϊηρ [ἢ 6 
ηἰῖγ οὗ {πε ΟΒυτοἢ.᾽ [5 [15 ἰπ δα άϊίοη ἴο 

186 γημεῦ ῥεορίε 'ἰῃὰ Ὁ. λαὶ Ῥετβδᾶρβ {Π|5 ἰῃ- 
βίγυςίοη ξγουπάοα «πὰ 5εἰἰοὰ σοηνετίβ 4]- 
ΤΟΔαΥ πηδάδ. 

Οῤνγί μα} Α πᾶπιὸ σοἰποα οὐ ἴδ πλοάεϊ οὗ 
Ἡδετγοάϊδης, Ῥοπιρείδηβ, ἅς. ΌῪῚ ἴῃ6 Ῥαρδηβ οὗ 
Απίϊοςς, ἴδ ρορυϊδίίοη οὗὨ νγῆιοἢ νγᾶβ ρίνεη 
ἴο 658 δπὰ γριῦεβ, δπὰ της ῃ ἱηβιεησδαὰ ὉΥ͂ 
Ἀοπιᾶῃ τηᾶπηοῖς δπὰ πιοάοβ οὗ 1ποιρῆϊ, ἰῃ 
οοηϑεηιεηςο οἵ {πεῖγ οἸὙ Ὀεῖηρ (Π6 τεβϑίἀθηςθ 
οὗ (τὸ Ῥγοβίάθηὶ οἵ ϑγσγίβ. [ἴ οδπηοῖ ἤἢᾶνο 
οτἱίπαιοὰ νυν (ἢ [ενν5, ἔοσ {πο Ὺ νου]ά ποῖ 
δᾶνο σβοϑθῃ {πΠ6 ἤᾷπιθ ΟἸ γιϑὶ ἃ5 ἴῃ 515 οὗ ἃ 
ἀεϑίχηδίίοη ἔογ ἔἤοθο ννβοπὶ ΠΟΥ δαϊοὰ δηὰ 
ἀεϑρίϑοά 45 ἴμὸ βεςΐ οὗ ἴς Ναζάγεηεβ [{ νγᾶϑ 
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27  Απὰά ἴῃ {δεβς ἀδγβ8 σᾶπια 

ΡΙΟρΡἢεῖς ἔτοπιὶ εγυβαὶαεπὶ ὑπίο Αη- 
τἰοςἢ. 

28 Απά τῇετε βῖοοά υρ οπε οὗ ἴπεπὶ 
παιηεά Αρδρυβ, δπά εἰρη βεά ὃγ τῇς 
δρίτς τῆλ τἤετε βῃοιϊά δε ρτεαῖ 
ἀεατῖ τῆτουρῃουξς 411] τῇῆε νγοιυ]ά : 

ποῖ δεϑυπηεὰ ὈΥ ΓΟ γϑιδηβ, ἕο δὲ Τὺκὸ ἀϊά 
ποῖ δάορί [ἴ, ἀπὰ ἰἰ 15 ἑουηά ἴῃ ΟΠΙῪ ἴννο οἴ εῦ 

865 οἵ ἴπ6 Νοὺν Τοϑίαπιθηΐ, ἢ οδΟἢ ολ56 
ἴῃ ἴδ πιουῖῃ οὗ Δῃ Δανθγϑαγυ ; ἃ5 ἃ πιδίϊοσ οὗ 
ἔαςϊ, χχυϊ. 28, ΚννΘΏΓΥ Ὑοδγβ ἰδίογ (μδὴ (ἢ15 
ἀλδῖο ; δηῃηὰ ΠυΥροι οΌς Δ Υ, τ Ῥεῖ. ἱν. 6. Τεῖ- 
1} δὴ ςοπλρίαἰποὰ οὐ πο ἀοϊεσίατἰοη νυ 
ΜΠΙοἢ (6 πᾶπὶθ νγὰ5 τοραγάθα : “" (ΓΙ [ΙΔ η15 
5015 π|8}} ρει ἰυγ Ἰοηυ!, υοά οδιι58Π| 
Ριιγρεῖ, αυοά νοπτδίοπι ἀείοηάαϊ, φυοά ᾿ἀΐσοπι 
ἄνοῃ ἔδοϊδι ᾿ἰη]υϑῖηπη. δεὰ {Π᾿υὰ σοἰπὶ ἐχϑρος- 
ἰλῖυγ συοά οάϊο ρυ ]εο ποοθββασγιυπὶ οϑῖ, σοῃ- 
ζοβϑῖο ΠΟΙΛΙΠΪ86, ΠῸΠ ΘΧΑΙΠΊΠαῖϊο ΟΓΙΠΊΪΏ15,᾽" 
.Αροϊ.᾽ 2. ΟΠ γιϑεδηβ ννογὸ ποῖ ἰοῃξ ἴῃ σοπλης 
ἴο ξίογυ ἴῃ ἴΠ6 πᾶπηθ. [{ οσουγβ ἔνθ {{Π|65 ἴῃ 
ἴῃ6 ἘΡΙι51:165 οὐ [χηδί5; σοπηρᾶγε ΕἸ 56 Ό1 0.5, 
ν᾿. [ἢ ἴΠὸ ΟἸοπιθηῖηθ 1, ΌΓΡΥ τὨδηκΚορίνίη 
νγὰ5 ΟΧρΓΟΘΘΙΥ οβογοὰ ἔογ ἴἴ. [0]12πη ννουϊά 
[δῖ μᾶνὸ γονινοά ἴΠ6 πιδὲ οὗ [ἴῃ πᾶπηθ ΟΔ} 115: Δη5 
85 ἃ 5ιιυυϑιι 6. 
3 γει πα Μπ ΠΗ. Ρ] ΚΝ ἢθτο, ᾿ἴ 5θοιβ, τ βΕ Δ 1 γ 

βγεῖ οῃοννοά 1156} ἐἀϊςίίηςξ δηά ἔτεος ἔγοπι 
7υάλίϑπι. 

Δ. ῬΓΟΌΔΌΙΪΥ ΘΑΥ͂γ ἰπ {86 ἐπ ἐδεις ἐρμὶ 
γοδτ οἵ [πεῖ γ ϑίδυ ἴῃ Δπίοςῇ. 
᾿Ω»|6] Οδταθ ἄστη. “[6γ15816πὶ ννδ5 51}}} 

ἴΠ6 γα! βΊου5 πιείσγοροϊίϑ, δ πουρσῇ Απίϊοςῇ ννᾶ5 
(86 ρΡο σα] σαριῖδὶ,᾽" Βρ. Οοιζου!!!. 566 χῖ. 1. 

ἘΑΜΙ͂ΝΕΒ ΒΟΚΕΤΟΙῸ ΒΥ ΑΟΘΑΒῦ. 

28. «ἱοοά 01 ῬΙΟΌΔΌΪ ἱἰπ δῇ 4556 ΠΊΌΪΥ 
ἔογ ΡυΌΪΙς νογβῃ!ρ. 

“γζαῤόῤι5)]) Κποννὴ ΟΠΙΥ ἤοτγο, δηά χχὶ. 1ο, 
ἔννεπτν γοδγβ ἰλίεσ, ὙΠῸ πᾶπιε πιᾶν Ὀε Ιάδηι]- 
βεὰ νὴ Ηδραῦδῃ, Εχγα 1. 4ς, 46, δπά 
Νεῆ. νἱῖ, 48. [15 πηϑδηΐηρ ἢᾶ5 δε αἰ ΓΘΏΕΥ 
εἴνεη, βείουεά, οἵ α Ζοειμ. 

σἱπίβεά ὁγ 1δὲ “ῥίγ) ὝΠ6 πϑριγαϊίοη νης 
δηδυ]οά δὶπὶ ἴο Ῥγοαϊοϊ νγᾶϑ ποῖ ᾿τητηδποηΐ, Ὀυϊ 
Οςοδϑίομαὶ. δηΐηε5 μδΔά Ὀδεῃ ἐοσγεϊοϊ ἃ ΌΥ οὖ 
[,ογὰ, Μᾳαῖϊ. χχῖν. 7; [ὺἰκ6 ΧΧΙ  ΙἹ. 

ἐῤγομσδομέ αἰ ἐδε «υογἱ] ὍὕὙΠὸ Ἀοπιδη 
Ἐπιρίγο, Οτσδσοννοῖδ, 11. ςο, ςς) ποῖ [υάπἃ 
ΟἾΪΥ, ἃ5 1 ἀγᾶπεῦ ἀπά Μι|ςἢδ6115 υπάοιβιοοά : 
Ὀμΐ 1Π6 ῥγδϑϑιιτο νγᾶ5 ποῖ υπἱνοῦϑαὶ οὐ ἂΐ οπὸ 
δηά [πὸ 54Π|6 {{π|6. δϑονεσγαὶ ἔδηγίποϑ οσουττοά 
ἀυτῆς ἴδε τεοίρῃ οὗ ΟἸδυάϊυ5, ἐ.ς. Ὀεΐννεθῃ 
Α.Ὁ. 41 Ὧπάὰ ς4, Ευοῦδίι5, "Οἢ. Ηἰ5ῖ.᾽ 11. 
8, 112, δηά “ (Ὠγοηίςοϊθ.᾽ 4 Αϑϑοιἀυλ8 531611}1- 
ἰδῖοϑ," δυδίοηϊβ, ὃ το. ὙΤννο νοῦ ἰῇ ΒΟπΠΊΘ 
ἰ1ϑε]: οπθ, ἴῃ ἢ ]5 οἰ θνθητῃ γϑᾶγ, οὗ βυιςἢ ἐδαγῆι 
ΒΕΟΥΟΤΙΥ [πδὲ ΠΟΤΘ ὙΤΟΙῈ ῥτον ϑίοῃ5 ἴοσ ὈΔΓΕΙῪ 
1ς ἀλγ5, διηιὰ ἴδε ΕΠΊροτογβ ἢ ννδ5 ἴῃ ἀδηρογ, 
ϑιιοίοηΐιι5, ὃ χ8 ; Τδοϊζυ5, " ΑΠΠΔ]5,᾿ ΧΙ]. 42: 

ΤΗΕῈ ΑΚ(ὉΤ95. ΧΙ. [ν. 27--- 39. 

ννΠ ἢ οΑπιὶῈ ἴο ρ455 ἱπ (ἰς ἀλγε οὗ 
ΟἸδυάϊι5 (ὐκβαγ. 

2090 ἼΠεη τῆς ἀἸβοιρ᾽εβ, Ἔν ΡΥ ΠΊΔΠ 
Δοςογάϊηρ ἴο ἢ΄8 4011. ἀετεστϊπηθᾶ 
ἴο 586 η6 το]εΐ ἀπο τῆς Ὀγείῆγεη ν ἢ] ἢ 
ἄννεῖε τη [υάδ: 

40 ΜΝ Γῆ Αἷβδο ἴπεγ ἀϊά, δπὰ εεπὶ 

Οπο ἱπ Τυάαα, ἴῃ [5 υυγἢ ΥΟΑΓ, Α.Ὁ. 45, 
ἴο νηοῦ Ευδοθίυ 8, 11. 12, υῃαετεοϊοοά τοίοσ- 
δῆς ἴο ὃο πιδᾶάδ ἤοῖδ: δηά δποῖδεσ η Οὔϑθοθ 
ἵπ ἢ5 πιπῖ γεᾶτ. ὙΠ656 νἹϑι δι! Οἢ5 ΠΊΔΥ δ6 
τοραγάοε 25 μανίης δπιδγασεά ἴῃς οχίσοπ 165 
οὔ ἴδε οεηρῖγο, αἰ πουρὴ τῃ6 ἔαπηίης νν85 ἱπίοηϑδ 
ΟΠΪΥ ἴῃ οεγίδίη ρίδοθβ δἀπὰ δὲ ραγίσυ γ Ὁ ΠΊ65. 
Το βυβεπηρ οὗ [πὰ ψνετα πηυςῇ Δ]]ενιδλῖοα 
Ὀγ Ηδεϊοηα, δε οὗ Αἀϊδθεηςθ, νγῇο σαυβεὰ 
σογῃ ἴο ὃδ ἱπιροτγίεἀ ἔτοπι ἔξγρί ἀπά ἢξϑ5 ἴτοπι 
Ογρτιβ, [οϑόρμυβ, ΧΧ. 11. ς, ν᾿ 2, φυοίεά ὈΥ 
ἘΏΘΘΌΪΙΒ, 11. 22. 

ἐπ δε ἀαγ. 9 Οἰσιάδ. Οα:αγ] Βίϑοοο νγᾶβ 
ἀϊδροϑβθά ἴο ᾿πέοτ ἔτοπὶ {Π15 {παὶ ἴδε ρσγθαιςϊοη 
νγ25 δίνθη ἰῃ 186 1χϑὲ γϑοᾶγ οὗ (δ]ρυ δ. 

20. Τρεη 1δὲ ἀϊερί] ὍΒο ΟΠ ϑιδης οὗ 
Απεοςῆ, αἴἴοσ 16 ργεαϊοϊίοη οὔ Αρδῦυ5 διδὰ 
Ὀεξυη ἴο Ὀὲ [1 6]1δα. 

φερογάϊπρ ἰο δὲ αὐ [1 }} τ Οοσ. χνὶ. 2; Σ Οου. 
ὙἹ. Χ2, ἰχ. 5. ὙΠΙ5 15 Ὧη ᾿ηςϊάἀεδηϊδλὶ ῥτοοῖ 
(ῃδῖ σοπλπλ ΠΥ οὗ ξοοάβ ννᾶβ ποῖ ϑἜΏΟΓΑΙΥ 
Ργδοιϑοά διοηρ Ομ δίϊδηθ. Αὐτοῦ ῦρ. ϑυϊῆποῦ 
ςοπβιἀεγεά (ἢ]5 ἴο Ὀ6 “1πὸ ἤγβὲ ἰγαηβαοίίοη οὗ 
ἴῃς Κιπά τῃ {6 Πιϑίογυ οὗ ἴπ6 ννογ]ά.᾽" 
πο ἰδὲ ὀγείδγεπ αὐρίεῦ ἀᾳυεὶξ ἐπ ὕμάσα) 

ΤΠ ΟΒυτγοὺ δὲ Απίϊοςἢ ομοννεά σταϊϊτυάθ ἴο 
ἴδε ΟΠυτοἢ δὲ [ογυβδίοτη ἴῃ ἴΠ6 ϑρί γι οὗ σ (οσ. 
ἸΧΟΙΣ. [ογυβαίδαη πρῆϊ δἵ (ἢ15 τἰπηὸ ὈῈ σοη- 
οἰ ἀογρὰ Ποςί]ο ἴο {πο (δ - Ὀιὲ τόση ΑἸ ΟςὮ, 
ΠΟΘ Απίοςδυβ πδὰ οπςὸ ταρθὰ δυγ ΟΞ Υ 
ραϊηϑσῖ ἴπὸ [Θνν5, 2 Μᾶδςς, νἱ. 1, τϑ Ποῦ ν᾽ 85 ϑοηῖ. 

80. 1ῤὲ εἰάεγ ἴῃ (15, {πὸ ἢσϑί οσουγ-. 
Τεης6 οὗἩ [ἢϊ5 ννογά, [Πεγθ 15 ποίμιης ἴο ΡΥ 
(Πα [ἴ ννᾶ5 ἂπ οβῆςϊαὶ ἀσϑισπαίιοη; ὑυξ ἴπ τΠ6 
ΕἸάεοτγϑβ, σοτηπηθηἀθὰ πηΐο {πε 1 ογὰ νυ ἢ Ρσγάγεσ 
δηά [λϑιϊπρ, χὶν. 232) Ὑὸ ᾶνὸ Δη Οὐάογ νν ἤοβδ 
αὐ 1[ἴ ννᾶ5 ἴο ϑιιρετπίεπα δηά θεὰ ἴδε βοςὶς 
οὗ Ομγιϑῖ. Ορ. χχ. 17, 28. ϑυςῇ δὴ οῇϊος 
Ὀεοδπιθ ΠΟΟΕΘΘΔῪ ΜΠθη ἴἢ6 Αροπϑίϊεβ ψγεσε 
[γε ΘΠ ςΔ]1οἢ ἀννᾶγ ἔτοπι [ογυβαῖοπι. ΝῸὸ 
δοοουηΐ οἵ ἴῃ6 Αγϑὶ δρροϊηϊπιθηῖ οἵ ΕἸάετβ 
15. ξίνθη, 845 ἰῇ ἴπθ οδϑθὸ οὗ ἴπε ϑενεῆ. ὅδε 
Ομυγοὴ οὗ ειιιβαίοπι ννουἹὰ πδίυγα!γ Ὀ6 [86 
εατ] εβὲ ἴῃ ἴπὸ ςοτηρὶεϊίοη οὗ 115 ογρδη!ζδίοηῃ. 
ῬτΤΟΌΔΌΪ ὈΥ 1} 15 {Ππ|6ὸ ϑδοσὴθ τηοάϊ!βοδίίοη οὗ 
ἴῃς οβῆςε οἵ ᾿εδοοηβ δὰ ἴδκοη ρίδςο. Ὑπὸ 
ΕἸάοτβ δ οὔςὸ Ὀδοδῆια ὑγοηνποηΐ δηὰ ἷ'π|-» 
Ροτίδηϊ, χυ. 6, 22, 221, χχὶ. 18. ὙΠογ ἤπης- 
ἘΙΟΠ5 ἅγὸ στοςοχηϊβοὰ ἴῃ [ἀΠ|65 ν. 14: : Τίπι. νυ. 
Χ7; 1 ὙΠο55. ν. χῷ; Ηρ. ΧΙ. 7, 17) 24. 
Βαγπαδα: σπά δαβῇ Α ἀϊῆςυϊτΥ μ85 ὑθεῃ 

ταδάς οὗ ἴπεσε Ὀείπε πο πιδπίίϊοη οὗ {Π|5 ἸουΓΠΟΥ 
ἰη ἴῃς Ερίδιὶε ἴο ἴῃς (ΟαἰαϊίδῃβΌ. Βυῖ τ86 
εὐτδη νγὰ5 ποῖ ἴο ἴε Αροϑίϊεβ ἀϊγες!γ ; δυὰ 



Ψ1;.2.]} 

ἱς ἴο τῆς εἰάετα δῪ τῇς Παηάβ οὔ Βδι- 
μλῦδβ δηὰ 81}. 

ΓΗΑΡΤῈΒ ΧΙ]. 
: Ατνρ ἰεσοά ῥεγεεαίείλ (λὲ Ολγίσηανπς, ξἐ}- 

είλ ανιές, απαά ἐνιῤγίσομοίλ 2 είεν; τυλορε 
ἄν» ἀπρεὶ ἀεἰυεγείλ μβορε δε φγαγέγ: οὗ “λέ 
ἐλωγλ. ΄ὅοὸ ἤν λὲς φγίας ἰαξζέηρ ἰο λινεδε 
ἐλε λομοι» ἄμε ἐο Οοα, ἀξ ἐξ σἰχίοξεε ὁγ απ 

ΤΗΕῈ ΑΟὉΤϑ5ὅ. ΧΙ. ΧΙ. 

σηρεῖ, ἀκα ἀἰρέλ᾽ νείρεγαδίγ. 14 Α72εν ἐν 
ὅεαά, ἐδ τυογα ο77 Οοα δ᾽»οφ:ρεγείλ. 

ΟΥΝ δδοιυῖς τῆδι τἰπιο Ησοτγοά τα 
Κκίηρ, | 5: γεῖςῃεα ἰοτγίῃ δὲς παπά5 εἰβυ 

ἴο νοχ ςογίδιη οὗ τῆς σῃυτγοῆ. 
2 Δπά Βε Κι|]|εἀά [Δπι68 τῆς Ὀτοῖδεῦ 

οὗ οδπ ννῇ τῆς ϑυνοτά. 

ὉΡ ἴο [ἢϊ5 {ἰπ|6ὸ 5405 ροϑβιζΐοῃ δὰ Ὀδθη τοῖγ- 
ἴῃς δπὰ βυδογάϊπαϊο, Ηἰΐβ ρυτζροϑθὸ ἴῃ ντιπρ 
ἴο ἴῆε (Οδ]αϊίδης ἀϊά ποῖ τοαυγε ἃ σοπιρ]εῖς 
Θηιπιογδίίοῃ οὗ ]] ἢ 5 υἱϑιῖ5 ἴο [ογυβαίθτῃ, Ὀυῖ 
ΟΠΪΥ 1ῃ6 πηχοηϊίοη οὗἉ ἴποϑο νυ] ]ο ἢ ἡ γὸ ἱπιροτγί- 
δηῖ ἴῃ ἐϑι Δ Ὀ ἰβθης ἴῃς ἕαςϊ οὔ μ5 ΑΡοβῇ ϑὮ!Ρ. 

Οτολὶ οῶτὸ δηὰ ρϑίη5 ψέγε Ὀεβίοννοά οἡ 
σπαγ Δ Ό]ς σοηιτγδυ(οῦ5 ἰῃ {Π6 δαγΪγ ΟΒυτοῖ. 
ΤΙ|δ σδαγρο ἴῃ [ἢ]15 σᾶ56 νγᾶβ δηϊγιϑί θα ἴο Βδγ- 
ὯΔ045 δηὰ 8541}. Ὑι6 ςοἸ]ες οη ἀπά ᾿γᾶη5Π115-» 
δίοῃ οὗ Αἰπη5 οσσυρίὶ δά πηιςἢ οὗ 6 ΑΡροϑιϊε᾽5 δἷ- 
ἰοηζίου αἴεγνναγάϑ, τ ΟοΥ. ΧΥῚΪ. 1--- 2; 2 ΟΟΥ. ὙΠ]. 

ΗΈΚΟΡ ΤΑΚΕΒ ΤῊΗΕ ΡῈ ΟΡ 51. [ΑΜΕ8, 

ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 1. δόομέ ἐῤαΐ {ὑ»6] ΤῊΪ5 ἰ5 
ὙΟΓΥ ἱπάοβηϊίθ. ΟΡ. χίχ. 22. [1 δας Ὀθδη 
πηάἀοτγοίοοά οὗ {π6Ὸ {ἰπ|6ὸ οὔ ἴδ6 τηϊβοίΊοη οὗ 
Βαγηδῦδς ἃπὰ 8541} ἰο [οΘγιϑβδὶθπι, οσ οἵ {πεὶγ 
δίδυ ἴπ ἰῃδῖ ςοἰ(γ. 

Ηεγοά {δὲ ἀϊηφ)] ἴῖῃ ὅ5γγ. ΗἩσγοά, ἐδε ἀίμρ, 
«ὐδὸο ἐς “μγδαριεά “ἴσγρῥα. ““Ἴἢδ δοσυγδοῦ 
οὗ οὔγ Ὠἰϑϊογιδηῆ, οὐ, σγαῖποσ [6 υππιραϊαἰοά 
ςοἰποίάδησο ννἢιςἢ τα οὗ ἰἴ5 οὐγῃ δεςογά 
Ῥιοάιϊιοεδ, 5 'ἰπ ἴ}]5 ἰπβίδηςε στοηδγκδῦϊα. 
ἼΠοΓΟ ννὰβ ὯῸ ρογίίοη οὗἉ {Ἰπ|6, ἔοσ [ὨΙ ΓΕ γοᾶγβ 
Ὀεΐοτγε, οὐ Ἔνοὺ δέϊογνναγάβ, ἴῃ ννῃϊοῇ ΠοΓΘ ννᾶ5 
ἃ Κίηξ δἱ [εγυβαίεπι, ἃ ρέγβοη ἐχεγοϊ βίης ὑπαῖ᾿ 
δυο τη [πάχα, οὐ ἴο ννοπη ἴμδὶ {π|6 
ςοιὰ 6 ἀρρὶ!θά, Ἔεχοθρὶ ἔδο ἰαϑὲ ἴπγοθ γδᾶτβ 
οὗ 1Π1|5. Ηογοά 8 ̓ἰἴθ, νη νν ἢ οἢ ρογοά {πῸ 
ἰγδηβδοίίοη γεσογαάοα ἰη (ἢ6 Αςἰβ 5 κἰδίδά ἴο 
μᾶνα ἴδκθη ρἷδοθ,,"" Ῥαΐου, " Εν! ἀθηςθβ, Ῥαγὶ 11. 
νἱ. 4. Ηετοὰ Ακηῖρρα, ἴδε ἔγχεϊ οὗ {πᾶΐ πᾶτηο, 
ΒΟΙΠΘΕΠΊε5 σα] δὰ Αρτίρρα ἴδε ΕἸάθσ, ἴο ἀϊ5- 
ΕΠπρυ σὰ Ηἷπὶ ἔγοπι ἢἰβ 5οη, Ὀοέογο ἡ ῃοπὶ δῖ 
Ῥδὺ] πιδάθ ἢϊ5 ἀεσέδηςε, χχνὶ., ννᾶβ 80η οὗ 
Απϑβίοθυ)υ5 δηά βτδηάϑθοη οὗ Ηογοὰ πὸ Οτοδῖ, 
ΜῈῸ βου φῆ {πὸ 16 οὐ {πθ ᾿πέδηϊ ϑανίουγ, δηὰ 
πορῆονν οὐ Ηεοτοὰ Αηϊίρ45, ψψῆο Ὀεμεδάοδά 
]οῃη ἴῸ Βαρίϊϑσῖ, Βτοὰ δἵ οπιδ, ἴδ ννᾶβ δἵ 
ΟΠΘ {πιὸ 50 δθθρ ἴῃ οὔϑουτο ρονογυ ἴπδὲ ἢ 5 
ννὶἕο σου ΒατάΪΥ Κοορ ἢϊπι ὈδοΚ ἔσο 5υϊςίάδ : 
ἴΠοη ΠΙρῆ ἴῃ {Π6 ἱπηροτίαὶ ἔἕδνοιγ: τῃδη δραΐη, 
ἔογ δη υπριδγάοᾷ ννοτά, δοςιἀθηῖδ᾽ν ονογῃοαγά 
δηἋ πηιϊϑο νου 5} τίοα ὉΥ ἃ ϑογναπῖ, πὸ 
85 Ἰπηρτ ϑοποὰ Ὁγ Τιρετίυ5. Ετοπὶ (Δ] ρα, 
Οἡ ἢὶ9 δοςδβϑίοῃ, Π6 τϑοείνοα {ΠῸ6 ἰοἰγδγο !ο5 
ὙΠΟ ἢ Πδὰ Ὀθοη ποῖά Ὁγ ῬΏΠΙΡ δηά 1,γ5δηῖδ5, 
1υκο 1". τσ, τορεῖθοσ σὴ [πὸ Θηϑίρτι5 οὗ 
ΤΟΥΑΙΥ ; ἂπὰ Ῥεγχὰ νγᾶ8 δά ἀδὰ δογνναγάϑ. 
Ιῃ δοκπον)οάχτηοηϊ οὗἩ ΥΟΥῪ ἱπιρογίδηϊ βογνςθϑ 
τοηάετγεα ἴο ΟἸδυάϊι5, πὶ οπρογοῦ, οὐ ἢ 5 
δοοοϑβϑίοη, ΘαΥΪΎ ἴῃ Α. Ὁ. 41, δα ἀρὰ [υάπα δπὰ 
ϑαιηλσίδ, 850 ἰμδὶ 86 τνῆοϊς οχίεης οὗ δϊ5 

ἀουληϊοη5 ννᾶ5 θηυδ] ἴο (δαὶ οὗ Ἡεγοά ἴδ 
Οτθδῖ, [οϑορῆυβ, ΧΙΧ. Υ. τ, δηά 6 νγὰβ δῃ 
ἱπά ἰ ϑονδγείξῃῃ ἃ5 [ΔΓ ἃ5 ΔΠΥ Ἀοπιδῃ 
Ρτονιηςίαὶ ΦΟΝΟΥΠΟΣΥ νγᾶὰ5 σοηοογηθὰ. Βιυῖ ἴΠ6 
116, εἰς, ννᾶ8 ἀρρ! ςδὉ]6 ἴο ΟὨΪΥ {πὸ ἰαϑὲ ἴσο 
γϑᾶγϑβ οὗ ἢ18 6, Ηδ νγᾶ5 υεγῪ ἰυχυτγίουκ. ἀπά 
ἃ [Π6 δᾶτηο {{π|Ὲ ἃ Ξίγισῖ οὔβογνοῦ οἵ Ἵδπε τἱζυδὶ 
οὗ ἴδε [Θν8, ν ἤσϑθο φοοάν}} πὸ οουτίοά, 
]οβερῆυβ, ΧΙΧ. νἱῖ. 3. Αἴ πο Ἰ]|6 ρεγξοηδὶ 
Γιϑῖς Ὧθ ῥγενδιϊθὰ οὐ (δρυΐ ηοὶ ἴο ᾿1πϑἰϑὶ ου 
ἢϊ5 βίαίυθ Ὀοδίηρ ρῥἰδοθὰ ἴῃ {πὸ Τερὶθ. Ηδ 
[οτϊβοὰ [ογυϑαίοπι, ἀπὰ νου ὰ μανὸ τηδάδ ἰξ 
ἱπιργοχπαῦϊς ἰξ 5 16 δὰ Ὀδθη ῥγοϊοηροά, 
Α΄ Ργοίοβδίοη οὗ Ὀἱζοίγυ δῃά ἃ ἴονε οὗ ρορυ- 
ἸΔτΥ σουλθἱποά ἴο πιο ἢἰπὶ ἃ ρογβοουξοσ. 

“ἰγεεδεά ογ.6)] Ἀλδίδεγ, 1δ1ἃ βδπάδ οἱ, 
ἃ5 [ὐϊΠογ.Ψ 

9 εχ} ὙΠ τοϑῖ, ἰχ. 21, ἀϊὰ ηοί ᾿Δ5ῖ Ἰοῃν. 
ΤὨ15 ροιϑεσυοη πιιιδὶ ἀραὶπ μᾶνο ἀγνθη ΤΊΔΠΥ 
ὈΘΙΙονΟΒ ΑΥΨΑΥ ἔγοπι [ΘΓ 54] 6 τη, ΥἹ]] Ω. 

2. «“αν»ιε: ἰδὲ ὀγοίδεγ ὁ ΧοΡη] ὍΤῆε 50ὴ οὗ 
Ζεθοάθε δηὰ ϑαίοπιθ, Ἵδ]εὰ δὲ |Ὧ1|ὲ5 86 
Οτεδῖ, ἐ. δ. ἃ5 βΘΏΘΓΔΙΥ υπάοτοιοοά, [6 οἰάοτγ, 
ἴῃ ἀἰΞιϊπεϊίοη ἔγοπη ἴῃ 80η οὗ Αἰἱρἤῆξειιβ, {86 
ὙΥΓΙΟΓ οὗ ἴῃς Ερίϑῖϊθ, ν. 1); Μαχκ χνυ. 420. 
Ης ννᾶ5 ποῖ οπὶγ οῆς οὗ ἴπε Ὑ ννεῖνε, Ὀυϊ οὔθ 
οὗ [πὸ ΘγλιπΟ ΠΥ ἑδνουγεὰ ΤὮγοθ. [{ δὰ Ὀδοη 
ξογοϊοϊἀ τπδὶ δὸ βῃου]ὰ ἀγίπκ οὗ ἢϊ5 Μαϑίοτ 8 
σὰρ, Μαῖί. χχ. 2ο0-24ὁ. Ὅῇε αυϊεί 5ε}1- 
ΒΌΓΓΟΠἀδγ οὗ ἢ15 τε γτγάοπι, ἴῃ ἴπ6 δοσουηῖ οὗ 
Ηδερξοβίρρυϑ, ργοβογσνοὰ ὉΥ Εὐβεθίυ5, ν. 18, 
ἸΠΊΡ [165 ὑπαὶ ἃ χιίθαι σὔδηρο δὰ σοπὶθ ΟΥΟΓ 
ἢϊ5 ϑρὶ πὶ, 0 Κ6 ΙΧ. ς4. Εὐβοῦϊυ5, 11. 9, 
ἢδ5 ργοβεσνοὰ 4 ἔγαρτηεηὶ οἵ ἃ Ἰἰοδὶ ψογκ οὗ 
ΟἸοπιοπὶ οὗ Αἰοχαπάγια, ψνῆιο δ οπιθοάϊο5 ἃ 
ἰγαάιξίίοη ὑπαὶ [η)6 δοσυβεγ οἵ δ λπι6β, ΟΣ 
(6 οὔϊοες νψῃο ἰεὰ ἢΐπὶ ἴο {πε 7υάἀξπιοηῖ- 
ϑεδῖ, νγὰβ 50 ᾿ῃβυοπορά Ὁ ἴπε ροοά Ἴοη- 
ξεβδίοη ννῆϊο ἢ δὲ υνἱϊπεβϑοὰ (Πδὶ ἢ δνοννοὰ 
ΠΙΠΊ56 1 ἃ ΟΠ γβίίδη ; δπά, μανίηρ γοοοϊνοά ἔτοπὶ 
{πε Αροβίὶε [πε Κίϑ8 οὔ ραγάοῃ πὰ ρεᾶςδ, 
νγ5 εμοδάθα δἰοης ἢ ἢϊπι. ὍὨ]5 15 [6 
ΟὨΪΥ οὔθ οὗ 6 Ὑ ννοῖνς οὗ νγῆοβο ἀθαῖῃ ἴῃοσα 
156 ΔΠΥ͂ δοςοιπηῖ ἴῃ ϑεπρίυτο; δηά ον 6χ- 
(Γεθ Ὀχίοί 15 115 τοσογτά Ἴοπιρασοὰ νι ἢ 
(ῆ6 ἀείδ:]5 οἵ δῖ ϑίερμοη 5 πιδυϊγγάομι. Ης 
5 σοπηπιεπιογδῖοθα Ὁγ ἴῃ Οδυγςοῦ οἡ ἴΠπῸ 2. (ἢ 
οὗ [υἱγ.. Η!5 πιαγτίγτάοπι πανίηρ ἴδίζθη ρίδοθ 
85 ΘΑΓΙΥ͂ ἃ58 Α.Ὁ. 43, ἴδ Ἰεξεμὰ νυῆϊςῃ Τςοη- 
ποςῖβ ἢϊ5. πᾶῆηθ ἢ ϑραίη σᾶπποῖ πᾶν μιδὰ 
ΔΩΥ͂ ἰουπάδίοη ἰη δεῖ. όοννη ἴο {5 {Π|6 ΠΟ 
Αροϑβέϊς δά ἱγανοι θὰ Ὀογοπά [πε ᾿ἰπ}|5 οὗ 
Ῥδ]οβίπθ, διχίδοη γϑᾶσβ ἰδίογ δῖ Ρδυ}}5 Ρὺ 
οὗ νἱ δεῖς ϑρδίῃ δὰ ηοΐ ες δοσοιῃρὶϊῖ 
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χὔξ. Ὁ ΟΤῊΕ ΑΟΊΞ5. ΧΙ. [ν. 3---7. 
7 Απά βθεοδιιβε ἢε δἂὺν ἰξ ρἰεαβεά δοῃ: δυῖΐ ἔργαγεῦ νγγ͵ὰ8 πιδάς στπους ἷ ον ἐπ 

τῆς ενγβ, ες ριοςεεάεά βιγίμεγ ἴο οεδϑίπρ οὗ τῇς σμυγοῦ υπῖο (ὐΟα ἔογ δεγαεες 
ἰλκε Ρεῖεγ αἷδο0 (ΤΓΠΒεη με (δὰ 
ἀλγ8 οὗ υπ]ελνεπεά Ὀγεδά.) 

4 Απὰά ψἤεῃ ἂς Πδά δρργεπεπάςεά 
ἢΐπη, Ὲ ρυζῖ ῥέγε ἴῃ ῥγίδοη, ἂδπά ἀε- 
Ἰϊνεγεά ῥίέπι ἴο ἔουιγ ᾳυδίεγπίοηβ οὗ 
80] ἴεγβ ἴο Κεαρ ἢίπι; ἱπιεπάϊπρ' δίτογ 
Ἐλβῖογ ἴο Ὀγίηρ δίπὶ ἔοσ ἴο τῇς 
Ρθορϊε. 

ς Ῥεῖεγ τῃογείογε νγᾶβ Κερῖ ἴῃ ρτὶ"- 

Ἀοπὶ. ΧΥ. 24, 28. Οδἰπιοῖ βᾶγ8 ἰῃαϊ δὲ ἴΠ6 
(οιυποὶϊ οὗ [,Δἴογαῃ, 121ς, 118 νγᾶ8. υγροὰ οὐ 
ἴπ6ὸ Αὐοπθίσμορ οὗ Οοπιροβίο!α ὈΥ̓ Χιπιθησϑ, 
[Π6 Ατοδθίσπορ οὗ Το οϊοάο. Βαγοηΐυ5 γεϊσδοείοα 
δὴ Ἔχργοββίοη οἵ ἢ͵5 δοσορίδηςο οὗ (δε ϑἴοζυ. 

«υἱἐ ἐῤε “φοογἢ Ὠεολρίϊδίίοη ννγ85 ἀθεπιθά 
ΌΥ (6 [ἐν ἴἢ6 πιοβῖ ἱφηοπιϊηίουβ οἵ [πεῖς 
ἔοιιγ ἔοστῃϑβ οὗ σδριδὶ ρυῃιϑητηεηῖ, ἀπὰ ννᾶ5 'πΠ- 
Πιςίεα οἡ ἴμοϑο νν8ο ΑΥΤΑΥ ἴπο ῬΘΟρΪΘ ἰο 
ΔΩΥ͂ δίγδηρο ψουβῆρ. ΤῸ ἰδηριάρε οἵ [ἢ }5 
γΟΓΘΘ 566ΠῚ5 ἴ0 ἹΠΊΡΙΥ τπδὶ ἴΠογὸ νγᾶ5 πο ἰπίογνυδι 
οὗ ἱπιργβϑοηπιθηῖ. δῖ [4Ππ|Ὲὲ5 ἈρΡρθᾶγβ ἴο πᾶνθ 
ὈδδΏ 5ΟΠΊΠΊΔΓΙΥ ρυΐ ἰο ἀφίῃ ὈΥ 186 τα ΑΓῪ 
τηληάδίο οὗ ἴμθ Κιπρ, συ πουξ ΔΩΥ ῥτγοσοθβϑθ οὗ 
]οιβα ἰᾶνυ. ΒΒ] ϑρθοιυ, ἴΠ6 ΟΠΪΥ οτίπιο οὗ 
νϊοῦ Πὸ οουὐἹἱὰ αν Ὀδθη δοςιιϑοά, ννᾶϑ5 
Ρυηϑῃοὰ ὉΥ 5ἰοπίης. Μιϊπιδη, “ Ηἰδίοσυ οὗ 
ΟἸγ5Ε ΙΔ ηΠΥ,᾽ 1. 274. 

ΑΝῺ ΙΜΡΕΙΒΟΝΒ 57Υ ΡΕΤΕΚ, 

8. ἐ ρίκανεά ἐδεὲ εν Α πτολῖ οὔδηρο ἴῃ 
{86 ρορυΐατ ἔδο πρὶ βίῃοθ ἱϊ. 4). ὙΠῸ [ονν5 
ΤΏΔΥ Ὅς υπάογοϊοοά ςο]] οἰ νοῖγ. ΑἹ] 5οοῖβ δηά 
Ῥαγίϊε σοῦ υπηϊίοὰ ἰπ ἀρρταναίοα μαϊγοὰ οὗ 
[6 πον [οδοίηρ, δέοσ (ἢ δάπιϑθίοη οὗ σθη- 
1Π|65 ᾿Ἰπηίο ἴδε Οδυγοὺ νυβουΐϊ οἰγουπηςϊ 5Ἰοη. 
Ἡετγοά᾽ 5 πιοῖϊνα νγᾶβ ποῖποσ δαίγεά οὗ ἴθ 
ΟΟὐΟδροὶ ποσ ΖθαΪ ἔὺσγ {πὸ {ἰὰνν, Ὀυϊ ἃ τυνῖϑδὰ ἴο 
ἱησταιδίς Πἰπιβοὶ νυ ἢΠ]5 50 δ] εςῖ8. 

ἰο ἰαξε Ῥείεν αο] ΤῊ ΑΡοϑίϊθ πηδῦ ρετῃὰρβ 
αν τπουρῆξ παῖ [Π6 (ἰπ|6ὸ ἢδὰ σοπιὸ ἕο ἴΠ6 
ΕΟ]ΒΙπιοηῖ οἵ ἢ15 1 οτγὰ 8 ννογάβ, [οῇη χἰϊ. 416. 

ἐαγ: ὁ απἰραυεπεά γε] Α ψνθεκ, Εχοά. 
ΧΙ. τς, 19, ΧΙ, 6, γ; Ὠευῖ. χνὶ. 4, ἀυπηρ 
ὙΠ ἢ [ΘΓ πα] επὶ νγᾶ5 ἀΠυ50.4}}}Υ σγονν θά, ἀπά 
σδρίϊαὶ ρυπίβῃπιθηξς οου]ὰά ποῖ ὃ6 ἱἰηῇις(οά, 

᾿ 8ῖ Ροῖΐογ, δρργεποηάοὰ οὐ ἴθ Ἄνὸ οὗ {πὸ Ῥα55- 
ονοσ, ἴδε σφίῃ οὗ Νίβδῃ, οουά ποῖ δῈ ρυΐ ἴο 
ἀθδῖῃ 1}}} [86 λισῖ. [ἰ ννᾶ5 ἴπ6 Δ οἵ [8 5 
Ἡετγοά ἴο ᾿ἰεᾶνε σξβασγοᾶ ἔοσ ογιϑαίοπι αἱ [πδὲ 
δοᾶϑοῃ, ἴυκὸ ΧΧΙΪ. 7. 

4. ον φυαίεγπίοη“] ϑίχίδο ἴῃ 411. Τὸ 
ΤΟΡΌΪΔΥ ργδοίϊοθ οὗ ἴπ6 Βοπιδη τ] ΑΓ ἀϊ5- 
εἰρ!ηθ, νοεῖ, ΠΙ. 8. Οπο ΡῬΑσῪ οἵ ἔουγ 
80 15 ἔοσ οδοῖ νναίς ἢ οὗ [86 πσῃϊ : ἵνο 
ϑοϊ ϊογβ κοορίης ἴδ6 ἄοοΥ οὗ (δὸ ςε]], δηὰᾷ ἴπ6᾿ 
οἴδος ἔννο δἰϊδομοὰ ὉΥ ἃ Ἵπδίῃ ἴο εἰἴδεῦ βδηὰ 
οἵ ἴδε ῥγίβοῃεσ, υ. 6. ΤἊ ἔπεαυοηὶ τοϊϊεῖ 
δησιγοὰ ἴ86 νναϊκοίι μεσ οὐ ἴα κυλτάς, [ἢ 

ΠΙπ. ΦΩ͂Σ ταραισῖς. 

6 Απάὰ ψῆεπ Ηεγοά ννου]ά μανε 
δτγουρῆς πἰπὶ ἰοστῆ, τῇς βδᾶπιε πὶρῆϊ 
Ῥεῖεγ νγᾶβ 5ἰεερίῃησ δεΐνγεεη ἴνγο 50Ϊ]- 
ἀΐετβ. δουπάὰ ν ὑνο οδδὶπβ: ἀπά 
τε Κεερεῖβ δείογε ἴῃς ἀοογ Κερὶ ἴδε 
Ρτίβοῃ. 

 Απά,. θεδοϊά, τῆς δηρεὶ οὗ τῆς 
Τιοτά σαηθ ὑροὴ ὀέπι, δῃὰ ἃ Ἰϊρῶς 

Ἡετγοὰ μδά ποαγὰ οὔ πὸ πιϊγασυΐουϑ ἀοἰνογδησο, 
Υ 1)----2ς, 6 ΤὨΔΥ δᾶνο ἱποϊ πο ἴο διίπουϊο 
ἴ ἰο ὈΠΌΕΓΥ, ἀηὰ Δοσοσά!η ]}]γ δρροἰπίοα κυςἢ 
ἃ ὨΠΙΌΕΓ 85 ὃδδὲ τδουσδξ ςουϊὰ ποῖ Ὀς οοζ- 
τυρίοά. 

αἴεν Ἐκεογ] 80 ἴῇ ΟΥδηπΊοῦ ἀπά Ῥδσζκοσ. 
Ῥασουεῦ νγα5, τὶ ἢ δάνδπίδρο, συ δι υἱοά τὰ 
1π6 σεηενα ΒΙ0]6. [!ἢ {δὲ ἔουγίοοῃ(ἢ ΗΠ 
οὗ (6 ϑδεοοπὰ Βοοῖς, οὐ ἴθ Ἐδϑυστοςίίοη, 
.Α5 [Π6 [ον ἀϊά οαἱ {Ππεὶγ Ἐδϑίεγ ἰδπιῦ.᾽ 
γος τεπάεγοα [οδη χυἹῇ. 1, "ἃ ΠΟΠΙΡΔΗΥ͂ 
οὗ Κηϊρἢῖβ, δηὰ πιϊηϊϑίοτβ οὗ ἴῃ Βίσῃορβ ἀπά 
οὗ [86 ῬΠατγίβθοβ.᾽" 

ἴο ὀγίπρ δίρι ζογι 6] ον ρυθὶϊς {τ|8], [οὴπ 
ΧΙχ. 13, ἔϊιε ἴϑϑιιο οὗ νυν] ἢ ννᾶ5 ργοάοίοστηιποά. 

δ. δω ργαγεγ)] ὍΤῆς δάνεγβαϊζινε σοπ)ιπο- 
ἘΙΟΏ ΕΠ ΡΠ ΔΕΟΔΙΪΥ ϑοῖβ ἔπ ργάγοῦβ οὔ πο Οδυσοὴ 
ἴῃ δηϊδροπίβιηη ἢ ἰδ6 Ροννοσ δὰ ργεσδυ!οῃς 
οὗ τῆ6 Κιίπρ. ὙΠΟΥ ρειβενογοὰ ἴῃ ὈΓΑΥΟΣ, 
ΔΙ Πουρ ΤΠ γ σου]ά παγαϊγ ον [ἢ6 γτασίουβ 
ΔΏΒΜΟΥ ἤδη ᾿ἴ δά Ὀδοη ρίνθη, υ. 1ς. 
«υἱοί εεαε πη) ΑΟΝ. [458 οἰ] ον {πῸ 

Νυϊγξαῖθ. ὙΠῸ νογὰ ἴῃ ἴῃς Οτὶψίηδὶ γαῖ πεσ 
ἘΉΡ] 165 ϑασγηοβίηθϑα δηά ἔξεγνουσ, ννδιοΐ 15 186 
56η56 ρίνθη ἴο ἴ ἰῇ [|Κὲ ΧΧΊΙ. 44; Αςῖβ χχνῖ. 
γ1 1 Ῥεῖ. ἱ. χ2, ἵν, 8. Το δάνογο ἰ5 σπιρογεὰ 
ἐγεαυεη}γ ἴῃ ἴῃς δεγνςε5 οὗ ἴπῈ Οὐδοκ ΟδΒυτγοὶ, 
πη ἴπ6 σοϊηραγαῖϊνο ἃ5 ννὲ}} ἃ5 ἴῃ ἴπ6 ροϑιτῖνα 
ἄδρξτοο, ἴο ϑἰἰπλυϊδίο ἴο χτεαῖοσ δγάουγ οὗ ἀενο- 
ὕοη. ΤὍΤῆδ ἱπιοσγοθβϑίοηβ οἡ Ὀθμδ] οὗ δῖ Ῥεῖοσ 
ἀϊὰ ποΐ ἢἤδρ, ποἰν διδηάϊην ἴπὸ ἰοβ5 οὗ δῖ 
μα δηᾷ [Π6 ραϑϑὶπρ οὗ ἀδὺ δῇϊογ ἀδγ οὗ ἴῃς 
Ποῖ τοϑριῖς νοι ΔΠΥ ἰοκοπ οὗ ἀεϊνοσαποδ 

οΥγ Βεὶρ οὗ ἂπγ Κἰπὰ. δὲ Ῥδιὶ}ὶ} ἱπυκιοὰ {πδὶ {πὸ 
Ργάγοῖβ οἴεγοά ου ἢϊ5 οὐνῃ Ὀεμδ]ῇ ννουϊά ὈὉΠησ 
δ πὶ ἀο᾽ νεγάηοθ ουξ οὗ ργίϑοη, ῬὨΙετοΏ 22. 

ΗΟ 18 ΜΙΚΑΟ ΤΟΘΕΥ ὈΕΙΠΙΝΈΚΕΘ. 

Θ. ἐδὲ «ανῖς πίαδι] Μδιυ᾿β οχίσειγ ἰ5 
Οοὐ᾽β ορρογίιιπηγ. 

“ἰεερίνα] ϑοιηαϊΪγ, 45 Δρρθαγα ἔγοπι ἴπὸ πεχὶ 
ψεῖθο. [1)}:4 {Π6 βρὶ πὶ οὐ δ ἰ8 οὐνῆ ῥτεςερξέ, 
1: Ῥεῖ. ἵν. 19, 8ι:ι5ϊδίῃ ἢἰπὶ) 

ἔᾳυο ὑρηάσι Το Αροϑιϊεῖβ τσῃὶ πδηά Ὀεὶ 
αἰίδοῃεδά ἴο ἴδε ἰοε οὗ οπο οὗ ἴδε 5ο]άϊεσς, 
δ15 Ἰοΐξ ἰο [86 τσῃξ δηά οὗ ἴδε οἵδιετ. 

7. ἰδὲ ἀνσΠ δὰ Αηρεὶ, 
᾿Ξ ΡΟΝ δ ϑυύάευσοα ἰ5 προ. ΤΝῈ 



γ. 8---1ς.] 

Βηϊπεά ἱπ ἴΠ6 ῥγίϑοῃ : δπά ἢς 53πιοῖε 
Ρεῖεγ ου ἴδε 8ἰ4ς. δπά γδίβεά ᾿ΐπὶ ὑρ, 
βαυηρ, Αὐϑαὲ ὕρ φυΐϊοκὶγ. Απά Π8 
ςβδίῃ8 ἔε]}] οἱ ἔτοπι δὲς μδηάϑ. 

8 Απά τε δηρεὶ βαϊά υἱπῖο Βίἰπι, 
ΟἸἰγά ἐμγϑεϊε, ἀπ Ὀιπά ου ΤΥ 8δηάδλίβ. 
Απά 80 ἢε ἀϊά. Απά ἢ 881[ἢ υηῖο 
ἢϊπι, (ὑλβϑὲ ΤῊ ρσαγπιεπὶ δδοιῖ ἴπεα, 
Δηὰ (οἰ ΐονν πγα. 

9 Απά δε ψεηῖ οιξ, δηὰ (]]οννεά 
Ἀπ; δηά ννῖϑδῖ ποῖ [δὲ 1 ννᾶβ ἴγιιο 
ὙΠ ς ἢ νγᾶ8 ἀοπε ὈΥ τῆς δηρεὶ; δυΐ 
τπουρῆς ἢ 8ἂνν Δ νἱδίοῃ. 

ιο νΠεα ΤΠῈῪ ννεγε ραϑὲ τῆς ἢγβὶ 
ἀπά τῆς βεςοηὰ νναγά, τῆς  σδῖπς ὑπο 
τῆς ἴτγοη σαῖς τῆδλι Ἰεδάθι ἢ υπῖο τῆς 
ον; ΒΓ ορεπεὰ ἴο τῆεπι οὗ ἢ 5 
οὐ ἃςοογά : ἀπά τῆεγ ψεηϊ οὐ, διά 
ΡΑβϑεὰ οἡ τἢτουρῃ οἠς 8ἴτεεῖ; δπά 
ἔοσι ἢ τῆς ΔηρῈὶ ἀδρατῖοά ἔτοηι 
ἢϊπι. 

ΒΆΤΩΘ νγογὰ ἰ5 ιιϑορὰ οἵ δηγεὶῖς ἂρ ὯΓΕ5 ἴῃ 
[6 11. 9, ἀπά χχίν. 4, ἂηὰ αἷϑο οἵ ἴπε ἀρρϑᾶγ- 
ἄποο οὔ οι ἰ,οτὰ ἴο ϑὲ Ῥδιι], χχὶϊ. Σὲ. 

Ω ἰδὲ “δίἰπο ἢ Α υϑι] δοςοιηρδηϊπιεηΐ οὗἉ 
δυο σοπιπιηϊσδίίοηβ, ψν οἢ βάνε Δ95  ΓΔΠΟΘ 
οἵ ἀοϊνεγάμςς δηά 4150 δεϊροὰ ἴδε Αροϑίϊο 5 
τον) οηζ5. 

ἐπ δε ῥγίσομ] ΤῊς οεἱϊ ἵπ ψῃὶςἢ δι Ῥεῖεγ 
ννᾶ5: ἃ ἀϊῆογοπὶ ννογὰ ἔγοπι {παΐ ἴῃ αὖ. ς. 

γαμεά δὲπ μρ] λίπε, δν ΔΚ σι. ἃ ἢΙπι. 

8. Οἱνά ἐῤγεἱ Γ} [Ιΐῃ ργεραγαδίίοη ἴον δεῖϊνε 
τηονοιηθηῖ. Ορ. ἰκυκὸ χὶϊ. 17, χν. 8. ΤὮῸ 
ΒΌΡΓΟΠΊΔΟΥ οὗ Ὠἔνῖπὸ ροννοῦ οὐοσ [Πδῖ οὗ ΗἩεγοὰ 
ννᾶ5 ἱπά!οσδίοα ὈΥ {πε δῦϑοηςε οὗ ἢυγγγ, ἀπά ὈΥῪ 
ὁᾶςἢ δγίϊεϊς οὔ ἀγεββ δοίης δϑϑυπιοὰ ἴῃ {πὸ 
υ.3114] ογάοσ. Ὅῆο {πιὸ ἔογ ἴπὸ Αροβεϊο᾽β θείης 
Εἰγάοὰ ΌΥ δηοῖίμον δά ποῖ γεῖ αγτινοά, [οῇπ 
χχί. 18. 

ἐδ χα» ὍΠΟ ουΐος ψαττηθηΐ οἵ οἷοκο; 
δὲ Ρεῖΐογ, πανιὴρ ἰοοθοάὰ ἢὶ5 ριγάϊΐθ, δά ἰδίῃ 
ἄοννπ ἴο 5ἰθθορ ἰῃ 15 ᾿ΏΠῸῚ ψαῖτηθηΐ ΟΥ οοδῖ, 
Μαῖϊ. ν. 4ο; Μαῖκχ. ςο. (ρ. ἰχ. 39. 

9. δε «υεπίὶ ομἱ] Ἐτοπὶ ἢ5 ςεἰ!. 
ἐδοιαδὲ δὲ “τὸ ἃ υἱπἰο}] Ορ. 5. Ἴχχνὶ. 

1--3. 

10. ουανγ] ϑεηίγίεβ ; οπὸ δῖ ἴδε ἀοοῦ οὗ 
(δε ρῥγίϑοη, (86 οἴποῦ δὲ πὸ ἴγοὴ ζδίο. 

μπΐο δὲ εἶ] Ἀαίδεγ, 18το.. Το ῥγίβοη 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ ννᾶ5 ουϊπίἀ6 [Π6 νν4}}5. 

ἐδεῦ «υεπὶ οἰ] Ετοπι ἴΠ6 ργίϑοη δυ!]άϊηρ. 
Ὁ ουδ]οίπβ, ἀπά «ὐεπὲ ἀοευκ ἐδε “εὐεη “1681 
απ 

ἐδγουφ ονε “[γεε] Ἐπουζξὰ ἴο ξῖνο ἅ55:}Ὑ- 
πο οΟὐὁἨ σ5θςυΓ, πὰ πὸ πιοὌ ὉΜΊῸ {ΠῸ 
διιλὶ ἘςοποΙ οὐπεγυδυϊο ἱπ ξυρεγιδίυΓαὶ 
δΔΕΘΏΟΥ, ἴμο Απρεὶ δὲ οπος γοιγοά. 

λυ 7ε::.----γΧγ οἱ. 1]. 

ΤΗΕ ΑὉ(ὉΤ15. ΧΙ. 

11 Απά ψῆεη Ρεῖοσ ννᾶ3 Ἴοπὴς ἴο 
Ηἰπιβοῖ, ἢς 844, Νον 1 Κπον οἵ 
ἃ ϑβιγεῖγ, τῆλῖ τῆς [ογά μδῖῃ βεπὶ 
15 ἅπρεὶ, ἀπά ἤδῖῃ ἀεϊϊνετεά πιε οὐυξ 
οὔ τῆς Βαπά οἵ Ἡετγοά, δηὰ ,οσι 41} 
[ῃε ἼἜχρεςτδίίοη οὗ τῆς ρεορὶε οὗ ἴδε 
εν. 

12 Απά ψῇσεηῃ ἢε δά ςοπβίἀετεά 
ἐδε ἐῤίπσ, Ὧες σᾶπιε ἴο ἴῇε ἤουβε οὗ 
Μααν τῆς πιοῖμβεγ οὗ Ϊοῇπ, ννῆοβε 
βϑιγηληις νν8 Μάδλῖκ; ψνῆεγε ᾿ΠΔΠΥ 
σνεγὰ ραῖῃεγοά τορεῖθοῦ ργάγίπρ. 

12 Απά" 15 Ρεῖεγ ἱηοςκεὰ δὲ τῆς 
Ι το "Οτ, ἣν ἄοογ οὗ πε ραῖε, ἃ ἀδηιβεὶ σδπλε ' ἴο "Ότ 

«τοὧς ἑάφνν. ἢεάγίςη, παπιεὰ Κποάδ. 
14 Απά ψῆἤῆξεη 8ῃε ἵἴζηενν Ρεῖει δβ 

γοΐςα, 8η6 ορεηδὰ ποῖ τῆς ραΐε ἔογ 
ἀβδγνν θυῖ τη ἴπ. δηά τοϊὰ ἢονν 
εἴογ βἴοοά δείοτς ἴῃς ραῖε. 
Ις Απά τῇεγ δα]ά υπῖο ἢεῖ, Ἴμου 

αὶ πιδά. Βυῖ 816 σοπϑιίδπον δβιγπι- 

11. ἐδε ῥεοῤίε 47 1δὲ «.}ε4υ5] Ῥτοδοηΐ ἂἱ [6γὰ- 
ϑϑίοπὶ ἀυτηρ ἰῃ6 Ῥάαβϑονοῦ Ὑγοοῖς ἴῃ ΠΟΤ ΌΟΓΒ 
ἔλν Ὀογοηὰ ἴδ ἀνεγαβε. 

1.. ῥαά εομείἀεγε ] ΑΟΝ. ἀρτοὸβ ψ 
νυὶς. Ῥογῆαρβ, δά ὑὉὺϑοοῖὰθ ΔΎΔΙΤΘ οὗ 
089 ζδοῖ. Το ννογὰ [5 ἴΠ 54Π|6 85 ἴῃ χίν. 6. 

Μαν}] Τῆθ ςσοηίοχὶ 866πΠῚ5 ἴο ἱπ)ρῚῪ παῖ 
δὴ: νγὰβ ἃ ννἱάονν. (οἱ. ἵν. το ἀοδβ ποῖ νγᾶγ- 
Ταηῖ ἴΠῸ τοχζαγάϊηρ, ΠΟΙ 45 ϑἰϑῖεγ οἵ Βαγηδῦδϑ. 
ὝΠΟ τεϊδιοπϑῃρ Ὀεΐννοοη πὶ Δηὰ Μαγκ ἰ5 
ΠΟΓΓΟΟΙΥ Ἔχργεβθοά Ὀγ εοιυὲπ ἴῃ ἿΝ γοϊξα, 

ούη, «υδοσε “ωγπανις «᾽υὐὦὦὸ Μαγὰ) Ορ. 
Ὁ. 25. ΧΙ. ς, χν. 37. ὙΠΕΓΕ ΔρρΘΆΓΒ ἴο Ὀε ΠΟ 
βιιβηοίεηϊ Γοάϑοη ἰοῦ α4υθϑ ΟΠΙΠΕ, 85 ϑενογαὶ 
μᾶνο, ἢ ]5 ἰάθης τ ἢ (6 Ενδηχεῖσῖ. Ης 
δά, ἰὰ β8θέπιβ, Ὀθθ ςοηνογίο ὉΥ 8ὲ Ρείεγ, 
: Ῥεῖ. ν. 12. Ηἰ5 Ἀοιηδῃ βυγηδπιο ἰ5 Ὀγοιζῆϊ 
ἰπίο πιογὲ ἐγοχυεπὶ ι156 Ὀδοδιι56 οὗ ἢἰ5. ἰπογθδϑ-» 
Ἰπῷ ἱπίεγοουγθο ἢ Οὐεηπε5. Ηθ ΠΊΔΥ διᾶνὸ 
Ὀδδη ἴῃ ἢ 8 πιοίΐμοτ᾽ 5 ἤουϑοὸ δἱ [δ |5 {ἰπι6, ἀπά 
αν βυρριοά δὲ [ὺκὸ ψΠ ρΑγίου γα ἔοσ 
(15 πιοϑῖ στάρῆις δοσουηΐ. 

18. δ4οον 9 ἰδὲ χα!ε] ΜΝ οεκΚεῖ οὗ ἴδ6 ουΐεῖ 

Δ ἀκα». Ορ. Ϊοδη χν!. τό, 17. 
ἰο δεαγἀεη"] Α Οτεεκ ἰάϊοπι, πιεδηΐηζ ἴο 

ΔΏΒνΟΥ ἴδε ἀοοξ. 

14. ουοἱἷοε] ΗυπΙΡΉΥΥ 5ιι γεϑῖβ “βεεεδ, 88 
Μαῖϊ. χχνί. 7211: Ὀυΐ δαὶ 5 λαλία, ποῖ φωνή, 
ἃ5 ὮΕΟΓΟ. 

Ξἰαάπε::)] ΜΜΝΉΪΟΒ 5,6 νγᾶς σαβες ἴο ἱπηραγῖ ἴο 
ἴποϑε το ψνεγα ὑγάγίης. 

16. {2ομ αγὶ κως ΠΡ μῦν οουϊὰ ἠοἱ 06» 
Ἰδενς [δὲ 1μοῖγ ργάγεῖβ Ὀδδη δηϑινεγοί, 

«ο“ἐαπε}} Ῥετειδιοὰ ἴῃ ἁβιγαιης. 

ἘῈ 

435 



436 
ὦ τηδῖ ἴ νγᾶβ δνεὴ 80. ἼΠεη 5414 
ἴπεγ. [τ 18 ἢ]5 ΔπρῈ], 

τι6 Βυτ Ρεῖετ σοπείηιεα Κποςκίπρ : 
ἀηά ψῆεη {ΠΕ πδά ορεηεὰ ἐῤὲ ἀἴρογ, 
Δηά 88νν ᾿ἷπι. ΤΕΥ νγεγε δϑῖοηβῃεά. 

17 Βυῖ Πα, δεοκοηίηρ πηῖο {ἢ επὶ 
ψ τῆς Παπά ἴο δοϊά τῃεῖγ ρεᾶςθ, 
ἀεςοϊατεά υπῖο τπεπὶ πονν τῆς [,οτά 
μά Ὀγουρῃς Βὶπὶ οὐἕ οὗ τῆς ρῥγίβοῃ. 
Απά δε 8414, (ὐο 8δενν ἴΠεϑὲ τῆϊπρ8 
απο λπιε8. ἀπά ἴο τπε Ὀγείΐδγεη. 
Απά ἢςε ἀερατγίεά, δπηὰ νεηῖ Ἰηἴο " δη- 
οἴδεγ ρῥἷδςα. ᾿ 

18 Νονν ἃ8 800 28 ἴΐ νγᾶβ (Δγ. 
ἴεγε νγὰβ ΠῸ 5Π12]} 81Ὁ δηχοηρ ἴῃς 
80[416Γ5.9 ὑνῃδῖ ννᾶ5 Ὀεςοπὶε οὗ Ρεῖετ. 

Π δὶ: αηροΪ ] ΤΘΠε ογάεγ οὗ [ἢ ννογάϑβ 'π 
(ῃΠ6 ΑἸοχ. Μϑ5. ἀϊβροβδεὰ Βρ Μιάαϊεΐοη ἴο 
υπάοτγοϊδπά, Η ““π|ρε] ἐς ἐῤργε. [ἴ Ὧᾶ5 Ὀδεη 
ΨΟΙΥ ΟΟΠΊΠΊΟΩΪΝ υὑπάετβοιοοά οὗ ἃ δβιυλγάϊδῃ 
Απροὶ, τΠὸ [Θνν!ϑἢ ὈΔ 16 Ὲ ἴῃ νοι, ΤΟΙ ν. 21, 
ΤΆΔΥ ἢᾶνο Ὀδδη {πουφῆΐ ἴο τοοεῖνο σοηῇβγτηδίίοη 
ἔγοπι ΟἿΣ 1,οτὰβ ννογάβ, Μαῖϊζ, χυ!. το. Νὸ 
ΤΏΟΓΟ 15 ςοηνογοά δεγὸ ἴπδη (ἢ6 τοσορηϊοη οὗ 
ἃ Ῥτγενδὶοηί ρορυΐαγ ὈΘΙ οὗ 85 ἃ πηδίζου οὗ ἔδεοϊ. 
(δίνη ἰπουρῆξς τπαῖ ἴπΠ6 Ποσὲ σουπὰ δθοιι 
ΕἸΙ5η4, 2 Κ. νἱ. 17, ἀπά {Π6 δρροϊηϊπιεπί οὗ 
βίπρῖο Απρεὶς ἴο στεαῖ παϊϊοηβ, ἤδη. χ. 13, 20, 
21, ργθοϊθάο ἴἢ6 ποΐίοῃ οὗὨ ἱπαϊν!άυΑ1]5 μανίην 
ξυλτάϊαη Απρεῖ5β. Ν δἴουϊδηά Ἰοαποά ἴο ἴδ 
Ἔχρίαπδίίοη [δὲ {ΠοῪ ἰδουρηὲ 81 Ῥείεγ νγᾶ8 
ΑΙΓΟΔαΥ 5ἰδίη, δηὰ ἴπαϊ ἢ 5 ἀϊδοπιθοά! δα σριτῖ 
νν5 ἴδοιτο, ϑοῆοῃ 24. οΪ. ν. ό)γο. Ηδῃι- 
τηοηὰ ἱπο! ρα ἰο ὑπάοτϑίδηα ἃ πλΘσϑθ ΟΣ [ΠῸΠῚ 
{πΠ6 Αροβεῖθ: ποῖ ἰπ δοσογάδηοθ ἢ δοτῖρ- 
[ΓΘ υ54Ρ6. 

17. δεεξοπίη)] Α 5'ρπι (δὲ {ΠΟΥ 5βουϊ!ὰ 
Βοϊά {δεῖὶσ ροᾶςθ Ορ. χἱν. χό, χίχ. 33. ΧΧΙ. 40. 
ΑἸῺΥ Ἰοιιά εοχργεβϑίοη οὗ {πεὶγ [θ  η 5 ταὶ 
πᾶν ὀχροβοὰ ἴπΠ6 Αροβίὶς ἴο ἔγτεϑῇ ρεγ!]. ΘὍηὸ 
ἔτοαυθπὶ ποῖίϊςεϑ οὗ ψεβίυγο, ΧΧῆ]. 19. ΧΧΝΪ. 1) 
ἃτὸ ἰηάϊοδξινο οὗ τερογίβ ἔγοπΊ δγονν Π655685. 

γῖο 7»ν2.] 866 16 ποῖθ οὔ ΧΥ. 13. 
απά 1ὁ ἐῤε ὀγείδγεη] Οδὶνὶπ υπάεοτγείοοά, 

ποί ἰο {πῸὸ (Βυτοΐ ΡΟΠΘΓΆΙΥ, Ὀιϊ ἴο ἴ[Π6 ΑΙΡοΞ.165 
πὰ ΕἸάογϑ. 

ἀεῤαγιε4 οἷς 186 Βουδθ, ἴῃ σΟΙΏΡ ᾶ ποθ 
σῇ Μαῖξ. χ. 22. Ηδ ννγᾶ5 ἴῃ [γι βϑ]οτη δρδίη, 
δὶχ ΟΥ̓ ΘΟΎΥ ἢ γΟΔΓ5 ἰδίοσ, ΧΥ͂. 7. 

απο δον ῥα. Απίοςἢ μᾶ5 Ὀθθη Ξυρρεσίοα, 
ΟΥ̓ ἀιοηρ (Π6 ἀϊπρογβίοη ἴῃ ἴῃς Εδϑῖ, τ Ῥεῖ, 1.1, 
γ.12. Βυῖ(δο αυϊίηρς [ΘΓ ϑδ]οπὶ 15 ποῖ οὗ πο- 
ΟΟ551Υ ἱπηρ!εἀ. ὙΠΕΓΟ ΓΏΔΥ, ΡΟϑϑ ὈΪΥ, πάνθ Ὀθθη 
ΠΟ πιοτὸ ἴδῃ ἃ ΜΠ Πάγανγαὶ ἴο ΞΟΠΊ6 1655 Κποννῃ 
Βοιιβθ, Ἐοπιὸ οδπηοῖ δᾶνο Ὀδεη Ἰηἰοπάρα, ἔῸΓ 
ὯοΟ Αροκῖϊε μδά Ὀδεη ἴῃ ἴπαΐ ἙῪ δ 1Π6 ἐπι οὗ 
81 Ραιϊ5 νυ τηρ ἰο (6 ΟΠυτοῖ ἴΠεγο, [,46- 
ἰλπῖυ5 " ἀ6 Μοχίδυ5 Ῥεγβοσιςογιπ).᾽ 2, 54 Υ8 
(δὲ 81 Ῥείοσ νγὰϑ ποὶ ἱπ ἔοπηθ {11 ἴδιο {ἰπηὸ οὗ 

ΤΗΕ ΑΚΟΤ5. ΧΙ]. [ν. 16--2:. 

19 Απά νῆεη Ηετγοά δά Ἄςουρῆὲ 
ἔογ ἢϊπι, δηά ουπά πίπι ποῖ, ἢς εἐχ- 
δηχηεά τῆς Κεερετγβ, Δη4 σοπιηληάςἀά 
ταὶ ἐῤέγ 8ῃου] 4 θὲ ριιξ ἴο ἀφαῖῃ. 
Απά ἢε ννεπὶ ἀονγῃ ἔτοπὶ [υάσα ἴο 
ὕσϑαγεδ, δηὰ ἐῤεγε δθοάς. 

20 4 Απά Ηετγοά ' νγὰβ8 ΒΙΡΪΥ 415- "Οτὶ δα 
ΡΙεαβεά ὑῖτἢ τῆεπὶ οὗ Τγτε δηά 581- περ, ἐμ 
ἄοπ : δυῖ ΤΠεῪ σαπια νγἢ οἠς ἀσοογά εἀδαντ 
ἴο Πἷπι, πὰ, πανίπρ πιδάς Βἰδϑῖιιβ 
Πἢ 6 ΚΙπρ᾽ 5. σμδπ)θεγδίη {Πεῖγ [τεπά, ' σε. ἐβα 
ἀεβίγεά ρεᾶςε ; δεοδιιβαὲ τῆςΓ σουη- ἐλε ἀδερε 
ΕΥ νγᾶβ πουγίδῃεά Υ ἴῃς ΚΙπρ᾽ 5 δεν. 
εὐμ γγ. 

21 Απά ὑροη ἃ 8εῖ ἀΔγ Ηετοά, 
ΔΙΓΑγεὰ ἴῃ τγογὰὶ Ἀρρᾶγεὶ, 841 ὕροῃ 

Νεῖο, ἔουπορηῃ γεᾶτβ ἀἤἔεσ (15 τηϊγασυΐοιις 
ἀο] Ἰνογηςο. 

19. “Μοιμά ῥί»ε πο Ἡδεγοά πιρς αν 
Ὀδοη πιονοά, ἃ5 Νοθυς,δάηθΖΖζασ δηά [άγιυς 
ψνοΓΟ ΟΥ̓ [8ὴ6 πλϊγδουϊουβ Ῥγεβεγνδίίοη ἴῃ (ἢς 
ἔχγηδος δηὰ ἰὴ [πὸ ἄθη οὗ ᾿ἰΙοῆβ. Ηος πρδῖ 
ἢᾶνο τοπιθιηδογοά ἴπ6 ἔδιίυγε οὗ ἢϊ5 σταπάᾶ- 
ἔτ μοτ᾽5 αἰϊοπιρί ἴο ππᾶκὸ ἴπ6Ὲ ΝΥ Ξε Μεῃ ἴτσοαι 
ἴῃ6 Εαϑδὲ ᾿ἱπϑίσιιπηθηΐδὶ ἴῃ ἀϊδοονογίηρ δηὰ ἀδ- 
βίγογιπρ ἴη6 [πέληϊ δ Βεῖῃ]ομοηι. 

ἐχαρηίμεά δε ἀεεῥογ ἢ Ῥοΐ οη ἐδεῖτ {Π4] [86 
ἔουγ ΨἘῸ γεγο οὐ ρυδγὰ «δἱ πο {ἰπιῈὲ οὗ δῖ 
Ῥείοσ 5 ἀϊβδρρθάγδαπςο. 

Οσιαγεα] 8εὲ Υἱ]. 4ο6. ὙΠῈ Οτεεκ ἴπ- 
Ρ]165 τηδῖ ἢ6 δά ἱπίοπάθα ἴο τᾶ Κα 5ΟπΊΟ 5. Υ 
ἴπογο. Νοῖ πιοὸ ἴῆδη ἃ πιοηίῃ, ᾿ἰ 15 Ἰουρἢξ, 
Γἂπ πᾶν ἱπίογνοποὰ Ὀοίογο ἢἣ15 ἀραζῇ, ᾿υυϑϊςὴ 
5. ρἰδοθά ὈγῪ Εὐβεῦ! 5, 11. το, ἐπηπΊ ἀἸ ΔΙ ΙΥ͂ 
Δοσ [Π6 ἀσβισὴ ἴο ἴδκε δι Ῥεΐογ᾽ 116. 

20. διρδίν ἀῤρίεαιε ]οϑερδυϑ [6115 πο- 
(διηρ οὗ ἴΠ6 γϑδϑοῦϑβ 1 ἢ (δ  ης. ἜΘΟΥ 
δ δά Δρρσεῃδηβίοῃβ οὗἁ {ποῖγ ᾿πίεγέογιηρ τὶ 
[Π6 σγοννὶηρ ΡΓΟΒΡΕΓΥ οὗ (βάτο. 

Βιία.195] Α Ἀοπίδη πᾶπιθ, δοςογάϊηρ ἴο της 
[πϑουρίοη είν Ὁ ὟΝ εἰβίεῖπ. [πὸ ἢ!5 αβεςῖϊδ- 
(ἴοπ οὗ Ἀοπιδη ἢδδι{5, Ηεγοὰ ᾿δά ϑεἰδοϊοα ἃ 
Ἀοπίδη ἔοσ ἢὶ8 ςοηβάσηςδὶ παϊηιϑῖοεσ. Τῆς 
ϑγγίᾶς βίνοβ, γε σαϊδεγεά ἰορείδεγ, απα ἐανρδ 1ο 
ῥὲνι ὁγ ἐδε ρεγευαοίοη Ὁ Βιασίια, δε ἐρανεδεγ- 
ἰαὶπ οἱ δὲ ιπφ. 

ἀεεγεά βεαςε] Ἡετοὰ οουϊὰ ποῖ ἢᾶνο τηδὰθ 
νὰν σιϊθουϊ ἴῆ6 καποϊίίοη οὗ Κοπιο, ἀπά τδδὶ 
τνουὰ πόνο ἢάνο Ὀ6Θὴ ρίνθη; διῖ 1 ννᾶ5 ἴῃ 
ἢϊ5 ροννοῦ ἴο 1πβῖςξ ΥΕΓΥ ϑενογε ᾿Π] 0 Π 65 ὉῪ 86 
ΤΟΙ βυπροπϑίοη οὗ σοπλπιογο δὶ χοϊδί! οη8. 

πομγδο4} Α.5 ἴῃ ἕοσπηοσ {{π|65: σ Κὶ. ν. 8--- 
ΧΤ. 2 ΟἾἶγο. ᾿ἰ. το; ΕΖγα {ἰϊ.. 5; ΕΖεκ. χχνῇ. 
17. Το ἰᾶγξο ρορυϊδιίοη οὗ Τ γτε ἀπὰ δ οἢ 
δά ποῖ ἰοΥΤΊΟΥΥ ἐπουρῇ ἴο ΞΌΡΡΙΥ ποράξιυϊ 
ἔοοά ; πὰ ποτ ΠΊΔΥ δἰγοδαν πᾶν Ὀδδη σἰση5 
οὗ ἴῃ ἱπιρεπάϊηρ ἔλπιπο, χὶ. 28. 

Ὡ]. μῤοη ἃ «εἶ ἀ47}] Ὅδε πτβὶ οὗ Αὐκυδῖ, 



Υ͂. 24---. 

ἢ18 τῆγοηεδ, δηά πιδάς δη ογδιίοῃ υπῖο 
τπεηλ. 

22 Απά τῆς ρεορΐε ρᾷνε ἃ βπουῖ, 
φαγίηρ, [τς τὴς νοῖςς οὗ ἃ ροά, δηά 
ποῖ οὔ πιδη. 
ἢ Απά ἱπιπιβαϊ δίς ἴῃς δηρεὶ οὗ 

ἴπε 1, ογά 5πιοῖα ἢΐπι, θεσοδυβδε Πα ρᾶνε 
ποῖ (ὐοά τπε ρίογυ : δά ἢς ννᾶβ8 δλΐβη 
οὗ ννογπιβ, “Ωἴ θᾶνθ ὺρ ἴδ σΠοβῖ, 

24  Βυῖϊ τῆς νοτά οὗ (ϑοἀ ρτεν 
δηἀ τυ |ρ]Ἰεἀ. 

2ς Απα Βαγηδθδβ δπά 84: γεϊυγη- 
εἀ ἔτοπι Ϊεγυβαίθπι, ἤθη ΠΕ ΠΔ 

ΤΗΕ ΑΚΟΤ9. Χ]Ὶ]. Χ]ΙΠ]. 

νι ἢ τῆ δηλ 
Μαικ. 

ΟΗΑΡΤΈΕΈΚΒ ΧΠ]. 
τ: Ῥπωΐ ακα δαγπαῤας αγε ελοτέρε 19 σὺ 19 ἐλε 

Οσερεΐες. 7 ΟΥ̓ δεγρίμς Ῥαμέίμς, αμά ἘῪ- 
"πᾶς ἐλε “0γ674γ. τᾷ αωὶ ῥγεαελείλ αἕ 
Απκπηοελ, ἐλαί ες ἐς Ολγί. 41 7814 
Οσερέϊίες δείέευε: 45 ὀμί δὲ ἴειυς ραΐνσαγ 
α»α ὀίασῤλενεε: 46 τυλεγεμῤονρε ἐλεν ἐμρρε ἔσ 
ἐλε σεμέες. 48 Α͂Σ »ιαμ} ἂς τοῦ ογάάαίρεα 
29 {72 δεὶευεά. 

ΟΥΝ τότ ψψεῖο ἰη τῆο ςδυτοὶ 
τῃλῖ ννλ8 δ Απιοςἢ ςεγίδίη ρῥγο- 

ἴε Ὀἱγιάλν οὗ ἴπε ἘπΊρογοσ ΟἸδυάϊις, νγᾶ5 
ἴθ σοπιπηιεησοηθηΐ οὗ ἃ φυϊπαυδηηίδὶ ξδϑεϊναὶ 
ἴῃ δία Βοπουγ, Οἡ [πε βεςοηὰ ἕἶδγ, νυ ἢ 
ςοπιρίεἰεά ἴδ {πγὰ γοᾶγ οὗ Ηθγοά}β γείβηῃ ονϑῦ 
411 [άπ ᾶ. [πε Κίῃρ ἀρρεϑαγοά ἴῃ {π6 (Ποδίγο, 
01 ὈΥ δ5 ἔδίδογ, ἴο ρῖνε δυιάϊθηςθ ἴο ξῆνουϑβ 
ἴτοπὶ ἼἼ γήε δηὰ δίάοη; δηά, δήῖεγ ἔνε ἀδγϑβ οὗ 
ἀτγοδά μι] 9 Εθγηρ, ἢς ἀἸοά δἱ {6 ἂρὲ οὗ Πῆγ- 
ἔουτ, [οϑορῆι5, ΧΙΧ. νὴ}. 2. 

γογὰΐ ἀαρῥαγεΠ ΟΥ̓ 5|νοὺ τἰβϑυθ, 85 [ἤγοης 
Ὀεοῖπρ 50 ρἰδοθὰ ἱπ [6 (μοαῖγο 45 ἴο Ἴδιοἢ 
[Π6 γᾶγϑ οὗ (ῃθ τίϑίηῃρ βσυη. ὙΤδὸ ἀδ2Ζ)ης 
βρίοπάουτγ, δοςογάϊηρ ἴο [Ὀβερῆυϑ, βυξεεβῖθα 
{δε ργοΐδης δάἀυ]αίξοη. 

μηΐο {ῥέε} ὍὙΠ6 Γερτγοβοηϊδίινε οὗ ΤΥΓα 
δηὰ δ14οη. 

Δ. ἐδὲ ῥεορβί] Α ἀϊδιιποϊοη ἴῃ (δ6 υ86 
οὗ ννογάϑ, ὑπ] στη}γ οὈϑεγνοὰ ἴῃ τπὸ ΟΥριπαὶ, 
ΤΔο5 ἃ οἰθαγ ἰπδὶ [Π6 5ῃοιϊζ σἄπιὸ ἔγοπι [ἢ6 
δοδίῃῆθη ϑοσοθηῃ οὗ (6 ρορυϊδίίοη. 

ἩΈΚΟΡ ΙΝ ΤΗῈ ΗΕΙΟΗ͂Τ ΟΕ ΗΙ8 ΑΚΚκΟ- 

ΟΑΝΟΥ 185 ΒΜΙΤΤΕΝ ΨΙΤῊ ὨΒΑΤΗ͂ ΒΥ ΑΝ 
ΑΝΟΕΙ,. 

23. 1δὲ αηρεΠ Απ ΑὨροῖ. Ορ. 2 8. χχῖν. 
τό; 2 Κ. χίχ. 2ς. |᾿ϑορῆυβ, ΧΙΧ. ΥἹῖ]. 2, 
ποίοα (Πδὲ Ηοτγοά ἀϊὰ ποῖ γοῦυκο [ἢς ἱπιρίουβ 
δά υϊαίίοη. 

εαἰεη 97 «υον»}] Α5 Απιίϊίοσδυ5 ΕΡΙΡἤΔη65 
Πδὰ Ὀεεη, 2 Μᾶςος. ᾿ἰχ. 9. Ποΐ41}5 οὗ ἴῃς ἀθδίῃβ 
οὗ Ηετγοά ἴπ6 Οτελὶ δηὰ Ηεογοὰ Απῆρᾶ5 ὈΥ͂ 
{Π6 ϑλπὶθ Ὠουτιῦϊθ αἰϑθαθθ, ποῖ σοοογάρα ἴῃ 
δοπρίυγο, ἅγε ξίνθη Ὁ [οβορῆυβ, ΧΝΊΙ. Υἱ. ς : 
41. ΔΝ». 1. χχχῆ. ς. ΟἿΠΟΓ ἰπϑίδηςθϑ ΤΥ ὃδ6 
Βόδη ἰη Τεγ ]ΠἸΔη, "Δα ϑοδρυϊαπι,᾽ 3, ἀπά ἴῃ 
Ευποῦίυ5, Ν1Π. τό. Μοδά οἼοπεοίἀογεὰ {ἢ 15 
αυϊῖε αἰϊξτπος ἔγοπι 16 πιοσῦυ5 ρϑά!ουϊασίβ, 
. Μοάϊοδ ὅ4ςγδ,᾽ 1ο7. , 
ΤΟ ἀφδῖ οὗἩ τη15 Ἡοσγοά 15 ἴδε οὐΪγ ἔδςξ ἰῃ 

1Π15 Βἰδίοῦυ οὗ ννϑϊςἢ ἴΠ6 δῖα σδῃ Ὀὲ ῥγθς 56} 
ἤχοὰ ν ἢ οογίδιηΐγ, Αὐρυϑὶ ό, Α.Ὁ. 44. Ηἰ5 
80η, ΑΥΠΡρδά ἴδ ϑοσοπά, ννδ5 δῖ (π6 {Ἰπ|ὲ ΟἿΪΥ͂ 
βευθηΐθεη γοδγβ οὗ ἀρ; 50 [ά2ᾶ ραϑϑοὰ ἰπίο 
ἴδ6 Βαπὰς οὗ 4 Ργοουγαΐῖογ, υβρι5 Εδάυ8, 
ὙΠΟ56 ὈΠροΟρυ ΑΓ ἢ ἴδ6 [εννγ δὰ δυῖβοτ- 
[(ε5 κάνε (γιϑιΔῃ5 ἃ σεϑρὶΐο. 

24. δὲ «υογά οΓ᾽ Οοά σγειυ}] θην οἱ 
ετονϊης.. ΤΠ15 ννᾶ5 ποῖ ἴῃο ἤγϑεξ {πιὸ (ἢδὶ 
Ῥοιβοουΐοη πδὰ Ὀδθη ονογτυ θὰ ἔου ἴῃς σοοά 
οὗ (6 Οδυχςοὶ. 

6. αγπαδα: αμά δ.) ὍΘ Πδπιοβ σὰ 
511 ἴῃ {Π]|5 ογάογ, [86 ἰδοῦ ποῖ δανίηρ γεῖ 
Ὀδοοπιθ ργοπηϊπθηΐ. 

γείμγηε} Τὸ Απίοςῇ, χὶ. 27--- 30, ΧΙ ΩΣ. 
ὙΠΕΙΓ γεησσν οὐ σπάγρο ννᾶ5 ἴῃδ το] οὗ 1} 6 
ἀϊξίγοϑβ οὗ Ὀϑιενοῦβ ἴῃ [ΘΓ βαϊθπὶ ΟΥ̓ πηδδη5 οὗ 
(Π6 Ὀουπίγ οὗ [6 ΟΒυΥγΟἢ δὲ ΑπτὶοςὮ, ΧΙ, 29, 
240.ο. Τἢε ΟΠΡΊΙΏΔΙ μα5 ἴδε ϑᾶπὶῈ ννογὰ ἀρδίῃ, 
Ἀοπὶ. χν. 21. Ὑὴ]5 τοϊυγη 15 ρἰδοθὰ ἴῃ {16 
ΒΔΠΠ6 ΥΟΔΓ ἃ5 (ἢ ἀρδίῃ οἵ Ἡεοσγοὰ Αρτίρρα: 
δῆογ [ἴ, ταῖπεῦ (ἤδη Ὀδέοτο ᾿ἴ, ὈΥ Οτόθνεῖ,, 
“1βϑοσγί.᾿ 11. 48. 

]ορη, «ὐῤονε τωγπαριθ «αὐαι Μαγ] ΟὉὈΟτοΐξυ5, 
νυϊουΐϊ κυ Βηςϊοης γράθοη, υπάἀογεϊοοά (πὲ [ἢ 5 
νγὰ5 ποῖ ἴῃς Ενδηχοι δι. Απά 50 Οὔόϑνεὶ,, 1. 
86. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΠΠ. Ηδρτο Ὀορίπϑ ἴΠ6 ϑεσοπὰ ραγῖ 
ΟΥ (ἢ15 διιβίογσυ, διανίπρ ἔοσγ 15 ϑιιῦ]οςς [86 
Ἰδῦουτβ οἵ δῖ αι]. [ἴ ᾶ5 Ὀδεὴ ποϊορα [(ἢδῖ, 
ἔγοτη [15 ροϊηΐ, (ἢ ἰδηξύυαρο πᾶ5 πιισῇ 1655 
οὗ Ηοῦτγενν σοϊουσίπρ, ννῆϊο ἢ πλλῖκο5 [ Ρτοὸ- 
4016 1ῃδὲ 51 ΓΘ, τοὶ γίηρ, πλοῦ οὐ ἢϊ5 οννῇ 
Ρειβοηδὶ κηον]θάρο, τλδάθ 1655 ι.56 οὗ νυτὶτδη 
ἀοευπηρηΐϑ. 

ΤὨϊ5 ΧΗ σΠδρίεσ ννὰ5 οπα οὗ Π6 Ῥογίϊ ουβ 
οὗ ϑοπρίυτο νος Βίϑῆορ ἈΠῸΪΟΥ 5ρθς δ! } 
ἀδοιγεά δηὰ ραϊὰ ἢϊ5 Ββουβομοϊὰ ἴο ἰϑᾶστι ὈΥ̓ 
ἢεαγῖ. 1,16, ὉΥ ΟἸοσεβίεν ἈΠάΪΟΥ, ἢ. 299. 

1. “1πη|ο6Ὁ] 866 χὶ. το. Ηδτα πὰ ἴῃ [ἢ 
οἸοννίης οπαρίογ, {Π]|5, ἴπ6 τηοῖμοσ ΟΠπυτγοὴ οὗ 
Οεηῖς Ομγϑιοπάοπι, ἴακο5 ἴῃς ρἷδεθ οὗ [Ἔγυ- 
βδίϑῃη. 

εεγ αἰ] ΤῊ Ϊ5 νγογὰ ἰ5 οὔ νεσυ ἀουδί ] δυΐμο- 
ΤΥ. [{|5 νναπίίηρ ἴῃ δὲ, Α, Β, Ὁ, ἴῃ βενθγαὶ 
Ουγϑῖνο Μ459., δῃηὰ ἴῃ πιοβὶ οὗ ἴπ6 δηςϊθηΐϊ νοῖ- 
ϑίοῃβ. [ἴἔ ἢ ἰΘ ἴο Ὀ6 τεραγαάρα 85 ἃ ρίοϑβϑ, 1ἴ 
δῇῆοννα [ἢδί ννῆδῖὶ ἔο]]ονν5, ἴῃ νύ. 2 δῃὰ 1, νγᾶ8 
ππάεοτγείιοοά οὗ (ἢ6 ἤἥνο ΨῆὴοῸ ἃγὸ ηδπιοά, δηὰ 
ποΐ οὗ (δ6 πος ΟΒυτοἢ. 

γοῤδε.}] "δυςῇ πιοὴ δΑνίπρ οἴδεγνν 88 
Ἰοασπεὰ ἴῃς Οοβρεὶ, μβδὰ ἔγοῦλ ἀρονθ Ὀεδϊοννά 

ἘΕΔ 
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ΠΗ|1εΔ ἐδεὶν 1 πιϊηἰβῖτγ, δηά ἰοοῖϊς ΡΟ 
]ομη, ψνῆοβα βυγηδηλα ννᾺ8 ΞἴδΡ τς 

2. 



Ρἢεῖβ ἀπα τεδοπεῖβ; 45 Βαγηδθδϑβ, δπά 
ΘΙπΊεοη ἴπαϊ ννα8 κα] εὰ Νίρετγ, δηά 
Τιυςίυς οὗ ὕγτεηε, Δηά Μδηδεη, ἐνὶ ἢ 
Πα θεεη Ὀγουρῃί ὑρ ἢ Ἡετγοά τἢε 
τετγαγοῖ, δηά δδυ!. 

ἀροῦ ἴδεπὶ ἃ βρεςῖδὶ βὶἢ οὗ εχρουῃάϊηρ 5.τρ- 
ἴυτε δπὰ οὗ ἔογεβδμονῖηρ ἰδιπρδ ἴο σοπιο," 
Ἡοοκετῖ, ν. ἰχχν!. 6, Ἐχροδι(οη νγᾶβ8 [Ὠεῖσ 
ΡΤΊΠΊΔΓΥ Πιησίίοη, ἴο ὑε ἀἸἰβομαγροά δοσογάϊην 
ἴο (6 Ῥγοροσίίοῃ οὗ ἔα. ῬὍὙΠε οχογοῖϑε οὗ 
ἐδεῖγ ΕἸ 15 ποϊϊορὰ δίοηρ νι ὑγάγοσ ἴῃ ἴῃ6 
ςσοηρτεραϊίζοη, σ Οὐοτγ. χὶ. 4. Ῥγορδεῖβ σοιὴθ 
πεχί ἴο ἴπΠ6 ΑΡοβί οβ, ΕΡὮ. 11}. ς, Ὀεΐοσο Τ οδοΠ 5, 
1 ΟὐΥ. χίϊ. 28, χῖὶν. 6ὅ.Ὀ ΤΠΕΥ ἅγὸ ρἰδοθὰ θὲ- 
ἔνεοη Αροϑίϊεβ δηὰ Ενδηρο  ἰϑῖβ, Ερἢ. ἵν. σἹ- 

ῬχΧΟΡΠΘΟΥ ἰ5 ογοπιοβὶ ἰη ἰδ Ἔεηυπγογαδίιοη οὗ 
εἰ[15, ἔοπι. χὶϊ. 6; ςοπιθβ ἱπηπιοά δι εὶγ δῇτοσ 
Τηϊγδοϊεϑ, σ᾿ Οὐογ. Χἰὶ. τὸ ; Ὀείοσε τοηραδ5, ΧΙ. 
8: ἃπά 15 σοιηπιοπάεξα 85 οἰ γίηρ Ὀεγοπά 4]] 
οἴδον σι ἔς, σ Οοσ. χὶν. 3---ς. 
ΤΠ ἔογειο]ηρ οὗ Ἔνθηΐβ νγᾶ58 ποῖ [ῃ6 Ὀγοπηϊ- 

Ὠδηΐ σπαγαςίεγϑῃς οὗ [Π6 Νὲνν Τοβίδιησπε Ρσο- 
Ρδεῖβ. ξοΠογΆΪΥ, βου Ρ ἢ ϑοπὶθ οὗ ἴδοπὶ ννθσα 
δηάυεαὰ ἢ ᾿ἴ, δ... Αράδυβ, χὶ. 28, ΧΧΙ. 10, 
1:. ΑἾδθὸ ΠΟΥ ΟσΟΔΒΙ ΟΠ γοοεϊνοα ᾿πϑίγυς- 
[ἰοη5 ἴῃ [Π6 τῆ σουγϑο οὗ δοίίοη ἴο δὸ ἰδκβῃ, 
ἃ5 1ὴ σ΄. 2. 

α: Βανπαδα.7" Ουγ ΑΓ. μα πο σναττδηΐ ΤῸΓ 
ἰηϑογίίης “.’, ὨΙΟἢ, ἴῃ ορροβιοη ἴο ἴπ6 ἀπ 
οὗ {πὸ Οτρίηδὶ, συρροβίβ (δὲ ἘΠΟΓΟ ἡ τ τοτα 
1Πλπη ἴπῸὸ ἤνο βοϑθ πδπλθὸ5 δἃ1Ὸ σίνεῃῆ. ὍΤπΠ6 
ἀκ υζίΟη οὗἨ [πε Ὁ] ον πᾶπιθ8 ννὰ5. Ὁ 
ΑἸογάὰ τπουρῆξ ἴο ᾿ηἀϊοδῖε {παῖ ἴΠ6 ἤγϑι {ἢ ΓδῸ 
ΓΘ ἴποϑο οὗ ὑγορδεῖβ, δπὰ {πὸ ἰδϑοὶ ἴνγο οὗ 
[Δ οΠοΓ5. 

δέριθο!) ΑΡΡΑΓΘΠΕΥ ἃ [ενν, νἢο, δανΐης 
ἐοττηθα 9οπὶ6 ὑτοἤίδΌ]ο σοπηδοϊίοη νυ ἢ Ἐ ΟΠΊΘ, 
δὰ ἔουπὰ [ἴ σοηνοηίεηΐ ἴο δάορί ἃ ΚοπΊδη 
Ὠλπιό, Νοίδεϊπρ 5 Κποννῃ οὗ ἢἰπι. Ηδθ δδ5 
Ὀεδη οΔ]]εἀ οἠς οὗ ἴμ6 ϑονυθηΐγ ἀϊϑοιρ θβ. 

Ζιμο9}] [1ἴ ἢδ45 Ὀδθὴ ᾿μβουρῆξ ποῖ υπγϑαϑοη- 
ΔΌΪΘ ἴο ἰἀοπΕ Ὺ πῖπὶ ἡ ἢ τΠ6 σουπίγγτηδῃ, ᾿ξ 
ποῖ Κιπδιηδη οἵ δ Ρδυ), βαϊυἱοὰ Εοπι. χυΐ. 21. 
Ηδ ΠΥ αν Ὀδοη δπηοηρ ἴῃς ΟΥ̓Δ 5 ργὸ- 
δεηΐ οὐ ἴπε ἀδγ οἵ Ῥεηϊεςοβῖ, 1]. το, ἀπά οὔθ 
οἵ ἔμοβα ννῇῆο, ἴῃ (ἢ ἀϊδρεγβίοῃ σοπβοηυδηΐ οἢ 
ἴδε τηδτίγτγάοτγῃ οὗἁ δίορῃρη, γανθι θα 85 ὩΥ 85 
Απίίοςἢ, χὶ. 2ο. ΤΟ “ Αροβίοϊιςδὶ (οηβίϊυ- 
ἘΙΟΠ5,᾽ ΝΙ]. 46, σίνος [ἢϊ]5 πᾶπὶὸ ἴο {π6 ἤγϑί 
ΒΙβΒῆορ οὗ (δηςῆγεα. (αὶπιεῖ δπὰ ΥΝ οἰβίεοιη 
τιοϑὲ 5Ξἰγαηροὶν [ὉἸ]ονγοα Οτξεη ἴῃ ἢϊ5 αἱτοτ]γ 
υηνναγγδηίδοϊο ἰάθη βοδίίοη οὗ [5 [,τς]ι}5 
ἢ δῖ Δ υκΚο, ννο σάππθ ἔτοπὶ Αἰ πίοςῆ, ποῖ 
ἔτοπὶ ΕἼΣ δηὰ ννῇοϑθο ὩΔΠ6 15 ἃ ςοηϊγδοϊοα 
ἴογπὶ οὗ 1 σδηι5. [ὐσίυ5 ννᾶ5 ἃ [ονν, 85 ἴ86 
οἴδον ἔοι παπηθὰ ὑνοῦα ; ςρ. Ἀοπι. χυΐ. 21; 
Ὠογοὰ5 [υΚὸ ννᾶς ἃ Οοπί]6 δὰ ἀϊδιϊηριυ  πηοά 
ἔτοπι ἴῆοϑο οἵ {π6 οἰγουμης πίοη, (οἱ. ἱν. χο---14. 

ὥεπε]ῇ Ὁ. 1. το, χὶ. 20. 
Μαπαεη) Γῆς Οτοοϊϑοα ἑογῃ οὗ ἃ [ον 58 

Ὡδηηθ, Μοηδδοῖη, εορρ ογίεγσ, ὙΜὨΡῚ ΟσΟυΒ 
διηοηΐ (Π6 Κίηρϑ οὗ ἰ5γδοεὶ, 2 Κ. χν. 14--22. 

ΤΗΕ ΑΟ(ΟΤΥ95. ΧΊἼ]ΤΠ]. [ν. 2, 3. 

2 ΑΚ τπεγ πικἰηϊβέογεά ἴο τῆς 1, οτά, 
Δηά [λϑῖθά, τπε Ηοἷὶγ ΟΠοβὶ 5:4, 8ε- 
Ραγδῖα πῆς Βαγπδθδβ δηά 84:1} ἔογ ἴῃς 
ννογκΚ ννπεγευηῖο 1 ἢᾶνε οδ᾽εά τἢεπ. 

4 ΔΑπά ννῆδῃ {ΠῈῪ Πδὰ [ϑίεὰ δηά 

Ἡεγοά "δε ἐείγαγο 7 80 βἰγἸεὰ, 88 ἴπ υὺκὸ 
χ. 7, ἴο ἀϊ5!!] ρ  5}} ἢπὶ ἔγοπι ΗἩετοὰ (Πο Κίης, 
ΧΙ. 1. Ὑ15 τηυδῖ ἢανς Ὀόοη Ηετγοὰ Απι ρας, 
ψΠ0 5ἰενν δῖ [οδη ἴῃς Βδρίϊςξ, δῃηὰ πιοςκεά 
ουν ᾿μογά. Ηες δδά δε ἀεροϑεὰ Ὀγ Οἰδυάϊυβ, 
πὰ ννᾶϑ δ {115 {1π|6 ἴῃ δχῖο δ ἔγ)οπϑ ΟἹ ἴῃ 
ϑραίη. Αηϊραϑ δἀπὰ ἢὶ5 Ὀγοίμοσ Ατομεΐδυϑ 
Ὑγ γα ὈΓΟΌΡὮ ὺρ αἱ οπιε, [Ὀδερῃυ5, ΧΥΊΙ. 1. 
4; δἂηὰ Μδῆδθη, δὴ ἔϑϑθοῃθ, ννᾶ5 ἰοϑῖετγ- 
Ὀγοῖδον ἴο ἴδε ἔοστπεσ. ΤὍΤῊϊ5 σε δι οηϑἣρ ἴο ἃ 
Ρῆποο νγὰβ8 πεϊὰ ἴῃ διρἢ ἐϑεπιδίίομ, δπὰ 15 
ἰουηὰ τοςογάθα ἴῃ 56Ύ γΔὶ σαρυ  ἢ ΓΑ] ἰπϑοτῖρ- 
τἰοη58. Το Εβϑοηρ οὗ [ἢϊ5 ἤδπιθ, νῆο, δοςογάὰ- 
ἵπρ ἴο Ϊοδβορῆιβ, χν. χ. ς, ἑογειοϊά ἢϊ5 εἰενα- 
ὕοηῃ ἴο Ηροτγοά ἴδ Οτεδῖ ἴῃ ΘΓ γουΐζῃ, δηά, 
αἴζεν (πὸ ΔΙἸδΙ]πιοηΐ οὗ ἢ]5 ρσγεάϊςξοη, οη ἴδὲ 
ξοοάν"}} οὗ παῖ ριησε ΟΥ̓ ργοπλιϑὶηρ Βὶπὶ 
ΤΠ γΥ γοᾶτβ οὗ ΓΟΥΔΙΤΥ, ΤΊΔῪ ρεγδρϑ ᾶνε Ὀδδθῃ 
ξαϊῃεσ οἵ ἴδ. Μίδηδθη τηοηϊοποὰ ἤοτο. 

ΕῸΓ ἃ ΥΟΓΥ ἱῃροηϊοι5 ἀπά ἰπϊογοϑίην ποίῖοδ 
οὗ Μδηδεῃ, 5εὲ ΡΒ] πιρίγε᾽ 5  ΒΙΌ]ςδὶ διυάϊες, 
2476--τ18. ᾿ 
δαμ] Μεμῆοποά ἰαϑὲ Ὀεοδυϑε οὗ δῖ5 ξυ- 

ογϊηδίιοη ἴο Βαγπδθδβ δἱ (Π15 {π|θ.0 Ὑ ΒΕΓ 
ἰβ πο φτοιυπά ἴοσ ϑο ]οιοστηδομοτ οὐὈ]εσίίοη 
{πὲ [26 διγδηρεηθηῖΐ οὗ ἴδο ῃδιηθβ 15 υἢ- 
Ὠἰϑίοτγοδὶ. 

ΒΑΚΝΑΒΑΒ ΑΝῸ ΘΑΌ!, ΒΕΥῚ ΑΡΑΚῚ ΤΟ 60 
ΤΟ ΤΗΣ ΟΕΝΤΙΠΕ8. 

Δ. »πιμίσογεά ἰο ἰδὲ Ζογ Ννετε σοπάυςί- 
ἴῃς αϊνίπο ϑεγνῖσθ. Ὑπὸ Ξαπὶὸ ψογὰ, ἰγοΐῃ 
ὙΠΙΟΝ ΟἿΓ Ζημγον 15 ἀοτινοά, ἴ5 ϑοὰ ἴη 0ΧΧ.ὄ 
σοποογηϊηρ {πο 1 ον ϊε5, Πουῖ. χ. 8. Ορ. Ηεδ. 
Χ, 11. [{ ϑϑεπβ Ὀεϑὶ ἴο υπάετϑίδπα ὑνογθιρ 
ΘΘΏΘΓΑΙΪΥ γαΐπου τἢδΔη ἴο τεϑίτςὶ ᾿ ἴο ὑσγάγοσ 
ΟΥΓ ἴο Ργοδοδίηξ, 85 (μγγϑοοβίοπιὶ υπάετγβϊοοά, 
οΥ ἴο πὸ Εποδιαγιϑῖ ΑἸ] ννεγὸ ἀου 1655 σοπι- 
διηεά; Ὀυϊ [6 ννοτὰ “σέ Ἰτηρ] 165 (ἢδὶ ᾿ταΑΥοσ 
ὑγᾶ5 ργοπιποηῖ. Τῆὲ ἀρρ]ισδίοῃ οὗ Ζέΐμγχ ἴο 
ἴὴ6 ΗΟΙ͂Υ Οοπιηπιυπίοη οχο] βίον ἀϊὰ ποῖ Ὀ6- 
σΟπΊΘ 5118] 11}} ἃ ἰδῖοσ ρεπιοά. 
,)α":4] ὙὍ8ε ποΐξίος οὗ [815 ἴῃ ἃ ϑοςσϊΐοῃ οὗ 

[6 Ομυτοῦ ἴδδί ννᾶ5 ὀχοιηρῖ ἔσοπι ἴῃς ἀϊπῖ!πο- 
τίοη οὗ πιϑαῖβ ἰ5 ὑἜγῪ οὈϑογναῦϊθ. ΤῊς ρῥτγαςῖῖος 
δοίης (ΟἸ]οννοὰ οἡ {π|ὶ5 οσοδϑβίοη, ἃ5 'ἴ δδάὰ 
ΔΙγοδὰυ Ὀδθη ἴῃ ἴδε οἂθς οἵ (ογηεαΪι5, χ. 10, 
ὈΠῸΣ ἃ 5ροϑςῖδὶ γενοϊδιοη, σαπηοΐῖ ὈῸ 
Δ5 1655 (ΠΔη ἃ ρῥσγοοῦ δαὶ ἰἃ διδὰ 6 Ὠινὶπο 
βδηςίοη ὑπάογ ἴπ6 πὸνν αἰϊδρεηϑαίΐοη. [1 ἰ5 
ποῖ γογῪ ΠἸΚΕΙγ ἰπαὶ αἱ Απίοςῆ ἴμοτο νγᾶβ ΔΩ͂ 
Γείεσεηοες ἴο ἴῃ6 ννεοκὶγ [δϑῖ9 οὗ ἴῃς [εχ οὔ 
ἀλγβ σογτεϑροηάϊηρ ἴο οὖῦ Μοῃάλυ δηά 
ΤΒυτϑάδυ. 

ἐδε Ηοὶγν Οδοι! “αἰ4] ἴπ 41] 1 κο] ποοά ἘὈγ 
ἴδ τηου ἢ οὗ ομο οὗ ἴδε ρυορβδεῖβ, υ. σὕβ. ὙΤ86 



ν. 4.--7.} 

Ῥγαγςὰ, δηὰά Ἰλιά ἐδεὶγ μδη 8 οῃ {ἢεπὶ, 
ἘΠΕΥ 5εηΐ ἐῤέρι ΑΥΝΆΥ. 

4 4 80 τῇεγ, δείπρ 5εηξ ἔογ ΌΥῪ 
τῆς Ηοὶγ Οβοβῖ, ἀερατγιεὰ υπῖο ϑείευ- 
οἷδ ; 4ηά ἔτοπι τδηςοα ΠῸῪ 5841] εὰ ἴο 
Ογργυβ. 

ς Απά ψἤδῃ τπεγ σγεγε δὲ δ] πη ίβ, 
{ΠΕΥ ρῥγοδομεά τῆς ψογὰ οὐ (ὐοά ἴῃ 

δρροϊηϊσηεπὶ οὗ πηϊπιϑίοῖα οὐ ἴῃς Οπυσοῖ ἰ8 
Γείοιτοα ἴο ἴ86Ὲ ΗοΙγ Οποβῖ, χχ. 28. Ηδθ 
Βροάϊκϑ 49 ἴπὸ [ογὰ : πὰ ἴδε πιϊϑϑὶοη οὗ Βδγ- 
παῦᾶ5 δηὰ ὅδδ8ι:1} ννᾶβ 45 τη υοἢ ἃ πηϊδοίοη οὗ 
ΟὨγίϑὲ 85 (δῖ οἵ ἴῃς Ἴ νεῖνο. 

δεραγαίς ».0)] Ορ. Οἱ]. 1. τς, τό. Α.ὔΥ. 
ὍΔ5 ὈΠΗΔΡΡΥ ἴῃ ζο]ϊοννίηρ ἰδ6 Ψυϊραῖο ἴῃ 
οπης αἴζογ »ε ἴπ6 ννογὰ ποφὺ, νι ϊς ἢ τδῖκο5 
[Ππὸ σοπηπιδηὰ πλογὸ δ ρῃδίϊς δὰ ὑγρεηῖ, 866 
μ6 Νοῖδ οἡ χνυ. 26. 

ΤΠ15 ΠΔ5 Ὀδοη τοζαγάδα Ὁγ Βίϑῆορ Μορδεσΐγ, 
δεηΐοη, δηὰ οἴδοσβ, 85 ἔῶσ τῆογο ἴλη σοπ- 
πηοηὐδίϊοη ἴο 6 δ᾽ οβϑιπρ οἵ Οοά, 85 εηυϊνᾶ- 
ἰεηὶ ἰο (δεῖς (ὐοηδθοσαίίοη. ὅ8401 ῃδὰ γεςοϊνοὰ 
Ἦ]5 “411 Δηὰ 5 δΔρροϊηϊπηοηὶ ἴο ἰαρουγ ἀπιοηρ, 
πὸ Οοηα 65 ἔτοπὶ ΟΠ γϑὶ Ηἰπηϑοϊῖ. Βυῖ ποι ποῦ 
815 τηιγασυ οι σοηνογβίοη ποῦ {Ππ6 συ ρεγηδίιγαὶ 
σοηπυπιοδέϊοπς σηδάθ ἴο ἢϊπὶ 'ῃ Ατδρία, Οδὶ. 
ῖ. 1ς--ι7, ἀϊδροηϑοὰ ἢ ΙΑ τη! ϑϑίοη. 
δε οὐῦγ Ὑνεηϊγεῖγὰ Ασίςῖθ. ΤΠῸ Ὑ Μεἶῖνο, 
δῇτογ γοσοίνιηρ ἰδοῖΓ σοτηπηϑϑιοη, Μαίϊ. χ., μδάὰ 
τυλίτοά {1} τλῆ ΑΥ οὗ Ῥεηΐοσοϑδί. Ῥτοηι [ἢ 5 
ἘΠπ|ὸ οηννᾶσάὰ Βαγηδῦαβ δηὰ Ῥδὺ] ἂζὲ οἰγ)οὰ 
Αροκίϊοϑβ, χὶν. 4, 14. 

8. μιά ἀπά ῥγαγε) ἘἈεἴεγεηοε 5 τηδάς 
ἴο [815 ργοοεθάδπι ἴη ἴμ6 ΑὐοῃΙσῃορ᾽᾿5 πιονΐην 
ἴδε σοηρτεραίίϊοη ἴο ὈΓΑΥ͂, ῥγουουϑ Υ ἴο {86 
δδυὶῃρ οὗ (Π6 [Π᾿Π{ῚὩΥ̓ αἱ ἴθ (σοπβοσγδίίοη οὗ ἃ 
Βίδῆορ. “1η τἢς Οτεεῖκ Οδυτοῖ ἴδὸ Ἐδϑῖ οὗἁ 
{πὸ ΗΟΙΥ Αροϑβίϊεβ Ὀορίηβ ἴπθὸ ννϑοκ δΠῸΓ 
Ὑνμηϑιπῆάς, θείης ἴΠ6 τἰπιὸ ἴῃ νν ΒΓ ἢ ΠΟῪ 
)υάρε παῖ ἴῃς Αροδίϊεβ ργαγθά δπὰ ἔβοεϊεά 
ψ ἤδη ΠΟΥ ργεραγοὰ {Ποπηβοῖνεβ ἴο ργθᾶςῇ (ἢ 6 
Οοϑρεῖ, νῆϊςἢ ἐπάβ οὐ ἴτε Ἐεβίϊναὶ οὗ 8 
Ῥεῖογ." Ἀϊοδυῖ, Ρ. 129. 

“͵π ἰδένι σαυα}}) Ἐμοῦ, 198 ΤΠ θτα ἄθ- 
Ῥαᾶατῖ. Τῆς σροςϊδὶ ϑοϊεσϊοη ΌὉΥ Οοά ἴδε ΗοΙΪΥ 
Οδοβὲ ἀϊὰ ποῖ ἀΐϑβρεπϑε ἢ δος ἐβἰαϑίίοαὶ 
βΒαῃοίίοη ἴο {ποῖγ πηιβϑίοη. Ὑθοϑα ννῦο ἰαϊὰ 
τῃοῖσ μβαηἀβ8 οἡ {πο πὶ ὑγεσα ἴῃς βᾶπιθ [Πδὶ πλὶη]9- 
ἰοτοά ἴο 186 Ἁ,οτά, ν. 2, ποῖ [86 ψΒοῖὶο ΟΠ γ5- 
λη σοπιπλιηΐγ. 

ΤΗΕΥ͂ ΝΙΒῚΤ ΟΥΡΕῦΒ. 

4. δεὶηρ “επἪ γογιδ ὃν δὲ Ἡοὶν Οδο: 1] ὙΤΠΘ 
ογρδηϊζδίίοη οὐ Οπγιϑιίδη Μιβϑίοηβ ᾿ΠΔΥ Ὅς 
ςοηϑίἀογρα 45 ἀδίϊηρ ἔγοπι [Π͵5, της ἤγβθι ἐχρο- 
αἰτίου υπάοτίακοη ἰπ οὐδάϊεηοες ἴο ΟἾ γιϑὶ 5 
ςοπηηδηά, Μεῖϊ. χχνῇ]. 109. 

δείεωεία] ΟΡ. χὶ. χ9. Τῆς ροτῖ οὗ Απεοςἢ, 
ἔτοτα ννῃϊςῇ [15 ἀϊδίδηςο, ονοτδηὰ ἀρουΐ ϑἰχίθθη 
τη ο5, νγᾶβϑ ὉΥ ψγδῖοσ τηδάδ ἔογίγ σοῦ τη1165, 
τὰγουκὰ ἴα τυἱμαϊηρε οὗ ἴα Οτοηΐθβ. ὍΤμο 

ΤΗΕ Α(ΟΤΟ. ΧΊ ΤΠ]. 

ἴῃς ϑ5Υπδρόρια8 οὗ ἴῃς [εννβ: δηά {Π6Υ 
᾿δά 4150 [οῆπ ἴο ἐῤε:7 πιϊη]βϑζεσ, 

6 Απά νψἤβη ἴπὸγ μδά ροηε τῃγουρῇ 
τῆ6 ἰ5ε υηῖο Ραρμοῦ, ἴΠεΥ ἰουπά ἃ 
ςεγίδλίη ϑβόγσεγε, ἃ ἴδίβε ριορβεῖ, ἃ 
7ενν, ἤοβε πᾶπιε τυ: Βλγ-Ἴεϑιι8: 

ἌΝ ΙΟΝ ννᾶβ ἢ τῆς ἀεριγ οὗ 
ἴπε σουπίγγ, ϑεγρίυβ Ῥδυ]ι8, 4 ργυ- 

ἴονγῃ, Ὀ01} δὲ ἴη6 του τῇ οὗ ἴΠ6 τῖνουῦ Ὁγ ἴῃ6 
βγϑὶ ϑδείθυςσι5, δὰ δὶ ἴἢ!5 τἰπὸ διίδι πὰ [86 
ῬΓΝ εξε5 οὗ ἃ ἤεε εἰϊγ. Ροϊγθίιβ, ν. ς9, 
ἀεβογ θα ἃ ὙοῪ ὀχίθηϑινε ὄχοδνδίιίοη, το ἢ 
ὑν 85 ἴδ ΟΠΪΥ σοπιηλπὶοδίίοῃ Ὀείννοεθη ἴῃς ΟΥ̓ 
δηὰ ἴ[Π6 564: δηὰ υδϑίϊζοβ οἵ ἱἰ15 ϑἰοροβ δηά 
[υηη6}5 ἀγὸ 51}}} σοῃϑρίσιιουβ. ὍὕΤνοΟ ΡΙοΓβ, ἴΠ6 
ΤΟΠΊΔΙ ἢ οὗ [15 Οὔσ6 τα ηϊ βοοηΐ μάγους, ταδὶ ῃ 
[86 πδπιθ5 οὗ δι] ἀπ Βαγῃδῦδϑ. 
ᾧγω)] Αδουΐϊ εἰ ΠΥ πι}16ὲ8 5.7. οὗ 

δοϊδιςδ. 866 ἴ[ῆ6 ποῖδ Οἡ 'Υ. 16. 

δ. α«ὐεγὸ 41] ἘΔΙΠοΥ, δᾶ δυχιίγοά δῖ. 
δαίαν»ι."}] ΤῸ Οτεεκ ςδρίίαὶ οὗ ἴδε ἰβἰλπά, 

ου ἰΐ5 Θοδϑίογῃ 5ά6, ἴπ6 ἠδαγεϑῖ ροτζί ἴο δοϊθιιοΐδ, 
δὲ [86 πηουτῃ οὔ ἴῃς Ῥεοάϊαςδϑ, [Πδ ἰαγρεϑὶ Υῖν Σ 
ἴῃ γργιυ5, ἃ ΠῚ {|6 ἴο ἴπδ ποῖ οὗ 186  εηθ- 
[ἴδῃ σαριῖδὶ], Βαπιδσυϑία. ὕ ηάοτ [15 ϑιιὈβοαιδηῖ 
Ὠδπιθ, (Οοηδίδηϊια, ρίνοη ἤθη ᾿ἴ μδάὰ Ὀδθη 
τεῦ] ὉΥ (οποίδηϊπαε ὩΒθοΥ δὴ βασι αυᾶκο, 
δ4]δπιλὶβ δὰ Εριρἤδηλι5 ἕο οἠς οὗἉ 15 ΒΙ5ῇο 
{ τῃ6 δυϊπογιν οὗ 1,δεϊδηΐ5, " Πῖν. [π5[1.᾿ 
1. 21, 15 Δεςορίοα, Βυπίδη 58. τΊῇῆσοϑ ογὸ οἴεσγεα 
{ποσὰ ρου ΟῚ 4}}}γ 111} τη ἔπι οὗ Ηδάπδη. 

Θ. 26ὁε ἐπ} Τῆς 019 ἰ5ἷε, ξυρροτίοά ἘΥ͂ 
Μ55. Μοτγϑίοηϑβ δά αιυοίϊδ[ϊοηβ ἰὴ ἴῃς Ἐδίμοιβ, 
258 Ὀδοη δοςορίεα 45 ἴπῸ ἴσια τοδάϊῃρ δπος 
ΟπεϑθδοΝ. 

Ραρδοι] Νον 8ΜΒαζο, δ ὟΝ. εχίγεπιγ οὗ 
[}6 ἰοἰδληὰ, δδοιιίξ σοὸ πη}}65 το 54.ΔΠ|15, οἡ 
ἃ ΤΟΟΚΥῪ επηποπος δδουΐ ἃ πιο δηά 4 δαὶ 
ἔοτι ἴῃ 968, ἢ ἃ 5Ππ|8}} Ὠάγθοιυτγ, νγῇ!οἢ δὲ 
ςογίδίηῃ ϑοάϑοηβ δῆογάβ πὸ 5Πο]εσ ἔτοπὶ ἴδα 
Ργεναϊθηὶ νυν ηάβ8. ὙΠῈ ΟἿ νγᾶ5 γεβίογοα ὈΥ͂ 
Αὐυφυπῖι5 Αθον βυὔογηρ πιοσῖ εν γ Ϊ Υ (ΓΟΠῚ 
8η οατῃαυάκο; Ὀυϊ ἰῃ [Θγοπηε5 ἘΠπ|Ὲ 118 5116 
νγᾶ8 σονογοά Ὑ ἢ ΓΙ] 5. 

“ογεγεΓ] Ἱπδεῖδα νου μᾶνο Ὀθθη ἃ Ὀδεεγ 
τοηάογίης. Οὐδηΐδ]ς5 μανίης βϑοηια Κπονϊοάρο. 
οἵ πδῖυγαὶ ΡῃΣἸΟσΟρΡὮΥ δὰ ἃ βἴγσαδηρο μοϊὰ οἡ 
τα Ἀοχίδη τϊηά, αἰΞίταςοϊοα 85 ἰΐ ννᾶ5, δὲ ("9 
πιο, Ὀδίννοθη βοθρι ςῖ5πὶ δηὰ στοά} γ. 

Βανο)εσ.} ὅϑοη οὗ [οϑῆυδ. ΟΡ. Βαγ- [0π88, 
Βαγι ῃοϊοπιονν, Βασι πησι5. ΤῊΪ5 πᾶπηθ ὑπάετ- 
νγοηΐ ναγίοι5 πποάϊοδίίοπϑ ἰη Μ55. δηὰ αυο- 
(λομβ, ἀϊοϊδιοὰ ἀοιδθῖϊεβα ΟΥ̓ Γενόσοπος ἴογ 
πε πᾶπὶς οὗ οὺζγ ϑανίοισ. 

ΘΕκΚοΙῦ8 Ῥαυμῦ8 ΤΗΕ ῬΚΟΟΟΝΒΌ,, ΑΝῸ 
ΕΝΥΜΑΒ. 

7. ι1δὲ  Ὑβε Ῥγοοοηβυὶ. Ὑῆε υϑὲ οὗ 
τ}}15 ἀεϑὶτιδίοη ἰ5 δὴ ἱποἰἀςηϊδὶ Ὀυϊ ΥΕΤῪ 5ιΓΚ- 
ἴῃς ὑῥγοοῦ οὗ ἴδς δοσυγαοὺ οἵ ἔπιε βδοσγεὰ 819» 
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ἄσηϊς τᾶδηῃ; τῆο οδ᾽ οἱ ἔογ Βαγῃδῦδϑ 
δηά ϑ8διι!, δηά ἀδϑιγεά ἴὸ ἤξᾶγ ἴῃς 
ψνοτά οὗ σοά. 

8 Βυῖ ΕἸγπιαβ [ἢ βογσθγογ ((Ὸγ 80 
ἷ8 ΠΪΒ ὨΔπιῈ ΟΥ̓ ἱπίογργείδι!οη) νντἢ- 
βίοοὐ ἴἤεπι, 5εεΚίηρ ἴο τύχη ἀννὰ ἴῃς 
ἀεριν ἔτοπι ἴδε 1}. 

9 μεη 54}. (ννῆο αἷϑο ὁ: εαἰϊσά 
Ῥαυ!,) 1164 ἢ τῆς ΗοὶΪγ ΟΒοβῖ, 
8εῖ ἢ]8 οΥ̓́68 οἡ Π]ΠΊ, 

ΙῸ Απά 584ἰ4, Ο (Π]] οὗ ἃ1}1 β δ. }}ν 
ἀπά 411 πϑοῆιεῖ, ἐλορ ςἢ]ὰ οὗ τῆς 
ἄἀεν!], ἐδομ ἐπε Π.Υ οὗ 81] γἰριτθουιϑη 688, 

ἰοτδπ. Ορ. χίΐ. σ᾿. [}«α ἴδε δ᾽ οίπιθηξς οἵ {86 
Ρτονίῃςεβ, ΟΥὐρ5 δὰ Ὀεθη, ἴῃ {πε ἢγϑὶ ᾿ἰη- 
δίδῃσθ, γοϑοινοὰ ἔογ Αὐυρυπῖι5, ἀπά νγᾶ8 ἃς- 
σογαάηΡ]γ σονεσγποὰ ὈΥ ἃ Ργο-ργαῖου. Βιιῖ 
νγὰ5 δἴεγνναγάϑ ἰγαηϑίογσζοα ἔγοπιὶ ἴῃς ΕἸΠΊΡΕΤΟΥ 
ἴο ἴῃς δοπαῖς, Πϊο (δϑϑῖιιδ, 111. 12. ΚΝ. 4) 
Δηὰ ςοΐηϑ οὗ ΟἸδυάϊυ5 ρονο {πδὶ ἴῃ ἢὶ5 σοί 
[6 15]δηὰ νν45 υηάογ ργοσοηϑιυ αν ρονογηπηοηΐ, 
ϑ8ε6. Μογο]}5 "Τβοβδυσγυ5 Νυτη5πιδίϊςσιι5,᾽ Ρ. 
Ιοό, δῃηὰ Ακουτηδη 8 " Νυπιοτηδῇς [{ΠΠ|5ῖΓ8- 
Εοη5 οὗ (ἢ Νὸνν εβίδιηθηϊ, Ρ. 4:. ΒΌ6ζΖᾷ, 
Οτοίϊι5, δηὰ Βεηροὶ, 'ἰθπ ννῆοθο {ἰπ|ὸ {Ππ6 
ΟἸδιιάϊδῃ σοϊῃ5 γεγο ηοΐ Κπονγη, ἢδά τοοουτθο 
ἴο ἐογοδά οχρίδηδίθηβ οὐ σοη]θοΐαγαὶ θπχοηάδ- 
Ὠομ5. ΤὨΪ5 15 ομα οὗ ἴδ σᾶϑθ5 ννῃϊςῆ βδουϊὰ 
Ὀε ἃ νναγηΐης ἀραιηϑξῖ παϑοῖς ἴο ὃὈ6 τὰ οὗ ἀϊ- 
οὐ 165 ἴῃ δου ρίιγο. 866 [86 ποίΐδ οἡ χνυῇ!. 19. 

δεγσς Ραμα) Βίβδοος Ὀδ]ενοὰ ταὶ ἢο 
ἨΙϑίοΟΥΥ πονν οχίδῃηϊξ ΠαΑπηθ5 ΔΩΥ βΟνΕΥΠΟΣ οὗ 
ΟΥ̓ΡΓΙΙΒ, ΟΥἹ Π]ΘΏΓΙΟΠ5 ΔΩΥ δνοπὶ ἴῃ {πε ἰδἰαπάὰ 
ἀυπης ἴδε Ἐπ σονογεά Ὀγ ἴπΠ6 Ατςἴϑβ. 

2γωάεη!) υαϊςοίουϑ, 1π16]]Πρεπΐ, ἀσδδίγουβ οὗ 
Δϑοουίδιηιηρ ΓΌΚΗ, ἀἰσϑβδἰϊϑῆθὰ νυ ἢ 5 πδίοηδὶ 
τοὶ ρίοη, δηὰ νυ τΠ6 πιϊχίυγε οὗ [τι 415ηὶ δηὰ 
Οτθηΐδὶ {ΠΟΘΟΘΟΡΗΥ ργεβοηϊοα ὈὉγ ΕἸγπιαβ.. 

«υδο εαἰϊρά ,ογ] ΤΆΏΘΥ δδὰ ποῖ νοϊιηϊοογεὰ 
ἴο ξο ἴο {Π15 Οεηίι]ο. 

«υογά οΓ Οο4] ἴη ν-. 8 ἴῃ “αἰΐδ, ἰῇ ν. τὸ 
ἴδε γχίψιδέ αὐαγ: οΥ 1ῤὲ 1ογά. 

8. Εὐἰννια"] Α Οτεοϊβεὰ ἔογπι οὗ [δε 
Ατδῦϊς ἴοσ αυὐνὲ »παπ ΜΝ ,ϊςἢ (π6 Μαρίδη πδὰ 
δϑϑυτηεά, 

«υἱἐῥαἹοοά ἐφ ε»1}] ῬΥΟΌΔΟΪΝ ὈΥ 5οπὶὸ εβοσγί 
οὗ ἢἰ5 ργεϊοπαάδά γί, οὐ, ἰἴΐ τιᾶὺ δᾶνο Ὀδεη, ὈῪ 
ὈΙΔΘρὨδτηοιβ ξ}ἰϑοῃοοάβ. [{ 1 δὰ Ὀεθη ὉΥ 
γσυπιεηΐβ, δὲ Ραὺ] νψου]ὰ ἢανε Ὀδοη ςδισβοά 
τ ἢ τοδιΐης ἰθοτ. 

9. ῥαμῇ Ὅδὲ οἵμεγ πᾶπιε, [ξ ἀρρεατϑ, γγὰ5 
ἀτορρεὰ δἴϊον [ἢ]15 }}] δβεϑογίίοη οὗ ἢ15 Α'ροβίο]ὶς 
ςοπηπηβϑοίοη, ἤθη δὲ ἔε]ῖ μας ἴπ6 Οοβρεὶ οὗ 
[6 Ὀποϊγουπηςϊϑίοη δὰ Ὀδοη σοπιηοὰ ἴο 
ἢΐπι. [ΘγοπΊο, ἐΟφίδιορυο, ὃ ς, ἀπά "Γ(οπηπηεηΐ. 
οη με Ερ 5:16 ἴο ῬὨΠ]δπιοη .᾿ δηὰ Αὐυρυπίίη, 
. (οηξεββ.᾽ ΜΠ. ἷν. 9, τοραγάραά [1 45 ἃ συὃ- 
δ: (τ Οἢ ἴῃ Π]ΘΠΊΟΓΥ οὗἉ [85 "]υϑίτου 5 σοηνοσί. 
11 8 ροβϑίδ]ς ἰδὲ {μετ ννᾶ8 πὸ τῆοσε ἴθδη ἃ 

ΤΗΕ ΑΟΤΞ5. ΧΙ. ίν. 8---τ3. 

νυ του ποῖ σδᾶ86 ἴ(ο ρεγνεγῖ τῆς 
τρὴς ννᾶγ8 οἵ τῆς [,ογά ὁ 

11 Απά πονν, θεΠο]ά, {πε παπά οὗ 
τῃε Ινοτγά ἐς τροπ τῇδε, δηά ἕἤου 50,2] 
δε ΒΙΙπά, ποῖ 8εείηρ ἴῃ βδιη ἔογ ἃ 568- 
80η. Απά 'πηπιεαϊδίεϊγν ποτε [6]} οα 
Πϊπὶ Δ τηϊδῖ Δπηὰ ἃ κι ἤθει Δηα ἢς 
ννεηῖ δδουῖ βεαϊσηρ βοηὶς ἴο ἰεδλά ἢ]πὶ 
Ὀγ τῆς Παηά, 

12 ἼΓπεη ἴΠς ἀερυῖγ, νἤεη ἢς 5407 
ννῆδῖ ννᾶ8 ἄοης, δεϊϊενεά, Ὀεϊηρ λϑῖο- 
πἰϑηεά δῖ τῆε ἀοςῖτγίπε οὗ τῆς [,οτά. 

12 Νονν ψῆεη δὰ! δηά ἢ15 ςοπι- 

ςοἰποϊάεηςθ. Α ϑεζοπα πᾶπὶὸ ϑϑὼὰ8 50 ΨΕΤΥ͂ 
ςΟΠΊΠΊΟΗ, Ἔ. σ. δ΄ πιθοη ΝΡ ον, Βαγεαθαβ [υ5ῖι15, 
]ομπ Μαγκ, (μδὲ 1 πῆς ἐλ τ] Ὀὲ ἀϑϑυπιοὰ 
[παῖ τῆ6 Αροϑίὶϊο μαά 411] αἱοῃρς ογῃῆς Ὀοτὰ 
ὨδΠπΊ65, 8411} ἃ5 4 Ηρθθγονν, δηά ῬδιυΪιι9 ἃ5 ἃ 
ἘἈοπιδη οἰζζεη. Ὑπὸ Οὐοπί]ο πᾶπλς Ὀεδίϊεά 
{πὸ Αροβίϊς οὗ {πὸ σσεπ]εβ, δπά, ἔστοπὶ τ}15 
Ροϊηξ ἴῃ 186 διβίοσυ, 15. ιιϑδὰὰ σοπϑίδ ΠΕ ὄχοερὶ 
ὙΠ δὴ Τοίδγθηςθ 15 πηδᾶν ἴο ἢ]5 δαυ ον 1186. 
νι Νοῖ δῃ δάϊεςξινε, Ῥυῖ ἃ ραγῃςιρὶο, 

ἱπα!οδίης Δη οσςδϑιοηδὶ, σρεςῖδὶ ἱπηριι θα. 866 
(86 ποῖος οῃ ἴν. 8. 

10. σ«ωἐῥ᾿(ιν) [πίοτηιδὶ, 85 ἃ [3156 ἴεδοδεσ ; 
»ἰσοδίοῦ, οχίογπδὶ, ἃΞ Μαρίδῃ. Τῆς ἰῃγίοα 
τεροδιίοα αὐ 15 ὙΟΣῪ εταρἢδί!ς. 

ἐὐρῥά ὦ 1δε ἀευ  [Ιῃ πιαγκοὰ Ἴςοπίγαςὶ ἴο 
{πὸ Ρυτροτί οὗ 5 Πεῦγονν πᾶηγθ, ν. 6. Ορ. 
]Θδη νι]. 44; χα [0δπ ἢ]. 8, το, 12. 

«υἱὲ ἐδομ ποΐ ἐθω"] 80 ἴῃ δ80γ. ἰηϊειτοξα- 
ἄνεϊγ. ΠΕ Γ δπὰ Τγπάδ]ε ξο]οννεὰ Ψυΐρ. 
ἴῃ [τοδί ἰξ ἃ5 ἃ ἀεδοϊαγαϊίου. ΕἸΠΟΓ ἡ ΑΥ, 
(86 ἔοππῃ οὗ ὀχργεβϑίοῃ πιά καβ ἴΠ6 τεῦ Κὸ ΔΡΡΙΥ͂ 
ἴο {π6 ΨΒο]Ὲ [ἴδ ποῖ ἴο 1Π6 ργίσυ ας δοῖ. 
Ὗνε δζὸ ἰο]ὰ πο πῆοσὸ ἴπδη ἴμαὶ ἢς νου]ά ἔδια 
ἢανθ κερί ϑεγρίυβ Ρδυ]υ ἴῃ ᾿Ἰξιόσγδηςς οὗ ἴδΠ6 
Οοθρεὶ. 

11. “δαΐ! δὲ ὀ[πά] Ὄδὸ ἤτϑε τεσογάοά 
τηϊγαςοῖς οὗ 81 Ῥαὺὶ! ννὰ5 6 ᾿πβιςσίίοη οὗ 86 
βᾶτηθ ὑσχίνδίίοη ννῃϊοἢ ἢ6 δὰ διπιβοὶ ἐχρὸς 
τΠοηοοά ἱπηπιθαϊδίοὶυ ἅἴεγ 5 Τοηνογβίοῃ. 
Ηορε οὗ τοβιίογδϊίίοῃ ννᾶ5 μοϊὰ ουῖ δῖ 1ῃ6 νἜ τ 
τηοχηεηϊ οὗ (μὲ5 ἱπἢ!ςκίοη; πὰ [Π]5 ΠΊΑΥ ἤᾶνο 
εἰνοη [ἃ ἴο Ὀε υπάεοτϑτοοά {Παΐ τῆς ὈΠπάπεβα 
νγ25 ἃ 5 ἔογ ἴῃ Ῥσγοσοηβῃ! 8ἃ5 τνῈ}} 85 ἴῃς 
Ρυπιϑηπιοηΐ οὗ ΕἸΥΠΊΔ5. 

α »μῇ ἴῃ (86 Οτρίπαὶ ἃ ἐθοῃηϊςοδὶ ἴοττῃ, 
ΒΌΓΝ 85 ἴἃ ννᾶ5 πδίυγαὶ ἔογ {πὸ Ὀοϊονεὰ Ρἢγ- 
διοἴδῃ ἴο ΘΠ ΡΙΟΥ, υϑοά ΟΥ̓ ΗΙρροογαίεβ ἔοσ ἃ 
ΒΙΠῚΥ σοηάπίοη οὗ ἴδ6 ἐγὸ ὈΠηρίηρ οὐ ἴεπι- 
ῬΟΓΆΓΥ Ὁ] άπ 655. 

1. ἀοείγίπε ΟΥ 1δὲ 1,ογ ἢ σοποοσπῖπα [6 
Τ1ιογά, 85 ἱπ Ηθῦ. νὶ. 2, “"" ἴῃε ἀοςσίτης οὗ θΔ0»" 
{15π|5.) 5, ᾿ξ ϑθθπηβ, ἱπιργοβϑϑοὰ ἴῃ Ῥτγο- 
ςοηδυϊς πιὰ ποτγὸ ἴδῃ {πὸ σηϊσασυΐοιϑ νἱ 5) 12- 
ὕοῃ. ϑογρίυβ Ῥαυϊυβ νγᾶ5 πιοτὸ ἀεςι δα γ [.0 
Βτγοιἔτ5 οὗ μοδί βοηΐδπι ἴδῃ Οοσμεϊ 8. 



Υ. 14---τ6. 

ΡΆΠΥ Ἰἰοοβεά ἴοπὶ Ῥᾶρῃοβ, [ΕΥ̓ οᾶπης 
ἴο ὕεγρὰ ἴῃ Ῥαδρῃυ]α: δηά Τοἢη ἀε- 
Ῥαττίηρ ἔτοπι τη} τεϊυγηθά ἴὸ [εγι- 
ΒΔ] ἘΠ]. 

14 4 Βυῖ νδεη {ΠΕΥ ἀερατγίεά ἔγοηχ 
Ῥεγρα, {ΠῸῪ σάπια ἴο Απιοςἢ ἴῃ Ρί,- 
αἀἴλ, ἀπά νγεηῖ ἱπῖο {πε βϑγπαροριιε οἡ 
ἴῃς βαδῦδίῃ ἀλγ, λπ4 84ῖ ἀοινῃ. 

Ι5 Απά δἴζογ τῇς τεδάϊηρ οἵ τς 

ϑ1 ΡΑΌΪ, ΑΝῸ ΗΙ8 ΟΟΜΡΑΝΥ 60 ΤΟ ᾿ 
ῬΑΜΡΗΥΙΙΑ. 

18. Ῥαμὶ απά δὲ εονβαη}} Ἡξεηςείοττμ δ6 
ἢ)25 ργοοβάδηςο, 45 ἴῃ υ..42. 1 [6 ὀχοορΏοΩ 
οὗ ἃ ἔδνν οσοδϑίοῃϑβ, χῖν. 14, ΧΥ. 2ς, οὔ ψΏὨΟἢ 
ἃ ςεγίδίη ργογαϊποηςς νγᾶ5 51}}} γοσορηϊϑοα ἃ5 
Ὀεϊοησίηρ ἴο Βαγηδῦθδβ. 

ἰοοσεά ,γονι βαῤῥοι] ὌὙΒΟΥ ἀϊά ποῖ ᾿πρὲγ 
ἴο ΘΠ]ΟΥ̓ ἴΠ6 ραϊτοπαρξο δηὰ μοβριῖδὶ ἐγ οὗ ΤΠΕῚΣ 
ἀπε ρα σηθα σοηνογῖ, Ὀμὲ ρῥτγοσδοάρα δὶ οποὲ 
ἴο ἔγεϑὴῃ ἰδθοιιγβ δηὰ ρεῇ 5. 

ἐπ Ῥανιρδγἠα) ϑυ)οϊπεά, Ὀδοδυϑο Ῥεγρᾶ 
νγᾶ5 πΠ|Ὲ Κῆονγη. [ἴ ννὰβ δῃ δηςίθηϊ εἰΐγ, οὐ 
[δε γίνου (δβίγιβ, δῦοιιςξ βουθη τη ΐθ5 ἔτοπὶ 115 
του. ὙΠα 5(δὺ ἴῃ ἰδ ννᾶθ νϑγῪ δῃπογῖ, δηὰ 
ἴΠΟΓΟ 906 Π15 ἴο ἤᾶνθ Ὀδθη ηο0 ργθδομίηρ {Π]| (ἢς 
τεῖυτπι Ἰουτπευ, χῖν. Ὡς. δοῖῃθ οὗ {6 ρογ}5 
ἔτοπι γοῦθΕΓ5 δηὰ γίνοβ, 2 (ὐοσ. χὶ. 26, ΠΊΔΥ 
ᾶνὸ Ὀδθη οποουηίογεά αἵ {Π|5 {{π|6. 

ἀεραγείης 7 οηε ἐδερι] Ν Αγίοιιϑ πηοίἱνοβ ἢᾶνα 
Ὀδθη 4ϑϑιρηθά ἕογ 15. ΡΥΟΌΔΟΙΥ, ἃ νγϑακ, 
᾿ἰηροης τοπλοιηῦγαποθ οὐ ἢΐϊ5 Ποπης δηά ἢϊ5 
τηοΐμοσ. δῖ Ῥαδυ]} 5 ἰδηρσιιᾶζθ, χν, 18, σουπάς 
κε ϑοπὶθ σοηβιτηδίίοη οὗὁἨὁἉἈ ἴῃ νίοννγ ἰῃδῖ 
Ματκ βδῆγυπκ ἔἴτοπ ρεΠ|]5 ἂπά παγάβῃ!ρϑβ 
ννδιςἢ, δὲ [6 {πὸ οὗ ἢϊ5 ἰθανίῃῃῷᾳΒ Ποπὶὸ ἔοσ 
Ογργιβ, ἴμοσο νγ»ὰθϑ ΠῸ γϑάβϑοῇ ἔοσ ὀχροςίϊῃηξ. 
ΤΗδ κυρροσίίοηβ [π4ι δὲ Ρδυ}᾽ 5 γοαϊπηθηΐ οὗ 
δογρίυ5 Ρδυϊὺ5 οἴεηάοα ἢίπι,---ἰῃαῖ ἢθ ννᾶβ 
ὉΠΔ4Ὁ]6 ἴο ἴαϊκο ραγί ἴῃ δάπιττηνς επί] ς σοη- 
νογίβ ἴο 41} ἴῆ6 ργίν Προς οὗ [Ώ6 Οσοπροὶ ν ἢ» 
ουὔΐϊ εαἰτουχης!5οη,---ἰἢδὶ 6 σουϊά ποῖ Ὀτγοοῖκ 
ΔΗΥ͂ ἀρροάγδῆςθ οὗ Βαγηδῦαβ Ὀοίπρ ϑιιρετβεάοά, 
Δ δΑγΑΪ Ὀὲ δοσορίοα, δυςἢ ρτγεβυπιρίίοη 
ἴῃ ἃ βιιδογάϊπαῖο πιυϑὶ βυγοὶν μᾶνο Ὀθθη ποιςοά 
ὙΠ ἢ σοηβαγο. 81 Ῥδὺὰϊ ννᾶϑ πιοτὸ ἤδη γϑοοη- 
οἰϊοὰ αἴζογνναγάβ,  Τίπι. ἱν. σὰ : (οἱ, ἱν. τοὶ 
Ῥῃ)οπιοη 24. 

14. Απιίοεῦ ἐπ Ῥμίά!α] 80 ἀϊδεϊπρυ 5ποὰ 
ἔτοπι ἴθ Ὀεζίοσγ Κπόνγη ΟἿ ἴῃ ϑγτγία, χὶ. 19. 
Βοῖὴ ννεγὲ ἐουηάδα ὈΥ δείευςι5 Νἰοδῖογ. ΤῊ]85 
νγ»ὰβ8 ἴο ἴπδ ποι οἵ Ρεγβα, ἰῃ {86 δι ]δπάς 
οἔτπο Ὑδυγυβ γᾶῆρθ, 80 ποᾶῦ {πὸ ἔγοηῇΠοῦ τδδὲ 
Ῥιο οπιΥ Αϑϑιζηδὰ ᾿ἴ ἴο ΡΑπΙρὮγΥ}4 δηὰ δίγαῦο 
ἴο Ρηγγεία. [15 οἰἴθ, υαίοδαϊσεδ, νυ πιδῃγ 
τιλεηϊβοοηΐ τυ ]η5, νν858 ποῖ αἀἰπιϊησι 5πθοὰ ἔγοπι 
[δῖ οἵ ΒΒ ]]οπιοϊϊαι 1}}} χ822. 866 Ασυπάο}} "5 
“Αϑ5.4 Μίποσγ,᾽ 1. 268. 
,ὅδὲ φγπαφορμθ}] ΟἾΪΥ οπε ἀρραγεηγ ἴῃ ἴδ 

αἵ Υ. 
“41 ἀοαυ"] Το ροβίυγε οὗ (ἐσ δΒογβ, ἰη[π|λῖ» 

ΤΗῈΕῈ Α(ΟΤ5. ΧΙΠΙ. 

Ιδλνν ἀπά τῆς ργορμεῖβ ἴδε γι θγβ οὗ (ἢς 
ϑΥπάρόρια βθηΐ πηἴὸ [ἢ6πὶ, βΑγίπρ, 
7ε τπαθῇ μα Ὀγεΐῆγεη, ἢ γε ἤᾶνα ΔΩΥ 
νγογά οὗ ἐχπογίδιίοη ἔοσγ τῆς ρεορίε, 
ΒΥ ΟΠ. 

16 ΤΤῆεη δι] βιοοά υρ, Δηὰ ᾿εςκ- 
ὉΠΙΠΕ ἢ ῥὶς ΒΑπά 5414, Μδη οὗ 
Ιβγδεὶ, δπὰ γε τῇαῖ ἔξαγ (οί, ρῖνε 
δυάϊςηςα. 

ἰὴ {παῖ ρειτη ϑϑίοη ἴο δά ἀγθβϑϑ ἴΠ6 σοηρτορᾶ- 
ὕοη ψουϊά Ὀὲ νεϊσοπιθ. Ὅς ξο]]οννίης νοῦβα 
νγὰ5 δα ἰἀγεβϑοὰ ἴο ἔποη οὐὔΐξ οὗὨ σοιυγίοσυ ἴο 
δίγδηξοιϑ ἰῃ ἴῃς γϑοϊ Ἰηϑίδησο, 

16. 4δὲ ἰααυ αμά δὲ ῥγοῤῥε.}] Βεηροῖ 
τπουρῆῖ [Πδῖ ἴῃς ἤγοῖ σπαρίοῦβ οὗ ει  ΓΟΠΟΙΊΥ͂ 
δηὰ οὗ 15Ξδίδῇ, 511} στεδὰ οἡ (ῃ6 βαπηὸ ϑαῦδδιἢ 
ἴῃ [ἴἢ6 ϑγμαροριθ βεγνῖςο, ἘΣ ἤάνθ Ὀδθη ἴΠ6 
Ιεββοὴβ οὐ {15 οοςδϑίοι. ΟΥὁὨ ἴῃ6 ἴῆγθο γε Ὺ 

υἱϊαν Οσεοὶς νογάβ, νυ. 17---19. ΓΟρτοϑοηϊοα 
ἴῃ. ΑΟΥ. ὈγΥ ἐχαδεά͵, τ εγεά ἐῤεὶγ »ιαππογ, δηὰ 
ἀμυϊάεά ἐῤεὶγ ἰαπά }᾿δγ ἰοΐ, ἴῃς ἤσβε 15 ἐουπά 
ἴῃ Ιϑαἰδῇ ἱ. 2, [6 βοοοηάὰ δηὰ {πϊγὰ ἴῃ οαυΐ. 
᾿. 21) 248, δοσογάϊηρ ἴο ;ΧΧἧὠὡ ΑΟπ5εγίοβ 
οὗἁὨ ᾿ἰοϑϑοὴβ ΠῸπ ἴ(ῃ6 Ῥχορμοίβ νν88 ᾿ἱπισοάιςθα 
Β.0. τό, ννῆδη ἴδο σεδάϊηρ οὗ ἴθ 1,Ὧνν νυᾶβ8 
ἑογυϊάεη ὈῪ Απίοςοδι Ερίρηδηθβ; ἂπάὰ τ} 5 
νγᾶ5 ηοΐ ἀϊδεοαγάοεα, Ὀμυΐϊ σοτηδιποαὰ νυν ἢ 1π6 οἱὰ 
ἰοβθοηβ, νν θη), ἰῃ ἴΠη6 {ἰπ|6ὸ οὔ 16 ΜαἼοδῦθρεβ, 
(δας ΕΥ̓ΓΆΠΩΥ ννᾶ8 ονογραϑῖ, δπὰ {μὲ ρυθὶὶς 
τεδάϊπρ οὗ {π6 {ἃν νγᾶ58 τοϑυπιθα, 

ἐδε γωΐογ: οΥ ἐδ σγπασοσ)] Αἴ Οδρογηδαπι, 
Πότε, ἴτοπὶ [οἤη Υἱ. ς9, 1ἴ ἀρρθᾶγβ (μαΐ ἴΠοσα 
νγ48 ΟὨΪΥ ΟΠΘ 5ΥΠΑρΡΌΚιΘ, ννὸ ἢᾶνο ὁπὲ οΥ {ῤὲε 
γμέεγ: ἴῃ Ματῖκ ν. 22. Ψν ΔΙ ΌΥ δά θὰ το {8 
(ηδὲ ἰῃς πιοητίοη οὗ Ογίϑβριι5 δηὰ δωβίῃοῃοϑ, 
ΧΙ. 8, 17) ᾿Π1Ρ|168 ἃ Ρ]ΓΑΙΥ οὗ ϑυςἢ οΠΊΓΕΙ5 
δῖ (ογίηϊῃ. 

ΟἿ ΡΑυΐ, 8 ὈΙΞΟΟΟΚΒΕ ΙΝ ΤῊΕ ΘΥΝΑΟΟΟΥΚ 
ΑΥ̓͂ ΑΝΤΙΟΟΘΗ ΙΝ ΡΙΒΙΡΙΑ. 

16. «1]οοδ 01] ἴῃ σοπέοττη Ὑ ἢ Οτοεῖς 
υϑαρο, [ἴῃ ]υάπὰ ἴπο ἴοδοθοῦ 5αΐῖ, ἔΚ6 ἵν. 20. 
Ῥδι] νγὰβ ἴῃς σπιοῖ ϑρθάκογ, 45 ἰῃ Ὁ. 4ς δὰ 
Χὶν. 12. 
9 1Πιγαο]] ὍΠΪ5 νγὰ5 οπηϊἰοὰ ΟΥ̓ ΤΊΒοἢοη- 

ἀοτγί νους ἄυς ςοηδιάογαϊοη οὗ ἴδ ργθροη- 
ἀογαϊϊηρς ονϊάθηςο ἴῃ βυρροτζί οὗ [ζ, 

γε δαὶ αν Οοα4] Οεπῖ 65 νγῆο μδά τὸ- 
πουηςοορά ἰάοϊδίτγ, δυΐϊ παὰ ποῖ γεῖ νον εά 
(Ποιηβοῖνεβ ργοβοϊγίοβ, δπὰ ϑδυδτηϊοἀ ἴο οἷγ- 
εουχπηςϊςίοη. ΤῊ οἰΔ55: Ποδίίοη, νυ] ἢ ΓΟΟῸΓ5 ἰῃ 
΄. 16, νν»5 τοραγάδα ΟΥ̓ [οϑορῇι5, ΧΙΝ. υἱῖ. 2, 
85 σοιῃργεποηάίης 411 δαπογθηῖβ οὗ [υ.ἀ415π| 
ΚἰὨγοιυρῃουΐ ἴΠ6 ννου]ά. 

ΎΤΠδ ργοπιίποηςς φίνοη ἰη 115 δά ἀγε55 ἴο [Π6 
Ὠϊϑίογοδὶ οἰεπιθηῖΐ πΊΔΥ ἤᾶνο Ὀδεη ϑιιρροσίοα 
Όγ τμαἱ οὗ δῖ δίερμοη, νη ἢ τπαυδὲ ἤᾶνε Ὀδθηῃ 
ἀδορὶν ἱπιργεβϑοὰ οὐ ἴῃῆε Αροϑι!θβ πηϊπά. δὲ 
Ῥαυ} 5 διιάϊοπος νγᾶ8 ἃ5 ἐδνουγαῦΥ ἀϊθροϑοὰ 28 
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“Εχοά.. χη Τῆε Οοά οἵ τΠἰ8 ρεορῖὶςε οὗ Ϊ5- 
ὁ Ἐχοά. «3. γᾷδὶ Ἵἤοβϑε ΟἿ Γ ἐν τᾶν ἀπά οχδίτοά 
ἐπ κδοςς τῇς Ρεορὶς “ννῆσεπ ΤΠ εΥ ἀντεὶς 48 βίγδη- 1 6ε. 
εἰνοβο- ρεῖβ ἴῃ τῆς ἰλπὰ οὗ Βργρῖ, ῥ4πὰ νγ»κἢ 
πη ὁ Ὧη Πρ ἅγαὶ Ὀγουρῃς π6 τῆεπὶ ουΐ 
2: οἔὗ ἴἴ. 
ΟΡ 18 Απά δδοιυῖ (ἢς τἰπιε οὗ ἔογγ 
4: 4 πυγεα ΥΕΔΓΒ Τφρι εγοὰ ἢ {ΠΕΙΓ ΠΔΠΏΘΙβ ἰῃ 
ος, μάνα τῆς νν]] ΔΕ Π ε88. 

ἀρέρωι Ι9 Απμὰ ψν ἤθη ἢξε πὰ ἀεβιγογοά ευϊ.τ.3:. 

εἰ 7. βανθῃ πδίϊοηβ ἴῃ ἴῃς ἰδλπὰ οὗ (ὐδηδδη, 
οοτάΐος ἰο {πε ΧΧ. δηὰ 50 (σγβοεῖ. 

[(δδὲ οὗ ἴλ6 ἤχει πιδγῖγτ πδὰ θθθη βοβιΐθ. Τῆς 
ορεηΐης 15 συ ἀϊου 5} σοης]ΠΔίοΓΥ. 

17. εροιε οἷν γα! δεγ}] 445 ἃ (Ὁ βίίδη, 58 
Ῥαὺὶ] ννᾶ5 ὈΥ πο πιδδηβ ἱπάϊβεγοης ἴο ἴῃς 
Ῥεσυλ Αγ ρν ορο5 οἵ [6 [ἐνν5, Κοσῃ. ᾿χ. 4, ς. 

ἐχαἠεά ἐδε ἀμ Βγ με Βοπουτβ σοηξειτοά 
Οὐ Ϊοϑερῆῇ, ΌὈΥ ἴδε τηϊγᾶς]θ5 ννγουρῆϊ οἡ {ΠΕΙΓ 
ΒΕΒΆΙΕ, δὰ Ὁγ ἴΠ6 ΟχιγδογαιπαγΥ τυ ΠΡ] οδίϊοη 
οὗ τπεῖγ πη οῖβ, Εχοά. 1. 7, 9, 12, 2οβ. Ἦδε 
σῥαϊ! δὲ σγεαὶ, Οϑθῃ. χὶν!. 19, 15 Γοργεβοηϊοά 
Ὁγ {86 54π|6 ννοτὰ ἴ υΧΧ. 

18. «βεγεά δὲ ἐδεῖγ' νιαππθγ] ὝῊΘ Ὀαϊάποε 
οἵ Μ5. δὐϊπουγ 15 5:15 ΒΕἸῪ ἐπ ἕανουγ οὗ 1815 
τοδλάϊηρ. Βιυῖ ἴδ6 ναγδίοη ἴῃ ἴΠ6 ΠηΑΓρΊη [25 
[86 Ξσιιρροτγί οὗ πιοϑὶ Μ55. οἵ {ΧΧ.- ἴῃ θευϊ. 
1. 211: ἰ5 ἔδνουγοὰ ὈΥ Νυπὶ. χὶ. 12 ; [54]. χὶνὶ. 
4.) [ΧΗ] 9, δηά 5115 ἴΠ6 ϑρίγιὶ οὗ ἴῃς σοηίοχί 
δετὸ Ὀεβῖ. 

10. “οὐόπ παϊίο] 850 ἷπ ευΐ. νἱῖ. τ; 
7058. 1]. το, χχῖν. τὶ. [Ἃπ Εχοά. {. 8, 5 
δραίη ἴῃ ΝΕεῇ. ἰχ. 8, ΟἹΪΥ 5ῖχ ἅτε Θπυπιογαϊοά ; 
δηά ἰπ Οδεη. χν. 19---21. ἴδῃ. 

ἀϊυιϊάεά ἐῤῥεὶν ἰαπ] ὍῊϊ5 τεδάϊηρς οἵ ἴδε 
Γεςείνοά ἰοχί 15 ποῖ δυϊῃογιζοὰ ὈΥ ἃ ϑἰπρὶα 
ὕποεϊαι Μ5. ΤΠε οἵδεσ γοδάϊηρ, σαυε ἐδορε 
ἐδε ἰαπά 70» ἐδεὶγ ἐιδεγίέαηεε, ἸΔΥΡΕΙγ ϑαρροτγίοά, 
μα5 Ὀδεθη δἀοῃίεά ἴῃ 41} γεσθπὶ «Πεῖοαὶ οὐ] οη5. 
ΤΠ6 ϑλπ|6ὸ ννογὰ οσοιτβ Ὠρθυζ. 1]. 28, Ορ. 
ΝΌπι. ΧΧΥῚ, ςς, 46. 

20. ρων ῥωπάγεα ἀπά Π.)7 γεαγ] ὝΠετε 
μᾶ5 Ὀδεὲῃθ ΠΟ ΥΕΤῪ ξοοὰ βυσοεββ ἰῇ νᾶσίουβ 
διϊοτηρῖα ἴο στϑοοηςῖθο [ἢ1ϊ5 ψΠ τ Κ. νὶ. σ, 
νν Βότα [Π6 Ηροῦγον ρίνος 48ο, ἀπά 0ΧΧ. 440 
γεδῖβ, 8ἃ5 ἴθ ἰηΐεγνδὶ Ὀδεΐννεεη ἴῃ6 Εχοάιυβ 
δηὰ τε ὈυϊΠάϊης οὗ πὸ ΤερΙ]θ, νυν] ἢ ̓οανοβ 
ΟἾΪΥ 200 γεαγβ ἔοσ ἴπῸ ρεγοὰ οὗ ἴῃς [υάρο8. 
[1 α5 Ὀδθη ὑτοροβϑά ἴο δ]ΐεσ ἴῃ ριιποϊυδίίοη 
80 8ἃ5 ἴο σοπηοοῖ ἴδ6 4:0 γοαγβ ποῖ ἘΠ 1Π6 
]υάρξοβ, θαϊ ἢ [86 Δ] οἴπιθηΐ οὗ {με ἰδηὰ 45 
ἔπε τεγπι παϊίοη οὗ ἃ ρεποά ςοπηππεποίηρ ν 
πὸ διγἢ οὗ ἰϑαδᾶς. Βιιΐῖ ἴδε Εχοάι5 ἰ5 ἴῃς 
Ἐλι οϑὶ ονθηΐ ἴο ννῆϊο ἢ ΔΠΥ τοΐδγοηςο ἰ5 πηδάθ 
ὉΥ δῖ δι]; «πὰ Ὧδ Δ Ὁε υηάετοίοοά ἴο 
πᾶνε ἔο!]ονγεά ἃ σὨγΟπο]ορίοαὶ δγτδηρεπηεπί 
ἔλγα τ ἢ (86 [ενν8, [οϑορῆι5, Υ111. 110, 
Ὑ8ΙΟἢ τδάς ἴδθ ᾿ηἴογναὶ θεΐνγθοη ἴδ Εχοάυ5 

ΤΗΕ Α(Τ9. ΧΊΠΙ. 

“ἢς αἰν!ἀεα {πεῖς ἰαηά ἴο τπεπὶ ὉΥ “7. 1. 
Ιοι. " 

20 Απά δῆεγ (πδὲ ἦδε ρᾶνε μπῖο « 7ὰφ. 5 
ἐφόηι ἡαάρεβ δδους τῆς βρᾶος οὗ ἔουγἦ 
δΒυπάτγεά ἀπά ΠΗ͂Υ γεᾶγβ, ὑπεὶ] ϑαπιαεὶ 
τῆς ργορδεῖ. 

21 “Απά αἰεγνναγά {πεν ἀεβίγεά ἃ" 595... 
Κίηρ : δπά (οὰ ρᾶνε ὑπἴο τῆεπι 84] ἦ 
τῆς βοη οὗ (15, ἃ πιδῃ οὗ τῆς τεῦς οὗ 
Βεη͵απηίη. ὈΥ͂ ἴῃς βρᾶςε οὗ ἔΟγΥ γεᾶγϑβ. 

22 Απὰ νψἤεη μὲ δαά τεπιονεὰ 

[ν. 1η--22. 

δηὰ ἴπ6 Ὀυϊάϊηρ οὗ ἴῃς ὙΤεπιρὶε ς92 γοᾶγβ, 
τ ἰσἢ πᾶνὸ Ὀδοη ἀϊπισ δυϊοά {Πι1|5: 40 γοᾶτβ ἴο 
με ννδηάοτίηρ ἴῃ ὑπ νυν] Δ Γηε55; «8 γΕΑΓΒ ἴο 
(Π6 ἰἰπὶὸ ὑπάὸσ [οϑῆμᾶ; 4:0 γοᾶῖβ ἴο ἴδε 
Ῥεγοά οὗ {πε [υάξεβ; 40 γεδγβ ὑπάεγ ϑαπλμεὶ 
δηὰ 54]; 40 γεᾶγβ ἴο ἴΠ6 γείζῃηι οἵ Ὀανιὰ, δπὰ 
186 ἄγβὲ ἔουγ γοαγβ οὗ ϑοϊοπιοῃ. 

ΑἹ] 1Π15 ἄρῃ] 165 ἴο ἴπο γοςεῖνοα ἴοχί ζο]ονεδὰ 
ἴηπ ΑΝ. Βιυῖ ἐϊ ἰ5 ἴο Ὀ6 Ὀογηθ 'π πιὰ τῆδῖ 
Δποΐδοῖ τεδάϊηρ, δυϊ μοῦ ζοὰ ὉΥ δὲ, Α, Β, (, Ὁ, 
δηὰ ϑιιρρογίοα Υ τῆς Νυϊκαῖο, ψίνες ἃ ἀϊδογεηῖ 
56η56. [πὲ ἀμ νγιδμιεά ἐδεὶγ ἰαμπά 70 ὧη ἐπδεγιῖ- 
πεῖ, αδομΐ 4ςο γεαγ; ““πά αἴεν ἐδῶ! Ηρ χανε 
ἐδοη μάσει μη δανιμοὶ δὲ Ῥγοῤόει. ὍῊϊ5 
8εῖ5 ἕοττἢ [ῃ6 4 ςο Υδδῦβ 85 ἴπὸ [ηἴογνδὶ θεΐνγθεη 
ἴΠ6 ὈϊΠῚ οὗ [92λς δηὰ ἴῃς ἑδκίης ἰοῃ οὗ 
1ῃ6 ργοιηϑοὰ ἰδαηπὰ. Βγ δάορίϊηρ τ ννὲ Ἔϑοῶρὸ 
ἴδε αἰ βΠςυΠγ οὗὨ τεςοης]ηρ {Π|5 ραββαχε ὑπῇ 
1 Κ'. νἱ. σ᾿ ἴῃ Ὡς ἴπὸ ρεγιοά Ὀεξίηβ νυ τπῸ 
Εχοάι5, ὙΥΠογθᾶς Βογο τὶ δηάϑ ἢ ἴΠ6 ἐπί γαποῦ 
ἱπίῖο ὐμδθᾶδῃ. ᾿Α8 Βοηρεοὶ ροιηϊοὰ ουΐ, ἴδε 
ΔΙἸοϊπχοηΐ οὐ ἴπ6 ἰδηὰ ννὰβ5 ποῖ ἴδ Ὀδορίπηϊην 
Ὀμὺΐ ἴΠδ οἷοβο οὗ (ἢ 4ςο γεᾶγβ.. 

δανιμε ἐδὲ ῥγοῤῥοὴ ΟἿ, 11. 24. 4} ἐδε 
Ῥγοῤῥε, ζονι ϑδαγιμεί. 80 Αὐξιυιίϊπ, “ἀξ 
σιν. Ὠεῖ,᾽ ΧΝΙ. τ, “Εχ ᾳυο 8. δαπιιεὶ Ῥγο- 
Ῥδοεῖδ σοορίϊ, εἰ ἀδίποορβ ἄοπες ρορυ]ι5 [5γαεὶ 
ἴῃ ΒΑΌΥ]οηΐΑπι οαρίϊνυ5 ἀυςετγεῖυτ..... τοῖυπη 
ἴοῖρυβ ἐδ Ῥγορδείδγιμι,." [ϑγοπλς, "δάν. 
ονἹηϊδηλ πη, “ ϑαπηεὶ Ργορμεία ἔπ, Ἰυάεχ 
τ, μονα ἔα, που Ροῃθΐοχ, ἢ ϑδοεσγάοβ 

υϊάεπ." 

21. ἐνγίδε ονΚ᾽' Βεηπγαπιὶ") 81 Ῥδὺ}}5 ονστὶ 
{πῦε, Άοτη, χὶ. α; ῬΒη, [Π. ς. δ οπ)Υ οἴδμεῖ 
ποῖϊοε οὗ για] σοηποχίοη ἰῃ Νενν Τ εϑίδπιοηῖ 
5 ἰῃ ἴῃ6 οᾶϑ6 οὔ Απηδ, [0κΚ6 11. 26, δηά οὗ 
Βαγηδῦδϑ, ἱν. 16. 
22) γεατ"] ΤΠΟ Ἰοηρῖῃ οὗ 8405 τεὶση ἰ5 

ποῖ 5ἰαιϊθά ἰὴ ἴῃς ΟἹὰ Τοβδιδηοηῖ. Ασςοογάϊησ 
ἴο οϑερῆιβ, ΝΊ. χίν. 9, ἢς τείξτιθα 18 γεᾶσβ 
ἀυτηρ ἴδ ᾿Πδεηθ οὗ ϑαπιιυεὶ, μὰ 22 γοᾶτϑς 
ΔἤοΣ Ὠὶβ ἀοαῖῃ. 8411} νγᾶ5 γουηρ ἤδη ΒῈ ννὰϑ 
δποϊηϊεοὰ ; ἀπά δ5 γουηρεβῖ ξοὴ νγᾶϑ 40 γελγβ 
οἰά δὲ ἐμὲ εἰπιὸ οὗ ΗΝ ἀρδίῃ, 2 8. 11]. το: 

42. αά γενιουεά δὲ») Νοῖ ὉΥ ἀεαίῃ, δας 
ΌΥ {πὸ τε)οςτίοη οὗ δἷπὶ δηὰ 15 ἀγηδϑῖ, σ 8. 
ΧΥ, 26. 



ν. 23--20. 

7 τϑλπι. τό. πὶ, “}ς γίβεά ᾧὧρ ἀπο τπεπὶ Ὠανὶά 
ἴο δε {πεὶγ Κίπρ; ἴο ψῇοπι αἷϑο ἢς 

“ Ῥιαὶ. ὃ9. σάνε ἰαϑ(ἸΠΊΟΠΥ, πὰ δ84ά, “1 πᾶνε 
ὦ ἰουηά αν! τῆς “οη οὗ [ε886, ἃ πηδῃ 

αἴϊεγ πηὶπα οὐνῆ δελγῖ, ννῆϊςἢ 5}4]]} 
16] 411 τὰν νν}}}. 

22 ΟΥ̓ τ818 πηδπ᾿8 βεεά ἤδῖῃ (οὐ 
Δεςογαΐηρ ἴο ῥὶς ρτγοπ,ϑε γδίβεαὰ υπῖο 
ἴϑγδεὶ ἃ ξ νίαν, Ϊεβιυβ: 

24 ΝΒ Θη [οδη δά βγβῖ ργεδοπεά 
Ὀείοτγε ἢ]8 σοπιίπρ ἴῃς Ὀαρί5πι οὗ γα - 
Ρεηΐδηςε ἴο 41] {πε ρεορὶε οὗ [53γδεῖ. 

2ς Απά 88 Ϊομη [86 ]1εἀ 8 σουΓδε, 
4 7οδα -. ἢς 544.  Ν Βοπι Ἐπὶ ηΚ γε τπδῖ 1 δηιὺ 
δὴ Ι“ληῃ ποῖ δὲ. Βιυῖ, δεμοὶά, τἢεγε 

- Ποπλοῖῃ ομς δῇζεσγ πιε, ννἤοβε 8ῆοες οὗ 
ἀὶς ἔβεϊ 1 δπὶ ποῖ νγογίῃγ ἴο ἰοοβα. 

Αι Ἰραΐ, στ. 
Σ, 

ἐΜδιι. 3. :. 
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26 Μεη σηπά Ὀτεΐδγεη, οἢΠ] ἄγη οὗ 
τῆς 5ἴοςκ οὗ ΑὈγδῆδπι, δηά ννποβοδνεγ 
δηοηρ γοὺ ἔξαγει ἢ (σοά, ἴο γου ἰ8 
τῆε ννογά οἵὗἉ τἢ18 βαϊνδίίοῃ 8εῃί. 

27 Εογ τῆεγ τᾶς ἄννεὶ! δὲ Τετυβα- 
ἰεπι, ἀπά τπεὶγ γυ]εγβ, Ὀδσδιιβα - ΤΠΟΥ͂ 
Κηεν πὶ ποῖ, ποῖ γεῖ τῆς νοῖςε8 οὗ 
πε ρῥγορῆεῖβ ψνῃῖς ἢ ΔῈ γοδά δνεγΥ 
ΒΑ Αι ἀδγ, {ΠπεΥ ἢᾶνε Ὁ] ]1οδὰ ἐῤέσι 
ἱη ςοηἀεπηηίηρ ῥίέπι. 

28 ᾿Απά τῆουρῃ ΠΕΥ ἰουπά πο Μαῖε 97. 
οάυ8ε οὗ ἀεδῖῃ :π δίπι, γεῖ ἀεβιγεά 
{Ππογ ΡΠ αῖε τῆδὲ ἣἢς 5ῃου]ά δε 5[δίη. 

290 Απᾶὰ ψῆἤδεη ἴμεν πδά ἢ] 6]1εἀ 
411 τῇδλι ννἂβ νυγίτίεη οὗ ἢϊπι, {Π 6 γ τοοῖς 
ῥὶπι ἀονχῃ ἔτοπι τῆς {γες, δηά ἰδιὰ ῥὲσι 
ἴῃ 4 ϑερυΐςῆγε. 

γα εὐ μΡ}1] Α Μοτζὰ οὗ ΠΙΚ ΠΟΥ πηεαπῖηρς [ἤδη 
ξατνε ἴῃ ἴῃς ργοσθάϊηρ νογβ6. 

1 ῥανε ϑιπά δαυνὶ4) Τἢϊ5 ἴοοκα {|κὸ ἃ 
ἔυσίοη οὗ Ρϑ. ἰχχχῖίχ. 2ο δηά ἱ 5. χἱϊἹ. 14. 
ϑδυςῇ Ὀ]οπάρα ᾳυοϊδίίοηθ ννογὸ ποῖ ὑπι50Δ] 
ΜῈ ἴΠῈ [|ενν8. Ορ. νἱῖ. 42; Μαίί. 11. 22. 
αν γηπε οαὐπ ῥόαγ] 1.6. ἴῃ ἮΪ5 ρυδ]ῖς, 

ΚΙΠΡΙΥ ΠΑΡρΔΟΥ, ὈΠΙΟΥΤΤΑΪ ἀπά ρῥτγοιρί 
οὐδάϊεηΐϊ ἴο ἴπ6 νν}}}} οὗ Οοά 85 δππιουπςεὰ ὉΥῪ 
Η]5 πιεβθοπροῖβ ποῖ ὙΠ} δηὰ ρόγνοῦβθθ, ἃς 
541}} Πδὰ βἤοννῃ ἢἰπηϑο] ἢ, χ 8. χ δ. 12. 14.) ΧΥ͂. 
48; σοϊᾳῃγραῖζο 1: Κ. χίὶ. 22, 28, δηὰ χὶν. 8. 
Τὸ οχργεϑδίοη ἀοθθ ποῖ ϑϑογί ὈΠΌῸΪΘΠπΊ 5ηθα 
Ρυῦγ οὗ πιοῦδὶ οπαγαοίοσ, δηὰ δῇἤογαάβ πο 
διοιπὰ ἔογ {πὸ οὐ]οοϊίοπβ πιδάς ἴο [ἴ οὔ 86- 
ςουπί οὗ αν! ἀ᾽5 μανίηρ ἔ]εη ἱπῖο βτίενουβ 
5.5. 

28. ΟΥὗ τδὶ: νιαη “εε4] ϑδοὴ οὗ αν ὰ 
ὙγΔ5 ἃ τοσεϊνοα ἀεβισηδίίοη οὗ ἴῃ Μοβϑϑιδῃ, 
Μαῖίί. ἰχ. 27, Χὶ!. 22. 

αερογαϊπρ 0 δὲς ῥγον461 ΕΚ. 158]. χὶ. τὶ τὸ ; 
]εγ. Χχ ς, 6; ἴ6 Μεββιδηῖς Ὀγοπηϑθ5 ζ6Π6- 
ΤΑΪΪγ, ἴη6 δι] ΔΙπιοηὶ οὗ ννἢο ἢ ννᾶ5 Ἔχρεςίοα δ 
[Πδὲ {Ππ|6. 

γα ε4] ὙΠΟΓΙΘ 15 ἃ σοῃϑι ἀγα ὉΪ6 ργοροηάοσ- 
δῆς οὗ Μ5. διυϊδουγῦ ἔοσ Ὁσουξλῖ, [6 
ννογὰ ἴῃ Ζεςῆ. "1. 8. ΧΧ. 
ε.)] ΤῊ Νάγτηθ ννᾶ5 οὗ ἱπιρογίδηςς ἴῃ 

{15 σοηϊοχῖ, δηὰ [πογοίογο ἴῃ6 πηϑρδηϊηρ οὗ 1ἰ ἰ5 
ξίνοῃ, ἰο ἤχ αἰϊεπιίοη οἡ 1. Βιυῖ 106 νγῇο]6 
οὗ {π6 δγχυπιγοηΐ νν 88 κἰδίεα ἤγϑί, Ὀθόδιιϑο ἴῃ 6 
Ναπιὸ τηΐρης δε ἐπουρῆϊ ΠἸΚΕὶγ ἴο δχοῖῖο ῥγὸ- 
)υάϊςσ. 

44. οῤη] ΤὍΤὨδ οχοϊζοτηθηΐ σδυϑοὰ ὈΥ [5 
ΤΑΪΠΙΞΊΓΥ ἴῃ [υάπᾶ τηιϑῖ ἢᾶνε Ὀδθθη Κποννῃ ἴο 
πο [οἷν οἵ ἴῃ6 ἀϊθρογξιίοη βΈποΓΑ γ. 

δὲς εορη"πφ)] Ηἰ5 οπίθπηρ οὐ Ηἰ5 ρυῦ]]ς 
ΤΑ Πἰσίσυ. Ὅλο βλπΊα ὑνογὰ 85 ἰη Μαδ]δοὶὶ ἰἰ. 2, 
ΧΧ. ϑονοσαὶ οἵ ἴδε Βδίπεις υἱπάοιϑίοοα 
ΗΪ5 ἱποδγηδίίοη, ἴῃ ἀκ ἤδηςσς οἱὐἁ ςπγοθοΪ ΨΥ. 

ὀαρέθνε 977 γεβεμίαπεο Οὔ. χίχ. 4. 

46. μι ιἰἰε4] 858 δΘοσι ν]οἱπε. Τονναγάϑ 
{δ εἰοϑὲ οἵ ἢἰ5 πη πἰϑῖσγ 6 ΕΟΓΟΓΌΙΠΠΟΥ ΠΊΟΓΟ 
Δηα τῆοτς ἰὐγηθὰ πηδη 5 δἰζεπίίοη ἄὐνᾶὺ ἔτοπι 
Βπλ56 1. Ορ. [οὁδη ἱ. 19, 20. 27. 

ἤφῥονε ἐδίπα γε] [[χἴΠεγ ἔο]οννοὰ {μς Ψ }- 
ξαῖε ἴῃ ὀχ δι ἶηρς (ἢ]5 ποῖ 45 ἃ συεϑίίοη : 1 δ»: 
μοΐ δὲ αυδονι γε ἐῥὶπά. 

ποὶ «υογίδ» ἐο ἰο05] 3δοιε ἀμερίε 1 ἀνὶ 
οὶ «ὐογι δ 19 δε. Ορ. Μαῖϊ. {ϊ. χὰ ; Μαγκ 
1: ὦ, ; 

26. ὀγείῥγεη)] 80 δῖ Ρδυ] Ἰονεὰ ἴο τεραγὰ 
ἢ]5 σουπίγγπηεη, Ἀοπ,. ΙΧ. 2. 

ΟΓ ἐῤε σἱοεῖ ὁ ὀγαῤαρι] ΟΥ̓́ 1ῃαἴ γᾶς νος ἢ 
τοδὶ ϊγ Ὀορδη ἴῃ ἴϑδδς, {πε ςδι] ὰ οὗὨ ργοπιῖϑο. 
Α τῆογὸ ῥγοςῖϑε ἀεδιζηδίίοη ἴμδη οδι]άσγοη οὗ 
ΑὈγδἤδπι. 

7. δὲν ἐῤαὶ ἀευεὶϊ αἱ ὕεγμσαίεα) εν5 
οὔ ἴῃς ῬΡιϑβιάϊδη Απίϊοςϊ ννεγα ποῖ ᾿ηνοϊνοα ἰη 
{Π15 σ ]. 

ὀεεσιμε ἐδεγ ἔπεευ ῥίηι πο} ὍΤο ἴπδ6 534Π|6 
εἴεςις δὲ Ῥείΐεγ, 111. 17. Βοίῃῃ:. Αροϑίϊεβ ἢδὰ 
(Ποῖγ 1 τὰ 5 Δ ΠΟΙ Υ [ΟΣ υἱϑίηρ Ξκυςῇ Ἰαπσυδρο, 
[μκὸ ΧΧΙΝ. 24. Ορ. σ Οοσ. ἢ. 8. Τ]5 ᾿ρποτγ- 
Δησὲ ἰοὰ οη ἴο ἴδπ6 1] Π]πηθηΐ οὗ ἴΠ6 ργορῆθςο!ο5 
σοηςογηίηρ ΗἰἸ5 κυβογηρβ. δι Ῥδὺ] ἴοοῖκ ἢ15 
ϑἤδγο ἴῃ [ἢ15σηογδησε Βοτηδ ἴο ὨϊπΊ56 ] ἢ, τ ΤΊηι. 
Ἰ. 12. 

ἐῤὲ “σοἷκε: οΥΓ 1ῤε ῥγορδε.}] ΤὍὌΠο στεαῖ ἴοϑι]- 
ΤΩΟΩΥ ἴο Ομ τβῖ, [ὺυΚε Χχὶν. 2ς---27. 

γεῶά ευετν “αὐδαί ἀᾳ}] 445 ἴον δὰ Ὀδθη 
βίποθ {Πῃ6ὸ ἀδγβ οὗ ἴῇε Μασςαῦθεβ. ὅε6 ἴδ 
ποῖος οἢ υ. :ς. Ρχονίάδηςθ ῃδὰ 50 ογάοσγοὰ ᾿ἴ 
(παϊ ἱῃογοαϑοὰ δἰΐοπίίοη ννὰ5 ἀγάνγῃ ἴο ἴπδΐὶ 
Ρογίίοῃ οὗ δογρίυγε 85 ἔπε {ἰπ|6 ἔογ ἰΐ5 ἔ1Π]- 
τηθηΐϊ ἀγονν ὨΘΔΆΓ. 

ἐπ εομαάεφρρρηρ ἀὐωὶ ΤΠΟ Ἀυϊοῖα ἴῃ ἴπῸ 
ϑαπδοάγιπι, ὑπὸ ρεορὶς ὈΥ {πεὶγ οἰδπιουγβ 
Ὀεέοτγε Ριϊαῖο᾿ 5 Ἰυαρπηεηϊ-86δῖ. 

49. ἐδὲν Ἰοοὰ ῥίνι ἀοαυ"}] ὍὙῆο 50] ἀ1οτ5 
σοηῃοοσγηθαὰ ἴῃ ἴδε οτγυςϊβχίοη, ΌὈΥ ψΒοπὶ ἴδα 



444 
ἜΜαιι, 28. 
6, 

20 πΒιι (σά τγαδίβεά ἢΐπιὶ ἔγοπι πε 
ἀελά: 

21 Απὰ ἢδ ννᾶβ βεθῆ ΠΊΔΠΥ ἀδγβ οὗ 
τῆ σπιὶι ἢ] ἢ σλπηε ὑρ ψχτἢ ἢϊπὶ ἔγοπι 
(σ4|Π|6ὸὲ το [Θτιβαίεπμ, γῆ. γε ἢ 5 
νυ τ ε5565 ππῖο [ἢ6 ρθορία. 

22 Απὰ ννε ἀξεοΐλγε υπῖο γου ρἷαά 
τιάϊηρβ, ἢονν τῆδϊς τῆς ργοηλῖβα νγῃϊςῇ 
ννὰ8 πιδάς ὑπῖο τῆς ἔδτῆετβ, 

22 Αοά παῖῃ (Π]||εἀ τῆς βᾶπιε 
ὑηΐο ι.ι5 τΠεὶγ σῃ]άτεη, τη τῆδῖ ἢς Βδῖὴ 

ὈΟΟῪ ννᾶ5 ἀεἰϊνεγεά ἴο [οϑερῇ οἵ Ατπιδίμαα. 
ΤΠΟΥ ΠΟ δά ἴακεη Η!5 ΠΠ6 σοπιπιαηάεά Η!5 
Ὀοάγ ἴο Ὀ6 ἀοϊινεγεά. [Ιἢ 1ὺκὸ ΧΧΙΝ. ς4. 106 
τακίης ἀοννῃ ἕγοιῃ ἴδ6 Ογοθθ ἄρρθᾶσβ ἴο ὃδ 
αἰτδυϊεὰ ἴο [οϑερἢ οὐὗἨ Αὐἰπιδίμαθα ρεγβοηδὶ]γ. 
Η!:ς Ἰονῖηρ δηά τονογοηΐ ἸηϊογνθπΈοη, ἰῃ “οῃ- 
Ἰαποίίοη νν ἢ ΝΙσοάεσπλβ, [0 ἢ Χίχ. 29, 15 
εἴς υπηοιορα Πεγο, θδοδυϑῈ 411 [αὶ ννᾶβ γὸ- 
υϊγοα ἔογ δῖ Ρδυὶ 5 Δτραγηθηῖ ννὰ5 ἴπε ἀξαῖῃ 
δηὰ τοβυ τος οη, 85 ἔαςῖ5. ὍΠ6 ὈυΓΔ) 15 Ἰῃςἷ- 
ἀδηῖδ! νυ ποιϊοοά ΟΥΪΥ 8ἃ5 ἃ ΠΟΟΌΘΘΑΓΥ σΟη56- 
ημδηςθο, Δηά 50 ἃ ροϑιτῖνο ργοοῦ, οὗ ἴθ ἀθδίῃ. 
ἴῃ Π15 Ερ 51165 δι Ῥιὶ ἔγεαυ θην γοίθιβ ἴο 1, 
Ἐοπη. νἱ. 4:1 ΟὐοΥ. χύ. 4; (οἱ. 1. 12. Τἢς 
ΟΠΙοῦ Ῥυοβθίβ δηὰ ΕἸ άετβ δὰ οδυσοὰ {πὸ ἀσδίῃ 
ΌΥ ἀε]ϊνετίηρ [655 ἴο Ῥι]δίε ; δηά {ποὺ ἰοοὶς 
ἔογο! Ὁ] 6 ροϑβϑεβϑίοη οὗ ἴπ6 ΞΘΡΌ] ΟΝ ΓΘ ἤδη ΓΠΕΥ͂ 
βοδίθὰ 11, δηὰ οδίδιποὰ ἃ οχηδη ριιδσγά ἔογ ἴ, 
Μαῖῖ. χχν. 66. 

ἐδε ἐγεε] ΟΡ. νυ. 30, Χ. 49. 

80. γαϊεά ῥέρε ἥγογχε ἐδε ἀεα4}] ὙὍὙἘε ἱ'πι- 
τηοάϊαϊς ςοπ]ιποίοη οὗ ἴΠ6 Ῥαββϑίοη δηά Ἀδϑυτγ- 
τοοίίοη οὗ οὐγ 1 ογὰ 5 σμαγδοίθυϑις οὗ δῖ 
Ῥδ], χνὶ. 2: ἘἈομπλ. ἱν. 24, 2ς. ϑδῖ Ρεζεγ, 
μανίηρ Ὀδεη δη εγε-  ] ηε55, σχεξειτεὰ ἴο ἴῃε 
16 δηὰ πλῖγᾶς 65, 11. 22, Χ. 48, 29. 

81. »"αην (47. 1.ε. ΤοΥΊΥ, 1. 3. 
ἐῥεγι «υδἰιερ εαγιε ΜΡ «αυὐἱἐ δί»] ΤῊΪ5 [45 

ΠΡΒρρῇ υπδοχοϊοοά οὗ ἰδὸ Εἰοενεη δπὰ {πε Ηυη- 
ἀτοεά δὰ ΤὙνεπίυ, ἴοο πΊᾶηΥ ἴο πᾶνθ Ὀδθη 
ὑπάρογ δπ ΠΠυβίοη ἕοσ ἐμαὶ Ρεσιοά. 

«υδο αγε δὲὲ «ὐἱίπει..4) ΤΏΉΕτΕ 15 διηρὶθ 
ΔΟΪΠΟΥΥ ΓῸΓ θαυ ηρ μόςὺ Ὀεΐοτε Ηἰ «υἱΐ- 
πέσε, δηὰ ἴπΠ6 νογὰ ἢδ5 γγθαΐ ννεῖσῃῖ; [6 
ξαοῖ οἵ 16 Ἀδδιττθοϊίΐοη αἰά ποῖ τεβὲ οῃ ἰγδάϊ- 
ἴοη ; νυν] τη Έ5865 ννεσὸ 51}}} αὐῖνα. 

μπῖο δε 2εορί)] ἴῃ 186 Οπρηδ] ἴπ6 ννοτὰ 
ΤΟΡΌΪΑΓΙΪΥ υϑεὰ ῸΓ ἴδε ]ον βῃ ρεορία. 

82. «ὑε ἀξείατε μπίο 704] Βοίῇἢ ργοῃποιῃϑ 
16 ἰὴ ἴη6 ΟΥρῖηα]. “4ζϊε, ἤόσὸ 'ἴὴ Απίοςῇ, 85 
Ηἰς5 νυἱἵποϑθοβ, απο γοώ, αν πη ἃ ΠΟΙ 55] Οἢ 
ἴο τᾶκα ἴῃ6 Οσοθροὶ κῆπον ἀπιοης ἴΠ6 Οθη- 
1165. 

ἀρ ϑῴς 7.ᾷἈΑΑ ἴγοηρεσ νογὰ ἴμδη ἴῃ 
υ. ᾿᾿ 6 ΙΒ ποηΐ νν85 σοπηρίεῖο  {Βετὸ 
νγ25 ΠοΟΙΒίηρ Πιγίμεῦ ἴο Ὀ6 ὀχροςϊεα, 

ΤΗΕ Α(ὉΤ5. ΧΙΠ. [ν. 30--- 39. 

ΓΑΙΒΕ4 ᾧρ [εϑὺ8 ἀραίη ; 45 ἰξ ἰβ αἶβο ἜΡαὶ αὶ χ 
ννυτιτῖεπ ἴῃ ἴῃς βεσοπά ᾿ρβαῖαι, “ἼΒου εἰπεῖ, 5 ον 
ΔΓ ΤΩΥ̓ ὅϑοη, τῆϊβ ἀΔγ πᾶνε 1 Ῥεροτίεῃ ἘΣ ΥΚΑΔΝ 
(ἢεε. ὅτ᾽ σε 

“ἀπε: 
24 Απά 48 ςοηποεγηίηρ (δῖ πε πΒὶςα 

γαϊδεἀ ἢΐπιὶ ἃρ ἔτοπι ἴῃς ἀελά, ποῖυ πο ΓΧΧ. μκκν 
ΠιΟΓΘ ἴο γεΐυγη ἴο σογγαρίίοη, ἢς 84]ἃ ἰ πτῷ 
οῃ [Π}Σ νν 156, Ὶ 1} ρίνε γοὺ τῇς καὶ 55.3 
ϑιιγε ' πλεγοῖο8 οὗ Πανὶ ά. 

ης ὙΝνΜΒετγείογε ἢθ β4:(ἢ α͵5οὸ [π μὰ τρ θϑ 1886 ἔος τᾶς 

Δηοῖμεγ ταί, 9 Γου. 8ῃῖ: ποῖ βιοῦν 5 
Ὀγεν,, "ποῖσε. 2 Ῥαλὶ. τό. τα 

.« ἐῤεὶν εὐεἰάγεη}] ἀπο ΟἿΣ ΟὨ]άγχοπ ἴῃ 
με Ψυἱραῖο, νν] νεῖγ βίγοηρ Μϑ8. δυϊ ποτ 
ἴῃ 115 ἕδνουγ. 
ῥα! γαμεά ὦ ὕες ἀφαὶπ)] ΒΡ Β0}} τε- 

ξατάθά 81 Ῥαυς 5 ννογάσ, ἕοπη ἢ }. 4, ἀεείαγεαῖ 
ο ὁε δὲ δὸὴη οΚΓ, Οοά αυἱὲ ῥοαυόγ, δὲ ἐδὲ 
γετωγ γεγο ἥγοηι δὲ ἀεαά, ἃ5 ἴῃς Ὀεσῖ ςοπ- 
ΤῊΘΠΪΔΤΥ ΟΠ [Π]15 ρᾷβϑᾶρο : “"" Νοη [18 δοςιρίεῃ- 
ἀχπι, υδ5ὶ ἀδΠλιπὶ ΡῈ ἃς Ροϑβῖ γοβι γε ΟΠΘΙᾺ 
ΟἸ γίβιβ οοερεγις 6556 Ὄχςθ! θη ]βϑιπιο τηοὰο 
6 ΕἸ 5, εἴ δὸ ἐὸ φίρηϊ, 5κδά χυΐα ἴυπὶ ροίΐδη- 
Εἰβϑίπηθ ΡΟΓ γοβιι γος οηῈ πὶ νογ5 δἴχυς υηΪ- 
ξεπιίυ5 δὲ ΕἸ]1}5 ἀδοϊαγαίιι5 δίηιθ οβίθηϑυβ 
διότ. Ηἰς οηΐπὶ οϑῖ δου ρίυγαθ πλοϑ, οἱ Γὸβ 
ἴυπὶ ἀϊεφηίυγ Πογι, οσὐπὶ τηδηϊξοσίαπίιγ οἵ ϑε56 
Ργοάιιηϊ.," “ [υἀϊοῖυπὶ Εσοϊοβῖδο Οδίδο]οδο," 
Νν. 7, ΥΟ]. ΝἹ. Ρ. 114, δά. Βυτγΐοῃ. 

ἐδὲ σεεοπά ρεαἰ»1}] Ὦϊ5 Ὠᾶς5 γγεαῖ Μ5. δυ- 
1ποπγ, δὲ, Α, Β, ὦ, Ε, Ο, Η; θυϊ ἐδε 3 σε: 
Ριαίν: ἴπ τμεὲ νδῆοδη Μ5., ἸΙΑγρεὶγ βυρρογῖοα 
ΌΥ ραϊτβες φιοίϊδιϊοηϑβ, νν85 δάορῖοα Ὁγ 1,2. ἢ- 
ΤΏΔΠη δη Τιξομβεπάογῇ. Ουχγ ἢἤγϑί ῥϑδὶπὶ νυὰβ 
Ὡοῖ υπηιιβι4}}}γ τοραγάθα 85 δὴ ἰηἰγοάυςςοη ἴο 
1ηΠ6 ψνῆοϊς Ῥϑαϊῖοσ. ὙΠὸ ἢτθὶ ἂπὰ ϑοςοπά 
ῬοδΪπ5. ΨΕΓΘ βδογλθπΊε5 τοραγαθα 45 ἴορεῖμεγ 
ἑοττηῖπξ οἠο Ῥβδίηι, ϑομοεϊζΐξεη. Οὐκ ϑεσοπά 
Ῥϑαϊπὶ ννᾶ5 υπάοισϊοοα ΌὈΥ ἴΠε6 δηςίθεηϊ [ἐνν8 
85 αἰ γος ΕΥ̓ ΔρρΡ]ςαῦ]ς ἴο ἴΠ6 Μεβϑίδῇ. 

ῥατυνε 1 δεφοίίεη {ῤε] “Τῆς ρξτᾶνο ἰβ 85 1Π6 
ψοτῦ οὗ ἴδε φατῖῆ  Οἢτβῖ, ΠΟ 15 σγαιϑρά 
ἔγοπη ἴοθηςθ, 15 85 ἰΐ ὌΝ δεροζίεῃ ἴο ΔποῖΠοΣ 
Ἰηἴδ; δηά σοά, ν ῆο τγαϊϑοά Η!πι, 15 Η15 δῖ μοτ." 
Ῥοϑδγβοῃ, οἡ ἴῃς Οτεοά, Ασίοὶὸ 2. 

84. ποαυ πὸ »ιογε)] Ἐδίδεγ, ποῖ Β6Σ 6- 
δἵἴϊοσ, ἔοπι. νἱ. 9. Οδγισὶ ἤσνοσ ἢδά τοϊυγηεὰ 
ἴο ςοτγπιρίϊοη. ἤς νν 85 ἴο Γβ6 ραὶπ : δηὰ 
σοτταρτίοη ἴοοκ πο εἴδφοϊ ὑροη Ηϊπι. ἰ. 3:. 

ἐδεὲ σμγό "πογεὶσ οὐ θαυ] Ῥετθᾶρβ, 8 6 
ΒΟΙΥ͂ ῬὉΙΟΙΔ1Β06Β ϑδὰθ δΒΌΧΣΧΘ ἴἢὸ δανίά. 
[534]. ἵν. 2, υοϊοά, ποῖ νν] ἢ νεγθαὶ Ὄχδοίῃςϑϑ, 
ἔγοῃ υ;ΧΧ. Τμαὶῖ Νογβίοη ξίνοβ τὰ ὅσια ἰῃ 
1Π15 ρᾶβϑαβὸ ἔογ (Π6 ξᾶπ|ὸ Ηεῦγονν ννογὰ ννῃϊο ἢ 
5 το! ἀγορά »ιεγεῖε ἴῃ 2 ΟἾἶτο. νἱ. 42ὥ.. ανὰ 
μιδὰ Ὀδθη ῥγοχηϊδοὰ ἃ ϑιιοεββοῦ ΠΟ. ἴἤσοης 
βῃοιϊά 6 οϑίδὈ ἰσμοαὰ ἔὺσ ὄνοσ, 2 ὅ. νἱῖ. 1.3-- 
τό. Οὗ. 5. Ιχχχιχ. 3, 4) 28, 29, 34, 36. 

86. ἐπ αἀποίδεγ }1:4]»] χνὶ. το. Ηδστο νὰ 
βανα δῖ ἔοσ δρρίγίης ἐμαὶ Ῥϑαὶπὶ ἴο 



ΟΤΗΕ ΑΟΤ5. ΧΙΠΙ͂Ι. 

βιεγ της Ηοἷγ Οπε ἴο 8εὲ Ἴσογγιρ- 
[ΓΙΟΠ. 

1 Οτ, 46 ον ανιά, 'δίϊεγ με ἢδά ξΞεγνεὰ 
ἀε λας ἐν Ἡς. οὐγῃ δεπεγδίίοη δΥ τῆς ν»}}} οὗ 
“τ Οοά, “ΕΕ|] οἡ 8]εερ, δηὰ νγᾶβ ἰαϊά ὑπο 
Οϑά. ἢ]5 ΔΊ οΓβ. Δπά 8ᾶνν σογγιυρτίοῃ : 

47 Βυϊῖ Πα, ννβοπι (οὐ γαϊβεὰ δρδίῃ, 
847 ΠΟ Τογγιρίίοηῃ. 

48 4 Βε ἴἴ Κπονσγῃ ὑπο γοι ἴπεγ- 42 Απά ψῆεη ἴδε [εν ὑγεγε ροπε 
ἴογε. πιδη σπά Ὀγεῖῆγεη, τῆδῖ ἐἸΠὨΜΕῚ ουξ οὐ τε ϑγηδροριθ, 6 (ὐεηι 68 
[18 πιδη ἰ8 ργεδομγεά ὑπο γοι τῇς βεϑουρῆς τπαῖ τπε86 νγογάβ πιῖρῆς θ6 
[ογρίνεπεββ οὗ 51η5: Ργεδοῆεά ἴο τἢδπὶ [τῆς πεχῖ βαδυδιῃ. ! Οε. ἐξ 

49 Απά ὃγ Βίηι 81} τπδὲ δεϊΐενε τὲ. 42 Νον ψῆεη τἢε σοπρτεραιίοη ὀρέεσρη 
Ἰυβεβεα ἔτοπι 411 τ ϊηρ8, ἔγτοπι ννῆϊο ἢ ννᾶβ Ὀγόκεη υὑρ, πιδηΥ οὗ τῆς ες δηὰ σὰ 
γε οσουἱά ποῖ θὲ 7ι|5{|1πε4 ὈΥ τῆε ἰᾶϑ7ζ ταϊ!ρίοιιβ ργοβεὶγ τεϑ ζ 

ν. 36---.43.} 445 

40 Βεννᾶγε (Πογοίοσγα, ἰςϑὲ (᾿δῖ σοπὶς 
Ροη γοιι, νν ἢ] ἢ 18 θΘροκεη οὗ ἴῃ "τῆς " δ. -, 
ΡΓορδοῖβ; ᾿ 

41 Βεποϊά, γε ἀεβρίβετϑ, δπά ψψοη- 
ἄετ, ἀπά ρεγίϑἢ: ἔογ 1 ψοῦΐς ἃ νγογί ἴῃ 
γόουγ ἀλγϑβ8, ἃ ννογκ νὴ ὶςἢ γε 5}]} ἴῃ 
ΠΟ ννγῖβε δα]ονα, του ρἢ ἃ πιδη ἀεοΐδγε 
ἴς υηΐο γου. 

4ι Κίηγχε 

Οἰονγεά δι] δηὰ ὁὀκέοεει. 
οὗ Μορβεαϑβ. Βαγηδῦαβ: Ψ}ηο, βρελκίῃηρ ἴο τῇἢεπὶ, 

ΟΠ τσ, Οοπιραᾶγε .ϑὲ Ῥείεσ᾽5 γριπηοηΐ, ἰἱϊ. 
4ς---31. ; 

86. «χὔεν δὲ δαά “εγυε] ὌΠ τπηλγρίηδὶ 
τοηάογηρ ΒΕΓ ἰ8 ΠΟ ἱπηρτονοπιθηΐ οἡ [δε ἴοχί, 
86 πηϊηϊϑίοτίηρ οὗ ΟΠ τϑὶ ννᾶβ ποῖ ᾿ἰπηϊεὰ ἴο 
ΔΩΥ ΟἿδ ζΕΠΟΓΔΊΊΟΗ. 
ἍΜ ὁπ [01] ΤῊΪ5 ἐχργεββίοῃ ἰ8 υϑοὰ οὗ 

Πανὶ ὰ, στ Κ. ᾿᾿. το. (Οὐοτηρᾶσο Υἱὶ. όο. [ἰ ἰ5 
Ὀδίίζογ ἴο υπάοτοιδηὰ {πὸ ννογάϑβ, ὁγ ἐῤε «υἱδ οΥ 
Οοά, 85 ἱπιπιοάϊαίοὶγ σοπηθοεϊοα ννἢ [ἢ]15 ρῆγαϑο, 
ἼΤΠο ἰογηιϊπαϊίοη οὗ 1)αν ἀβ δ οὐ θαυ νν85 
ἤχεοά ὈΥ Ὠἰνίπο νν]ϑάοτλ.. 

ἰαἰά ὠπίο δὶ ,α!δὲγἢ Οαϊδεγεά ὠπίο δὶ: 
Ῥεορίε, ὕδη. χχυ. 8, 17, χχχν. 29: μπίο {67 
“αιῤεγ:, , Κ'. Χχὶϊ. 20. 

388. »κεὴ ἀπά ὀγείδγεη) ΒΥΘΌΆΤΘΙ, 85 ΥἹ]. 
4, Δῃὰ οἸἰϑοννῆογο. 

ἐῤγομσὺ ἐδ: »ιαπῇὶ Τηδὶ ἔουρίνθηδϑϑ οὐ 5ἰῃ58 
[Κγουξὰ Ηἰπὶ 15 ργοδοῃοά υπῖο γοι. Ηδ ἀϊοὰ 
ἔου ΟἿΓ 8:π5 ἂπά γοϑδὸ δρϑΐϊη ἴδε οἱ" ᾿ υ5ι1Πςδίίοη. 

99. 4} ἐῤαΐ δ. ἈΔίΠοσ, ΘΥ̓ΘΣΥ ΟὯΘ 
Ὅπδῖ ὈΟ] ον. ἢ 4 δῇ ννοσκίηρ ὈΥ 
Ἰονθ, ὉΝ διογϊδηά, " οςίσγιμο οὗ {π6 Επομασῖϑι, 
ΙΧ. 2. 
7ε εομίά ποὲ ἐε ἐμ ηβε4})] “ὙἼἴΠ6 αἴζοπίϊνο 

τοδάου ψν}}} οὔϑεγνθ ΌΥ ἴπ656 νγογάϑ [ῃδὶ }.51}- 
Ποδίίοη νναβ οὶ ἴο δά ἴῃ ἴῃ [ϑνν, οἵ ἴῃ 
ἰἴ5 σγϑῖθπι, Ηδ ν7}}} οὔϑβογνο 4͵50 ἴπδὶ δῖ Ῥδυΐϊ 
ἄοοϑβ ποῖ 84Υ ἴο (ὃς [ϑγδοὶ ἴεβ, ' ΟΥἨ ἴπὸ 0.5} ἢ- 
οαἴίοη νοῦ γὰὲ Πδά υὑπάογ ἴπῸ 1ἂνν ΟΠ τσὶ 
ννᾶ5 ἴη6 δοῦγοο- Ὀυϊ [Πδΐ, γὸ δὰ ποῖ 50 της ἢ 
85 ἴδε ροννεσ οὗ πὸ 1υ5{|Πολιϊοη.᾽ ὙΠ6 84πι6 
ἀἰβρατγ Ὀοΐννεεη ἴπ6 Μοβαὶς δηά ἴῃς (ἢ γίϑ- 
(ἰδη (οονοηδηῖϑβ ἰῃ τῆς τίς] οὗ Αἰοπειηθηΐ 15 
διδιοὰ ἴῃ Ηθδ. 'χ. ἃ ς.᾽) Ὠανίϑοη, " Ἀοπηδίπβ,᾽ 7ς. 

40. ΜΒεαυαγε] Ὠ)1ὰ 81 Ραδυ!], δὲ {Π15 ροϊηϊ, 
οὔϑετῖνε ΔΩΥ βυπιρίοπιϑβ οὗ ἀἰβϑεηΐ οὐ ἀϊβδδρρτο- 
Ὀδίοη ἴῃ (ἰδ σουπίορηδηςε οὗ ΔΠῪ οὗ ἢϊ5 
Βολγογαὶ 

δὲ ῥγοῤδει 5") ϑόῖθε πᾶνε βουρῃςὶ {παῖ ἔποτὸ 
δ ὮόΙδΟ ἃ ςοπιῦιποά τοίξγεοποο ἴο 154]. Χχυΐ. 14, 
83 νγὰ}} ἃ5 ἴἰο Ηδδακίκιὶς ἱ. ς. Βαῖ ἴἴ 15 Ὀεῖῖοῦ 

ἴο υπηάογοίδηα ἴδε ἰαιἴοσ ραϑϑθᾶρο, ἴ6 Μίηοῦ 
Ρτορδοῖβ ἔοστηϊηρ ομϑ Ὀοοὶς δοσοσάϊηρ ἴο ἴδ6 
77ἐν 5} τοοκοηίηρ. (Ο, νἱῖ. 42, χν. τς. ΤῈ 
υοἰδίοη ἰ5 πιδάθ νυ ἢ 5! ρῃϊ νδγδίϊοηβ ἔγοπι 
ΟΊ, ΧΧ. Οοπὶ 106 υ86 οὗ ἴΠ6 ραβϑᾶρδ 

ἰῃ οι. 1. 17, 4παὰ ΟΔ]. 1. τσ. Τρ οτἱείηδὶ 
τοίοσοηςο ννᾶ5 ἴο ἃ Ὁδβαιήσχδη ᾿ηνδϑίοη, Ηδῦδκ. 
:., ό---το. Ὑμαὶ νναγηηρ νγὰ8 ρίνθη δδοιυῖ 
ἔννοηγ γοαῖβ δείογε πὸ ἀσϑίγιςίοη ΟὗὮἨ ομδ 
ΤοηρΙο; ἃ ννὰ5 πονν γοροδίοα δὲ πιυςσὴ τἢ6 
δᾶ Π16 ̓ πἴοσυδὶ γον] οἷ Υ ἴο 1Π6 ἀδείΓσοζίοη οὗ 
(Π6 οἴδοτ. ὍΠδ σδἰΑπλ 165 ὁπ υτοὰ ἴῃ {πὸ ἤτϑῖ 
ἰηϑίδποθ νγ ΓΟ νΟΓῪ τυ ςἢ ἰκὸ τῆο56 νΒ] ἢ ννοῦο 
ἱπηροηάϊηρ ἕγοπι ἴῃς Ἐπιδῃβ. 

41. ἀε:ρμεγ] 850 ΧΧ. δηὰ ὅγγ. ἴῃ 
Ηδεῦτον, γε αριοπρ ἰδὲ ῥεαίῥεπ. Αἄδτῃ ΟἸαγκο 
Ὀοϊιονοὰ παῖ {πὸ ΧΧ. δὰ ἐο]οννοὰ {πῸ 
τρης τοδάϊηρ, ἴῃς αἰθβογοηος Ὀδίννθεεη τῆς 
ἰεϊίοσβ [δ εῖῃ δηὰ δι πιδκίηρ [ἢ15 ναυϊδίίοη 
ἴῃ [ἢ6 5656. 

ΙῚ15 ἘΓΡΕΟΤ ΟΝ ΥΗΕῈ ΟΕΝΤΙ1Ὲ8. 

42. ΤΠΪβ γοῦϑο, 845 ἰἰ βἰδηάϑξ ἴῃ Α. Υ,., βίνοβ 
(Π6 ογάϊηαγΥ εἴξεοϊ οἵ δ. Ῥδι}}}5 τοδοῃίηρ οὐ 
]6νν5 δπὰ Οεπεεβ γοθροςσνεϊγ. Βαϊ οᾶη σεη- 
{1165 βᾶνὸ Ὀδθῃ ὑγοϑοηΐ ἴῃ ἴΠῸ σγπάρορις ἡ ΑΠΥ 
ΘΌΓΝ αυρϑίίοῃ 8 ϑιιρογβοάοαά ὃν (ῃ6 τυδάϊηρ 
Θχδι διὰ ἴῃ τοοθηΐ οτεῖςαὶ οὐ οη8 οἡ {πὸ 
ΔῈΒοΥΥ οἵ δὲ, Α, Β, Ὁ, Ὁ, Ε, ϑγγ. δηὰ νυ ϊξ., 
δηὰ οἵ υοίδιϊίοη5 ΟΥ̓ ΟΠ γγϑοβίοπι δηά οἵδπεγ 
ἘΔίπεγβ. “Ἵ1π4 «υδέη ἐῤεγ (Ῥαὺ] δηὰ Βαγῃδρβϑ)" 
«υεγε χοίης γι , ἐδὸγ (ἴῃ6 σοηγκτοραίίοη βεὲπο- 
ΓΑΙγ, [ονν8 δπὰ ρτγοϑεὶγῖς5) δεσομσδὲ ἐδεηπ... 

ἐδε πεχὶ “αὀα: ὁ] ὙῊ15 το πάθγιηρ ἀξτθος ἢ 
51.) δῃὰά 5 Ξξυρροτγίεα ὈΥ Καὶ τοῦδ, ννῆο οἰΐε5 ἵννο 
ἰπβίδησεβ οὗ ἴδε βᾶπιῈ 56 οἵ μεταξύ ΌΥ [ο5ὲ- 
Ρδι5, " [. ΝΜ), 11. χί, 4. ν΄ ἵν. 2. ἢαῖ τῇ 1ῃ6 
τηλιεη πϊρῆξ Ὀ6 υπάειβιοοά οὗὨ ἴΠπὸ τεδάϊηρ οὗ 
(πΠ6ὸ [ϑωἀὀὦνΤοῪ'ὸῦΤλῖ ἴῃ ἴπ6 ϑγηάροσυθ οὐ Μοπαδύ πὰ 
ὙὝΠΒΠυτϑάαγ, ἴπε ἵννο ἀδγ5 τῇ {πὸ σσθοκ οἡ ὙΠ ἢ 
(ηὴ6 Ῥῃδτγίϑοος ἔδϑοιϊοά, {μ|κὸ χν. 12. ΤῊΘ 
ἱπϊογνοπίης νγοοῖκ ξᾶνθ ΠΊΔΠΥ Τρρογίυη 165 ἔογ 
ἰποιτιςοη ἴῃ Ὀγναῖε. 
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ρΡειϑυδλάςεἀά (πεπὶ ἴο οοπίίϊπιςε ἱπ τ(ἢς 
σίδςε οὗ σσοά. 

44 ἴ Απὰά [δε πεχὲ βαρ θα ἀδΥ 
οᾶπια δἰπιοβῖ τῆς ψγῆοΐς ΟΥ̓ τορεῖποΓ 
ἴο ἤοᾶγ ἴῃς ψοτγὰ οὗ σοά. 

4ἀς Βυῖ ψπεη τὰς ενν8 βὰνν τῆς 
ταυϊτυάε8, {πεν ἡνγεγα ΠΠ1εἀ νυ ἢ δῆνγ, 
δηά 8ραΐζε δρδίηϑδί ἴῆοβϑε [Π]πρ8 γῇ ]ςἢ 
ψγοΓῈ βρόκοη Ὁγ Ρδμ], σοπιγδάϊςτηρ; 
δηά ὈΪΔΘρἢδπιίηρ,. 

46 Ἴδεη Ραυὶϊ ἀπά Βαγηδθδβ νναχεά 
ὈοΪά,, δηὰ 5αἰά. [τ ννᾶ8 ποοδβϑάγυ τῆδῖ 
τε νογά οὔ Οοά ββουϊἀ ἢιβὲ ἤᾶνε 
θεδη βροκεπ ἴο γοι: διιῖ ββεῖὶπρ γε 
Ρυξζ ἴξ ἔτοπι γου, ἀπά Ἱπάρε γοιγβεῖνεϑ 

48. εομπίίπιο ἐπ {δὲ σγαζς 97 Οο4] ἴῃ ἴῃ 
ὈοΙ εἶ τΠαὶ ἐογχίνεποϑα οὐ 5'πβ ννᾶ5 ἰδ παῦ]δ 
που πιεγῖ, οἰγουπηςοϊδίοη, ΟΥ ννοῦκβ8 οἵ [86 
[4«αἷν. ὍΟρ. χὶν. 22, 9 εοηλέπμς ἐπ ἐδε “αἰ, 
7οδη νι. 21, 1.7.,)7γε εοπείπμε ἐπ νιν «υογά. 

44. αἱν»ιοτέ ἰδὲ «υῤοίς εἰ}] ϑυςσῇ δὴ 8ἃ5- 
ΒΕΙΊὈΪΥ σαη ΠΑγάϊγ πάνθ ἰάθη ρἷδοθ νη 1Π6 
τυ 8}}5 οὗ ἃ βἰηξὶε συπαξοριιο ; ἀϊἔογεηϊ δι! θης 65 
ΤΑΔΥ να Ὀδοη δά ἀγεβθοὰ ἴῃ {πὸ σουτϑα οὗ ἴῃ6 
ἄλγ. ΤῊ 5 ἃ βξικίης ᾿Π]υπίγαϊίοη οὗ {Π6 ΠεΙρ 
ἴο ἴΠ6 ϑργοδά οὗ πθὸ (σοβροὶ ννῃϊοῇ ννᾶβ σοῃ- 
Ὀπυδιγ τοπάογοἀά ὈΥ ἴῃο αἀϊδροιθίΊοη οὗ [6 
16ἐν. 

46. δὲ «ε4053] ῬΠΏΟΙΡΑΙΪΥ {πεῖγ ἰεδο ποτα, 
ΖΘδΊου5 ἴοτ ὀχ οὶ ιϑινθῆθϑϑ, πὰ ᾿πϑιστῖὶπς οἡ σοπ- 
ἔογπλ ΥὙ ἴο [υἀδίθπι 85 ἂπ ἱπάϊβρθηβαθ]α ργὰ- 
Ἰἰπ ΠΑΓΥ. 

νει μὯ6] ΟΥ Οεπέ]68, σσῆοϑθο δάπηϊϑϑίοη 
ἱπῖο ἴῃς ΟΠυγΟ. ΟἹ 5ιιοἢ ΘΑ5Υ ἰειτῇ8 ργονοκοὰ 
(δὲ [εὐνϑἢ οηνυ Ἐ]} ἃ Ὀεσδηιο [Π6 ἔ ΓΕ ]6 ϑοιιγοα 
οὗ ὈΠΟΣ ρογβθου 0η8. 

“Ροζει ὁγ Ῥαμῆ Ορ. υ. τ6. ΤΠἷ5 ᾿πιρ] 165 
δὲ ἰθ ἜΧρΓΟΘΪν οἰδίοα χῖν. 12, ἴμδί ἢ νγᾶϑ 
ἴε ςΠιοῖ βρϑάκου. 

εογέγαάεἰΐη 5) ὙῊ5 ννοχὰ ἰ5 οὗ νεῖγ ἀουδῖ- 
ἕω Δι ΒΟΥ. 

ὀία:ῥδενιὶπ)] Μοηϊηρ οδυπιηΐες ἀραϊησῖ 
7εβθὺ5 ΟἸγβῖ, 

46. ουαχεά οί ἘἈδῖποτ, π8οᾶ εσοδέ 
ἡτοϑθάοχῃη οὔ ΒΡΘΘΟὮ, 56οῖηρ ᾿ΠΕΙΓ ὙΨΑΥ ΤΟΓΟ 
Οἰοαυγ ἴο δάαγεβϑίηρ Οδης]εβ, χὶν. 4. ον. 
Σ ἼΉΕ655. ἰϊ. 2. 

περ 4.,.})]) ἴῃ ἴδε οτγάογ οἵ ἴθ Ὀινὶπα 
σοιη5615. ΟΡ. ἱ. 8, ἢ. λό, Μαῖίϊ. χ. ό, χν. 
424: ἴὐκὸ χχῖν. 47: Κοπι. ἱ. 16. 

2:1 ἐ ον γομῇ “"ΤἬτΓγιδι ἀναγ, ἀἰκάαϊπίπε 
ἴο οπιῦγαςο ἴπ6 ονογίουγε οὐ Ὄνου δϑιίης [1 6. 
Βαῖτονν, ϑεπηοῆ 71. 

«υε ἐμὴ πὶ 10 {δὲ Οεπεϊε] ὅδε. μετα, ἰη Ῥ 5! ΐδῃ 
Απιίοοῆ. Τῆς Ὠινίηθ σοπιπηἰϑϑίοη ἔογ ὄνδῃ- 
ξεἰΖίην ἴῃς ἡ οὶς ννου]ὰ ννᾶβ ἰδκίηρς εἴξπεςϊ ; 
Ὀυΐϊ ἴΒετὸ νγᾶ5 ἢ0 βοπεγαὶ δηὰ ἤηδ] τορυάϊδϊίαῃ 
οἔτδε [ενν5. Ορ. χυἱ!. 2, ΧΥΡΙ, ς, ό, 19. 

μ»» ῈῳὉ} 

ΤΗΕ ΑΚ(ὉΤ5. ΧΤὙ]ΙΠΙ. 

ὈΠΡΟΓΙΉΥ οὐὨ ἐνογαβεπρ [ἔς ἶο, νὰ 
ἴαγη ἴο ἴῃε (ΦεπΈ|ε8. 

47 ἔογ 80 δίῃ τῆς ],ογὰ Ἴςοπ- 

ἵν. 44--ο. 

ταλπάδα 15, “αγίης, 1 ἴᾶνς εεῖ (ἢςες “" Γεαὶ, φρ. 6. 
ἴο ὃε 4 ἰίρῆς οὗ τῆε (ὐεπι]εβ, ἰδὲ 
ἴπου 5πουϊάεδς ὈςῈ ἴογ βαϊνδϊίοῃ υπῖο 
[ἢς ἐπάς οὔ τῆε εγῃ. 

48 Απά νῆεη τῆς (σεπι ες Πελγὰ 
(ἢ 15, (ΠΥ ννεῦε ρἰβδά, δπὰ ρἱογιβεά τῆς 
ννοτὰ οὗ τῆε [,ογά: δηὰ 28 ΠΊΔΠΥ 253 
ννεγε ογάλιπεὰ ἴο εἴεγηδὶ ᾿ξ 6] ενεά. 

49 Απά «δε ψοτγά οὔ (πε 1 ογὰ ννῶβ 
ΡΟ Π8ῃηεἀ τῆτουρῃους 811 τῆς τερίοη. 

σο Βυὲ τῆε [εννβ 5εἰγγεὰ ᾧρ τῆς 
ἄενουῖ ληὰ δΒοποιγαῦϊα νγοπιεη, δπά 

47. 1 ῥαυε «εἱ ἐδεε] ἰ54ϊ. χἸῖχ. 6, δεςογάϊης 
ἴο ἴπὸ ΧΧ., ψ ΒΟ τοίθγβ ὈΓΙΠΊΔΥΥ ἴο ἴδ 6 
Μεβϑίδῃ ἴῃ Ηἰ5 ργορδεῖις οἤῆςο, Ὀυῖ δάπιῖ5 οὗ 
ΔΡΡΙ)ἰςδιίοη ἴο ἴῃοβϑε ἀρροϊηϊθὰ ὃγ Ηἰπι ἴο δεῖ 
ΟΥ ϑρεαῖκ ἴῃ Ηἰβ5 Νάπ)α. [1 [5 φιοϊεά Πεγὲ ἴο 
δῆονν ἴῃδΐ ρῥγονιϑίοη δά Ὀδθεη πιδάς ἔοσ 186 
δαπιϊϑδοίοη οὗ [ῃ6 (σοπί!]ος, ταὶ [15 ννᾶς ἢοῸ 
ΔΥΌ ΓΑΓΥ, ἱποϊἀδηϊδὶ γοϑυϊῖ οὗ Αροβίο]ςδὶ ἰοδοἢ- 
ἴπῷ. ΟἿ 5]. χἱ. χ, 6, χιῖχ. 6, Ἰ᾿χ. 3, ς, 1ό, 
ἾἸχ!, 6, 9, ᾿χ!ϊ. 2, ᾿ἰχνὶ. σ2 ; Ἀοπι. χν. 9---12, 16, 

48. γίογὶβε4 ϑροῖε δοποιγαδίν οὐ, 5 ἢο55, 
ΠΩΣ , Ἔχργοβοθὰ ἐπδηϊκξι!] θ85 ἴογ τπῸ ΟΥΟΓ οὗ 
βαϊναίίοη. ὙΠΟΤΟ 5 ΩῸ Πἰηΐ οὗ ΔΥ πηϊγᾶςΐοα 
πανηρ Ὀδοη ννυγουρῃϊ. 

«αὐεγε ογάδαίμε4] Α.Ψ. [ιᾶὰ5 ἐοϊ)οννεὰ (ἢ 
ψυϊργαῖο, ΒΑΙΠΟΥ, ΟΙΘ δοῖ 1π ΟΣΔΟΣ ΖΟΣ, 
ἐ.ε. Διδροβϑάᾶ ζΖοσ εἴεγηδὶ ᾿1ἴθ, 85 ἴἢ 5.0Γ. ; ΟΥὮὉἁ, 
{π6 ραϑϑίνε οὗ {π|5 νογῦ θείης υϑοὰ ἃ5 οηαυϊνα- 
ἰοηῖ ἴο {πὸ πη ας, Φ.... ΧΧ. 13, δηὰ τορελίεα!ῦ 
ὈΥ ΄Ὀβερῆι5, 85 ΠΊΔΗΥ Ἂ. ῥαά »ιαγεῤαἠεά ἐδενε- 
σείυει, ῥἱακεά ἐῤοημείυες ἐπ δὲ γαπᾷ: ὁ ἐδορε 
ᾳυϑο «υεἰκον»ιεά ἐῤὲ οἵεγ 97 εἰεγπαὶ ζξε. (ρ. 
Σ Οοτ. χυὶ. τς. ὍὙΠὸ γχοίογοηςθ 15 ἴο ἴθ 
ΤᾶςΥ οὗ Οοά᾽Ξ δτάᾶςε, ποῖ ἰο Ηΐβ5 δἴογηδὶ ρυτγ- 

δ: Πὺκὸ νγᾶϑ βἰδίίηρ ἃ ἕδοῖ, ποΐ Ξε ΠππῈ 
ἰοπτῃ ἃ ἀοςίΓπο. 

ὀεϊϊευκ4] Μαὰς ρυδ)ὶς Ῥγοίεββίου οἵ ἴδε 
Ταὶϊἢ, 85 Υἱιϊ. 1.3.) ΧΙ. 21: Βοπι. ΧΙ. ΩΣ. 

490. ἐὀγουσῥομὲ αἱἱ ἐδε γεορίο)] 'ΓῊΪ5 ἱπι» 
[165 [μδὲ σοηδίἀεγαῦϊς {ἰπὲὸ νγᾶ5 βρεηΐῖ ἴω 

]εαιοῦυβΥῪ ΟΕ ΤῊΣ [ΕἼ.8. 

δοΟ. ἀευοι] Ῥτγοϑοϊ γίεβ, νῆοϑο 262] νγὰς 
Θδϑἷν ἰπβαπιοὰ ἀραϊπϑῖ ἴἤοϑο νυ ποῖῃ ΠΟΥ Βοαγὰ 
ϑροΐκδῃ οἵ 845 ἀροβίδίεβ πῸπι ἴῃς (1 ΒΟ ἢ 
ἴπογ μδὰ [Ποιηβοῖνεβ γοσοητὶγ δαορίε. (ρ. 
]υδῦη Μ., " Ὠιαϊοριιο,᾽ καὶ 122. 

δοπουγαὐί)] Ἰδὲ ἱπϑοτίοη οὗ αμά Ὀεΐοτο 
115 νογὰ ννβ ὙΈΓῪ |11-δάνίϑοθ. ΟἾΪΥ ομδ 
οἶλϑ5 15 ἱπάϊςαϊεᾷ ; ὑγοϑοϊ γίεϑ νυυῆοϑο ἢυςξ 
ἼΤΟΓΟ ἰῃ ἃ ροδιτίοη ἴο ἰηἤπιιηςε {δε ἰοςλὶ δυΐδο» 
τὶ ε5 ἀχαίπος αι] πὰ Βαιτιαῦδβ. Αςοοσύϊᾷ 



4 Μαιῖ, το, 

γ. κ1--6.] 

τῆς «εξ πιδη οὗ (δε ςἰΥ, δπὰ τλίβεά 
Ρεγβθουτίοη δραίηβὲ Ρδὶ] δηὰ Βαγπα- 
0α8, δηὰά ὄχρεὶϊεά τῆσςπὶ οὐξ οἵὗἉ {δεῖγ 
ςοδϑῖ8. 

51 Βυῖ δεν βποοκ ΟΥ̓ τῆς ἀυβῖ οὗ 
{πεῖ γΓ ἔδες ἀρϑιηβὲ τΠ6πὶ, Δπα οληλε 
πηῖο Ἰςοηίαηι. 

52 Απά τῆς ἀϊδοῖρίεβ ψψεγε ἢ]]εά 
ἢ Ἰογ, ἀπά ψνἢ τε Ηοὶγ Οοβι. 

ΓΟΗΑΡΤῈΒΚΒ ΧΙΝ. 
τ αι α»αἱ δαγπαδας αγε ῥενγτερμζεα ἡ οῦε 7ο- 

μκπέμρε. 8 Αἰ λ,είγα αι ἀεαίρα α εγἐῤῥέεα, 
«υλεγεμῥονηε ἐλέν αγέ γεβιμίεα ἂς φυοάξ. τῷ 
αι ἐς εἰομεά. χἵ 7 λέν βα:: ἐλγομρά αἶδενς: 
ελωγελές, εομ βγη ἐΔε ἀξοίβίες ἐπ αὐτὰ 
αγμια ῥαϊίερηεε. “6 Αείμγηεέηρ 9 Απέοελ, 
ἐλεν γεῤογέ τουλαέ Οοά λαά' ἀρ» εὐἀ ἐλένε. 

Γιὰ Ὦ ἴξ σᾷπιε ἴο ρ458 ἰῃ Ἰσοηϊμπι, 
τπᾶῖ (ῇΕΥ ννεηΐς Ὀοτἢ τορεῖθεγ 

ἱπῖο ἔπε ϑγῃδρόριιε οὗ τῆς [εννβ, ἀπά 

ἴο [οϑερβιιβ, " 1. ΝΥ. 11. χχ. 2, δῖ ᾿δᾶπιᾶβουβ 
πὸ σγεδλῖ πιδ) ογΥ οὗὨ ἴπε πιδιτίοὰ ννοπιθη ἡγ6 ΓΕ 
ΡΓΟβοὶ γίο5. 

ἐχρεϊϊεά Ἴδε»: Νοῖ δ ΔΏΥ ἰεχαὶ ργοςθεαϊηρ, 
Ὀυϊ τυπιυϊυουδὶγ. ὙΏΘΥ τον βιὰ {πὸ ςἸΥ, 
Χίν, 21. 

εοας1.] Βοτγάογβ, Ὀουπάλγιεβ, 45 χχνΐ. 20, 
δὰ Μαῖίί. ᾿,. τ6. ὙΓΠοΙδ 15 τεΐεγθηςς ἴο [ἢ |5 
ουϊόγοακ οὗ ρεογϑεουϊίοη, 2 Τίπι. ἢ. 11, 85 
ὄυθη ἔθη ἔγεοϑῃ ἴῃ δῖ Ῥδ11}}5 ΠΊΘΠΊΟΓΥ. 

51. σδοοῖ οἵ ἐδὲ ἀ“4] ἴῃ σοπηρ]δηοθ ΠΕ 
Μαῖϊ. χ. 1:4. Ου τεϊζυπηηρ ἔγοπιὶ δὐγοδά, 
ἀμο 58 η41415 νοῦ σδγ [Ὁ }}γ οἰοδηϑθά, [Πδῖ πὸ 

. βοὴ ἀυϑὲ τηϊρῃς θὲ οαττιθά ἱπῖο {πε ΗΟΙΥ 
ΤΙ, δηὰ. 

]εοπρὉ}} Νονν Κοπίεδ. Δίογτε ρορυΐουιβ 
πὰ ἱπηρογίδηϊς ἰμδη 1,γοῖγα. “ ὕτθϑ οἰ θθετ- 
Τπηᾶ.,᾽" Ρ]ηγ, “Η. Ν᾿ ν. 2). Αδοιΐ 90 τη1165 
5.Ε.. οὔ ἴδ Ριπιάδη Απέϊοςἢ, ἴῃ 4 πε ροϑβίζίοῃ 
ου ἴδε Ἑςεηίγαὶ 40]6-ἰδηὰ οὗ Α514 Μίμογ, ἤθᾶγ 
6 Ὀουπάλτγιο5 οὗ Ῥῆγγεία δηὰ ῬαιρἢΥ} 18 85 
Ὑ06}} 45 οὗ [υγεδοηΐᾶ. ϑονογαὶ οἵ ἴῆ6 Ἀοπιδη 
τοδάβ πιεῖ δὲ (ἢἰ5 ροϊπίὶ, πὰ ἰςοηϊυπὶ ννᾶ5 
τποτοῖογο Δη ἱπιρογίδπί ςεπῖγε ἔοσ ΠῚ 5ϑ ΟΠΑΓΎ 
ἰδθοιιτθ. ΤΙΠΟΙΩΥ νν85 ἢ 81 Ρδυ], 2 ΤΊπι. 
δἰ. 1Ιο, 11. 

δΩ. οαυἱέῥ 7ογ, απά «υἱὲδ' ἐδε Ἡοίν Οδο“) 
Ορ. Άοπι. χὶν. 17; Οδ]. Υ. 22. 

ῬΑΌΙ, ΑΝῸ ΒΑΚΝΑΒΑΒ ΑΒΕ ὈΚΙ͂ΝΕΝ ΟΥἹΤ 
ΟΣ ΙΘΟΟΝΙΌΜ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ͂Ν. 1. ο«υεη! δοέδ...«ἑπίο ἐδ ᾿γπα- 
29. .ε] Νοίδίης ἀδυπίοά Ὁγ ἴδε 11] φυοςεβα δῖ 
ἴδς Ριϑίάϊδη Απιοςῇ. 
Ονεε ὝὙὝΠοθε πιιδὲ πᾶν ὕδοη ἴῃ 50πὶς 

ὐρβθ Ῥτοβεϊγιίσ. [ἔ {πο μδὰ ἀνοννοὰ πο 
ἱποϊϊδιίου ἴο [υἀλίϑπι, [ΔΕ ψουϊὰ ποῖ πᾶν 

ΤΗΕ ΑΟὉΤΟϑ. ΧΙΠῚ. ΧΙΝ. 

80 βρᾶζκαε, {παῖ ἃ ρσγεαῖ τυ τις οῈἢ 
οὗ τῆε [εννβ δηά αἷβο οὗ τε (σσεεῖκ8 
δεϊϊενεά. 

2 Βυῖ τδὲ υπδε]ϊενίπρ [ενν8 δα γγεά 
ὉΡ τῆε (ΣεηΉ}1ε8, ἀπά ἜΣ {Πεὶγ τι ηἀ8 
εν!] αβεςῖεὰ ἀραϊπϑιὶ τῆς Ὀγεζῆτγεη. 

2 Ἰ,οηρ τίηγχε τπεγείογε δροάς τῇ 
βρελκίπρ ὑο ἷγ 'π τῆς [,ογά, ΜΗἰκα 
θάνε ἴαβ[ ΠΠΟΩΥ ὑπο τῆς ννογά οὗ ἢ 18 
δίδςο, δπά σγδηϊεα 8ρη8 Δπά υνοπάθῦβ 
ἴο δε ἀοης ὃΥ τπεὶγ Πδηάβ. 

4 Βυῖ τλὲ πιυϊτίτααε οὗὨ τῃε οἰ 
νν»8 αἰν!ἀεά : δηὰ ραγὶ ἢεϊά νυ τῃς 
͵εννβ, δηὰ ραγῖ υυἱτἢ τῆς Δροβιεβ. 

ς Απά ψῆξη τἋἢεγε ννᾶ8 Δη 453541:}} 
τπιδάς δοῖῃ οὗ τῆε (σεπι}]68, ἀπά αἷβο 
οὔ τε [εννβ ννιτῇ τῆεῖγ συ ]εγβ, ἴὸ τ156 
ἐῤόηι ἀδβϑριτοι} } γΥγ. ἀπά ἴο βίοης τῇ 6 ΠῚ, 

6 ΤΕΥ ννεγε σγᾶγε οὗ 7,, δηὰ ἢεά 
υπηΐο Γγϑῖγα δπὰ [εγῦο, ς|68 οὗ ἔγ- 

Ὀδοη δά πη: 5510]6 το ἴπ6 συπάροραθ; ἱΓ οἰγουπι- 
εἰδοά, {ΠΕ Ὺ ὑνου]Ἱά ποῖ ᾶνε Ὀδεη οἰ Οὐθοκϑ. 

2. ππϑεϊβευϊπ} ὙΠ Ὀεβὶ ξυρροτῖθά τεδά- 
ἴῃς ξἶνεβ ρᾶϑδὶ {{|Ὸὸ ἴο [ἢ]58 ραγίοῖρὶθ. [δὸνν8 
Ψ}0 δαά πο σειορίεά ἴπα ἰηδιγυσοη οὗἩ Ῥδ}]} 
δηὰ Βαγηδῦδ5. 

ἐδε ὀνείδγεη") ὙἪΪ5 5δεῖηβ ἴο ᾿ΠΊΡΪῪ ἴπαΐ ἃ 
ΓΟ γβείδπη σοταπληγ δὰ δἰγοδυ Ὀδθη ἔοττηεά 
ἰπ ἸΙσοπίιπι. Ὦ 5ιι]οπ5 δετγε, Βωΐ 16ὲ 1ογά 
φωξεξίν γαῦε ρῥεαεε; πὰ Ἐ, Βμὲ Οοά »ιαάε ῥέαεε. 

8. ἐδεγείογε) ἔόοοδιϑθε οὗ [Π6 βιισοθββ ἴῃ 
σν. 1, δηὰ οὗ ἴδ6 πορά οὗ σουπίεγαςσίηρ ἴῃς ορ- 
ΡοϑιΠΙΟΩ ἴῃ Ὁ. 2. 

“5σ»“] Ἐνίάσηοεβ οὗἨ Ὠῖνπο πιϊβϑίοῃ ; φυοη- 
ἄεγι, βἰδυι ϊηρ, δηὰ ἀγγεσηρ δἰϊεηίίου, ΟΣ. 
1. 22. 

4. εὁὲ ἀρον!ἢ ῬΑ. δηὰ Βαγηδῦᾶβ, 50 
δἰ γ]οὰ ον {πὸ ἤγϑὶ {ἰπι6. Ορ. υ. 14. 

58. αη σσταμ ὙΠΟΓΕ ννᾶ8 ἃ σίγοης ἱπιριυΐθο, 
δηὰ ρεγθδᾶρ5 ϑοῖὴς {υπλ  ΔΓΥ ργεραγαίίοη ἔὺσ 
Δῃ 8558}, ΜΙ ἢ ννᾶ5 ΟὨ]Ὺ ποῖ τιδάθ Ὀεσδυδὸ 
Ῥδι] δηὰ Βαγπδῦδϑ νι πάγον. 

ἐῤδεῖν γμίογ] ῬτΟΌΔΟΪ ἴποβθα οὗ ἴπδ 5γη8- 
δοσυο. Οεπίῖϊε πιαρ σισαῖοβ ννου]ὰ μαγάϊγ ἤᾶνο 
Ἰοπί 1πεπηϑεῖνος ἴο ἴἢ]15 τηονοπιοηπ. 

[09 “ἐοπε ἐδο!} ὙΠῸ ΡΘΠΔΙῪ οὗὨ ὈΪΑΘΡΠΘΠΊΥ, 
ΥἹὶ. ς7)-ττξο ; ςρ. Πουΐ. χὶ!!. το. 8:1 δι] νυᾶβ8 
οὐ ἴδε νεῦξζὸ οὗ κυβεγίης 1ἃ πιογα [ΠΔη οηςς, 
4 Ὅον. χὶ. 1ς. 

Θ. «ὑεγε «αὐαγε οΓ “ὖῇ ὙΠε 8άπι|6 ννογὰ ἴῃ 
ἴδε Οτξίηδ] 15 γεργεϑοηϊοα ΌὉΥ φυδεη δὲ ῥαά εοη- 
υἱδεγεά, χὶϊ, 12. 
απ Με4Ἷ ἴῃ ςοπιρ! δηος νἸἢ ΟἾ γσ 8 ἀϊγος- 

τἴίοη, Μαῖϊ. χ. 21. Τ 5 ννᾶ5 ποῖ ἃ τεϊγορτδάδ 
ταονεηεηξ ; ἴΒΕΥ ἀϊά ποῖ φυῖξ [υγοδοηίδ. 

1,»ε!να] 115 δἰϊε 15 δϑοιποὰ ὉῚ ΗἩδηνίξου, 
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σδοηΐα, δηά πηΐο ἴῃς τερίοη τῆδῖ [ἰεῖ ἢ 
τουηά δροιυῖ: 

7 Απά τβογα {ΠΕ ργοαςῃεὰ τῇς 
οϑρεϊ. 
8 4 Απὰά τδετγεὰ 8Αῖ ἃ Ἴεγίδίῃ πιδῃ 

αἴ [,γϑῖγα, ἱπιροΐεης ἴῃ ἢΪ8 ἔξεῖ, θείηρ 
ἃ σΙΡρΡΙε ἔγτοηι ἢ πιοῖπεγ᾽β ννοπλῦ, 
ὙΠῸ πενεὲσ Πδά ννγδϊκεά: 

ἼΤῆε βάπις ἢεαγά δὰ] βρεᾶκ: 
Ὑνῆο 5ςΘ ἀξ, 8Ε}] 7 Ὀεμοϊάϊηρ Ἀϊπη, ἂηά 
Ρεγοδινίηρ τῃαῖ ἢ6 Παὰά δῆ ἴο δὲ 
ἢεδὶεά, 

.Αϑῖδ Μιίποσγ, 11. 2116---210., ἴο 50πῚ6 Γυΐϊη5 30 
1165 δου ἢ οὗ ᾿σοηϊυτη, δ ἴπο ἔοοϊ οὗ Καγα 
Ῥασρ, ἴμε ΒΙδοῖκ Μοιηίδίη, ἀπιοὴς ννῃϊς ἢ ἃγὸ 
ἴγδοεβ οὗ ἔννεητ σμυγοῆεβ, [11 νγὰθ πε ΠΟΠῚΘ 
οἵ Τἰπιοῖδγ, χυ!. 1. 

εγδε] Τῆς ὈΙΠ ρίας οὗ Οδῖιβ, χχ. 4. 
[15 ρΡοβι(οη ἢὰ5 ποῖ θθθη ΘχδςῖΥ δϑοογίδιποά, 
{που ρὴ [ἴ νν85 γορυϊοά ἴπ6 ἐουγίῃ ἴοννη ἴῃ Αϑιὰ 
Μιποῦ. ιυΐξ, πρᾶγ ἴπ6 ορεηηρς οὗ ἴδε ρ855 
Γ[Πσγουρἢ ἴΠ6 Ταυτιβ γάηρο ἰπΐο ἴῃς 1Δ0]6-ἸΔπὰ 
οὗ 1 γοδοπία, 45 Ὀεθη [που ῃὶ ἴο σογτεβροπὰ 
ἴο 115 5ἰῖ6, ὈΥ Ηδπιηιΐοη, [,ρᾶκο, ἀπά Ηοννβοη. 
“Ἰῃ (6 Αρορίοϊϊς ἰβίοσυ [γϑῖτα δηὰ Πογὺθ 
ΔΙῸ ΟΟΠΊΠΊΟΠΙΥ τηρηϊοπμε ἰορεῖποσ. ἴῃ 2 
Τιπι. || Το, 11, Πογῦθ 15 ποῖ τηρηςοηδά. 
ΤΠΘ ἀἰϊδιϊησζίοι νν1}}} ἀρρθᾶγ ἴο δ δοςσιυγαῖδ : 
ἴογ ϑ8ῖ Ρδι)] 15 ἤδῖδ Θηυπογαϊϊηρ ἢ᾽5 ρΡογβθσ- 
ἐἰοηβ.; δηά, δἰ πουρῇ πο υὑπάσγννθηΐ στίθνοιιβ 
ῬεΙϑεσυ τ] οη5 ἰῃ δάσο οὗ {π6 ςοἰτἴ65 τῃγουρἢ 
ὙΠ οἢ ἢ ραββδοά ἴο Ποτθο, δῖ ᾿ογθς 56} ἢ 
τοὶ ἢ ποθ." Ῥδίογ, "Ἤογας Ῥαυ]ίιηδο," 
ΧΙΙ. ς. 

εἰ1|695] 1ἸᾺΘ ΟΒ167 ο10198. [Ιη 1ῃς ΟΥΡΊΠΑ] 
(Πς ΣΈ οἷς 15 ργοῆχοά, 

7. ρῥγεσοῤεά δὲ σοῥεὴῇ ὌὍὌῇῆε ἕοστῃ οἵ οχ- 
ῬΓΟβϑίοη 1Π|0}168 [δὶ ϑοπὶθ σοηϑι ἀγα {τἰπὶὸ 
νγᾶ5 ἰἢυ:5 οσσυρίοὰ. ὙΠΘΙΕ ἰ5 πὸ Πϊηῖ οὗ Δῃγ 
βύηάζοριθ. Ῥαὺϊ δηὰ Βαγηδῦδϑβ, πονν ἴοσ [ἢ 6 
ἢγϑὶ τἰπὸ δος ἴο ἔδεε ν ἢ 4 στὰθ μοδίμθη 
Ῥορυϊδίίοη, ἴδυξμῖ, [τ ϑθοπλβ, ἴη ἴῃ6 τηδγκοῖ 
ἃπά ἴῃ οἴδοῦ ρΙΔο65 οὗὨ ρυῦ]]ς τγοϑοτί, 

ῬΑῦΙ, ΗΑΝΙΝΟ ἨΕΑΓΕῸ Α ΟΚΙΡΡΙΙΕ, ΤΗΕΥ 
ΑΚΕ ΚΕΡΌΤΕΡ ΑΒ 6058. 

Β. 541] Ῥεγδδρδ Ὀερρίηζ. 
«υδὸ πούεγ δαά «υαἰζεά ] Α τηοβῖ ἱπιρογίδης 

αἰγσγουπηϑίδηςοθ ἔοσ [Π6 τχίγαοῖϊθ ΟΣ, {ἰὶ. 2. 

9. ῥεαγα)] Ἀδίμπου, ψγδβ 11 δ ϑηῖπε, ΡῸΣ- 
βιβίϑθάα 1ῃ 115ὴ᾽οπῖ πᾷ ἴο. 

}εγεοοίυΐπ δαὶ ῥὲ ῥαά 7412] ΒΥ ἴδε οἰ οὗ 
ἀὐβοογπὶηξ 5Ρ1Γ115, ἢοῖ πο γοὶγ ἔἤτοσα ἴΠπ6 δαγηδϑὶ 
Θχργοβδίοῃ οὗ ἢὶ5 σουπίομδηοθ ΒΑ ννᾶϑ 
τοαυϊγτοὰ ΌὉΥ οὐξγ Τ᾿ οτὰ, Πκ6 χυῆ, 42, Υἱῖ. 
48; Μαίϊ. χἰν. «8; Μαῖκ ἴχ. 23. 

10. ουδὲ α Ἰομά “σοἱε] “ΓὮδι [86 δέζοητοη 
οὗ {86 Ὀγϑδίδηάοῦβ πϊσηϊ Ὅς οἈ]]εὰ ἴο {86 τΐτα- 
ουΐϊοῦξβ εἰισο. 

ΤΗΕ Α(ὉΤ5. ΧΙΝ. ἶν. 7--ἰ 2. 

10 ϑδαϊὰ ψῆ ἃ Ἰἰοιιά νοῖςθ. ϑιδληά 
Ὀρτίρῃς οὐ ΤΥ ἔεεῖ. Απά ἢε Ἰεαρεά 
Δηἀ ννδϊκεά. ἫΝ 

11 Απά ψἤεη τῆς ρεορῖε Ἂν τυ πδῖ 
αι] μδὰ ἄοπε, {μεγ [ἰεὰ ἃρ {ΠεὶΓγ 
νοΐςεβ8, βαγίηρ ἰη ἴῆε βρεεςῇ οὗ γοδο- 
ηἶᾶ. Τὴε ροάβ ἅγὲ σοπια ἀονη ἴο ιι3 
ἴη τῆς {κΚεη685 οὗ πηεη. 

12 Απά τῇεγ ςΔ]|1εἀ Βαγπαῦαβ, [- 
Ρἰτεῦ ; δπά Ρβαυϊ, Μεγουγίυ8, Ὀεοδυβε 
ἢε νγᾶβ ἴῃς σἤϊεῖ βρεάκεγ. 

112 ἼΓΒεη τῆς ρῥτίεβς οὐ Τ7υρίζετ, 

ἰραβε4 7 ϑργδῃξ ὑρ; ἃ 5ἰηρίο ἂςῖΐῖ, ὀχργεββοά 
ΌΥ [πὸ δογίϑί ; «υαἱξεά, ἴπ6 σοπίηυδά οχεγοῖϑα 
οἵ ἢϊΞ πενν ροννοῦβ, ὈῪ ἴῃ ἱπχρεγέεςϊ. 

ΤΩϊβ πηίγαοϊο ἢα5 Ὀόδη ἰγοδῖθα 85 ἃ ἀιπρ)οδῖα 
οὔ {Πδὲ ννγουρξ ΌὉγ δι. Ῥεῖοσ, 11}, 6--- ὃ. Βιεῖ ἴῃ 
[Πδΐ ςᾶθ6 (Π6 σπρρὶθ ἰοοκεὰ ἔογ 4]π|5 ΟΠ Υ, 
ΠΟΥ ννᾶ5 ἀϊβέϊηςϊ τγοίθσγθηςς ἴο ἴῃ Νά οὗ 
|[6θ6ι.5, δπά δὲ Ῥεοῖου σγαιϑϑὰ ᾿ϊπὶ ὑρ ; Ὑνβεγοδβ 
Ὠογο 1η6 τῇδη δαά ἔδι (ο Ὀθ διοδ]ϑὰ - ἴΒοῦὸ 
νγ»ὰ5 ΠῸ στϑίοσγοηςο ἴο ἴπ6 Νάγηθ (ιπη|655, τ ἢ 
[,ςὨπιδηῃ, {πὸ τοδάϊηρ οὗ ( δηά ἢ) ἰ5 δἀπεοαλ), 
πὰ ποτ νγᾶβ ἰδδρίπῷ δηὰ νναϊκίηρ σι βουΐ 
ΔῺΥ 55] 5ίδῃςσθ, 

11. 17τδὲ “ρεεοῦ 9, ιγεαοπί4}] [τ δᾶ5 Ὀεδη 
ϑιξρεβίοαὰ (αὶ [Π1|5 ννᾶβ ἃ οοττυρίὶ ἴογπι οὗ 
Οτθοῖκ, ΡΟΞΒΙΌΙΥ 4 τηϊχίυγοε οὗ Οτεεὶ δηά 
ϑγιῖας. [εγοόπῖο ἑουηὰ (μαὲ (Π6 ἀϊαϊεςξ ἴῃ 56 
αἱ Απογτᾷ, ἴπῸ σδριίαὶ οὗ (ὐαἰδίία, ννᾶ5. ᾿κὸ 
(Πδἰ ϑβροκθη ἴῃ Ἴ γενθβ. Α ἰοςδ) ἔογπι οὗ ( εἰπὶς 
ΤΏΔΥ ἤᾶνο ἰοῖὶ Ῥϑυὶ δηὰ Βαγηδθδϑ ἰπ ἱξπογᾶποδ 
οὗ [ῃε ρορυΐϊαγ ἔδοϊϊηρ δπὰ ἱπίοπίίοη 11}} ΠΟῪ 
Πεαγὰ οὔ ἴπ6 οχϑὴ δπά ραιϊδπάβ. θη οΥ 
Ὀπάογοιοοά ἔπαὶ (ῃ6 οσυτὸ δὰ Ὀδεη στουρδὶ 
ἂἱ ἃ ἀϊδίδποο τῸπὶ [ἢ Ἰοάριηρϑ οἵ (ἢ ΑἸ ροβί!οϑβ, 
μοοϊάϊηρ, ἴῃ ορροβδίοπ ἴο Οἢτγγβοκίοπι, {παῖ 
[Π6 δρϑθςἢ οὗ 1γοδοηΐᾶ σουι]ὰ ποῖ μάνα Ὀθθῃ 
ἘΠΚηοννη ἴἰο ἴδοῖη, Ὀδοδιι56 ἱπιπιοά δῖα ῃοὶρ ἢ- 
ὈουΓ5 ἴο {πᾶὶ ἀϊδίπςῖ ποαγά {μοὶγ οντη ϑενογαὶ 
ἀἰδιθοῖβ οη {πὸ ἀδγ οὗ Ρεηίδθοοβῖ, δηά Ῥδυὶ δπὰ 
Βαγηαῦραβς νγεσεὲ δῦϊα ἴο ργεδοῦ ἴῃ {π6 οἰ 165 οὗ 
Γγοδοηϊδ. 

ΤΡὲ φοά! αγε κοι ζοαυ"} Βδγ ἰγοδῖβ [815 
85 ἱπογρά]6, οὐ ἴδε ρτομηά ἴδ συςῖ “Π}]ἀ- 
κε ΕΠ εξ δὰ ραβϑεὰ ἀννᾶγ. Βυϊΐ 1 γϑίγα νυᾶ5 
ἰηἸδηὰ, υϊίε οὐξ οὗ {Π6 νγοτ]ὰ, δηἋἀ τΔΥῪ πᾶνς 
᾿π] Ὁ] 6 α ΠΈ{16 οὐ ποίδίηρ οὗ {π6 ϑοθριςϑηι οὗ 
ἴΠ6 ἀρδ. 

ἐπ δὲ ἤδξεποι. 977 1 ΈΓΑΙγ, δας ὀτεπ 
ας ἐϊε. ““ὙΓΠΕΥ νν8ο ἴῃ (Ποῦ οννὴ πδζαγο 
ὍΟΙΕ οὗ ἃ τῆογο δυριϑὶ 5ἰδίιγο δηά ρ]ογίοιιβ 
νίϑαρο δὰ ἢονν ςοηϊγαοϊεά δηὰ ἀεθαϑοὰ ἢ σπι- 
86ῖνε5 ἰηΐο ἴῃ6 πδσγοννεῦ αἰπηοηβίοης δἂηά 
ΤΩΘΔΠΟΙ ἃϑροςῖϑβ οὗ πιογίδὶ τηθη." ΘΕ. 

1Δ. Μογεμγ 8} ΑἸΊ ουὖσ Επρ 15 Νοισίους 
ξανε (15 1, δῖ] πᾶπηθ ἱποίεδὰ οὔ Ηδσιτῃδδ: 
ΠΡ. ΧΙχ. 24, 27; 28. ΗδπΊοβ τνγᾶβ αἰνγγβ 
τοργοβοηίοα 85 υἱξογοιι δηά στδσοῖι. ΤὍΤδο 
ἔαςϊ ἰμδὲ δῖ Ῥδὺὶϊ ννὰ8 ἰμ5 ἰάἀεημῆσὰ ἰ5 ποὶ 



ΤῊΗΕ ΑΟΤΞ5. ΧΙ. 449 
αὙγῃϊςἢ πιδάς ἤδάνθῃ, πη οαγτῆ, δηά “μα; ἘῈ 
1ῃς 868, Δηἀ 41] τ ρ8 τῇαϊ ἀγε ἘΒδγείῃ : εν. τῷ. 7. 

τά ἐὗγο ἴῃ εἶπιεβ ραϑὲ βιιξεγεά 4} Ὁ ναὶ. δι. 

γν. 14---.9. 

νπ ἢ νγὰ8 Βείοτε ἐμεὶγ οἰγ, Ὀγουρδε 
οΧεη πὰ ρατδληάβϑ υαπίο ἴπε ραῖεβ, ἀπά 
νου ϊά ἤᾶνα ἀοπε βδογίῆςε σῇ τῆς 
Ρεορὶε. 

14 ἤξριεῦ ψνιιδῃ τῆς Δροβῖ]ε8, Βδι- 
ΠᾶΡα8 ἂἀπά Ῥαυὶ, πεολγά οἵ {πεν τεηῖ 
{πεῖν οἰοῖα8, Δηὰ σδη ἰῃ. ἀπιοηρ (ἢ ς 
Ρεορΐε, ογγίηρ οὐ, 

Ις Απά ϑαγίπρ, 5:18, ὙΝὮΥ ἀο γε 
(ἢ68ςε τὨϊηρϑὴ 6 αἰϑο ἅγε πιεη οἵ 
κε ραββίοπβ νγἢ γοι, ἀπά ργεᾶςῇ 
πηἴο γοι τπδῖ γε 5ῃουϊά τιυγη ἔγοπι 
1θεθ6 'νδηϊε8 ἀπῖο τε ἰ᾿ἰνίηρ Οοά, 

Παῖϊοπβ ἴο ννδὶ ἱκ ἴπ τῆ 6ῚΓ οὐ ννΑΥ5. 
17 Νενεγῖῃεῖεββ πε ἰεῖς ποῖ Βίπι- 

861{ νου νυ] Π6858, ἴῃ τῆδλὲ ἢς αἰά 
βοοά, δηὰ ρᾶνε 018 γδὶη ἔγοπι ἤδάνεη, 
δηά ἘΔ ΠΟ τραξοπα; ἈΠΠἸπρ οὖγ ΠςΑΓ 
νν ἢ ἰοοα δηά ρἰδάηεβ8. 

18 Απά νυῖῃ τῆεβϑε βδυ!ηρβ 80Άγοα 
γεϑίγαϊ θα τπΠ 6} τῆς ρεορίε, τῆδι {Π6Ὺ 
ἢλὰ πος ἀοηε 8δογίῆςε υηΐο (ἢ η). 

Ι9 ἢ Απηά τἢεγε σᾶπιε τὨ ΠΕ ἐε7.- 

ἔλυουγαθῖα ἴἰἴο [6 ὀχαρροσγαίοαἃ ποϊϊοηβ οὗ 
ἴη6 Αροϑεϊοβ. βεβοηδὶ ἀρρϑάγδηοθ ϑνῃ]Οἢ σὰ 
ἀεπινοά ἔγοπι ἴδ ἸΙεφοηά οἵ Ρδυϊ] δηὰ ὙΠοοϊᾶ. 
866. Ϊοῃδϑ οἡ ἴΠ6 (άποῃ, 11. 3ςς. 

ΤὨς τγδαϊίοη οὗ ἴδε νἱϑδὶὶ οὔ [υρϊτοῦ δηὰ 
ΜεΙουτ ἴο Βαυςῖϊϑ δηὰά Ῥμιήεπιοη, Ονὶά, 
“ Μεοίδπιουρἢ.᾽ ΝΠ. ό2ο, μδά [15 ϑοθὴθ ἴῃ [ῃ6 
περ ῃδουγῃοοά οὗ 1υγϑῖγδ. 

18. δεΐογε ἐδεὶν ε7] ὍΠς ἴορ]α οὔ. ἴῃς 
Κυϊοϊα ΓΥ ΡΟννΟΤ νν 85 ουϑιἀ6 ἴΠ6 νγ8]15. 
ξαγίαπα ] Ῥγιεβῖβ, δ᾽ ἴΓ5, νυἱς τ πι5, γοϊαγίθβ, 

ὝΕΥΟ 4}} ἀδοκοὰ νυν {Π6586. Τότ ] Δη, ὁ ἐς 
(οτοπᾷ,᾽ το. 

δὲ καί.1 ΟΥ̓ δα ουΐεγ σουτὶ οὗ ἴῃ Ποιι56 
ἰη ΜΒ ἢ {πῸ Δροβίϊοβ νγεσὸ Ἰοάχεὰ. ὙΒῈ 
54Π|6 ἱνογὰ 85 ἴῃ χ. 17, ΧΙ. 11; [ὑκΚὸ χνΥΐ. 20; 
Μαῖϊ. χχν!. 71. ϑοπῖθ ἤᾶνδ ᾿ποουτθςῖ Υ υπάοι- 
βίοοά ἴδ οἰ ραίδβ ; οἴπεγβ, (ῃ6 ἀοοῖβ οὔ ἴπῸ 
ἴοῖρ]θ. Ὑηὸ Ποπιᾶρὸ νγ5 ἱπίεηἀοὰ ἕογ δι) 
Δηα Βαγῃδῦ45. 

14, γαπ πη] ὙΠΟ 15 ἃ νΟΥῪ ἰάγρο Ὀαϊδησο 
οὔ δι ποῦν ἰη ἕδνουγ οὗ Σαβὰ οαὐ. Ηδνίης 
Γοῖγοα ἴο ἵδοῖγ Ἰοάρίηρ, ἔπ Ὺ νγογθ, ἔοσ ἃ {ἰπ|6, 
πηδνναγο οὗ ἴΠ6 ρορυ δῦ ἔδοϊ ης, νυν πιο ἢ, ΒοπΈΟΥ 
{πουρῃῖ, μδαά θδθῆ ΟἿΪΥ νυν ιϑρογεά ὈΥ ἴδοϑὸ 
Ὑη0 Ὀο]ονοὰ {ΠοπΊβοϊνοϑ ἴὸ 6 ἴῃ {Π6 ργθϑθηςο 
οὗ Τυρίϊος. 

16. οἵ δε ρα:“10..1] Μοτγίδἶβ, [ἰδ Ὁ] ἴο 186 
βυβοπηρ οὗ ἀεραίῃ, {{κὸ γουγθϑεῖνεθ ; ἃ98 [ἴῃ 
]Άτλοβ νυ. 17. 80 ἴπ ἴῃο Νίοοπο Οτεθά, ἢ 
“ϑεγε ἀπά αυὐα,ς ὀεγιίεά, “" ΟἸΠοτννθο ἴΠ6 
ΔΓ Πε65}5 15 ποῖ 50 ρἰδίῃ; ἔογ ἴδε μοδίῃθη 
ΤΑΥΪΠΟΙΟΘῪ πηδάς (86 σοάβ {πεπηβεῖνοβ βυι δ )]θςῖ 
ἴο ραβϑίοῃβ δηά δρρεί!ῖ65, δηὰ εχεπιρίεα (Ὠδπὶ 
ἐγοῦὶ ποίδιις Ὀὰ1ϊ ἀδαῖῃ δηά ο]ὰ ἀχε.᾽ Βεοπίϊου. 

ἐδεῖς υαηϊε5] Ἡνίηρ ΠΟ τοᾶ] οχίβίθησο ; 
τυαὶπ ἐῤίηφε «υθίεϑδ᾽ ἑαπποὶ ῥγοῆὲ ποῦ ἀείξυεγ, 
1 8. ΧΙ. 21. Ορ. : Κι. χνὶ. 12; Αποβ ἰϊ. 4; 
1 ΟΟΥ. Υἱῖϊ. 4: 1 Ὑδεββ. ἴ. 9. ὙΠῈ ΒΡΘΆΚΕΓ 
ΤΆΔΥ Ὦδλγε ροϊηϊοά ἴο 5οπὶς ἰάοἾ8, ἃ5 νγῈ}} 45 ἴο 
{πε ἀδοογαίϊίοπϑ οὗ [6 Ἱπϊοπάδα υἱς  π|5. 
"πα δεαυέπ, πὶ ἐαγὶ}] Ὅδο οἴσγηδὶ 

Οχἰϑίεηςο οὗ ̓ πηδίϊε νγᾶϑ ὙΕΤῪ ΦΈΠΟΓΔΙΥ Πεϊά, 
τ} ναγγίης ἐσ πηδίος οὗ [6 οἐχίεηι ἴο ννῃο ἢ 
ἃ ὑἰδϑεῖίς, πιουϊάϊην ροννεῦ μβδὰ Ὀδθη Ἵχοχοίβοὰ, 

Οτοδἔοῃ, δοσογάϊηρ ἴο οὔ ςοποορίίοη, 5 οὨδ 
οὗ ἴδε ἕδλο(5 οὗ χονεϊδίίοη, Ηϑθῦ. χὶ, 4. 

16. «“ὡὔεγεά...1ο «υαἰκ] (ρ. χνὶϊ!. 3.θ. Α 
Ῥυπιϑῃπιθηϊ ἔογ {πεῖν ποῖ Ἰκῖπρ' ἴο γείδίπ Οοά 
1η ἴποῖγ Κηον)θάρο. 

αἱ! παιορ} ἘἈΔΊΠΟΥ, 811 19 ἘΘΔΌΒΘΩ. 
Βεοηΐίοεγ, 194. Ορ. Κοπι. χν. 1ἱ, χυὶ. λό; 
2 Τίπι. ἷν. 17. 

17. αυἱέδομὶ «υἱἱπε.1] ὍὙδα Οομί]ε5. μδὰ 
δοη]6 Κποννϊοάρε οὗ Ὀινιπὸ ΤὨΐη 55, ἴογ ν ὨΙς ἢ 
ΠΟΥ νογα δηβννθγαῦϊθ, χυϊὶ. 27 ; Κοπι. ἱ. 20, 
1. τς. 866 Οἴςεγο, " Τς. Ὠ15ρ.᾽ 1. 28. ΤΒΕΥ 
μδὰ {}]|]οὴ ἀνναῦ ἔγοπὶ ἴπῸ ραϊγίδγομδὶ ἕδί τα, 
δὰ ᾿ηνεηϊοεάὰ ΤΩΔΗΥ δι ρογβαςιους δηὰ ὃ]45- 
ΡΒοπΊίεβ, ἀπά μδά Ὀδεη ὑεϊγαγεά ἰηΐο σΥΠ ΘΙ Υ 
Δηὰ ΠΙςο που βη655 ἰῃ ἘΠΟΙΓ σΕΓΟΙΠΟΠΙ65. 

ἀϊ!ά κοο ΒΘΠΈΟΥ ἱβουρῆξ ἐμαὶ ἴἢ6 ἴΓὰ6 
Ρυμοίυδίίοη 15 ἱπἀϊοδίοα ὉΥ [6 ϑγτίας νϑυβίοῃ, 
ἐπὶ ἐδα! Ηξ «υα: αἰπυαγ: δοίη ξοοά ζγον δεαύυεη. 
Τῆς ραπίςίρὶε ἴῃ (Πα ργεβεηὶ ἴεηϑε ἱπλρ}1ε8 {Π6 
σοηίηυ οὗ (ἢ Ὠίνιπο θοηοῆἤςεηςο. 

γαῖ!) ῬΊυγΑὶ ἴῃ ἴπ6 ΟΥρίηα]. ῬοβϑίΟΙΥ ἢ 
τεΐεσοησο ἴο ἴδε δύ οσ (Δυϊπγη4}}) δὰ Ἰαϊξοῦ 
(νογΠ81}) γαϊπη. Ἀδίηπ ννᾶβ τεξαγάθὰά 8ἃ5 ὑζγδ- 
ΘΠ ΠΘΠΕΪΥ ἴΠ6 ΡΙΕ οὗ Οσοά, τ Κ. νἱῖ!}. ,ς, 16; 
]οῦ ν. το, Χχχυ!. 27, 28; 5. ἶχν. 9--- 12, Οχ] 
8: [6γ ν. 24, ΧΙν. 22. ὙΠΟ ννᾶ5 Ῥδου ΑΓ 
ΡΓΟΡΠΕΙΥ ἰπ {Π15 πιεηϊίοη οὗ ᾿ξ ; ἔοτ, δοςογαϊης 
ἴο δίγαθο, Χιι. 6, (η6 ρῬαβέιγεβ οὗ ἃ γοδοηΐδ, ἃ 
Γορίοη ἴῃ Ὑνδςἢ [Π6 5ἰΓϑᾶπὶ8 ἔγοτη ἴῃ6 5}- 
τουηάϊηρ τπηουηΐδιη5 ἀο ποῖ ἔοστῃ γίνοιβ οὗ ΔῃΥ͂ 
ἱτηρογΐδηος, ννοτα ᾿ἰαῦϊς ἴο βυἔον βθυογοὶν ἱπῸΠπὶ 
ἀτουρῆΐ, ἀπά ἰπ οὔθ οὗ [15 οἰ(Ι65 νυδῖοσ οοϑὲ 
το {πλη τα, ἴῃ σοηϑεηυοηςο οὗ [Π6 ὑπυ 5112] 
ἀερὶῃ ἴο νυν ῆϊοἢ ἴ νγᾶβ ΠΘΟΟΒΒΑΓΥ ἴο ϑίηκ (86 
νν 6115, 
"ἱοά απά σἰαάπε..] Ῥ5. οχὶν. τό, [πάϊξεποε 

δΔηα 5ἰδγνδίοη ἂγτὸ ποῖ ἴῃ ἴδε ογάογ οἵ Ργονὶ- 
ἄδηοο, Ὀυΐ ταϑιυ] 5 οὐὗὁἨἉ πηΔη᾽5 ρεγνεγβι γ δηὰ 5ἰη, 

18. ἐῤε:ε :αγίη5:] Ῥεγδδρὸ ννὲ Ὦδνδ ΟὨΪΥ͂ 
Δ ἐρϊἴοπιο οὗ ἃ Ἰοηξεῦ δά ἀγεβϑ. 

“εαγες γεσίγαϊπρά 1667} 80 βίγοπῃᾳ ἀπά ἀθερὶΥ 
ϑοδλίε νγᾶβ {86 ἴονο οὗ τἀο] ΔΙ τΥ. 

581 ῬΑΌ!, 18 ΒΤΟΝΕΏ. 
190. “Ἵκ4 “δεγε οὔ") Ἐπ ἐδέγε ἐβρεδ. 



450 

“ὁ Οοτ. τς. ἡγῇο Ρεγβυδάεά τῆς 
85. 

ἐαὶπ ενϑ οπὶ Απίοςἢ δηά Ἰςοηίτπι, 
Ρεορὶς, “Δηά, μαν- 

ἵηρ βἰοπδά δι], ἀγενν δέπσι οαῖ οὗ τῆς 
οἷτγ. ϑυρροβίηρ; ἢς δὰ Ὀεεη ἀεδά. 

20 Ηονεῖϊῖ, 48 ἴῃς ἀἰβςο!ρίεβ ϑιοοά 
τουηά «δους πἰπι, μ6 στοδὲ τπρ, δηά 
οἌπια ἰηΐο [ἢ οἷν : δηὰ τῆς πεαχί ἀδγ 
δε ἀεραγίεά νυ Βαγηδθδβ το [εγθα. 

21 Απά ψῆδη {πὲ} διδά ργεδςῃεὰ 
(δε ροβρεὶ ἴο τηδῖ οἰτγ, ἀπά Πδά τδλυρῆς, 
ΤΆΔΏΥ, ΠΟΥ τεϊυγηθα ἀραίη ἴο ᾿γϑίγα, 
Δηα ἐο Ϊςοηΐμπι, ἀηὰ Απτιίοςἢ, 

22 (ὐοηδτγηιίηρ ἴῃς 8ου}]5 οὗ [ῃς ἀϊ5- 

εεγ αἷμ ὕεαυ] ΨΜΈΉΟ πιδΎ πᾶνο ἱπιρυϊοὰ ἴΠ 6 
Τηϊγάςὶθ ἴο ΞΟΓΓΕΓΥ͂, δηά 50 ἰδὰ ἴῃς ρορυΐᾶςε ἴο 

. Ὠϊπκ τηδὲ Ὠίνιπο Ὠοηουτβ δὰ Ὀόθη ἀσο]ποὰ 
ἔτοτῃ ἔδασ οὗ ἴῃ ροάβ. ΤὙἢ18 ῥαϑαιο ποί [21] ἴο 
οχαδϑροζαῖε ; δηὰ ἴποβα εννβ ἔουπά ᾿ξ ϑαϑίεσ ἴο 

6 ἰδὲ Ῥιϑάδῃ5 " ἰλκε Ῥδυ}᾽}5 36 (ἤδη 
θ δηὰ Βαγηῃδῦδβ δὰ Τουηὰ 1ἴ ἴο ἀνοϊάὰ Ἰάο]4- 
ἴγοιιϑ. ποιιᾶρθ. Βὸγ ἃ ραγδὶ]οὶ ἴο {(π|5 ἤςκ]ο- 
Ὧ655 Οὗ ΡΟΡΌΪΑΓ ἔδο ηρ 566 χχυη!, 4, 6. 

σἱοπεάδ Ῥαμ[] Βαγπαῦας, 45 ΨΜΜῈὲ2]}}] ἃ5 Ῥδυὶ, 
μδὰ θόδθη ἰπ ἀδηροσ οὗ [815 δί ἰσοηϊιπὶ, υ. ς. 
Ορ. 2 ὥου. χὶ. 2ς: 2 Τίπ). "||. τὰ. Ῥδυ]} 5 268] 
δΔηὰ οἰοαυθηςε ὀχροβοα ἢϊπὶ ἴο ρετγὶ] γαῖ μεσ [ἤδη 
ἢϊ5 σοπηρδηοη. ϑοδγβ ἸοΓ Ὀγ ἴπ6 ννουπάβ δηὰ 
ὈγΌ 565 γοσοινθά οὐ {Π|5 Οσσδϑίοη ννογῈ δπιοηρ; 

᾿ δε τηλγκβ οὗ ἴῃ 1 ογὰ [6515 νι ἢ Π6 θΟΓΕ Ἰῃ 
ἢϊ5 Ὀοάγ, Οὐδ]. νἱ. 17. 

ἄγεφυ ῥίπε ομὲ φῦ ἐδε εἰ] Απὰ Ἰοες ἢἰ5 θοὰΥ 
85 ὈΠΥΟΓΥ οὗ διυτγαὶ. ὙΠῸ ταρίυγε ᾿πίο 
Ῥατδάϊϑο δπὰ (6 {πηἰγτὰ ἤόάνθη, χ1ὡ Οου, χιὶ., 
85 Ὀγ ϑοπῖθ ὕδθη γοίεγγοα ἴο [ἢ}}5 {{Π|6. 

ΔΟ. ἐδε ἀμεὶρε1] Ἀοοηΐ σοηνοτίβ. Τ ΠΏΟΤΩΥ 
ΤΆΔΥ μᾶνθ δε δλοηρ {Π6π]. 

εανιδ ἱπίο ἐδε οἱ}] ϑιοηΐϊηξ οουϊὰ Βατγάϊγ ὈῈ 
τι δουῖ Ὀγοόκοη Ὀοηδ5, δηὰ δῖ Ῥδυ] ἢδὰ 4150 
Ὀδοη ἀγαρρεοὰ (Ὠγουρὴ ραγί οἵ ἴδ οἰγ δηθὰ ουἵ- 
546 115 ννα}]ῖ5. Ηἰ5 τεβίογδίίοη ννᾶ5 ἃ5 ΠΊΉΓΑςιι- 
Ἰοιι5 85 δὶ5 διυγνινίηρ. [ἴ ννᾶβ ςοπιρ]εῖθ 85 
Ὑ611 45 ᾿πϑίαπίδηθοιιβ, ἔοσ ἢ υνᾶ5 σαρδῦϊθ οὗ 
{γᾶνϑὶ]ηρ [6 ποχὶ ἀδγ. [ξἰ 85 δοπηθ πᾶν 55- 
ξεκίοά, ᾿ογῦθ Ὀεϊοηροά αἱ 115 {ἰπὶὸ ἴο Αη- 
οςδιι5, Κίπρ οὗ (ὐοπιπιάρεπο, νυβογεδϑ ἴ γϑῖγα 
νγὰ5 ἴῃ ἴῃ6 Κοπιδη ρτονίηςε οὗ (δ δία, {ΠΟῪ 
ΕΓ ἰδκίηρ τεπιρο ὑπάογ δηοῖπογ ᾿υγιϑάϊςτοη, 

ΑΈΕΥΕΚ ΚΕΝΊΒΙΤΙΝΟ ΓΥΒΥΚΑ ΑΝῸ ΙΟΟΝΙΌΜ, 

4]. «απά δαά αι] ὙΠΟ ΠΛΑΓΡΊΠΔΙ σεπάογ- 
ἱπρ, δά ηδάθ ΔΗ ἅ1801}168, ἰ5 της ἢ 
ἴο Ὀδ6 ῥγοίειτεά. ῬὍῇϊβ ἱπηρ]165 ἴῆδί ΠΟῪ τὸ- 
ταδιποὰ ἴπογο ἔοσ ΘΟΠῚΘ {1ΠΊ|6. 

γείμγηοάί ἀφαϊ"}] Νοῖ νιϊδοιξ ρΡογ], νΠΙ ἢ 
ΠΟΥ ΤΠΘΕΓΪγ ἔδοθά, ςοποιάογίηρ παὶ [ἢ 
νυδηΐβ οὗ ἴῃς γεςθηΐ σοηνογῖβ μδὰ ἃ οἶδ πὶ ὩΡρΟῃ 
τοῖν αἰϊοπίίοη Ὀεγοηὰ ἴῃς ἱπάοῆπεῖε ργοόϑεοσι- 
ἄοη οὗ {πεῖγ πλιϑϑ ΠΑΥῪ ἰδῦουτθ. ΟἾραπὶΖᾶ- 
ἔοι, ἴοσ τς ἢ [6 τεσ. }685 πδ τ οὗ ἴμο [εν΄ὺνϑ 

ΤΗΕ ΑΟ(Τ5. ΧΙΨ. [ν. 2ο---2 5. 

ςἰρ]ε8, σπάὶ ἐχῃογίηρ ἴπεπὶ ἴο σοππηυς 
ἴῃ τῆς διῇ. ἀπά τῆδῖ ννα πηυϑῖ τῆγουρἢ 
τας ἢ ἐγ θυ] τίοη εηΐογ ἰπῖο ἴῃς Κίηρ- 
ἀοπι οὗ (σοά. 

23 Δπά ψβεπ {πεΥ πιαά ογάλίπεὰ 
τΠεπὰ εἰάετβ ἴῃ ἜνεγΥ σμυγοῆ, ἀπά δὰ 
Ργδγεά νυν ἐαβτίηρ, τΠΕΥ σοπηπιοπάςα 
ἴΠ6 πὶ ἴο ἴῃ [μοτά, οἡ ννῆοπὶ {ΠΕῪ Ρ6- 
Ἰενεά. 

24 Απὰ δῇεγ {μὲν πδά ραβοεὰ 
τὨγουρμους ΒΡ 8:1, τῇοΥ οδπὶε ἴο 
Ῥατιρἢγ]ῖᾶ. 

2Ζς Απὰ ψἤδη ΠΟΥ ᾿ιδά ργεδοπεὰ 

᾿δὰ Ἰεἢ πο ἔχης, νγὰβ ΔΌϑοϊ [Εἰ ὨΘΟ ΘΘΑΓΥ ἔογ 
Ρεσγπηδῆεποθ. Ασσογα!ηρὶγ ἴμευ ἀϊὰ ποῖ οου- 
8:1} ἘΠΕΙ͂Γ ΟΥ̓ 54 (ΕἸ ΌΥ ἀκὴν ἃ ἀϊδετεπὶ 
τουΐο, Ὀυῖ τενιϑιτοὰ [Π6 ϑοθπηθβ οὗ ρετβεςυὔοῃ. 

᾿γείγα, ὅς. ὙΠῸ Ὠδπηεβ ἅγὸ ἐπυπιεταῖοὰ 
ΠΟΙ ἴῃ 8ἃΠ ογάοσ ἴδ σευεβε οἵ [δῖ ἰο]]οντεά 
ἃῦονο, 1---. 

2. Οοηπρνκπὶη5)] ὙὍΠῃδ βᾶπὶς ντογὰ ἃς ἴῃ 
ΧΥ. 12, 41, ΧΥἹ]. 12. [{ {πι|ρ|165 δά οπδὶ 
Βίγοηρ Ποηϊηρ οὗ 1411 ΟΥ̓ διιρρ οπησπίδγυ ἴω- 
βίγυςίίοη ρίνοη ΟΥ̓ ἴῃ6 Αροβί!εβ οἡ βεςοῃά οσ 
δι} ϑοαυοηΐ νἱϑῖ5 ἴο Οδυγοδος ὑνῃιςἢ ἴΠΕΥ δὰ 
ἐοιιηάοά, 

ἐῤαὶ αὐό γι. ὙΠῈὲ ρῥγοποίη ἴδ δετὲ πὸ 
Ἰηἀϊ!οδίίοη οὗ 51 κε ργέϑεηςθ. Τἢδ ἰεδοθοῖβ 
ἰἀοππβοά {ποπηβοῖνεβ ἢ τπῸ ἴδυσῆῖ. ΤῊ 5 
15 ἴῃε ἢτϑε τεοογάδα ἱπεϊπιδίίοη ἴο 15 οῆδοϊ ἴῃ 
ΑΡροβίο!!ς ἴοδοῆϊπρ. [ἴ ννᾶ8 ὀβρεςῖδι])γ ἴσυς οὗ 
{πὸ ριπηῖῖινα σοηνετίβ: δῖ 41} ΟἾγιϑηδης 
τηιιδῖ Ὀε ῥγοραγεά ἔογ ἴῃς ἀϊδοεϊρ!ης οὗ κυήοτ- 
ἴῃ. ΤυΚο ΙΧ. 22, χῖν. 2). ΤΠεῖγ οσὰ Ηϊπ.- 
56} “ἐ ννοηῖ ποῖ ὉΡ ἴο ογ, Ὀυΐ ἤτοι Ης κυβετοὰ 

τη." 

»ιμοῦ ἐγ δμία!οπ}) 1 ΔΊΟΓΑΙΥ, Τὰ ΔῺΥ ἐσ108- 
1δὺ1018. 

ἐδε ἀδιπσάον οὗ 06] ΤΡ Κιἰπράοπιὶ οἵ 
Εἴοτγ, ἴδε Ὠδρρίπεβ5 οἵ ἤεᾶνοη; ἃ αἰϊδετγοηῖ 
56Ώ56 ἔγοπι ἴπδῖ [ἢ 1. 2, ΧΧΥΠ. 22. 

43. ογάαϊπε) ἘἈλλίδποσ, βδὰ σΒΟΒΘῺ ΖῸΣ 
ποτ. Ορ. χ. 41. Τῆς οοηίεχι στηλο ᾿ξ 
οἰθαγ {πΠᾶὶ ἴῃ6 ϑεἰθοσϊοη ννᾶς ἴθ ἂςῖ οἵ ἴδ 
Αροϑβίϊθβ. [6Θγοπὶς, οἡ [ϑϑὶ. ἱντ]ὶ., Ἔχ ρἰδιηεά κἴ 
οὗ Οτάιϊπαίίοη. Βιυϊ ἀοεβ ποῖ {πῸ ψογ, χει- 
ροτονεῖν, υϑοὰ ἤοΓο, πὰ ἴῃ ΟΠΪΥ οπὸ ο 
Ρίδοθ ἴὴ ἴπῸ Νεὲνν Τοβίδπηθηϊ, ἃ (Ογ. νὴ]. 19, 
Ποῖ. ΑΝ. ιᾶ5 ερουεη, ροϊηΐ ἴο ϑοπιθίδισρ 
ἀἰπιηςὶ ἔτοπὶ χειροθεσίαὶ 

εἰάεγ ἢ (ρ. χὶ. 30, χν. 2. 
ἐπ ΣΌΕΓΥ ἐῤρίβ οὶ Οπο ΕἸάετ ἴῃ εαςοἢ, τυ βετο 

ἴΠογθ ννογα βϑενογαὶ Οδυτγοδοβ ἰη ἴῃς βᾶπιὸ οἰγ. 
«υἱ αμἶπ) Α5 ἰη χίϊ. 1--3. Τῆς [6- 

ὙυηϊΔ ᾳφυδίιποΣ τεῖηρογυπη, οὐγ Ἐπιῦες σψεοὶς, 
ἀϑδισηοα ἴο Οτάϊηδίίοηβ, πανὸ ποῖ Ὀεδη ττδοϑὰ 
Πσθοσς ἴπᾶπ 4:0 Α.Ὁ. ὑπάοσ [,εο΄ (Ὁ. Οτεαῖ, 
Βιηρἤδπι, ᾿ν. νὶ. ό, ΧΧΙ. ἱϊ. 7. 

ὅο ἐδὲ Ζογά ] 1.ε. ἴο [εἐδὺ5 ΟΠ γίσξ. 



ν. 26---1.] 

τς ννογά ἱπ Ῥεγρᾷ, {πε σγεηῖ ἄονγη 
Ἰηῖο Ατίλδὶδ: 

26 Απά τἢεηςος 8416 το Απείοςῃ, 
ἔγοπι ὑγῆθησς τῆεγ ᾿δὰ Ὀδθη γεσοπη- 
τηεηαἀεά τὸ τῆς ργᾶςε οὗ (ὐοά ἔογ τῆς 
σνογκ ψὩῖςἢ (ΠῈγ (]Π]1εὰ. 

27 Απὰ ψῆεη {ΠΕΥ σγεγε σΟΠΊ6, 
δηά ᾿δλά ρατῃετγεά ἴῃς σμυτοῇ τορεῖδετ, 
{πε Υ τεῃεδιβεὰ 41} τῆλε (σοά διδά ἀοπε 
νἢ τῆετη, δπὰ ἤον ἢς Πδά ορεπεᾶ 
τε ἀοοῦ οὐ δῆ ὑπο τῆς (ὐεη- 
1168. 

28 Απά τΠεῦὰ ΠΟῪ ἀδοάς ἰοηρ; τἰπιε 
νυ ἢ τὴς ἀϊδοίρ[ε8. 

ΤΗΕ ΑΟΤ5. ΧΙν. ΧΡ. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΥΝ. 
1: Ογεας αἱτεερεσέορ αγίσείλ ἐομελέρρ᾽ εἰγομνεῖο. 

σον. 6 7246 αροτίἰες οομσέ αόομί 1|, 11 
αν» τεναἱ {λεῖν ἀεἰεγπεῖπαίο ὁγ ἰοίζεῦς ἐο ἐλέ 
ελμγελες. 36 ῥαιώ αμα δαγπαῤας, ἐλέπΖίη 
9 υἱεῖ’ τ1Δ6 δγείλγορε ἱσρείδέγ, καἰ αὐ εἰν, 
αμα ἐεῤαγέ αφερρεαἶ7. ᾿ 

ΝῺ ςογιδίη θη νης ἢ σλπιὸ ἄοννῃ 
ἔτοπι [υἀ5: τλυρῆς ἴῃς Ὀτγεΐῆγεη, 

απά :αἱά, 5 ἔχςερι γε δὲ ςεἰγοιπὶςίβεἀ “ 51. 5. 5. 
αἴζεγ τῆς πιδπηεῦ οὗ Μοβἕβ, γε σλπποῖ 
6 8λνοά. 

2 ὟΝ δα (Πογείογε Ραδιϊΐ δληὰ Βαγηδ- 
δλ5 δὰ πο 81:|4}} ἀἰβϑθηβίοῃη δηά ἀϊ8- 
Ρυϊδῖίοη ὙΠ ἐἤαπι, {ΠΕΥ ἀειεγηχίπεά 

26. ῥγεαοβδεά 16ὲ «υογα] Α5, ᾿ξ 56 6π|5, 
ἴπογῪ δά ποῖ ἀοπὸ οἡ ἴποὶγ ργονίοιβ νἱϑὶϊ ἴο 
Ῥεγρᾷ, χιλ. Σ 3. 
“μα Νον ΑἀλΙια, δδοιιΐῖ βιχΐθϑη πλ1}65 

5... οἵ Ῥεγρᾶ, ὁπ {πθ σοδϑῖ οἵ Ῥαπιρῇἢγ δα, 
δῇ {1Π6 πιο οὗ ἴῃς τίνοσ Οδίδγγῃαςίεβ. [ἴ 
νγὰβ Ὡλιηθδὰ δῇου [15 ἐουπάογ, Αἰίαϊιι5 ΡΒ 1]4- 
ἀεῖρηυβ, Κὶπς οὗ Ῥογζαπιιβ, ῃῸ ἀσδιγοὰ ἴο 
ἢδνο ἃ ρογΐ 8ἃ5 σοηνθηϊθηϊ ἔοσ ἰσαὰθ ψ ἢ ϑγτίδ 
δηά Εξγρί 85 Ττοδβ ννὰ5 ἔοσ ἴδε σοπηηλογος οὗ 
16 ΞἘ βοδη. 

ΤΉΕΥ ΚΕΥΌᾺΆΝ ΤΟ ΑΝΤΊΟΟΘΗ, ΚΕΗΕΛΚΒΕ ΑἸ, 
ΤΗΑΤ ΟΟΡ ΗΛΔὮ ΡΟΝΕ ΜΨΊΤΗ ΤΗΕΜ, ΑΝΡ 
ΑΒΙΡΕ ΤΗΕΚΕ Α ΠΟΝΟ ΤΙΜΕ. 
26. “πιο. ] ἴῃ ϑυσια; δι Εἶγ, ἴο 15 

Ροτί δείθυςϊα, ννῆϊς ἢ δὰ θδθη {Πεὶγ δἰδγίπρ- 
Ροϊπηΐ, ΧΙ. 4. ΤὨ15 Απιϊοςἢ ννᾶ5 ἴῃς Μοίπογ 
ΟΒυτοῦ οὗ Οοηί]ς (ἢγϑίεπάομη. Απά Ρδιι) 
δηὰ Βαγηδῦδϑ, βρδεῖδ! νυ συϊάθα 845 ΠΟΥ νν ΓΘ 
ΌΥ ἴῃε Ηοὶγ Ομοκβῖ, γεραγάθα {ῃοιηβεὶνος ἴῃ 
αοἰοδο σοπποχίοη νὰ 1ἴ, ἢ ποῖ υὑπάογ [5 
ςοπίγοὶ. ὙΠΟ 15 ὯῸ ᾿πϑίδποθ ἰπ δοσγίρίυγο, 
ΟΥ ἴῃ [86 ργδςοῖίςθ οἵ (δ6 ργί πλεῖν ΟΠμυγοῖ, οὗ 
Πιϊϑοοηδγίες δοίίηρ ἱπάθρεπάθηςγ, οὐ {86 ὶΓγ 
ΟΥ̓ ΓΕΘΡΟΠΒΙΙΠΠΥ. 
Δὲ Ὠανὲ ποῖ [Π6 εἹοπηθηΐϊβθ ἔοσ Ἵδ]ου]Ἱαιίηνς 

ἐχδοῖὶγ ἴῃς {πιὸ οσσιρίεα ΌΥ (Πϊ95 τῇς ἢγεϊ 
ΤΑἸΙΒΘΙΟΠΑΓΥ αἰγοι οὗ δὲ Ῥδὺ]. (ὐοπη]οςσζυγαὶ 
Θϑι]πλδίο5 ἢᾶνο ναγιϑὰ δεΐννοοη ἴσο δὰ εἰσῃῖ 
ΣΙ 

27. ἐῤὲ εδωγο  (Οοπῃποιϑείηρ, ὈγΟΌΔΟΪ οὗ 
ΒΕΥΟΓΑΪ ΠΟΙ ΓΟΡΑΙΙΟΠ5, 

«υἱό ἐδενι  Νοῖ σὺν αὐτοῖς Ὀυῖ μετ᾽ αὐτῶν, 
ἴη σγδοίοιιβ ςοορεσαίίοῃ. Ορ. χ. 418, χν. 4: 
Μαῖί. χχνυἹ. 2ο. 

δε ἀοογ ἃ ἄοοσ, σ Οου. χυΐ. 9; 2 Οοσ. ἱΪ, 
121 ΟΟΪ. ἵν. ,.- ΤῊ]5. ἱπηρ]165 στοαῖ ῬγΟξτοβ5, 
Ὀεγοηά ΔηΥ Πογείοξογο τηδάδ ἴῃ 86 οοῃηνοζβίοῃ 
οὗ ἴῃς Οεπ]ε5. 

26. ἰοὴσ 159] [{(ὑΡςἸΟΓΑΙΪΥ, ποῖ ἃ 111:10 
δὴ 6. Οπο 5 ΓἸΚιηρ ἰηδίδηοε οὗ ἴπῸ νδρυθηθ85 
ἴῃ Ἔχργεϑϑίηρ ἰηΐογνα]ς οὗ {πιὸ ννμ!οἢ ἰ5 σῃδγας- 
εγιϑῆς οἵ δὲ {νκε᾿5 βἰγ]ε, δπᾶὰ πηλῖκοβ ΔΥ δἷ- 
επρί δ 86 {{Π|πρ [Π6 σὨΤΟΠΟΙΟΔῪ οὗ ἔπε Αςῖς 

νειν 7ώ:|.---ἶ οι, ΓΠ. 

ΟΧΙΓΟΠΊΟΙΥ ἀϊβῆος!ς, ΒΡ Ῥοδίϑοῃ σδὶουϊαϊοὰ 
ἔτοτι {6 οηὰ οὗ 4) ἴο 49 Α.Ὁ., ποῖ πιυςἢ 
ΤΟΙ [ΠΔῃ ἃ ΥΕΆΔΓ. 

ὈὨΙΒΒΕΝΒΙ͂ΟΝ ΟΟΝΟΕΕΝΙΝΟ ΟἸΙΚΟΟΜΟΙΒΙΟΝ. 

ΟΗΑΡ. ΧΝ. 1. εεγίαϊπ γ»ιοη }] Οοηνεγῖβ 
ἔτοπὶ ἀπιοὴρ ἴ!ε ῬὨδγίϑθεϑ, 511} Ζϑαϊουϑ ἔοσγ 
[6 [,νν, χχὶ. λ)ο, υπδῦϊο ἴο ιἱπἀογϑίδηα τῃ6 
βρτγοδὰ οὗ ἴη6 (ὐοβρεὶ ἀπιοὴς [8εὲ επί 65, νν τ 
(Πεῖγ ῥγεάϊοεβ οχαϑρογαίοα ΌΥ δάπιϑϑίοηβ ἴο 
ἴδε Οδυτοὴ πουΐ οἰτοιμπηςοϊϑίοη, ὙΠ οῖγ ἰοδοἢ- 
ἱπρ' δά πο βδῃοζίοη ἔτοπὶ [πε Ομυγοῖ δὲ [6π|- 
βδίθηη, Ὁ. 24, ἀηὰ δὲ Ῥδὺϊ ομαγδοίογζοα ἐμοηὶ 
85 2156 Ὀγοίἤγοη, δὶ. 1, 4. 

δὲ δγείδγεη  ΟὔδηΠ]6 σοηνογῖβ δἱ Απιοοῖ, 
ψῆο ιἱηάογβιοοά {πὸ ἔγϑοποϑς οὗ ἴῃς (ἢ τγϑ' ἴδῃ 
ἀἰδρεπϑβδίίοη 4}} ἴη6 Ῥείίοσ δίῖοσ ἴῃ ϑυισσθςϑξαὶ 
ΤΕ5}} 15 οὗ ἴῃ6 πηϊΞϑίοη οὗἩ Ρδιυὶϊὶ ἀπά Βαγηῃδῦδϑ. 

Ἐχοῶρὲ γε δὲ εἰγεμπιο με ἡ ΤῊΪΐδ ννᾶ5 ἴμεν 
Ῥτγίποιραὶ ἰδηθῖ, Ὀὰϊ ΤΟΥ ννογὸ ἔδιπ ἴο ἱτῦροβα 
16 Ψν ῃο]ς [νν, σ. ς. ΟΡ. Ο!. νυ. 2. ὙΠΕΥ 
τορατάθὰ ΟΠ ΓΞ ἸΔΠΠΥ 45 ἴῃ6 σοηδυπηπηδίίοη 
οὗ Τά δίϑηι, ἀπά μεϊὰ ἐμὲ τῃ6 ργενίουβ βίδρο 
ννγ85 ᾿πα ἰβρεηϑδΌ ]6. 
9 Μο..1] Οὗ 1δὲ κυ, ὅγτ. Μακίηρ εἰγ- 

ΟὈΠΊοἸδίοη 84η ἀὐϑοϊ οὶ ΠοοδϑθασῪ σοπαϊοη 
ἴογ δαπιηιββδίοῃ ἴο ἴ86 Ῥαβϑονεσ, Εχοά. χίϊ. 
43-.-.8. 

ΑΡΡΕΑΙ, ΤΟ ΤΗ͂Ε ΑΡΟΒΥΡΕΒΊΝ [ΕΚΌΒΑΓΚΕΜ. 

Ὡ. ἀἀπεμεοη} ἴῃ ἃ ῬοΟρυΪΑΓ φαιπογίην 
ἀϊερμιαίίοι ΜΈ [Π6 γγοηθοιβ [εδοἤογβ. 

ἐδεγ ἀείεγνείμε ὙΠῸ Ὀγείῆγρη. ΤῊΪ5 966 Πὶ8 
ἴο ἱπιρὶν (ΠΑ ἴῃς Ὠίνιηθ ἱπεϊπηδίίοη νης ἢ δῖ 
Ῥαι] δά, Οδ]. ἰϊ. 2, ννὰ5 ποῖ πηδᾶὰδθ ἴο ἢἰπὶ 
Ἔχοϊυϑίνοῖγ. Ηδ δῃὰ Βαγῃδῦθδαβ πιιϑὶ ἢᾶνὸ ἔοὶς 
ςογίδίη οὗ {6 στεϑυϊ οὗ 15 ἀρροδ]. ΤΠ 
Αροβίΐος ἴῃ Τεγιιβαϊοπὶ ννογε συϊάοὰ ὈΥ [6 
β81η6 ϑΡΙΓΙΣ ὈΠάΘΥ σγῆοϑθα ἰηβυσηος ΠΟΥ δά 
Ὀεοδη δεϊίηρ. 

εεγίαἰπ οὐδεγ }) Ατποηρ ἴποπὶ Τιξυ5, ΟἿ]. 1, 
Ι, 85 ἃ Οδηῖ]ς σοηνεγὶ ἀδερὶν ᾿πἰεγεβιοὰ ἰῃ ἴπ 6 
Βει Πετηθηΐ οὗ ἴΠ6 ᾳυοσϑίίοη, ἀπά 80 σἱσὮΥ δη- 
ἀυοὰ νυἱῖδ βρί τυ] ν᾿ ἔθ ἴμδὲ πὸ νγᾶς Πἰ πιϑοὶ ἃ 
Ριοοῖῦ ἰδὲ ἐδο δάπιϑθίοη οὗ ἴδε Οδηῖ ες δὰ 

οω 
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ἴἢλι Ῥαὺὶ δηά Βαδγηδῦδβ, δηά ςογίδίῃ 
οἴδεγ οὗ τῆεπι, βῃου]ὰ ρὸ ὑρ ἴο [ετγυ- 
βαϊθπὶ υπίο ἴΠς ἃροϑβϑῖ]ϊεβ ἀπά εἸάεγβ 
δῦουϊζ (ἢ]15 φυεϑβτίοη. 

23. Απά θεΐπρ Ὀτουρῆϊ οη {Πεῖγ νΑΥ 
Ὁγ τῆς σἤυτοῃ, {πεν ραβϑϑεὰ τῆγουρῇῃ 
ΡὨεπῖοςς δηά δϑαπιηαγία, ἀεςοϊδγίπρ τῆς 
ςοηνετβίοη οὗ τῆς (σεητ|168: ἀπά τῆς 
ολυβεά ρτεδλῖ ἸΟΥ ὑπο ἃ}} τῆε Ὀτεῖῆγεη. 

4 Απμὰ ψῆεῃ ΠΕΥ ννεγε σοπια ἴο 
]ετγυβαϊεηι, {ΠΥ ἡνεγε τεςεϊνεά οὗ τῆς 
σἢυτοῆ, ἀπά ογ΄ τῆς ἀροβίΐεβ δπὰ εἰάεγϑ, 
δηὰ {πεγ ἀεοϊαγοά 81] τ ηρβ τῆλε (σοά 
Πλὰ ἀοπε νυ ἢ τἢεπι. 

ς Βυῖς (δεῖε γοβα ὑρ ςεγίδίη οὗ τῆς 

ΤΗΕ ΑΟΤ5. ΧΝν. [ν. 3--8. 

βεςῖ οἔἩ τῆς ῬὨλγίβεεϑ Ὡς ἢ δε] ενεά, 
ΒΆΥΠρΡ, Γδλὲ ἴξ νγῶ5 πάη] ἴο ς!τ- 
οὐυπς!86 [Πδ), Δπα ἴο σοπιπιληά ἐῤέηε 
ἴο Κεερ ἴῃς ἰανν οἵ Μοϑβαεϑβ. 

6 4 Απά τε δροβῖΐεβ ἀπὰ εἰάετβ 
ςᾶπης τορεῖθεγ ἔογ ἴο σοηϑβίάεγ οὗ {ἢ 8 
πιλῖζογ. 

7 Απὰά ψῆεη ἴδετε δά δεεη πηυςἢ 
αἀἰδρυτίηρ, εῖεγ τοβα ὑρ, δηὰ 5ιἰὰ 
ἀπῖο ἴπεπι, ὁ Μεπ ἀπά Ὀτγεΐῆγεμ, γε ἢ εβαρ. να. 
Κηονν πον τπδῖ ἃ ροοά ψὮ}]ε ἀρὸ (ὐοά ἃ ε-. .:. 
πιλάς ςΠοῖςα διηοηρ 8. ἴηδῖ τῆς Οεη- 
{1165 ΕΥ̓͂ ΠΥ πιουῖὴ 8ῃου]ά ἤεᾶγ τἈς 
ννογὰ οἵ τῆε ροβρεὶ, δηὰ δε]ϊενε. 

8 Απὰ (ὐοά, νἢϊῖςἢ ἱκπονεῖῃ τῆς 

{πὸ Τλινὶπο βαποίίΐοη. [ἰ{ πᾶ98 Ὀδεη τπουρῆϊ 
ῬγοῦδΌ]6 τπαῖ ἴπΠ6 Ῥσορδεῖβ, χ!. σ, δηὰ ἴδ 
τηθη οὗ Ογρτι5 ἀπά Οὐγτγεηθ, χὶ. 20, ὑγετα ἴῃ - 
εἰιιἀρά. Ἐν τάδε , 

ο 1ο “εγισα 6 ΡΓέβδῆσε ὁ 
Αὐοεικα ξᾶγνο (ἢδῖὶ πῆρ Ῥγε-πποηςο. ΤἢΟ 
Μοῖδοσς σμυγοῖ οὗ Οδης]ς ΟΠ γιϑίεηάοπι δὰ 
ταϊπ!σϊογοὰ ἴο ἴπ6 [στ ρογαὶ πθοάϑβ οὗ ἴπ6 ΟΠυΓΟΝ 
οἔὗἁ [ἐγυβδίοπη, χὶ. )λο, 20; δηά ποῦν, ἴῃ ΕΓ οὐγῃ 
ΒΡ᾿᾽ ΓΔ] Ἔχ σθηΟΥ, 5ῃ6 ἰυγηρά ἴο [ΘΓ 5816 πὶ ἔοσ 
ΒοΙρ. 

προσεΐες ἀπά εἰάεγ. 1] ΤῊΪ5 σοπιθίπδίίοη ου- 
Οὐχ ἤἥνο {Ππ|65 1ῃ {Π15 σῃδρίοσ, υν. 4, ό, 22, 
23. Ηδοτο, ἴῃ 1ἢ15 ϑεσοηα νϑῦϑο, [6 δίς ]ο ἰ5 
ποῖ ρῥγοῆχοά ἴο ΕἸάοσβ, 45 ἰἴ 15 ἴῃ ἴῃ6 ἔουγ οἴοῦ 
Ρίδοθϑ, ᾿παϊοδίϊης ἴἔνγο ἀϊδίηςξ εἶλ55θ5. ὍΤΠδ 
ΔΡοσίϊοβ νγογὸ ρονθγῃοῦβ οὗ [ἢ σοῖο ΟΠυτςοῆ. 
Τῆο ΕἸάογβ νοῦ ποῖ ΤΉΘΓΕΪγ Ἰοσαὶ, Ὀυϊ τερτὸ- 
ϑοηίδίνεβ οὗ παὶ ΟὉτάογ ἴθ {πὸ ΟΠ ΓΟΒα8 
Κγουρῆουΐς [ἀπ ἀπά οἰδενῆογα. [ἢ ἴδε 
ταβ ]  οὗἁἉ [Π15 ἀἰδουι5δίοῃ [6 νυν οἶος σοι ΠΊ ΠΥ 
ἴοοκ ρμᾶσγῖ, υν. 12, 22: δυῖ (Π6 ἀθογθοθ ἃσὸ 
ΔΓ υϊοα ἴο [δὲ Αροϑβί]ε5 δῃὰ ΕἸάεγβ δίοῃθ, 
χυὶ. 4. νε σλπποῖ ἀείοιπτηϊηο οχδοῖ πονν 
ΤΏΔΩΥ ΑΡΟΞ[[65 ννοῦο οὔ {πε ϑροῖ δῖ (ἢ]15 Ἐ|Π|6 : 
(Πδὶ δῖ Ῥεῖΐεσ, δῖ [άπιο5, δῃά δὲ ]οῇπ ννϑζο, 
ΤΏΔΥ ὃε καϊμετεὰ ἔγοπι Οδὶ. 1]. ο; Ὀυϊ νυν δεῖ βεῦ 
18 15 δι ΓΙ ΕΥ ςοτγοοῖ ἴο βρϑᾶκ οὗ 115 25. 1Π6 
Αροβίοϊϊς (οιιπς! ἢά45 ΌΥ 5οπὶὸ Ὀδθη {ποι ρδϊ 
ἀοιδῖῆι!. ὙΠαῖ ἀεπιρτιδῖίοη ΤσσυΓβ ἴῃ οἠς οὗ 
1Π6 ῬΓΑγΟΓ5 Δρροϊηϊθα ἔογ ἴῃ6 οροπίης οὗ ουγ 
Οοηνοσδί!οῃϑβ. 

8. ὀγομσδὶ οπ ἐδεὶγ «“0Ὁ47ὺ.}} Α τπᾶτκ οἵ 
τοϑρεςΐ δπά ςοηπάσφηςθ. ὅΤἢο βυπηρδίῃυ οὗ [Π6 
Οδιτοῖ ἴῃ Απίοςῖδ ννᾶ5 ἢ ἴἤσπι, ποῖ ἢ 
[πε Τ[υἀδίχεῖθ, χχ. 418, ΧΧΙ. ς. 

βεπίος απά ϑα»παγία) ὙΈΠΟΥ ἴγανο θά δος 
[1 σοδβῖ, 45 ἔδσγ βοιιϊῃνυναγὰ 45 Ριο)οπηδίϑ, ΧΧὶ. 
,), δηά ἴδϑη σγοβϑοά [Π6 ρ]δὶπ οὗ Ἐϑάγδοϊοῃ τηῖο 
ϑαηδγᾷ, ἰδ κίηρ ΠΟΙΓ ΟΌΓΒΟ ἀπιοηξ Τοοηνοτίβ 
ποῖ πυγίυγεοα 1η [ονν]ϑἢ Ργο) υἀ]ς 65. 

αἱ δὲ ὀγειίὀόγεη Ἱ ΤὍῆὸ ἔπ 5 οὗ ἰῃς ἀἶβρογ- 
β8ίοῃ5 σδιυιϑεά Ὀγ ἴδ ρθυγβθσυ τ οη5, νἱῦ. 4, ΧΙ. 10. 

4. σεγισαίον!) ΤῊ ννᾶ5 δῖ Ρδυ}5 τηϊγά 

υἱϑιί βἴηςο ἢἷφ σοηγογξείοῃ, δηἃ ἀδουΐ ϑουδηίθεῃ 
γολτβ δου ἴ. 866 ἔοσγ ἴδε δδυ!οσ νἱϑιῖβ, 'χ. 26, 
Δηά χΧὶ. 10. 

γεεείυε] ἘαμοΥ, Ἡϑ]Ἱοοτα θᾶ; “«. ΟἸΊΟΙΔΠΥ, 
ἱπ δοκπουνθάςτηεπι οὐ ΒΕΓ δυϊμογὶ Ζεὰ πιο. 
[τ 5 ποῖ ϑᾶϑυῪ ἴο ἀείοστηῖπο νυ μοῖμοτ ἴῃς ραναῖθ 
σοηΐργοηςο ἴῃ νης δ: Ῥδὺὶ ἀου Ὀ11655 οὐϊαϊπεά 
ἃ ἀϊξιηςῖ τοσορηιοη οὗ Πἰ5 ΑΙροβῖο]!ς σπδγαςίεσ 
νγ5 Ὀοίογο οὐ δῆῖοσγ [ἢ 15 ρυ ]}ς τοοςροῃ. 

«υἱεὸ {ῤε Οὔ. χὶν. 2. Βυΐ ἴῃ υ. 12 ὅ᾽ 
ἑδκρι. 

ΤῊΕΞ ΑΡΟΒΤΙῈΒ ΑΝῸ ΕἼΡΕΚ5, ΑΕΤΕΞ ΜΌΟΝ 
ὈΕΙΙΒΕΚΑΤΙΟΝ, 

Θ. αῤονίϊε απά εἰάεγ ὌΠ ψΒοΪδ ΒΟάΥ͂ 
οὗ 6 Οδυγοῦ ννογε ργεβεηΐ δ ἰῃς ἀο οσγαι!οα, 
τ. 15, Δῃηὰ σοπουτγτρὰ ἰη [Π6 ἀδεϊδίοῃ. Ορ.ν.:2. 

1ο εογσάογ  ὙὮΏΘΓΕ νγὰ5 ὯῸ Ρ]ΟΠΑΓΥ Ἰηϑρίγᾶ- 
οη ἴο οηδῦ]6 [ποτὶ ἴο σοπιε ἱπιπηδαϊδίε!γ ἴο ἃ 
ἢπα] ἀεςεϊδίοῃ. 

ἐδ. »ιαῖογ } ὌΒετα σγέτε ἔνγο βτεαῖ 4065- 
ὕοπϑ: 15ῖ, Μυβὲ ἴῃς Οεηι]εβ Ὀς οἰγουτηςι5ὰ κα 
Απδννογεά ἴῃ ἴη6 ποραίίνθ, υ. 19. 2πὰ, ἵετο 
ΠΟΥ Ὀουπά ἴο οὔϑογνε ἴπ6 (ετγειηοηΐδὶ [ἂν ἡ 
ΎΠΟΥ Ψεῖὸ ποῖ ἴο ρίνο οἴξηςε, ἀπά ἴο ἁγνοϊὰ 
βίης οὗ ἴμε ἤυδῃ, υ. 2ο, 8, 29. 

7. ἀμ ρωιηφ ἘἈλῖμοσ, 1 δοπβαδίοῃ. ΤΉϊ5, 
ἱξ πιιϑί ϑϑυτηθαά, ννᾶβ ἴπ Οτοοκ. Τῆοθο 
ὙΠ σΔπο ἔγοηι Απίοςἢ ςου]ὰ ποῖ Ὀ6 ἐχρεοϊεά 
ἴο υῃάετϑίαπά Ατάπηδῖς. Οὔρ. υ-. τό. 

Ῥείογ σοὺ μΡ.}}] ΤῊΪΒ 5 ἴπε ἰλϑδὲ ποῖϊοθ οὗ 
ἢϊπὶ ἴῃ (ἢ 15 ἢἰδίοσγ. Ηδ δὰ ποῖ ῥγεϑιἀδὰ ἴῃ 
[ηἰ5 (οπηςϊϊ, ννῃξο ἢ δ6 ποίϊῃοῦγ σοηνοκοὰ ποῦ 
ἀϊἰπηιϊσϑοὰ. Απὰ {πὸ δάν!ςθ νοῦ πὸ ζᾶγὸ νιλϑ8 
Ὀαϑοὰ ποῖ ΟἹ ρευϑοῆδὶ οὗ οὔῆςοϊαὶ δυο ΠίΥ, 
υΐϊ οα δοκπονϊθάγοα ἔβοῖβΊΌ. ὙΤΠ6 πᾶς οὗ 
]Άπιεβ 15 ρἰαςθὰ Ὀεΐογε ἴθοϑο οὗ σερμας δπὰ 
Ἰοδη, Ὁ]. 1]. 9. 

α 5οοά «υδιΐρ αφο] Ἴδη οΥ ἔουτγίεξη γολῦβ, 80- 
σογάϊης ἴο ἀϊογεης ϑοῃοπηθϑ οὗ ςἘΓΟΠΟΙΟΡΥ ; 
ἃ Ἰοης ἔἰπτῈ ἱπ ργτοροσχίίοη ἴο {πε δῃξῖτε ἰηΐεγυαδὶ 
βίηοο ἴπΠ6 ἀᾶγ οὗ Ῥεηίϊοςοδί. δοπὶς διᾶνὸ ἐσ - 
τοηἀοὰ [ἢδ τοίεγεποθ ἃ5 2 ὕδοκ ἃ5 ἴο Μαῖϊ, 
ΧΥΪ. 19. 



ν. 9-.4.} ΤΗΕ Α(ΟΤ5. Χν. 

ἢολτῖβ, δᾶγε [ἢ δηλ νυν Π688. ρίν!πρ [ἢ ἘΠῚ 
τε ΗοἷΪγ (σπιοβῖ, Ἴνεῃ 48 ῥέ ἀϊά υη- 
ἴο 1.8 : 

9 Απά ρυῖζ πο ἀϊβετεηπος δεῦνεεη 
“ «βᾶρ, το. 15 Δηἀ ἤδη, “ Ρριυγέγιηρ, τΠεῖγ ἢεαγῖβ 
τῶ, .. ΒΥ ἐλ. 

Ιο Νον τῃεγείοτε ΨὮΥ τεπιρίὶ γε 
“Μαι;..3. (σοά, ἦτο ρυῖ 4 γοκε ὕροη ἴῃς πεςκ 
μὴ οὔ τῆς ἀἴβοῖρ]68, ννῃϊο πεῖῖπεσ οὐ 

ἔλιεῖβ ΠΟΥ ψγὲ ὑγεγα δὺϊ]ε ἴο Ὀελγὴὺ 
11 Βυῖ ννε δεΐϊενε ἴτῆλι τἤγουρῃ 

(ες ργᾶςε οὗ τῆς Ἰογά εβϑυ5 Ογίβε 
νγῈ 52]] θεὲ ϑανεά, Ἔνθ 48 ἴΠ6γΥ. 

12 4 ἼΓΠεπ 41] ἴπε παυϊεϊτυάς Κερι 
βίεπος, δηὰ ρᾶνε δυάϊεηςε ἴο Βλγ- 
ῃδῦδ8 δηά Ρδιιὶ, ἀδοϊδλγίπρ' ννῆδι πηϊγα- 
οἶεβ ἀπά νοπάειβ (σοά ψτουρῃῖ 
Δπιοηρ ἴπε (6 ΠΈ|165. Όγ {ἢ δη,. 

12  Απά δἴεν {τῆεῪ πδὰ μεϊά 
1Πεῖγ ρεθᾶςα, λπ|6ὲ8 δηβνγεγεά, βδγίηρ, 
Μξεη “μά Ὀτεῖῆγεη, ἤδαγκθη ὑπο πιὸ: 

14 ϑιπιδεοη ἤδῖῃ ἀεοϊαγεὰ ἢονν (ὐοά 

»εαείς εδοϊεε Τὸ. ἩΠ1118917. 
ποῆσ 141} Αροβίϊθβ1 ὙΠοῖο 8 ἃ ϑίτοηῦ 

Ὀαΐδηοο οὗ Διιϊ ποτ τες ἴῃ ἕανουγ οὐ χηρποηρ γοιι, 
ὈοΙἰονοῦβ ΦοΠΟΓΑΙΪΥ, δὲ, Α, Β, ΓΟ, δπὰ ᾿γϑηξιι, 
111. ΧΙ. 14, ὙΠοΙΟ ἴῃ ἴδο [,δἴΐη νεογβίοη δῖ 
Ῥεΐεσβ δάάγοϑβ δηὰ {86 Ἰοί(οσ ἂτὲ φίνεη δὲ 
Ἰοηρίῃ. 

ἐῤε φοιρε]  ὙὨῖ5 ψοτὰ 15 υϑεὰ ἴῃ ἴπ6 Αςοἰβ 
ΟΠΪΥ ἢεγε δῃηά χχ. 24. 

8. ἐποιευείῤ δε ῥεαγ. ἢ Απὰ 50 5δεῖῃ ἔὰδγ 
Ὀοεγοπὰ ἴδε ουξϊξννατὰ ςογοπιοηΐαὶ Ρυ ΓΙ Υ ἴογ 
ὙΠ ἢ ἴμδ6 ῬΠΑΓγιθοοθ νοῦς σοηποηαίηρ, δηὰ 
ςαπηοῖ ὃὈς ἀξδςοοϊνεα 45 ἴο ἴ6 σἢαγδςῖεν οὗ [πο96 
ννῆο [δὰ τοσεινεά ἴΠ6 ΗοὶΪγ ΟΠοκί. Τῆς ννογὰ 
ἰ5 ἔουηὰ ἰπ ἴΠ6 Οτοεὶκ Τεβιδπιθηΐ ΟἿΪΥ ἤοΓδ 
δηΐ ἴῃ ἰ. 24. 

ἐυεη ὧι δὲ ἀϊ4 μπίο 9] ὙΠῸ ἰἀοΠΕ Υ οὗ (ἢ δ 
εἰ. Ὀεδίονγεά οἡ ἴῃ6 (Οὐθηι ες πὰ οὐ ἴῃθ 
ενν5 δὰ δἰγρδὰυνγ Ὀδεη ὑγροὰ Ὁγ 81 Ῥεῖογ 85 ἃ 
Ρτοοῦ οἵ 115 Ὀείης Οοὐ δ ρίδαϑιισε {παΐ ἴΠ6 
Οδϑηῖ]ς ςοηνογίβ ϑῃοιϊά ὃ6 οὐ ἃ ἐοοϊίηξ οὗ 
Ῥετίοςϊξ δαυλὶ ἴῃ [6 Ομυτγοῆ. Ορ. ἴδε 
5: ΠΉΠΑΓ ἀρροαὶ ἴο {π6 Ὀεβίοντδὶ οὗ πιϊγδσιιοιβ 
εἰῆ5, Οδ)]. 1}. 2, ς. 

9. ωγ  έηρ δεῖς δοαγ ἢ Ορ. χ τς. Τα 
ΤΕΔ] ὑπο ]θδηπθ85 οὗ ἢ Οὐδ! |65 νγὰ5 ποῖ ἰῇ 
1ῃ6 Ὀοαγ, 8ἃ5 ἴδ6 [ὸννβ ᾿πουρδῖ, Ὀὰϊ ἰῃ τῃ6 
Πεατῖ ; ἀπά ἔογ παῖ, ἢ, ποΐ ςοἰγουπηοϊδίοῃ, 
νν85 ἴῃς {Π|6 γεπηραγ. 

ὁγ ,}α1Ὁ] το ζδιτὰ; (Δ ἰπ ΟΠ γιϑβί. 

10. ἐεριδὲ γε} ὅ8:. ῥγουοίε, Ἐχοά. χν!!. 7; 
ευΐϊ, νἱ. τό; 155. ἰΙχχνι. 17), 18; Ηρ. πὶ. 
9. 16, ὈΥ γουγ ἱποϊπδίοη ἴο δεῖ ἰῃ ορροβιοη 
ἴο Ηἰ5. Ν}] οἰεαυὶν πιδηιξεβιθά ἴῃ ἴῃς ᾿λ86 οὗ 
Οὐουποίιι5, Ὀείγαγιης ἀου δὲ νυ βοῖδος {Ππδῖ πιδηὶ- 
ιοιίδιίοη νγὰθ ἴο ὃ6 δὐβο ῖοὶυ το θὰ οὐ, δηά 
ΕΞ ΕΝΕ ἴο ἐδιῖοσ ἴδ6 γι οὗ Οοὰ νὴ 
ΓΙ Ποηβοίης σεγεπηοη δ] σοπάϊ]οηϑ. 
4 γοἀε]. Νοῖ οἰγουπιοίϑίοη ἴῃ ραγίουΐδγ, 

Ὀυΐ ἴῃ 1,ἂνν ξΟΠΟΓΑΪγ, ἴο νυ ῃ]ςἢ οἰγουπὶςο!5οι 
νοι] πᾶν Ὀοιπᾷ ἴΠοπὶ, ΟἿ]. ἵν. 9. ν. 1, 2, 2. 
Βρ Βυ}}] υπάεογοιοοὰ ἴῃς (Οεγεπιοηΐϊαὶ [ἃὑἄνν, 
.“ Ἐχδιηεδη,᾽ ΧΙΧ. 9. ΟἿ] τεΐεγβ ἴο ἈδΌΡΙπίςδὶ 
υ που 65 ἴοῦ 115 Ὀείηρ, σομηπιοη νυν [Π6 
7εῖνϑ ἴο ϑρεᾶκ οἵ ἴῃς [,ἂνν ἃ5 ἃ γόξκαο. 

μγ΄ 2αἰδογ Νοῖ ΑὈγάπαᾶπι, ἰ58ς, δπάὰ 
Τέροῦ, ἴο σσβοπι ἴῃς 962] οὗ ἴ86 (ὐόονεηδηΐ ννᾶ5 

πο δυτγίδεη, Ἀοπι. ἱν. 9---ἰ ; Ὀυϊ ἴπ6 15Γδεὶ- 
165 ὑπάογ Μοϑδβ, δηὰ δἰογνναγάϑ. 

ΜΟΓ «υὑ6ὝἼ ΑΑπιοβῖ ΓΕΠΊΔΓΚΑΌΪΘ ΔΡΡΘᾺ] ἴο ἴδ 
ςοπϑοθηοθ5 οὗ ἴῃς [Θν78, Ἔβρθς 8} 7 45 ςοπλϊη 
ἔτοπι ἴπΠ6 Αροβίϊο οὗ ἴδ ςἰγουπ)ςϑίοη. 

11. α«: δῦ Τῇε Οδηί ες σοηνοτγῖβ, ποῖ 
[6 Ῥίδυςἢ5, ἃ5 5οπιθ, ἕο ϊοννηρ Αὐυφυδβἔη, 
δάνα υπάεγϑίοοά. 

12. αἱ δὲ νει μᾶς) ὙΠῸ νΒοΐΪῈ Οἤυτοδ, 
τ. 22, 30. ΟΡ. ΥἹἱ. 2. ς, ΧΧΙ. 22. 

ϑὅσυε σωάϊεποο] Ὠ151πο]ηθἀ ἴο Ἰἰδῖοη, ἀόνγῃ 
ἴο 115 τἰπι6ὸ, τὨγουρῃ (δ6 δἰγοηρίῃ οὗ {δοῖν 
Ῥγοϊυάϊοεβ. Ὑπὸ νογὺ Ὀείηρ ἰπ ἴΠ6 ἱπιρότέεςξ 
ἴδηϑο ἱπΊΡ}165 βιιϑίδιποαὰ δἰζεηζίοη. 

Βαγπαδα: απ βαμῆ Α τεΐασγῃ ἴο ἴΠ6 οΥΚ]- 
ὨΔ] οΥάογ, ὕλογο ἔδυ ᾶγ δηὰ δοςορίδοϊε ἴο τ᾿ ς 
ΟΒυγοῇ ἴπ [ογυϑαίοπη. 80 δρδίῃ υ. ἃς. 

ὁγ ἐδερι}) Μίταςϊεβ αἱ Ῥδρῆοϑβ δπὰ δὲ 1,γϑῖγα. 
ΤὮοθ6 σμοννεὰ ἴπδὶ ἴπΠ6 δάπικιϑϑίοη οὗἩ {πὸ Οδη- 
1165 νγὰβ ννῈ}} ρ]οδϑίηρ ἴο σοά. 

18. κα». ΟὍΟρ. χὶ!. 1). ὙΒὸ ᾳυρσβίίοη 
οὗ ἴῃ Ιἀεπιγ οὗἩἨ [Π1|5 [4π|ὲ5 ψνἢ ἴΠ6 5οη οὗ 
ΑἸρἤαυβ ννᾶὰβ ὑγοηουηοεα ΌὉῪ Νοδηάεγ [86 
ποσὶ ἀϊβίσυ!ε ἴῃ με Αροβίοϊις δἰβίογυ, ἀπά 
οἰαβθοὰ ὉγῪ Μιϊπιδη νυ [Ποϑ6 οὐ νης ἢ νγα 
Δ 5ΟΆΓΟΟΙΥ οχροςΐὶ Γυγίδοῦ ᾿πέογπιδίϊοη, δηά 
σδηηοῖ {πογοίοτο ἀθοϊάθ ἢ σογίδιπίγ. 

1 πᾶν δε 54]ὰ ἴο μᾶνὸ ἀϊν!ἀοὰ (ιν ϑίθη- 
ἄοπι. Τὸ Εδϑίοση Οδυτοῇ ἢΔ5 τεραγάθα ἴἢ6 
Ὀγοῖδοσ οὗ τμ ἰ,ογά, σοΟΠηΠΊΟΉΪΥ 5ρόκθη οὗ 85 
[πὸ ΒΊΒΠοΡρ οὗ ογιιβδίεπι, ἃ5 ἀϊδίίηςξ ἔγοπὶ 186 
50η οὗ ΑἸρῆξευβ. [ἢ ἴῆε δηεβί, βυναγεά ὈΥ͂ 
(ῆς δυϊδοπίγ οὗ Ϊογοπιο δηὰ Αὐυρυκίίη, {π6 
ορροϑιῖθ νἱενν 85 ζ,ἜΏΘγΑΙΪΥ ργοναι θά. 

Οὗ [5 πιαγίγγάοηι, ἴο ννμιοἢ 4} υϑΐοῃ ἰ5 ἰηςοἷ- 
ἀδηῖδιν πιδάάο ὈΥ [οϑορῆιι5, ΧΧ. ἰχ. σ, Εὐβθδίι8, 
11. 23, [85 ργοϑεγνοα ἃ ςἰγουπϑίδηςιδὶ δοσουηῖ 
ξινεη ὉῪῚ Περξοβίρρυβ, βϑοῆὸ οὗ ἴδε ἀοίδι]ς οὗ 
νυ ἰς ἢ ἀγα ΟΥ̓ ὨΟ πηθδῃ5 ἔγτθε ἔγοπι αἰ βου 165. 

14. δ,μεο" Ἰἢϊ5 Ηροῦγεν ἔοσγπι οἵ {86 
ὨΔΙΠΘ ννᾶ58 πχοδῖ παίυγαὶ ἴῃ ἴπ6 τποιἢ οὗ δῖ 
ΪΆπι68. 1ἴ ννᾶ5 υϑοὰ Ὁγ δὲ Ῥοίογ ἢ πιϑοὶ ἴῃ {πὸ 
οροηΐηρ οὗ ἢϊἰ5 Ξβεοοηπὰ Ερίϑι]ο, δεςογάϊηρς ἴἰο [6 
θεῖον τοδάϊηρ. ἴ ϑυδ!ν ἰζ ννὰ5 ϑιιρογϑεάθαά ὈῪ 
ἴῃ σοηίγδεϊοα ἔογπι, δἰ πιο. 

Νο τείεγεηοε 15 πιδάδ ἴο Βαγπδὺδϑβ δηὰ Ραυΐ. 
ὙΒοῖγ τοδιϊπηοῦγ σου] ἀνδι} 1116 ἴῃ 1815 ἀϊ9» 
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ν. 2ο---22. 

40 Βυῖ (δαὶ νὰ τα υηΐο τῃόπὶ, 
ἴδε {πεν ὐϑοαϊπ ἔγοπι ρο]]υξίοηβ. οὗ 
ἰ4ο]8, πὰ “ήζοσι [οτηϊςδίίοη, δηὰ ἡοηι 
τπϊηρβ βτγαπρίεά, ἀπὰ Ἴῆοσι ὈΪοοά. 

21 Εον Μοβεϑ οὗ οἱά τἰπις παῖῇ ἴῃ 
ΘΥΕΓΥ ΟΕ τῆεπὶ πᾶς ργεᾶςἢ. ἢΪπ|. 

20. ἐῤαὶ ἐδ εγ αὐείαἰ"} Α58 Βετὲ διτδηξϑά, 
ἴδε γί ἵννο νγεσο ργοδι τ οη5 οὗ Οοηῖ}6 ργᾶς- 
Ὀςο5 ; ἴδο (τὰ δηά ἐουσί οἰαιπηοὰ τεβρεςΐ ἴοσ 
ογάϊπδηςθβ νος Οοὰ Πιδὰ ρίνοη ἴο [5ΓΔ6]. 
ὙἼΟ σπυπιογαιίοη ἰ5 τερεδϊθα, υ. 29 δπὰ χχί. 
25, ἰῇ ἃ ἀἰδογεπί ογάσγ, δηὰ νυν] ἢ δοίης νἂγ]ᾶ- 
ἔσῃ ἴῃ 186 Ἔχργοϑβίοῃ. 

οἰϊωμίοπς οὕ ἰάο] Α ρῆγαϑε οὗ ]ΔΟΥ 5ς- 
Ὠἰποδίίοη μδπ (παὶ ἰῃ Ὁ. 29. Μοδῖβ νῃϊοὴ 
Βδὰ δεεη οἴετοα ἴο Ἰάοἷ5 θείην εχροβθὰ ἴογ 
5416 ἰῃ ἴπ6 τραγκοῖ ρᾶνθ οσοδϑίοη ἴο τηυςῇ 
(τοι ]ο, τ Του. νἱϊ!., χ. ; οπι. χὶν, Τὸ {πὸ 
[ονν5, [Ἀπ] 1ᾶγ νυν ἢ Ἐποῖγ οννῃ βδογῆς 4] ἰδαϑβῖϑ, 
δηγιδίης τῃδῖ σουϊὰ Ὀ6 τεραγάθα 85 ᾿ηνο νη , 
ἴῃ Δ ἄορτθο, ραστςϊ ρακίοη ἴῃ ἸἀοἸδίγου 58. γί- 
ἤσο5, πιιιϑὲ ᾶνε ἀρροαγοὰ ποῖ ἃ5 ἃ σδγε ἢ 8] 
ἀεῆ᾽οπιοπῖ, Ὀυϊ ἂἃ5 Π||16Ὸ βῃογί οὗ δὴ δεῖ οὗ 
ΔΡοβίδϑΥ. Ὅῆ15 ργοδι το, ἈΙΡΏΪΥ αἀχροάϊοηϊ 
ἤογ Οδπεῖϊο ςοηνογῖβ, ννᾶ5 ΔΌϑοΪ ΘΙ Υ ΠΘΟΟΒΘΑΓΥ͂ 
ἔοτ ἴΠ6 δοσυτίης οὗἁἩ δηγιδίπρ Κὸ ὑπ! Υ Ὀεΐννθθη 
ἴδοπὶ ἀπά ἴποϑὲ ννῆο πδὰ Ὀδεὴ Ὀοτῃ πὰ Ὀγοὰ 
υπάογ πὸ [ἃἂνν οὗ Μοϑ63. 

,")ογπίεαμοη Αἱ [Π}5 εἶπα [Π6 μοδίμοη δά 
ΒΌΠΚ 50 ἰονν ἴπδὶ {ΠοΥ ἀϊὰά ποῖ τεραγὰ Ἵμαϑε Υ 
ἃ5 ἃ νἱγῖιιθο. Ὑιοϊδίοης οὗἉ ἰϊ, ἔδγ ἔγοπι ἰηνοὶν- 
1πῷ ᾿πηΠΊΟΥΑ ΠΥ Οὐ ἀϊϑστασα, νγογὲ ἱπσογρογαῖεά 
ν ἢ τπεῖςγ ἰἀοϊαΐτοιι5 τίϊυαὶθ, 2 Μᾶςες. νὶ. 4. 
ΤῊΪ5. ργοναι θὰ ἴο ἃ πιοβῖ γεηδγκδῦ]α οχίθηϊ ἴῃ 
ϑγτγία, ὑγῦογο, ἀόννῃ ἴο τῃϊ5 ἘΠΊ, πιοδὲ οὗ {Π6 
σοηνογϑίοι!5 ἔγοσῃ ἢοαῖοπιϑηη δὰ ἰδκθη ρἷδοδ. 
ΤΒοτγο 15 ἴπΠ6 δᾶπιθ σοτηὶπδίίοη, δν. 11. 14) 
2ο. ΤΏοσο νἢΟ, 1) συ ΓΡγϑο δ ππάϊηρ ἃ ἀεδαϊν 
δίῃ ἱποϊ υἀοὰ ἀπιοηρ (6 οἴπεσ ροϊηϊθ ου Ὑνο ἢ 
Δοβίϊηοποες ννᾶ5 δη]οϊ ποθ, πᾶνα πδά γϑοοῦγϑα ἴο 
ςοπ]θοΐυγαὶ οπποηἀδίϊοηβ, οσ ἴο υπάογϑίδπαϊηξς 
ξογηϊςδίίοη 85 υι9δἀ ἔογ πηάτγτίαρε νυ]ἢ ἃ Ὠθαΐδρῃ, 
ΟΓ πιδιτίαρο νη ἑογυι θη ἀθρτοοβ, πᾶν ποῖ 
58:}Ποἰοπ] Ὀοτγπε ἰη πιϊηὰ [86 σοπάϊοη οὗ ἴμ6 
Οοπῖ]ε5, κνν ο Ὀοίηρς ραβδὶ ἔδοϊηρ μδὰ ξίνθη 
1ποπηϑεῖνοβ. ΟΥ̓ΣΓ ὑπο ᾿δϑοϊ νι οι βῆθ55 ἴο νοῦ 
411 ὑπο]οδηπθβ5 ν Π ργεθά!πο55," ΕΡΉ. ἱν. 10. 

ἐῤίηρ: σἰγαηρ ρα] Οτλϊἴοά ἴῃ 1), ὉΥ ἴγεπαειι5, 
111. 12: Ογργιδη, " Τοϑεπλ.᾽ 11. ττο; Τοτγίυ}- 
Ἰίδῃ, " ἀθ Ρωάϊοϊτί4,᾽ 12; δπὰ Απιῦγοϑο, (οση- 
τιοηΐ. οη Οδιὶ. 11. δε βόβῃ Οὗ δὴ δηϊπ8] 50 
κι ΠΟ τοϊδίποὰ {πὸ Ὀϊοοά, δηὰ νγᾶ5 σοηποιἀογεὰ 
ἃ ξιοδλὶ ἀοϊσδογ, Αἰδμεπαυβ, ΙΧ. Ἐϑβίοπι 
ΟὨ τ ϑῖΔη5 πάνθ σοητπιδα ἴο δροίαίη. ΕἈἸοδυῖ, 
ἐϑίδίς οὗ ἴῃε Οτεεκ Ομυγοῆ,᾽ Ρ. 272. ἔογ 
ἈΓΔΏΘΙΓΟΒΘΟΙΒ Δ ἰΠΙΟΓΟΘΘΘΟΓΥ͂ ὈΓΔΥΟΙ νγᾶ5 ὑΓῸ- 
νυνἱάοὰ. 866 Ὁ δηϊεὶ, " οάοχ 1ϑἰἰπυγείουπ," ΙΝ. 
710. 

δίοο] ϑιγδηρεῖν πιϊδυπάετβδίοοά οὗ {πὸ 
βῃοδάϊηρ οὗ Ὀϊοοά, Ποχηίοϊάθ, ὈὉῪῚ Τογ ἴλη, 
.ἀὰ Ῥυάϊοια,᾽ 11: δπὰ Ογρτίδη, “Τ οβιπὶ.᾽ 
Ζ19. ἼΤς ῥγολ δ οη, 88 ΘΑΣΙΥ 85 [6 ρδῖ- 

ΤΗΕ ΑΟΤ9. 

Ξοοά. 

Χν. 

δείηρ τελὰ ἱπ τῆς βΥμδρόριιεβ ἘνΕΓΥ͂ 
ΒΑΔ ἀλυ. 

22 ἼΠεπ ρ]ελβεά ἴ τῆε Δροβί]εβ 
δηὰ εἰάσγβ, σι τῆς βοός σἢυτοῇ, 
ἴο β86εηά ςἤοβεη πιεη οὐ {πεὶγ οννῃ 
ΠΟΠΊΡΔΩΥ ἴο Απιοςἢ νι Ραυΐ δηά 

Τα βϑίοῃ ἴο εδί ἤθβῇ, θη. 'χ. 4, Δπηὰ θυ! ΔρΡΡ]1- 
ΠΑ Ό]6 ἴο 411 πιδηκίηἀ, ννᾶ8 γερεδίθα! Υ επέογοδά 
ἴη ἴδε 1ἂνν οὗ Μοβοβ, μου. 11. 1.7, Υἱ]. 26, 
ΧΥΪ, το, Χίχ. 26; Ὠευΐ, χὶὶ, 1ό, 22. ΒΙοοά 
ἢδὰ ἃ σεγεπιοηΐδὶ βαποῖΥ, Ηδῦ. ἰχ. 18-- 22. 
ΤΠο οδίπρ ἰἴἃ ννγᾶ8 ἅη ἰἀοϊδίγοιιβ οὔβϑογνδῃςθ, 
Ἐ2εκ. ΧΧΧῆ. 2ς. ΑὈβἝηεηος νγᾷ5 δοβοϊ (οὶ 
ΠΟΟΟΒΘΑΓΥ ἃ5 ἰοηξ 85 σοηνογῖβ ἔγοῃῃη [ι.ἀ415πὶ 
ςοηπίημυοαά ἰο ἔδεὶ (πὸ οὈ] Καϊΐοη, δπὰ ἰΐ ννᾶ8 
ΓΙΡΊΑΙΥ οὐβογνθὰ Ὀγ {πὰ ϑαγὶν ΟΠ γϑείδης, Τοῖς 
{Π14π|, “ ΑΡΟ].᾽ 9. 8566 [8 Ερίϑιϊο ἔτοπῃ (ἢ γ5- 
[ϊδηβ οὗ ϑΊθηης δηὰ ἔγοπβ, ργοϑογνοά Ὀγ Ευ- 
βθῦίυ5, ν. Σ. Ὑ8ὸ Αροβίο!οδὶ σδποῦβ νἱ5ι1οά 
οαϊίηρ Ὀἱοοά νυν! ἀδροβιτίοη ἴῃ ἴδὸ οἰ δά 
ΘΧοοπηπλυηϊςαῖίοη ἴῃ ἴπ6 ἰαϊΐγ. Α8 Ἰοῃξ ἃ5 
βᾶσῆςα σοπίπυδά ἴο Ὀ6 ἃ Ὠ᾿νῖπο ογάϊηδηςε, 
οδίιπρ Ὀ]οοά, ννῆϊς ἢ ννᾶ5 οἴἶεγοά οἡ {πὸ αἰΐαγ 
ἴο πιᾶκο δἴοπεπιοηΐ, ἱπνοϊνθὰ βδουίορο. Απἶογ 
ἴδ ἀεπίγυςτοη οὗ [ἢ Τεπιρ]ε ἴῃς σοπάϊξοηβ 
οὗ {πΠ6 ᾳυσδίίοῃ νψεῖε δἰίοσθοα. Αὐυχιυβίίη, "ς. 
Ἐδυπίυπι, ΧΧΧΙΙ. 13, ἱπη 0165 παῖ 1Π6 ῥσγοὶ!- 
ὈϊΌοη ννᾶ8 πὸ Ἰοηροσ οὐβογνθά ἴῃ Α τὶς, ννῆθη 
[ῃ6 ἀϊδεϊποϊίοη Ὀεΐννθεπ [ον δηὰ Οοπ ]ε8 
νη [86 ΟΠυγο ἢ ννᾶ5 οδ] ογαίοά, 

21. οΓ,᾽ οἷά ἐἰ»6} ϑίπος ἴῃς ἀδγϑβ οὗ ΕΖτδ. 
Νο οἴδξηοθ ννᾶβ ἴο ὃδ φίνεη ἴο ενν5 γοϑι θη 
πη Οδητ]6 οἰτ65, ννῆο νοῦ σου πάθά, τνθοῖκ 
ΌΥ νγθοῖ, ἴῃ [ῃεῖὶσγ σγῃάφοσιιθ ϑογνίοθ, οὗ {Ποῦ 
ΟὈϊ γαΐίοη ἴο οὔϑεγνα ἴῃ Μοβξαῖς ἴἃϑ,νν, δπὰ 
νου] μᾶνο ἔουηά ᾿ξ νογγ παγὰ ἴο υπάοτϑοίδηἀ 
βϑυϑίθπιδί!ς πορίθοσξ οὐ ἴδε ρμαγτὶ οὔ Οεηθ]ς 
ςοηνοχγίβ. 

ΒΈΝΟ ΤΗΕΙΚ ΠΕΟΙΒΙΟΝ ΒΥ ΓΈΤΥΤΤΕΚ. 

22. ρῥίεα"εὐ 1] Α5 ἴῃ Ψ. 2ς, ἐξ “τεγιφαῖ 

οσἱΐες απά εἰάεγ.}] ““ἼΠ6 Αροβίΐοβ Ἰοΐη [Π6 
ΕἸάοτβ δηὰ Ὀγείῆγθη ν ἢ Πα πιθοῖνοβ. 80 ἀοῖ ἢ 
81 Ρδυὶ Ἰοΐῃ οὔθ οἵ οἴπεσ νὴ ΠΙΠῚ ἰῃ ΠΟ 655 
ἴηδη εἰρῃς οὗ ἢϊ]5 Ερ 51165: δηὰ ἴῃ Ὀοΐῃ οδ968 
(δὲ τηδδηϊηρ ΡἰδίηΪγ 15, ηοΐ ἴο αἰϊονν ἴδ πὶ 6402] 
Δ ΠοΥ, Ὀμὰϊ ΠΊΟΓΕΙΥ ἴο ἜΧΡΓΟ55 Σποὶσ σοηςσυΓ- 
τοηςο," ϑόοκογ, ϑοτήοῃ ΧΙΧ. 

ΤὮ15 15 ἴδε ἢγϑι ποῖϊςο οὗ δῃγ δεϊΐοη οἡ ἴῃ 
Ῥατὶ οὗ ἴῃς ΕἸάοτβ, ἴο ννῆοβθε δρροϊηϊσηθηΐ σὸ- 
ἔεγθηοθ νγᾶ5 πηδάθ ἴῃ χὶ. 10. 

«υἱὴό δε «υδοίε εἐρμγε δ ὍὌδα ἀϊθουποίοη 
νγλϑ οδιτί θὰ οἡ ὈΥ̓͂ ἰῆς ΑΡοΞιῖ]ε5 δηὰ Εἰάοσβ, 
Ὀμξ ΟΡΘΠΪΥ, δηὰ ἴπε ἀοοϊϑίοη νγᾶ5 ἴοὰ ὉῪ 
411, ἸΔῪ ἱποϊυάοά ; 411] ψγοσὸ ςοἰϊες νοὶ σο- 
ϑιιϊ(οὰ 45 ἴὼ ἴῃς Ὀεοδὶ τποάθ οὗ πιδκὶηρ (ἢς 
ἀεςοϊδίοη Κηονη. 

ἐροσφη »ιεη ) Ἐδίδοῦ, δῷ αν πᾶ ΟΒΟδΒ6Ὰ 
. 9... ὉΠΟΥ͂ ΒΒΟΙΠ]ά δοπά. 

459 



456 
ΒΑγηδθλβ ; παπιϑῖγ, 7 ἀλ8 βιιγπδηιεά 
Βλγβαθδϑ, δηὰ 5:18, οῃϊεξ θη ἀπιοηρ 
τε Ὀτεῖῆγδη: 

23 Απὰ τπογ ντοῖς ἐέζογς ὉΥ τῆ εηὶ 
δίεγ 18 πηᾶπηεῦ ; 1Πε δροβῖΐεβ δηὰ 
6] άεγβ ἀηά Ὀγεῖῆγαη “πα ρτεεῖπηρ ὑπ- 
ἴο τῆς Ὀὑτγεῖῆγεη ΠΟΙ ἅγε οὐ (πε 
(Θεμε]ε5. ἰθ Απείοςἢ δηά ϑυγίδ δπά 
ΟἸ]ςεῖΑ: | 

24 Ἐοτγδϑιθυςἢ 48 ψὲ πᾶνε Ἠἢεαδγά, 

ΤΗΕ ΑΟΤ5. Χν. [ν. 23-Ξ0.5. 

τῃλῖ ςογίδίπ ψν ἢ ννεπῖ οὐἱ ἔγοπι 0.8 
ἢανε τγτουδ]εἀ γοὺ νυ ἢ νγογάβ, βυὺ- 
νογτηρ, γοιγ 5018, βϑγίπρ, 7.4 πιμεῖ 
δε οἰτοιπ)οῖβεά, δπὰ ἱκεερ ἴτε ἴαν: 
ἴο γγῇοπι ννεὲ ρᾶνε πὸ ἐμεῦ ςοπχηχλπά- 
τηδηῖ: 

2ς ἴτ βεεπιεὰ ροοά υηῖο υ8, δοίη 
4556 πιο ἀ νυν οἠς δοςογά, ἴο 586 
σἤοβαη πε υηῖο γοι νν ἢ ΟἿ Ὀ6- 
Ιονεά Βαγηδθαβ δπά αι], 

“Ἵμάα: “ωγπανιοά Βαγ:αόα.}] Νοῖ πιεηίϊοποὰ 
οἴϑοννβογθ. [ἴ Πδ5 Ὀθθη 5βιιρβεϑίοα (ἢδῖ ἢδθ ΠΊΑΥ͂ 
πᾶν Ὀδεὴ ὑγοίμον οὗ πδὶ [οϑορῇ, ννῇο 4190 ἰ5 
οἰ] Ἰοὰ Βαγϑδῦδϑ, '. 22. Ηδ ννᾶβ οηάιρά νἱϊῃ 
16 κἸΗῚ οὗ ργόορἤθου, ψ. 27) 32. ' 

δια. Ὅἢ15 5μογίοσ ἔοστῃ οὗ ἴπ6 πᾶπιθ ἰ5 
ἱηνατΟΥ υϑοὰ Ὀγ 81 1ΚῸ: τἢς ἰαγροῦ δηὰ 
τογε οἰδηΐς, δι] νᾶ π05, Ὁ δῖ Ρδιὶ δηὰ δῖ 
Ῥεῖοσ. Ηξς ννᾶβ ἃ ριορπεῖ, υ. 32, δπὰ ἃ 
Ἐοπιδη οἰτΖοη, ΧΥΪ. 2). δ. Ῥαιυΐ σἤοϑβο ἢὶπὶ 
ἴοτ ἢ5 σοηρδηίοη οὐ ἢ 5 ϑεσοπα ΠῚ 55 ΟΠΔΓΥ 
Ἰουγπου. Η!β παπὶῈὸ ὁσσυγβ ἰπ ἴπο ϑδἰυϊδίϊοη 
οὗ Ὀοϊὴ Ερίϑι]65 ἴο {ῃς ὙΓβοβϑαϊοηΐίδηϑβ, ἰῃ σοη- 
7υπεῖίοη ἢ (Πδΐ οὗ ΤΊ ΠιοῖὮΥ, 45 4'9ϑοὸ 2 Οου. 
1. 19. ὅνο δᾶνθ 0 πιδῖογα]5 ἴῸσ ἀδίεστηι πίη 
οί ηογ ἢ6 ν 8 ἴῃ6 5δ:ὴ6 ΜΠ δι] νΔη}5, 
Σ Ῥεῖ. ν. 12. 

εδὶς  νιοπ ) 1,ολάθτβ, πιθη οὗ δυπογιγ, ΤῊΣ 
δΆ1πὸ ννογαὰ 45 ἐῤθηὲ ἐῤαὶ ῥαὺε ἐδὲ γμίς ουεγ γο, 
ΗεΌὉ. ΧΙ. 7. 17) 24. ϑοπὶὸ οὗ {ποπὶ ργοῦΔΟΪΥ 
Ὑἢ ἃ [οννϑῃ 45, Ραυΐ δηὰ Βαγπαῦδβ θείης 
οη ἴῃς (ὐεπί]ο 5:66. 

48. «υγοϊ] ὙΠΕΙΕ ἰ5 πὸ δἰπὶ οὗ δΔΠΥ 
ΡΙπΠιΔΟΥ οὗ δῖ Ρεῖεσ ; ποῖ δύθῃ ΔΥ ϑρθοῖδὶ 
τείεσοηςο ἴἰο πω. ὍΠὸ ἀοςυπιεηῖ, ᾿ἱπσογρογαῖ- 
ἧπξ ϑόνογδὶ Ἔχργδβϑίοηβ ιἰϑοὰ Ὁ. δῖ [δῃηεϑ, ννὰϑ 
ἀγάννῃ ὉΡ ὑπάσγ δ15 ἀϊγοσίοη. 

απά ὀγείδγεπ Ασοοτγαϊηρ ἴο Α, Β, (Ὁ, Ὁ, 
δηὰ ΜΝιυΐὶρ. ὀγείῤγεπ ΜΈ Ποῦ τἢ6 ἁτίςὶο; {Π6 
ἈΡροβίϊθβ δηὰ ΕἸάοσβ 50 ϑἵγ πρ {πΠαοηηϑεῖνοϑ. 
11 ννᾶβ ἴο ἴδ Αροβίϊες δηὰ ΕἸάεγβ {μδΐ Ῥδὺ] 
δηὰ Βαγηδῦδς μδά Ὀδθη ϑοπί, συ. 2; ΠΟΥ σδπηα 
τοχεῖθοσ ἴο ςοηϑιάογ, συ. 6: δηὰ ἴῃ6 ἀδσεϊβίοῃ 
τνᾶ5 τηδάο Ὁγ ἴΠ6π|, Χν]. 4. 

5,εειη5)] ΟἾΪΥ δΒεγε, χχϑΐ, λό, δηὰ [απ|Ὲ5 
1. σ, ἰπ τς Νὸν Τεβϑίδπιεηῖ. ὙΠΟ σοἰποιάδπος 
85 Ὀδοη ποίδα ἃ5 ἕδνουγαῦϊο ἴο δῖ Ϊ|8π|65 
δνίης ἀγαννη ᾧὑρ ἴδ6 ἀοοσυπιοηῖ. ΟΡ. ν 
τ. 117. 11.) οὗ ἢϊ5 Ἐρί5:16. 

ἐπ “μπεοοῦ απά ϑυγία ἀπά Οἰ)εία  Ογτῖ! οὗ 
]εγυβαίεπι, " Οδξεςἢ.᾽ ΧΝῚ. 29, υπάοτβίοοά 
{μας τΠὸ ἀδςοϊδίοηβ σοπνεγοά ἰη (ἢ]5 ἰδεϊζοσ ἃρ- 
ΡΙΙεὰ ἴο ἴπε ννογ]ὰ δὲ ἰᾶγξε, δνογε ἴΠ6Ὺ ποῖ, 
ἢ (Π6 οπς ποσὰ] Ἔχοερί!οῃ, [οΠρΡΟγΑΓΎ δηὰ 
Ἰοςα] ἡ δ81 Ῥδὺ] πιδάδθ πο γείδεγεηςε ἴο ἴποπὶ ἴῃ 
τττίηρς ἴο ΟΒυγομα5 ἰπ Εὐγορα, σ ΟοΥ. ν᾿, 
Υἱ. 18, 10. ΥἹ, [Ὠγουρπουῖ, ἀπά οπι. χίὶν. 
ὙΠῸ ργοδιθ!οηβ ἂῖὸ τεραγάοά ὉΥ Βίββορ 
1 ἰεπιίοοϊς 85 “8 [οπΠΊΡΟΓΑΤΎ οχροάϊεηϊ ἴῸΓ ἃ 
᾿ΟΠΊΡΟΓΑΥΥ͂ ΟἸΠΘΓΡΘΠΟΥ," “ Οδ]δίιδη5,, 296. 
Βίβῃορ ϑαηάεσβοῃ μεὶά {μαὶ δὐϑέϊμεμος ἔγοτα 

Ὀ]οοά ννᾶ58 ποῖ ἴο ὕὈε ἱπιροβθὰ οἡ ἴῃς Ομηϑαδη 
ΟΒυγοῖ 48 ἃ ρογρεΐυδὶ γόκο, ϑεγτηοῃ ν. "δὰ 
Ῥορυϊυπι, ὃ 16. Απὰ δραΐπ, “ΤΟ Α 
ἰπ ἴπε ἤγϑι (ουης!! ποϊάθη δὲ [ετυϑβαίοπι, ἰδιά 
ὕροη {πε ΟΠ γοδα5 οὗ ἴῆ6 Οδπέ 65, ἔοσ ἃ {1π|ς, 
ἃ Γεβίσαϊπὶ ἔγσγοπη ἴῃ δαϊίην οὐ ὑἹοοά, δηὰ 
[Πίηρ5 5δογιβοεά ἴο ἰάοϊβ, δῃηὰ οἰγαηρ)οα,᾽" ὃ 29. 
ΒΡ Καγε ςοῃποιοτοα παῖ “ τ1ὴ)6 ἀδοτθα ὑγο- 
τιυϊζαῖϊοά Ὀγ ἴῃς Αροβίϊοβ δἱ [ει ιϑδίεπι δρρὶ 
ΟὨΪΥ ἴο 86 Οεηξ]ε σοηνοτγί5,᾽"" " ϑειτηοῦβ δηὰ 
Αἀάγεβϑοβ,, 448. “" ΝΥ βαΐονεσ. ςοηέου τυ οὗ 
Ροϑίνο [ὰνῦ08ὲ ἴπ6 ΑΡοβί]εβ ἀϊὰ Ὀγίης ἴῃ Ὀ6- 
ἔνοεη [86 Οπυγοδεβ οὗ [ενν8 δπὰ (σεηί!]ε5, τ 
ννᾶ5 ἴῃ ἴποϑο {Π|η}85 ΟἿΪΥῪ νι οἢ πὰ ζῆϊ ΟἸΕΒΟΣ 
οοᾶϑ6, οὔΓ σοῃίηιδ ἃ 5ΠΟΥΟΥ ΟΥ ἸΟΏΡΕΓ {1π|6, 85 
Οσσδδίοη ἀϊά πιοϑὲ τεαυῖγε," Ἠοοκεγ, ιν. 
χὶ. ς. 

από Ομ )εα ἢ ΤῊΪΒ 5 {δε ἢγϑῖ ἱπιϊπιδίίοη οὗ 
ΟυθγοΓβίοῃβ ἴπογε : ὈγΟΌΔΌΪΥ ἴῃ ἔπιι5 οἵ δῖ 
Ῥαυ}}5 Ἰαθουγβ 8116 δὸ ννὯ8 δ Τῶι, ἴχ. 10. 

24. «ὑεπὶ ομἽ ΟΥ̓ (πεῖς οὐνῃ δοςογά, ποῖ 
(οπΠΊΠΞϑίοηθά ΌὉΥ 1.8 

“αγίπρ, Υέ »ιωσὲ, {δὲ ἰααυ]}] Τἤθθε ννογάς 
ἀο ποῖ ἄρρϑᾶγ ἴῃ δὲ, Α, Β, 1), ἀπὰ πᾶνε Ὀθθῃ 
Γεϊεςιοὰ ὈΥ τεςοπὶ οτος] οάϊζοῦγβ ἃ5 ἃ ϑίοϑϑ 
Βαιϊμογοὰ οιἱξ οὗ υν. 1 δηὰ ς. 1Ϊπ ἔδνουγ οὗ 
τεϊδλι πη ἴδεπὶ, ἰξ Πᾶ5 νΕΓΥ ΓΟΔΘΟΠΔΌΪ Ὀθδη 
υγροὰ τπδῖ, νι Βουῖ ἴποπι, πῆς φυεπδίίοη ννῃϊςἢ 
δδὰ Ὀδδη ἀϊδουβθοὰ δηὰ ἀεϊεγπιιηθὰ 15 ποῖ 
ποίοοὰ ἴῃ {Πα ἰοεζίοτ. 
Τῆς ρῥγόβοης ἴεηϑο οὗ ἴθϑε ραγίς! 165, “μὖ- 

τὉεγιπς δηὰ “αγίπρ, ἸΤΆΡ]165 (Π4ὲ [86 ογτοηξουβ 
[οδοῆογβ ἡγΈΓῸ 51}}} ἰῃ Απεοςῆ. 

πὸ σμοῦ εο"πριαηπαίνιοι!)] ὍΠΟΓΕ 15 Πο δ ῖδο- 
ΤΥ ἰπ ἴπ6 ΟΥρίπδὶ ἔογ [6 νογάὰ “με, νυ ῃ]ςἢ 
5 ἔουπὰ ἰῃ Τγπηάλιο, Ογδηπιοσ, δπὰ ἴδςἊ 
Οδηονδ. 

δ. α:εριίρά «υἱὲ οπε σεεογ)] Ἀδῖδοσ, 
ΔΙΌΣ ΘΟ δᾶ ὈΣΔΕΗΪΙΠΟΌΒΙΥ 0186 10 
18 ΘΟΠΟΙΌ ΒΊΟΣ : ἱπιρὶ γηρ ΡεΣδΔρ5 ἰδδὶ 
[πεσε μβδὰ Ὀδεη ἀϊνουϑιυ οὗ ορἰπίοη. 

0 «επά οῥουεπ} ἈἘἈδΙμοΥ, δο ὁΠ0089 διά 
Βοπά. 

δείουε] ὌΠ ορί πεῖ δηὰ ἴδ ἐοϊονίης 
γεῦϑο ΨΈΓΟ Ἰηϊοπάδα ἴο ςοηδττῃ δηὰ οχαὶὲ {δεῖν 
ΔΌΪΒΟΥΥ ἴῃ ἴΠ6 ἐστ πιαϊίοη οὗ ἴποϑε 8 τοδὰ 
οΥ δεοασγὰ ἴδε Ἰεϊίεγ. 

Βαγπαδα: απ αι] ΤὍδὲ οἷά ρτγεοδόξεῃοε 
τεβιιπιοὰ, χὶ!. 2, Ὀδοδι86 Βασιδῦδδ ννᾶβ της ἢ 
Ὀεϊίες Κπούνῃ ἰῃ [γι βδιοσῃ. 



νυ. 26---30. 

26 Μεη τδδῖ ἢᾶνε παζαγάεά {πεὶγ 
᾿ῖνεβ ἔογ τῆς πδηὶε οὗ οι ],ογὰ Γε6ϑιι8 
ΟΠ πβι. 

27 Νὲ δᾶνε βεηῖ τῃεγείογε [0.428 
Δπὰ 51145. γγῆο 5}|4}} αἰϑοὸ τε}] γοι τῆς 
δάτηῃς τΠηρβ ὉΥ τηοιτῇ. 

28 ἔογ τὶ βεεπιεά ροοά ἴο ἴπε ΗοΪγ 
Ποῖ, δηὰ ἴο ιι8, ἴο ἰδ Ὁ ὕροῃ γοῦ ἢο 
διελῖεγ Ὀυγάδη [ἤδη ἵξὰ ΠΕΟΟΒΒΑΓΥ 
τηίηρβ ; 

ΤΗΕ Α(ςΤ195. ΧΝν. 

20 Τπδῖ γε δὐϑίδὶπ ἔγοπι πηδᾶῖβ 
οἴδετγεά ἴο ἰάοἾ5, ἀπά ἔτοπι δ]οοά, δηά 
ἔτοῃι ΤΉΝΕ 5ΓΔΠρ]εα, δηά ἔτοηι ἔογ- 
πἰοδίίοη : ἔσοπι ἡγῇ !ςἢ 1 γε Κεερ γουτγ- 
8εἶνεβϑ, γ6 5}8}}] ἀο ννε]]ϊ. Εδιε γε 
ψψε]]. 

30 80 ΨΏδη {8Ὲγ ὑνεῖς ἀἰβηχί5ϑεά, 
{ΠΕ Τολπι6 ἴο Απιίοςἢ : δπά ψῆεῃ 
ἴΠεΥ Πλά ραιμεγεά τῆς πιυϊίτυάς το- 
δεῖδογ, ἴεν ἀε]ϊνετεα {πε ερίβε16 : 

46. δακαγάεά {δεῖν ἰξυες χιὶϊ. ςο, χῖν. 19. 

47. δαί αἰ.ο εἰ Ιῃᾳ πε Οτρίπδὶ ἴῃς 
ῬΑΣτςΙρΙῈ 5 ἰῃ της ργέβϑεηΐς ἴθηϑο, [υ͵ἀδ5 ἀπά 
511245 δϑεδυσηθὰ (6 σῃγαςίοσ οὗ ϑρϑοῖϊδὶ σηδ5- 
δΕΏΡΕΙ5 ἴτοῦλ ἴΠ6 {ἰ{π|ὲ ΠΟῪ επϊογοα οὐ ἴδμοῖσ 
ἡουτιογ. Νιηοῦ, Οσ. Οἵ. 11. 4ς. 

ἐδὲ “α»ιὸ ἐῤίηφ: ἡ ὙΠδὶ ννῈ ἅγὲ ποὺν ὙΎ  ης 
ἴο γου, ποῖ ἴδε 54π|6 85 ἴδε ϑδιιδ]θεῖϊβ οὗ Βαγ- 
Ὠδθδϑ᾽ δηὰ Ρδι}᾽5 ἰϑδοδίησ. ἀσογεάιεἀ ογαὶ 
ἰοΘΕἸΠΊΟΠΥ νγὰ8 ἃ τοδὶ βου δραϊησὶ ἔοτ- 
ξετο8, ὙΠ ἢ νοῖο 5] σοπηπιοη. ΑΡρτζγο- 
Ποηϑβίοη οὗ 5υςῖὶ ἀδοορίίοῃ νγὰ5 Ὄχργεϑϑοὶ ὉΥ͂ 
δι: ΡΑι},.3 Τ 8655. ἰΐ. 2. 

48. 10 1δὲ Ηοίγ Οδοεί, ἀπά Ἰο ἢ “Τδῖ5 
δῖγ]6 ΠΟῪ ἀϊὰ ποῖ ι.36 45 πιδῖοπιίηρ ἐΠποπιβοῖνοβ 
ἴῃ Ροννοῦ ἢ ἴῃ6 ΗοΙγ Οδοβῖ, Ὀιι 85 τοϑι 1 γ- 
ἴῃς ἴδε ΗοΙΪγ Ομδοβὶ ἴο θὲ ἴδε Αὐΐδοῦ δπὰ 
{ΠΟ βοῖνο Ὀυζ ΟἿΪΥ υἱξογεῖθ οὗ ἴπδῖ ἄδθογοε," 
Ηοοκεγ, “ Ε. Ῥ,᾿ Π1. χ᾿ 2: ςἕ νι. νἱ. 7. 
41 ἀο ποῖ Πηὰ [δὲ ΔΩΥ ξοποσδὶ (ουης!] κίηςο, 
που (ΠΟΥ ἀἰά ἱπηρίογο (45 ΠΟΥ οὐ ἢ) [ἢ 6 
δϑϑιϑίδῃηςς οὗ {πὶ Βἰεβϑεά ϑρίγιϊ, ἀϊὰ ὄνοσ ἴᾶκα 
Ὁροη ἴπεπὶ ἴο 54Υ, ἴῃ Ἔχργεβϑϑ ἰθγιηβ οἵ {Π6Ισ 
ἀεβηϊίοηβ, [ὑ ϑεοειηοὰ ροοά ἴο ἴῃς ΗοΪγ 
Ομιοβὶ δηὰ ἰο υ8... Τπε Ελίμοῦβ, ννβεη ΠΟῪ 
τηεῖ ἴῃ σουπηο, νεγε οοηβάσηϊ, δηὰ ϑράκο τ 
ουΐ, (δὶ {ΠΟΥ δά δϑβϑιϑῖδηςε τοπὶ ἴπῸ ΗΟΪΥῪ 
Ομιορῖ; γεῖ 50 85 [ῃδῖ [ΠΟῪ ποιῖμποῦ ἴοοῖς ἔπος 
86 ῖνεϑ ποῦ ἴΠ6 σους! 5 ΠΟΥ 58ῖ6 ἴῃ 85 1004} 0]Ὺ 
εξυϊάοὰ Ὀγ {πε Ηοὶγ Ομβοβῖ, 45 ἴδε Αροβίϊεϑ 
ψ6Γο." ] δυά, ’ οηΐ, νν ΕἸΒΠοσ, δοςῖ. 22, 
ν!, Οοά [δὲ ΗοΙΥ ΟΠποϑσὲ δὰ βῆονη Ηἰ8 
ἄρργονδὶ οὗ ννδδὶ ννᾶ πονν ἀδογθθὰ, ὈγῚ Ηἰξ 
ἀεδβοθηῖ οἡ (ογηοί 5, 5 ἐτοηάς, δηὰ κἰησίοϊκ. 
δὲ Ροῖοσ ᾿ῃϑιϑίθα οὐ ἴἢ)]15, συ. 8---ἼΙΙἐἧ Χ, 47, ΧΙ. 
1ς---1ὴ. 

ἰο ἴα μῥοπ γοβ ἢ ΤὨῊΪ8 ρἤΓΔ86 Ἔχ ργοϑϑοβ ἴῃ 6 
οοηϑοϊοιι3η685 οὗ ΔυΒΟΓΙΥ οἡ ἴδ ρατὶ οὗ 
ἴδ Οσουποὶ!ϊ!. 

ὀμγάεη)] (ρ. Ἀδν. 11. 24. 
πε αγ7} Νοῖ ἔογ ϑδϊναίίοῃ, Ὀυΐ ἕἔογ 186 

Ῥέᾶος οὗ ἴῃς Ομυγςοῖ : ΠΕσΟΒΒΑΤΥ, ὈΥ ἴδ6 ἰανν 
οὗ οδαγιῖγ, Ἀοπι. χίν. τς, ἢ ἴΠ6 ἐχοορέοη 
οὗ τῆς ῥγομι] ὕοη οὗἉ ἐογηϊςδίίοη. 

ἐξ Α, (, πᾶνὲὸ ἃ τοδάϊηρ οαυϊναϊοπὲ ἴο “μἰεά 
͵ο »ιροί δὲ ᾿γειεπὶ πεορι ἱΐγ απά ἀίγεις, “ς. ἴῃ 
τηϊχοα σοπηστλη! 165 οὐ σοηνογίβ ἔγοῦι [υἀδίϑπι 
δηὰ ἰποἰλίγυ. 
Ὅς νγᾶβ 8ῃ ορίηΐοῃ σΟπϑίΔΠΕΪΥ τεοεϊνοά 

διηοης ἴδε [ἐνγα ἰδὲ Οοάὰ ἀϊάὰ ἀεῖϊνες υπΐο 

[86 50η5 οὗ ΝΟδἢ ϑενθῃ ργεσθρίϑβ : παπηοῖυ, ἢγϑί, 
ἴο ἰἵνθ 'ἰῃ βοπὶα βοΐ οὔ γερίπηθηΐ ὑπόθσ ρυ ]1ς 
ανυβ ; ΒΘΟοΠά Υ, ἴο ϑεγνὸ δηὰ ςδ]] ὑροη {πὸ 
πᾶπε οὗ Οοά; τΠϊγάϊγ, ἴο βῃυη ἰάἀοϊΔΙΓΥ ; 
ἔουγίῃ!γ, ποῖ ἴο 5υῆεν εβιιΞίοη οὗ δίοοά : 
ΒΠΉΪΥ, ἴο δῦδογ 41} ᾿ποϊθαπ Κποννθάζο ἴῃ [Π6 
ἤεβ} ; βιχίμ!γ, ἴο σοτηπηῖῖ ΠΟ ταρὶπα ; βονεπίδ! Υ 
δηὰ δηλ, ποῖ ἴο οδὲ οὗἉ δΔῃγ ἰἰνίηρ οσγοδῖυτο 
οὗ νυνῆϊς ἢ! ἴδ ὈΪοοά νγᾶ5 ποί ἢγξὶ ἰοῖ ουἵἱ. [ἢ 
τβογοίοσε ἴῃς Οδη 68 ννου]ὰ δ Ἔχοπιρὶ ἔγομῃ 
16 [νν οὗ Μοβϑεβ, γεῖ ἴἴ πιρῃϊ δοθῆ παγὰ 
ἴεν 5βοιυϊὰ «ἰθὺ οδϑῖ οἱ ὄνθῃ ἴποϑο [Πϊηρ5 
ννΒΙ ἢ νογὸ οὐϑογνοα θοίογο Μοϑβοβ, δηὰ ννῃ οὶ 
ΘΓ ποῖ οὗ ἴΠ6 βᾶτὴὸ Κιπὰ νψ τ 1{ἰἂνν5 πδὲ 
ὙΨΕΓΟ ΠΟΟΟΘΘΑΓΙΪΥ (0 οδᾶϑ6. Απὰ ρογδάνοηπζυτο 
Πογοῦροη ἴῃ6 (Οοὐπηοὶ 5ᾳνν ἰξ ὀχρϑάϊοπξ ἴο 
ἀείεγπηπο ἴπαξ ἴῃ6 ΟεηἘ1165 βῃοι]ά, δοσοτγάϊης 
ὑπο ἴῃς τπϊγά, (ἢς βονθηϊῃ, δπὰ ἴῃ ἢ οὗ 
ἴῃοϑε ῥγεοθρίβ, δυϑίδίη ἔγοπι {πὶηρϑ βδοσ ορὰ 
ἴο Ιάο]5, ἔτοπι Ξἰγαηρὶ θά, ἀπά Ὀϊοοά, δηὰ ἔτοπι 
ζογηϊοδίίοη." ΗοΚΕΊ ᾿ν. χί. 6. 

20. »ιοα!: οὔεγεά 1ο ἑάοἰ ἢ Μοτὸ ργϑςῖϑδ 
ἴδῃ (μὲ ἴδεγπὶ υϑοά ΌΥ δὲ [4π|65, νυ. 2ο. ΤῊΘδ 
ΔΙγΔηβοπιθηὶ 50 ἤοῖα ἰ5 πλοῦ δοςυγδίο, [Π6 
ἴἤγοθ ροίηϊβ σοῃοογηίηρ ἔοοά Ὀεηρς Ὀτουρὰξ 
τοροίθου. 

ἐβδίησ, “«ἰγαπσί] ὯῊ5 15 ποῖ ἱποϊυ δά ἴῃ 
ΔΗΥ͂ οὗ, [Π6 φυοίδίοηβ οὗἁἉ [815 νεῦβθ ὈὉγ [γοπβειι8. 
]ογοόπὶθ βροῖκε οὗ ὦ “ὠὔοιαιἐς 'ἃ5 νυδηϊης ἰπ 
ΒΟΙΏ6 ΠΟρΙ68, 
ὑ γε ἀεῶῤ γοωγ εἰν] ὝὙὍὙΠῈ ἰδηρυᾶζε οὗ 

σοΟΊ Π56] δπὰ δάν!ςο, ποῖ ἃ σοπηπιδηά. 
σ“δα}} 4ο ἀὐ 6. Υου ψ1}} βηὰ ἃ Ὀ]οποίην δηά 

ΘΏΪΟΥ ρεᾶςθ. ἴη 3 ΡΡΟΤΙ οὗ δῃοΐδῃοσ 56ῃ86, 
γοιι νν}}] ἀο νυμδῖ νν}}} Ὀεὲ δεσορίδοϊο ἴο υ δπὰ 
ἴο ἃ]} οὗ ἴη6 οἰγουπης!Ξοη, ννῆδὶ νν}}]} σοηάυςο 
ἴο {Π6 ρόᾶςε οὔϊδμε Οδυτγοῇ, τείξγεποθ ἢ85 ὑθθη 
τηδλάς ἴο χ. 11; ἢ]. ἵν. σ4; 2 Ϊ]οῆη 6: Ὀυῖ 
186 νογὺ ἴδογα υϑοὰ 15 ποιεῖν Ὠἢοΐ πράσσειν 88 
Βεγθ, [ἴπ Ὁ ἔδβοσὲ 15 δι ιδ)]οϊπθά, φερόμενοι ἐν 
τῷ ᾿Αγίφ Πνεύματι; ἀπά ἴῃ ἴδε ηυοϊδίίοη ὉΥ͂ 
ἰγϑηδοΌ8, 111. ΧΙ, 14, Δ’ Γ “6 ξογηιοδίίοηθ : "ἢ δ 
φμαεεμηφως πορ μὲ  βεγὶ ο!τ, οὐδ! πὸ ας 
ἐμ: Ω φμίδιω σ!οάϊεπίεν το. ἰβέοι, δέπο ἀφείς, 
α»ιδιίαπίε: ἐπ ϑρίγιμ ϑαπείο. 

ΤῊΕΞ ΕΕΕΕΟΥ ΟΕ ΤΗΣ [ΕΤΤΕΚ. 

80. ἐῤ.}} δὲ Ραυϊ, Βαστιδαῦδϑ, [υἀδ5, ἀπά 
511.5ὅ. Ὑδὲε αἰππ) 558] νγᾶ5 δοσοιηρδηϊοα ΒΥ͂ 
8ΟΠ16 50 ΘΠ. ΟΡ. ΧΙ". 2. 
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41 ἤρῥιοῦ νει πε Πλά τγελά, 
[ΠΟΥ τε]οϊςεὰ ἔογ τῆς ' ςοηϑοϊδιίοη. 

22 Απὰ Τ[υἀ 8 ἀπά δ81148. θείῃ 
ΡΓΟρΡεῖβ αἷἰϑὸ τῃεπηβεῖνεβ, Εκνο το 
τῆς Ὀγεϊῆγεη Ὑγἢ ΠΊΔΠΥ νγογάβ, δηά 
ςοηῆτγηχεά ἐῤεηι. 

23 Αηά δίϊτογ ΠῈῪ ἢλά ταγγιεὰ ἐῤέγε 
ἃ ϑρᾶςα, τΠΕΥ “νεῖ ἰεῖ ρὸ ἱπ ρεᾶςε 
ἔγοπι τῇς Ὀγεῖῆγθη πηἴο τἢς Δροϑβῖ[εϑ. 

344 Νοῦν ϑιληαηρ; ἴὸ ρ]Θλβεά 8115 
ἴο λυ: 46 {ποῖα 51}}}. 
ς ῬΑ] «αἷδοὸ λπά Βαγηδθδαβ Ἴςοη- 

πυρά ἴῃ Απιίοοῃ, τοδομίησ δηά 
Ργεδο ίηρ; ἴῃς ννοτὰ οὗ [πε [,οτγά, ννιῇ 
ΓΑΔΠΥ ΟἴΠΕΓβ 4Ϊ50. 

ἐδε »μ μά] ΑΟ  ΘΏΘΓΔΙ Ἀ5ΘΟΊ Ὁ] οὗ 8]] 
ἴη6 σοηρτοραῖοηθ ἴΏ Απαοςῆ. ὙΠῸ ἀξοϊβίοη 
τοβίθὰ ἢ (πὸ Ὀοβῖ ἱπίοττηθά, δοῖϊπρ ὑπάοσ 
ἀϊγοσζίοη οὗ Αροβί]εβ ἀπά ΕἸάδγς : ἴη6 Κηον- 
ἰοάρε οὗ {πῸ ἀδοϊδιοι! σοποογηθὰ 41] δἱῖῖίκο. 

31. δὲ εοπεοία!οη] ὍἨΐ5, ἀπά ποῖ ἐχῥογ-ς 
ἑαοπ, ἴὰ6 ΟἴΠΟΙ 8εῆϑε οὗ ψῃιςἢ τἢδ ννογὰ ἰ58 
ΠΑΡ ]6, ννᾶ5 ἴδ ἀπε οἵ ἴῃς Ερ!5116. Απὰ τ 
πλυϑῖ ἢάνθ ὈΘΘη ΨΘΓῪ σοΟηϑοϊδίουγυ ἴο ἰδάγῃ [δδὲ 
ΠΟΤ Ργοςσθθάϊηρβ δὰ ὕθθη ἀρργονθά ὈΥ ἴῃ6 
ταοῖμεῦ Οδυτοῖ δὲ [ογυβαίθιι, δηὰ [Πδὲ {ΠΟῪ 
ΜΈΓ ποῖ ἴο 6 ὈυπΠεποά ΜΠ} Πογεπηοηϊδὶ 
οὐϑοσνδηςοβ. 

84. ψνγοῤῥει. χὶ. 27) ΧΙ. τ. ἴπ {μπᾶ 
σΑΡΔΟΙῪ {ΠΕΥ νν ΕΓ ν 6 }}] αυδὶιβοὰ ἴο ὟΣ 
ΝΥ σοποογηίης ἴπὸ ΔῊ] οὗ Οοά, δηὰ ἴο 
5δῆονν ἴπ6 Ὀεδαγηρθ οὗ (Π6 ἀθδοϊξίοη οὗ {Π6 
Οουπης!! οἡ νδιίουβ ροϊηῖβ οὗ (ἢ γϑιίδη ἀοο- 
{τἰπὸ πὰ ρὑγδςῖ!ςα. 
εοηβγιεά ] Ἐ Αββϑυγοα δηὰ [ΧΥδῃ41}}}1Ζ Θὰ ΓΠδπὶ 

δῇϊογ ἴῃς τοῦ] ἴο ὙνὩ]ο ἢ (ΒΟΥ Βαδὰ Ὀδεη 
οχροβεα, Ὁ. 24. 

88. «4 “ῥα Ἰοπρ Θπου ἢ ἴο 5: 5γ 41] 
ἸΠ4υ 165, δηὰ ΔΡΡῚῪ ταπιθαΐοβ ἴο 4}} [6 τηϊ5- 
οδιο ἀοπο ΌΥ ἴδ6 ΤυάδίΖεῖβ. Α σηοηῖῃ οΥΣ 
ἴνο [85 Ὀδθη ϑιιρροβδίθα, Ὀυῖ ννὸ σδῃπηοΐ ὸ 
Ὀεγοπά Πσοπ)θοΐαγο. 

ἐπ βεαος ουὈΓ.655 νυ (οϑι πιο α]5 οὗ 
εταϊτυάς δπὰ αῇεςξοη. 

μπίο ῥε αρου ἰο. 1 ὃο Ἐο89 ἮδΒΟ δὰ δοπῖ 
ἘΒΘΣα 5 ἴπ6 Ὀείζεγ βιρρογῖοα γεδάϊηρ. 

84. δίεῦϑθο 34 ἈρΡρϑᾶγϑ ἰῇ ΟἿΪΥ ἴννο ἴὕπεϊαὶ 
Μ55., δῃὰ 15 ποῖ σεοζορτίϑοα ὈὉγῪῚ ἴδε πιοϑί 
ἱτηρογίδηϊ ψεογβϑίοηβ. [{ πιᾶὺ ἤᾶνο Ὀθθη, νν]ἢ- 
ουξδ ἀιια σοποιάογαίοη, ἱἰηϊογροϊδίθά ἔτγοπι ἃ 
ΤΔΥ 4] ποῖο Ἰηϊοπά θα ἴο πλάκα ν. 40 1ηϊ6}}1- 
ΕἸ0]6. 

856. ἐκαοβίπ ἢ Οἰνίηρ δά ἀϊεομαὶ Ἰηϑίσις- 
ἤοπ ἴο ἴποϑεο ννῆο δὰ δἰγεδαῦ τεςοινοά ἴῃς 
νογὰ ; γεαερίηρ, τα κῖης ἴπἢ6 ὐοδρεὶ Κκηόννῃ 
ἴο ἴῃποβὸ ννῆο δὰ ποῖ γεῖ τεσεϊνθὰ [ἴ, 

86. «.«ο»ιό ἀαγ.)] ΤὉΒε νἱϑὶϊ οἵ δὲ Ρεῖεγ ἴο 

ΤΗΕ Α(ΟΤ5. ΧΝ. ἶν. 21---20. 

Υ̓ 4 Απά βοπὶε ἀδγβ8 δίεγ Ραιυὶ 
β14 υὑπίο Βαγπᾶραβ, [εἴ 5 ρῸ Δρδίῃ 
Δηά νἱϑίξ οὐΓ ὈΓΕΙΏΓΕΠ ἴῃ ἘΝΕΙΥ ΟΥ 
γεγο γα ἤάνε ργελοῃεά τῆε ψογά οὗ 
τῆς [,οτγὰ, “μά :εε ἢονγ πεν ἀο. 

7) Απά Βαγηδῦθδβ ἀεϊεγηππεά ἴο 
κε ἢ τῆοπὶ Ϊοῆπ, νόθα 8ις- 
πδῖης ννᾶ8 Μδικ. 

48 Βυῖ ΡΑυ] τπδουρμῖ ποῖ ἴο 

'ἴδκε ἢϊπὶ νι τἤεαλ, νῆο ἀεσρατγίςα 
ἔτοπι ἴπεπὶ ἔγοπι διαρηυ δ, δηά 
ννεηῖ ποῖ ἢ ἘΠεπὶ ἴο τῆς ννογκ. 

4090 Δπὰ τε ςοηϊεπίοη νγὰβ 80 
ϑῆαλγρ δεῖνεεη ἴπεπὶ, τπδῖ {ΠΟΥ ἀς- 
ρΡαγιεὰ δϑυπάεγ οης ἔγοπι ἴπε οἴδεῦ: 

Απεοςς, ἰπ 186 οουῖθὸ οὗ ν  ἢ 6 νγᾶϑ 
τεδικοά ὉΥ δῖ Ραμ], Οδὶ. 1:1. σσ, 8α58 Ὀδθη 
ΠΟΙΏΠΊΟΠΙΥ δϑϑιρηθὰ ἴο (815 ἰπῖογνδι, νι ἢ 
Βεπῖοη οϑιπιαῖοϑ δῖ οἠς ΟΣ ἴνγο τποπί 5. 

1κκε ὦ 590] ὌΠ β8ᾶπιὸ ννογά, ἰεῖ υπποϊϊςοὰ 
Βεῖα 'ἴΠ ΑΟΝ, 85 ἰῇ χὶδ. 2, δχργεϑϑὲεβ ἴῃ6 
ΔΡΟΒΕ6᾽5 οδνηθϑίηοθθ, [εἴ ἢ.5 αὐ πος τεῖγαοδ 
ΟἿΓ 5ἴῖορβ. Ορ. [υκ61]}. τς. ΤΉ Ι5 ΠῚ 55 ΟΠΑΤΥΥ͂ 
ἸΟΌΓΣΠΟΥ ἢδὰ γοβι}ῖ5 ἕδσ Ὀεγοηά 115 ρΥἸΠΊΑΓΥ ρυΓ- 
ΡῬοβθ. [{ ἱπίγοάιςεὰ {πΠ6 Οσοθρεὶ ἱπῖο Ευγορε. 

37. ἀείενηρίηδ ΎΒοΙΟ 5 4 νγ6}}-Ξὰρ- 
ροσγίοα ναγίουβ γεδάϊηρ, φυϊσῤκά, δάταεὰ ὉΥ͂ 
ΓἈομπδηη, ννὨιοῆ, τ Π45 Ὀδθη βυρροβίοα, τη Υ͂ 
ἢδνο ἀγίϑεη ἔσγοπμι ἃ ἀδϑιγε ἴο δοῆδφη ἴδε δἰϊοσοδ- 
ζίοη. 
ΜΜαγὰ ὄρ. ΧΙϊ. 12, ΧΙ, ς, 12. 

88. ἐδοισδὲ ποὶ σοο)] ὙὍὙπὲ νυϊκαῖο ρῖνο5 
8 53οἴοηϊης ἴυσι--- ας σμέενι γοραδαϊ εἰς 
ποη ἀοδεγε γεορὶ. 

ἀγίε ἴτῆς νοτὰ [85 Ὀδοη τδουξδὶ 
σδρδῦϊο οὗ Ὀεΐηρ υηάἀεγβίοοῦ, ῥαά ,αἠεν αςυαν. 

0 δὲ αὐογᾳ  χὶὶϊ. 13. Ὑἢ15 5δεπι5 ἴο ἰπ)- 
ΡΥ ἴπαῖ {πὸ ργονίουβ Ἰουγου δηὰ ἴπῈ νογαξδ 
ἴο γρτγιυ5, ννβογε Μαγὶς ἀουδίϊεβα ῃδὰ οἵδεσ 
Πτιοπἀ5. Ὀεβιθ 15 Κἰηβιιδη, δδγαϊυ ἀεϑεγνοὰ 
ἴο 6 ςΔ]]6ἀ ““ννογκ.᾽" 
[1 5. ποῖ ἱπιροσϑιδὶς ἴπδὶ 1Π15 ἱπειάδηϊ 

(Οἱ. ἱ.. 1.3}, ΕΥ ργοάμοϊηρ ἃ ᾿οΠΠρΟΓΑΓΥ ἔπε! ηρς 
οὗ ἀϊδίγυδῖ, ΙΏΔΥ πᾶν ῥγεραγοὰ ἴΠ6 ννΑΥ ἴογ 
[6 ἀϊδϑοπβίοη. Ὀθίννθοθη δ] δηὰ Βαγηῃδθᾶς, 
ὙΥὨΙ ἢ 5ΠΟΙΥ δἰεσνναγὰβ ἰοὰ ἴο τεῦ ϑερᾶγα- 
ἤοη." Βρ 1ιρδθζοοῖ, 

ΤΗῈ ΡΑΚΤΙΝΟ ΟΕ ΡῬΑΌΪ, ΑΝῸ ΒΑΚΝΑΒΑΞΒ. 

39. ἐδὲ εοπίεπιο}] ΑΔ ΥΕΤῪ βἴγοηρ νογὰ 
ἰη ἴ6 ΟΥρίπαὶ : ἡ ἐχαιρεγαίίοη ; ἴῃ6 βάστὴς ἴμδῖ 
5 ἔουπὰ ἴῃ 0ΧΧ. ἔογ ἐπάσπαίξλίοη, ἰὰθ ΑΟΥ. 
Πουῖ. χχίχ 8. [ἰ δἀπιτεα οὗ θείης ἀρρ! δά 
ἴπ ἃ ξοοά 56ηϑ6, Ηθῦ. χ. 24. “ Ῥαυ]ὺ5 βονο ΟΣ, 
Βαγηδῦαϑ οἰοπιοπίοσ. ὕὐϊεγαυς ἴῃ 8:10 9εΏδι 
δΔουπάλοαϊ. Εἰ ἰδπηθη ἀϊβϑοηϑῖο δλρεῖ δἰηυϊά 
Βυμιᾶπδο ἔγαρε διῖ5,") [Θτοπιθ, “δάν. Ῥεὶδ - 
εἰδηοβ,, 11. 6.ἁ. ΟΔγγϑβοβίοτῃ, ἤοπι. ΧΧΧΙΨ. 



ν. 40---3. 

ἃηά 80 Βαιπαῦαβ ἴοοῖκ Μάαιίς, δηά 
δαιϊεὰ ὑπο Ογρτγαβ; 

40 Απα Ῥαιυὶ σἤῆοβε 851145. δηὰ ἀε- 
Ρατῖεά, δείηρ γεοοπμηρηάἀεὰά ὃν τῃε 
Ὀγειῆγεη ὑπο τῆς ργᾶςε οὗ Οοά. 

41 Απά δε νεῖ τῆγουρῃ ϑγτίδ 
δηὰ ΟἹ] ςῖα, σοηβτγηχίηρ; τῃςε δ υίεητ 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΚΝ ΧΥΙ. 
1 αι λαυΐμρ εἰγωενεί σε Ζ νοίλγ,  αμά 

δείρρ εαὐεά ὁγ ἐλε δέν 2 ον ορεό οοτε»7} 10 
απμποΐλεγ, τ4 εορευεγίείά Δ γάτα, τό κατε ομέ 
α :2ἐγὶ οὗ ἀϊυϊμαίέοι. το ον τυλίελ κατε 
ἀξ αμα δίας αγε τυλέῤῥεά ἀκα ἐνεῤγίσομεά. 

ΤΗΕ ΑΚ(ΟΤ5. Χν. ΧΥΙ. 

“6 712 ῥγίτονε αἷο07: ἄγε ,, 41 7816 
)αὐϊον ἐς εογευεγίκαί, 37 απ ἐλεν αγέ ἀεἑτυεν αῖο 

ΗΕΝ οαπις ἢς ἴο [εγθε δηά 
ΤΠ, γϑβῖγα : δηά, δεῃοϊά, ἃ ςεγίδίῃ 

ἀϊδοῖρίε νγὰβ ἴπεγε, “ παπιοά ΤΊπιο- 5 Άοπι τό. 
(ἢδυ5, ἴῃς 80η οὗ ἃ Γςεγίδίη ννοπΊδῃ, 
νος ἢ ννᾶ5 ἃ [εννεβ8. δηά δεϊϊενεά ; 
δι ἢἰβ8 ἔδιμογ τᾶς ἃ Οτεεῖζ: 

2 ὟΝ Βιςἢ νγᾶβ ψνεὶ] τερογίεἀ οὐ ὈΥ 
τῆς δτείῆγεη τῆλε ψεε δὲ γϑῖγα δηά 
Ἰςοπίυπι. 

4 Ηἰπὶ νουϊά Ραὺ! ανεὲ ἴο ρῸ 
ἔοτἢ ἢ ἢΐπι; πὰ ἴοοὶς δηά ςοἰγ- 

1, σχουδεὰ ὕὈοΐΠ. ιν διευϊδηά, δεγῆοη 9, 
τπουρῆς Βαγηδῦδϑ “" ὈΪδ Δ Ὁ ]6 ἰῃ ἑδνουσίης 
ἢ15 Κιπδιήδη τλογὸ ἴπδη Ὀεδσδπια Ὠἰπὶ ννῆση ἴῃ 6 
ΡΟΝ]. ἰπίογοσι οὗ τῆς ΟΠυγοῖ ἸΑΥ δἵ ἴδιο." 
Ἐχοοθθ οὗ ϑθδγρῃθθα ννὰ5 ρβεσθᾶρβ ἴῃς ΟἿΪῪ 
ΤΠ ΠΣ ΤΟΔ]Ὺ γος. ὍΠΟΥ δοϊοὰ σεβρεςζίνεὶυ 
δοςογάϊηρ ἴο {Ποὶγ ϑονογαὶ ριβ. Απὰ {ποῖῸ 
νγ5 ΠῸ ΡΟ ΔΠοηΐ ναγίδηςθ, δὲ Ρδιι)ΐ, ἰχ 
γοΔΓ5 ἰδΐοῦ, ϑδροῖκὸ οὗ Βασπδαὺῦδϑ νυν γτεδῖ 
Τεραγὰ δηὰ γεϑρεςῖΐῖ, σ οσ. ἰχ. 6; Οδι. 1ϊ. 9. 
Τῆς οἴεςϊ οὐ 81 Μαγὶκ πηυϑὲ μάνα Ὀδθη νΕΓῪ 
ὙΠΟΪοθοπης δηὰ ὮΑΡΡΥ, ΟΟ]. ἵν. το; 2 Τίπι. 
ἷν. αἱ ; ΡΠΠΘΠπΊΟΙ 24. 
Βαγπαδας ὴ ὍΒα ἰαϑὲ ποίϊοε οὗ δϊπὶ ἰῃ 1815 

δ σζοΟΥΥ. 

ΘΥΡΡΑΌΙ, ΤΑΚΕΒ 5104κ5 ΕῸΚ Η18 ΟΟΜΡΑΝΙΟΝ 
ΟΝ ΗΙΒ ΒΕΟΟΝΌ ΜΙΒΒΙΟΝΑΚῪ ΪΙΟΟΚΝΕΥ. 

40. εὐοτε δια. [Ιῃ δοσογάδηςθ ἢ ΟἹΓ 
Ιογάΐδβ ἀτταηρεπιοηῖ, ὰΚε χ τ. Ηξς νν85, ᾿κ6 
δῖ Ραυ], ΕἾ ΚῊ δηὰ ἃ Κοπιδη οἰ χε, (ρ. χνὶ. 
21, 2). Ηὲε ἴ5 βϑροόῖΐδϑη οἵ 88 ἃ ἔδιΠ] Ὀτοίδοσ, 
Σ Ῥεῖ. ν. 12, νῇοσο 7 εοπείμάε 7γονι αμπάαπὶ 
ουϊάεπεο ἰ5 ὭΘΑΤΕΥ ἴΠ6 ἴΓῸ6 θθηϑε [ἤδη 1 γεεζοη. 
51125 τηϊδῖ, ιἴ 566 Πη8, πᾶν Ἴσοπὶὸ ὑδοῖκ ἴο 
Απίϊοςἢ 5ποθ ὖ. 32, ἴῃ ξο]]οννῖπς νεῦϑο Ὀεϊην 
τοραγάθα 5 δῃ ἱπίογροϊαιίοῃ. Ὑῆα τοϑυϊὶ οὗ 
[6 5ῃδγρ σοηϊεπίίοη νν85 ξοοά ἔογ ἴῃς (διιγοῇ. 
Βαγηδῦαϑ σῆοϑο ἃ ἐϊδιϊηςϊ βοϊὰ οὗ Ἰαθουτ, δπὰ 
ἴΠ6 πυμῦοσ οὗ πη ϑϑιοπαγοβ ὑγὼ5 ἱπογθαβθα, 
ΤῊΣ νυϊϑάοπι οὗ δῖ αι} 5 ϑοϊθσϊίοη 15 δἰτοβιϑά, 
Σ ὙΠ685. 1.1;  ΤΠ655. 1.1; 2 ΟΟΓ. ἱ. 19. 
5γαω ωΥ Ο οὗὨἨ ἴμ Ιογά, ἴῃ τοσοηὶ 

σΠΠς8] δα οη9. ΤὨΪ5 σοσοτητηθηάδίοη ἰη {Π6 
Οοἤα οᾶ56, ΜΜὮ16 ἴΠογθ 15 ποϊδίηρ οὗ ἴῃ ϑδογῖ ἴῃ 
πο οἴπεσ, ἢ45 θθθη Του ζῆϊ ἴο ἱστυρὶν παῖ {πὸ 
Οδυτοῦ οὗ Απίϊοςδ μᾶνθ, Τπογδ ΟΥ̓ ΆἾ655 6Χ- 
ῬΓΈΞΘΙΥ, ἃ 5Δησῖοη ἴο ἴδ τπἱηἀογίδικιηρ οἵ Ῥαυὶ 
δηὰ 511215 ψν ἢ ς ἢ νγ85 ν ἘΠ Πο] ἃ ἔτοπι Βαγηαθας 
δηὰ Ματγκ. 

41. “4η4 δὲ «υεη.}] Ονογίδηά. Τῆς πιὸ 
οὗ τὰ σοπιπιεποεπηθηῖΐ οὗ [ἢ]18 πιὶβϑ ΟΠΔΙΎ 
ἸουΓΙΕΥ 15 ποῖ ἀεϊογηποά. 

Ομ εα 866 ὔονϑ, υ. 23. 
εοπήγηη}) Τῆδ 84πὶῸ νοσγὰ 58 σεπάεγοὰ 

“γε δεμίης ἰΏ ΧΥΛΙΙ, 2.1. 

ΤΙΜΟΤΗΥ. 

σμαρ. ΧΝῚ. 1. δεγόε απά 1,γεἰγα Ὅς 
ογάοσ οὗ χίν. 6 15 ἱηνογίεά, θθοδιϑθα ἴμ6 τουΐο 
νν 85 ΠΟῪ ἴῃ ἴπε ορροϑῖίε ἀϊγοοίίοη, ἔγοτι δαϑδὶ 
ἴο ννοϑῖ. 

ἐδογε}] Αἴ 1 γϑῖγα. Ορίηίομβ βάν Ὀδεθη 
ἀϊν!ἀεα 45 ἴο ἴδ ὈϊΓΠρ]αςε οὗ ΤΊΠΊΟΙΉΥ. ΤΠα 
ογάογ οὗ (Π6 πδηλοβ οὗ ἴῃς ἔννο ρίδοθϑ ἤθγο 566 Π|5 
ἴο ἱπάϊςδίο Σγϑῖγα γαΐμογ ἴδῃ Πϑεσγῦθ ; δηὰ ἰῃ 
Χχ. 4 ἴδε ϑγγδς ϑδιδ)οϊῃ5 «υὖο «υα. 7γοπ 
Ζγηγα αἴτεον ἴῃ πάπὶς ΤΙπιοίῃγ. 

Ω εεγίαὐπ «υοναη.) ὙΠΕΓΕ 15 ν ΓῪ {π||6 Μ5. 
ΔΟΙΠΟΥΓΥ ἕογ (6 νογὰ ωγέαϊπ. Ευπίςσ, 
2 Τίχη, 1. ς.), 11. 15, νγᾶ58 ΡΕΥΠᾶρ5 δὲ (ἢ]5 {π|6 ἃ 
νάονν. 

α Ογερα  Α Οεπῆῖϊε, ρεγϑιϑεϊπρ, ἴ πη δ 
ΡτΓοβδυπηθά, ἱπ ἰἀοϊδίγΥ ποινυΠϑιδπάϊηρ [Π6 
ΡΤ οὗ Π]5 ννἱῖε δηὰ ἴδε οἀμποδίίοῃ οὗὨ ἢἰ5 50ῃ. 

ἢδ ργοπιθιτίοη οὗἩ ἱπιεγπιδυτίαρε ἢ [86 
ΠΔΌοΙΚ οὗ (δπδδη, Εχοά. χχχῖν. 16; [1 ει. 
1}. 3: [ϑῆσδ ΧΧΙΙ. 12, σδπγ6 ἴο θ6 υπάεγβίοοα 
85 ΔΡρ γίπρ ἴο ἴδε Ηρδίποη ϑοπογα υ, τ Κὶ.. 
χὶ. 2; Ε2Γ ἰχ., χ.; Νοἤοπηδῃ ΧΙ. 2. 

. αυεὶΐ γερογ!εά 97] ΤιμοΙὮΥ ννᾶ5 ἐηά πε 
ννἱἢ 4υ4}1Ποδί!οπϑ ἕοσ ἴπὸ ἀυτ)ε58 ἴο νῃ ἢ ἢ 
νγ5 δυσηπηοηθά, σ ΤΊπι. ἱν. 14:  ΤΊπ,. ἰ. ς, ό, 
οὗ νῆϊο 81 δ], ᾿ξ ϑϑϑπλβ, γεσοίνοα ϑοπλα 
ΘΧΊΓΔΟΓΙΠΑΣΥ ἱπιϊπιδίίοη, ω Τίπι. ἱ. 18. 
ΤΙΠΊΟΙΌΥ ννα58 δά ἀγεβϑθὰ 45 51}}} γοιῃς ἴννεῖνα 
γοᾶγβ ἰδῖοσ ἤδη 1ῃ|8, 1 Τίπ). ἷν. 12. 

8. 10 59 ογιὸ «υἱὴὁ ῥί»ι ΤΙΠΙΟΙΠΥ 5 τηϊχοὰ 
ἀδβοοπὶ ννᾶ5 ἰῇ ἔδανουγ οἵ ἢϊΐβ Ἴοορογαίϊοῃ 
ὈδΙη ΥΟΥΥ ϑεγνυιοοδῦϊε ἴῃ δῖ Ρδι}}5 βεϊὰ οὗ 
Ἰαῦουγ, νης ἱποϊυάοά (ὐεητϊοθ ἃ5 νν6}}] ἃ5 

ὄεννβ. ὙὝΠοΊο ἰβ πο Ὠἰπῖ δότε οἵ Οταϊπαίίοῃ ; 
υἱ ΓΤοίοτεπος ἰ5 αἰβί Εν πιδάς ἴο 11 Σ Τίπι. 

ἷν. 14, πὰ 2 ΤΊπι. ἱ. 6. 
εἰγεωμπιοεά δὶ ΤῊ τὶϊε πρῆς Ὀ6 ρεσ- 

ἴοσῃηθὰ ὈΥ δΔῇγ ἰενγν. Τῆς οἰγουπιοϊδίοη οὗ 
ΤΙΠΊΟΙΪΏΥ ννᾶ5 τηδίϊοσ οὗ Ἔχρθαϊ!θηοῦ ἴο 96 Γο 
ἔοτ δὶπὶ ἔγθε δσςοθβϑ ἴὸ ἴδννβ, ἴὴ ἴῃδ βριγὶί οὗ 
1 (ος. ἴχ. ο, ποῖ οὗ πϑοδβϑίυ, δηὰ τπεογεῖοσο 
ποῖ δὲ νᾶγίδηοο ἢ 81 Ρδὺ} 5 ἰαπζυάᾶζε, ΟἿ]. 
1. 2 ἂπά ν. 2, ΜΝ σἢ νγᾶ5 αἀϊγεοϊεαά ἀρδϊηβῖ 
ἴδοϑο ννδο, ἀϊβγοχαγάϊης 1Π6 ἀειογπγηδίίοη οὗ 
(86 Οουῃςοῖ οὗ [Θγιυβαίεαι, δά {μοσηϑεῖνεβ 
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4όο. 

ουπιοϊδεά Ηἷπιὶ δεσδυβδε οὗ τῆς 76ενν8 
νν ἢ ἢ ψγεγε ἴῃ ἴῆοβε αυλγίεγβ : ἔου 
πεν Κηονν 411 τπαῖ ἢ5 ἔδῖῃεσ νγᾶ8 ἃ 
Οστεεκ. . 

4 Απά 85 τῆεν ννεπῖ τῆγουρῃ τδς 
οἰτ1ε8. ἴΠ6γ ἀεἰνεγεά τῆεπὶ ἴῃς ἀπ νξεῖ 

δεμαρ, τ. (ογ ἴο Κεερ, ὀτῃαῖ ννεγε ογάδίπεά οὗ 
ἴΠε ἀροβίϊεβ πὰ εἰάεγβ υνῃ!οἢ ννεγα δὲ 
[ετυϑβαίεηι. 

5 Απά 80 Ψετῖγε ἴἢς σμυγοῆεβ εϑῖδ- 

εἰγοιπηοιϑεὰ 8ἃ95 ἃ πηδίϊογ οὗ ἱπαάϊϑροηϑδῦ δ 
ΟὈΪΙ αιοη. 

ὀεεασς οΥΓ ἐδὲ ὕεαυ. [τ ςοποδββίοῃ ἴο 186 
Ῥτο)υάϊςοα οἵ ἔῆοσδο υννῇοπὶ ΤΊΠΠΟΙΌΥ ννουϊὰ 
ἢδνο ἴο ᾿πϑρῖπιςξ. ὙΠΟΥ νου] Βᾶνὸ τεραγάθά 
ἢ ΠΟΥΓΟΓ δὴ ὑποϊσγοι ποσὰ [5γϑοὶ 6, ὄν 
οἵ παϊξ-ἀοδορηῖ, δηὰ νοιυὰ ἢανὸ ἀφοπιοα δῖ 
ῬδΔὰ] ἀποϊθδη ἴῃ σοπϑρημθηςα οὗ βς ἢ ςΟΠῚ- 

ΠΙΟΠ5ΏΡ. ΤῈ Αροβίϊθ, 'π [Π]5 ἰπϑίδῃςς, 
16 ἃ ον ἴο [Π6 [Ἔνν8, 1 Οὐ. ἰχ. 2ο; 

εἴ, Χχ). 2ς, 26.51{ ὙΠῸ οᾶθ6 οὗ Τιῖυ5 νῖᾶς 
Θηζίγεὶγ ἀϊβογεηῖ. Βοίδ [5 ραγεηΐβ ννόγα 
Οδπηῖ]ος, Οδὶ. 1. 3. δὲ οἰτουπὶςοϊδίοη οὗ 
ΤΙπιοῖῃΥ ϑῃοννεάὰ ἰπαΐ {πὸ Αροϑὶὶς ἀϊὰ ποί 
ςοηάεσπιῃ ἴἤοϑο ννῆο σοπιπιοα ἴο οὔϑδογνε τἢ6 
1 ον τς] [νν. Ηἰ5 ςοπάιϊιςξ ἴῃ τόβροςῖ οὗ 
Τιΐῃ5 βδῃονγοά {παῖ ἢδ ἀϊὰ ποῖ τπηδϑδῃ ἴο δπίογοθς 
δι ἢ ΟὈδεγνδηςθ. 

4. ἰῥὲ εἰἐε. ΟΥ̓ Ῥίπ! 414, ἃ ἀϊπίγιςξ οἰ οβοὶν 
σοηποοῖοά ἢ ΟἾΔ. ϑοπῖὸ ανο τεραγαρὰ 
ὙΟΙΘΟ5 4 Δπὰ ς 85 ἃ ρδιθηϊμοϑῖβ. Οἴποῖβ μάνα 
βιυϑροςιοα ἃ ἰταηθροϑιίοη, δηά δῖ {ΠΕΙΓ οτὶρὶ- 
ΠΑ] ρΐδοθ ννὰ5 ἱπιηθάϊδίεϊυ δέζοσ υ. 41 οὗ ἴῃς 
Ῥτιεοεάϊηρ οδαρῖοτ. 

εγιμαίονι ] Νοῖ [πε γοϑιάδηςς οὔ ἴπῸ ΕἸάθγς 
ΔΏΥ ποῖ ἴδῃ οὗ 6 ΑΡροβίϊθβ. Ὑδογ' πδάὰ 
τοὶ δἵ [Θγιιβαίοπι ἔογ ἴῃς σοηϑιάἀοτγαίίοη οὗ ἃ 
αυοδίίου νΠςἢ ννᾶ5 ἀείοιτηηθά ΌΥ ἀθογθοβ 
ΡΑΞ35θὰ ἴδογο. 

δ. «“ηἰαῤῥῥεῥεά,. απ ἱπογεασε (οηνεῖῖς 
ΔΙγοδαυ τηδάδ γε]οϊςθά ἴῃ (ἢ σοϊϊεῖ ρίνθη Ὁ. ἴῃ 6 
ἀοιογηδίϊοηβ οὗ ἴῃ (ὐομης!] ; δηπὰ Οοηῖ]ος 
νοι] πὸ ἰοηροῦ δὲ ἀεϊεγτοαὰ ΌὈΥ ἀρργοπεηϑίοη 
οὗ μανίῃρ ἴο ἴακε ὕροῃ {πεπιβεῖνοβ [Π6 γοκο οὗ 
[6 Μορδῖς 1,ἂνν. 

ΑΕΤΕΚ ΡΗΚΥΟΙ͂Α ΑΝ ΟΑΙΑΤΙΑ ΤΗΕΥ 
ΨΙΒΙΤ Ἴ ΚΟΑΒ, 

Θ. ἐῤδγομσδομέ Ῥῥιγφία ὴ ὙΠΟ σσότὸ π}1}}}- 
τἰκυάο5 οὐ [ἐννϑ ἤθσγὸ ἴῃ ἴῃς {πιὸ οὗ ἴῃς Μδο- 
ςαῦθε8. Τ νο ᾿δπουπαηὰ ἔβη] 65 οὗ Βα γ]οπίδη 
]6νν8 ϑεῖπ|οὰ ἔπεσε, [οϑῖ, " Οδβοηϊςδίς [υἀξδη- 
[Πυπ|5,᾽ 1. 249. 
Το Ἰεηρίῃ οὗ ἔπιε οςσυρίοα ὈΥ͂ 1} 15 εἰγου! 

845 ὈδῈΠ νδ ΟἸ 5} δϑιἰπιδίεὰ, Ὀεϊννθεη ἃ ὙδαΣ 
᾿ δηὰ ἃ δα]ῦ δηὰ [δ]ὲ ἃ γεασ. ΝῸ ραγίίουϊδγβ 

βαᾶνε Ὀδθη ῥγεβεσυθά [ῸΓ τ1.5 Ὀεγοπὰ ἴμοϑε 50" 
Ρ ἰοά ἴῃ ἴδε Ἐρίδι]ὶς ἴο (6 Οαἰδιίδηβ. 

ΤΗΕ ΑΚ(ΟΤ59. ΧΥΙ. ἶν. 4---. 

ὈΠ|5ηςἀ ἴῃ τῆς ἔδἢ., δηὰ ἱπογεδβαά ἰῃ 
ΠαΠΊθεγ ἀδιγ. 

6 Νον νῇεη τῆεγ πδάροης τῃτοιυρῇ- 
οι ΡῬητγγρία ἂπά τῆς γερίοη οὔ Χο 
ἰλῖῖδ, δῃὰά νγεῖεὲ ἐογθίἀάθεη οὔ τῆς 
Ηοὶγ ΟΠοβὲ ἴο ργεᾶςβ τῇς ννοτὰ ἴῃ 
Αϑιῖᾷ, 

7 ΑΠεγ τῆδΥ νψγεγεὲ σοπγ ἴο Μγϑιίδ, 
ΠΕΥ ϑϑαγεά ἴο ρὸ ἱπῖο Βιτηγηϊα: ὃυῖ 
τε δρίτις βυβεγεά τμεπὶ ποῖ. 

Ῥδηγγία απά ἐδε γερίοη 9. Οσαἰα!4)] ἘἈλλίϊδεσ, 
49 ῬΈΣΥΑΙΔη ἀπά Θδ᾽ δὴ σΟΌΒΊΥΣΤ. 

ΤΠ βοοοηὰ τὴν οὗὁἩ {πΠ6 τοςεϊνοή γοδάϊηρς οὐρὰδῖ 
ἴο Ὀ6 οπιιίοα ννῖῖἢ (6 Ὀοοὶ Μϑ595.. ἴῃ ννδιςὴ 
ςᾶ56 Φρυγίαν ὈδΟΟΠΙ65 8Δη δἀ)οςτῖνε. ΤἼΘ ἔογπὶ 
οἵ ἴπῸ Οὔασθοκ ὀχργοββδίοη, νυ ἢις ἢ [5 ναγιθ ἴῃ 186 
δοσουμΐ οὗ ἴῃς ϑδθοοηᾶ νἱϑιῖ, χυ !. 23, ΠΊΡ}165 
[μὲ Ῥηγγρίᾳ δηὰ Οα]δία μέγα ᾶἅγὸ ποῖ ἴο ὃ6 
τοραγάθα 845 ϑοραιδίθ ἀϊϑίγιςῖβ.ΊΎ. ὍὕΠὲ σου 
ΠΟ ἢ ννᾶ5 ἤονν δνδηροὶ σοὶ πιρῃϊς 6 οἰ οά 
Ἰπα Β γε Ῥηγγρία οὐ Οδδίϊα. [ἴ ννᾶ5 ἴδ 
ἰαηὰ οὐἹβῖπδ!Υ ᾿πῃδοιϊοά Ὁγ Ρηγγξίαπϑ, δυῖ 
5156 4ΌΘΠΕΥ οσςυριεὰ ΟΥ̓ σαυΐς. Βρ [1 Ρῆϊ- 
ἴοοϊ οα ἴδε Ερ. ἴο ἴῃς Οἱ δίϊδηβ, Ρ. 22, ἀπά 
Οἡ (ὐοἰοβϑίδιιβ, Ρ. 22. 

"ονγῥιάώεπ οΚ ἐδε Ηοίγ Οῥου] ΤῊϊ5 ΡΟ Ὁ] - 
ΟΠ ΠΊΑΥ ἤᾶνο Ὀδειὶ σοηνεγοά ἱταπιθάιδίοϊν, 
οσ ἰβδγοιυρὴ ἃ Ρσγορῃεῖ. δὲ δὶ] ννᾶ5 ἔδιη αγ 
νἱὰῃ ὈοΙὴ τηοάθ5, χχ. 232, δῃὰ 2 Οου. χίϊ. 1. 
ΤῈ γεβίγαιηϊ ννὰ8 ΟἿΪΥ ἰοπηρογασγ. Τῆγος 
γεοδῦβ ἰδῖογ ἴῆ6 Αροβῖὶς νὰβ δ Ερδδϑβιιβ, ἀπά 
γεδοποὰ [πὸ ννογάὰ ἴο αἱ] [δι ἀννοὶς ἴῃ Αϑὶδ, 
ΠῚ [6νν5 ἀπὰ Οὐθεκϑβ, ΧΥἹ. 10, ΧΙΧ. 10. 
“4 ἴῃ ἴῃ6 5ᾶπιὲ πᾶττονν ϑθῆηϑὸ 85 ἴϊ, 9, 

Δηα εἰϑοννβοσο ἰῃ [Π15 Βοοκ. Ορ. Ἀσδν. 1. ἡ. 

7. ἰο Μρεϊα Ἀαΐδεγ, ἐπ ἐδ ἀἰγοείδοπ οὐ, 
ΟΥ, ο ἐῤε δογάσγ: οὐ ΜΜγεία. 

Βιειῥγπία ἢ 4145 ἔδγ 5 ΜῈ Κπονν, δῖ Ῥδὰ] Πονοῦ 
εηΐογοά Βιϊηγηῖᾷ. Βιιῖ [ἢς Οὐοδρεὶ ννᾶ5 δασὶγ 
Ρἰαπίοθά δηὰ βουγιϑῆῃθὰ ἴεσγθο. ζΟρ. ΡΙηγ 5 
1,εἴἴογ ἴο Τταδῃ, χ. 97, ΒΙΠΝ πιᾶγ ὃς ρἰδορὰ 
ϑευδηΐθθῃ ὑϑᾶγϑ ἰδίογ ἤδη [ἢ|5. 

ἐδεὲ δρίγ. ὍΤΕ ϑρίγ" οἵ δοβια, δὴ εχ- 
Ὀγοϑϑίοη ἔουπά ἴῃ [Π15 ρἷδοθ ΟΠΪΥ, ϑιιρρογίοα 
ὉγΥ δὲ, Α, Β, 6, ἢ, ἐ Ὁγ ἴδε ὅγτγιᾶς δπὰ 
Μυϊκραῖς, ἢ45 Ὀδθη γεςεϊνοά 845 ἴπ6 ἵγιδ σοδά πϑ 
ὉΥ 41} οσίεῖςϑ βίηςο ἴῃ6 ἴπηθ οὗ Μ)}1. Ορ. Ραμ}, 
ἱ. το. [45 θεεη βυρροοῖοά τμδὶ [6 Νάπις 
νγὰ5 ἀγορρεὰ Ὀγ Νεβίογίδηβ, οὔ οπιτῖεὰ ὈΥ͂ 
Οπδηΐδὶ σορΡγιϑίθ, 45 ϑεοπηηρ ἴο νους ῥγο- 
ςαβϑίοη ἔτοπῃ ἴΠ6 δοῃ. ὅ 

“ὔεγεά ἐδεηι πο] δ8.Π|πρῆοοξ, “ Οτριπεβ 
ΒΒ. δηηίοδο,᾽ σπδρ. 1, Ἰουξῆϊ, Ὀδσδυϑε Ῥοπίυβ 
ἃπά ΒιΓΠγπὶδ δθθπὶ ἴο Πᾶνδ τοϑεγνοὰ ἃ5 
186 Ρεϑσυ αγ ρσγονίπος οὗ δῖ Ῥεΐῖεσ. Ὑ δος ἰς 
ΠΟ πλοῦὸ ΔῈ ΠΟΥ Υ ἔοσ (Π15 νον, [ΠΔη ἴοσ ἴδπδῖ 
οὗ Ῥγοβρογ, ἴπαϊ στοργουδίοη οὗ Βι γπὶα νγᾶ5 
ἐπ ρ] οά. ΤῊ ἱηϊγοάυςίίοη οὗ [δε Οοβρεὶ ἰπῖο 
Ευτορο νγᾶ5 ἴο Ὀὲ ἀεἰαγοά 0 ἰοηρεῦ. 



ν. 8---τ2.] 

8 Απά τ{Πεγ ραββίπρ Ὁγ Μγϑὶδ ολπιε 
ἄἀονγῃ ἴο ἼΤ τοδβ. 

9 Απὰ Δ νίἰβίοη ἀρροαγεὰ ἴο Ραυὶ] 
ἴπ τπὲ πῖρῆῦ; ἼὝΠετε βἰοοά ἃ πιληῃ 
οὗ Μδλοεάοπίδ, δπά ργαγεὰ ἢϊπι, 88 γ- 
προ, οῃις ονεῖῦ ἱπῖο Μδςςεάοηΐα, δηὰ 
Πεὶρ υϑ. 

Ιο Απάὰ δῆεσγ ἢς μδὰ β8εεὴ τἋἢς 
νἱβίοη, ἱπιπγεά!ιεῖγ ννς ἐπάελνουγεά 

ΤΗΕ ΑΟΤΞ5. ΧΥῚ.. 

ἴο ρὸ ἱπῖο Μαςεάοηϊα, 438: γε α γ᾽ ρᾶ- 
τΠποτιηρ τηδῖ τῆς ],ογά πιὰ ςΔ]]εἀ 18 
ἴογ ἴο ργεδςῖ [πε ροβρεῖΐ υπῖο ἘΠ 6η]. 

11 ὙΓεγείογε Ἰοοβίηρ ἔγοιη Ττολϑ, 
νγε ολπὶς τῇ Δ 8ἴγαίρῃς οουγβς ἴο 
ϑαπηοιῆγαςία, δηά {πὲ πεχὲ ἐγ ἴο 
Νεδροὶϑβ ; 

12 Απά ἔτοπι ἴδεπος ἴο ΡὨΠρρὶ, 
ννῃΐς ἢ ἰ5 "τῆς σἢϊε οἰ οὗἨ ἔθας ραγὶ ἱγρν, 

8. 2.::ἴη δ ΑΡΡΑΓΘΠΕΥ, πανῖηρ 5κισιοὰ 
[15 δου θοσῃι ἔο ΕΥ. 

Τγοα. Νοῖ [δες ἀϊεοιτὶςῖ, Ὀυϊ [86 ΟΥ̓ 90 
οΔ]1ε, οὐ δὲ σοαϑὲ οἵ Μγϑία, ορροϑβίῖες ἴῃς 
ϑου 1 -οαϑί ΘΧΙΓΟΤΆΪΥ οὗ ἴῃς [516 οὗ Τοηθάοϑβ. 
[15 11] Ὡδπιθ νν8 ΑἸοχδησγιδ Ττοαβ. [ἰ νυᾶϑ 
Δ Οοἰοπία ωγὶ: 1 αἰεὶ, ἀπὰ ἴμ6 στοαῖ Ἰἰπῖκ οὗ 
Ποπλπλ πη σδίίοη Ὀεῖννθοθ [6 ποιίἢ-ννεϑὶ οὗ 
Αϑῖ Μιίηου δῃά ΜαδἼοοάοηϊδ. ᾿ [{ νγᾶβ τερυϊεάὰ 
ὙΟΥῪ πο! γ. δοογαδῖοβ, " Οἢ. Ηἰ 51. Νν1]. 27. 
ἡ υλυ5 Ο πβᾶγ, δυεϊοπιυ5, ὃ 79, [που ῆϊ οὔ πιδῖκ- 
της ἴἴ [Π6 ςαρ [4] οὗ ἴδ ἐπιρῖτγε ; ἀηὰ (οηπίδη- 
πο Ὀοσδη Ὀυ]άϊηρς ἴΠοτὸ Ὀοέογο ἢς ἀοςοϊἀοα οἡ 
Βγζδηῖυπη. δί Ῥδὺὶ νἱϑοὰ Ἴτοαβ ἃ βοςοῃὰ 
Ἐἰπης, χχ. 6; 2 Οὐοσ. 1. 12. ὍὙΠ86 5ϊἴε 15 ἢ1}} οὗ 
ΠΟ]ο554] ζταηῖο ἵταρτηςηίβ. 

ΨΉΕΚΕΑ ΨΙΒΙΟΝ ΠΙΚΕΟΥΒ ΤῊΕῈΜ ΤῸ ΡΕΟ- 
ΘσΕΕ. Τὸ ΜΑΟΘΕΡΟΝΙΑ. 

9. αῤῥεαγε4)] ΤὨϊ5, δηά “εν δὲ δαδ “εεπ 
ἱπ ἴΠ6 ἐο]]οντίης νοῦβα, σμονν ἰΠδῖ 1 νγᾶϑ ηοῖ ἃ 
ἀγοδιη, δυῖ ἃ ννακίην νἱβίοῃ. 

α »ιαη 97 Μαεεάοπία  ΤὨϊΐδ5 πιυβὲ ἤᾶνα Ὀδθη 
ἱπεϊπιδίθα ϑιιρογηδιυγαι  γ, ὙΠῸ Αροβίὶς δὰ 
Ὀόοη οπμδοϊοὰ ἴο ἰἀθΠΕὟ Απδηΐδβ, ἰχ. 12. 
Οτοίλι5 ἔοϊοννοά Βεάς ἴῃ υπάεγβίδηάίης [86 
Κυϊεϊατγ Αηγεὶ οὗ Μαοθάοηϊδ. 

10. οὐ ἐπάδεσυοωγεὴ ὍΤΠΐβ οπδηρο ἰη Πα 
Ρτοπουῇ 5 ἴῃ δ᾽ πλρ]θ, φυϊεῖ ᾿ηπἰπιδίίοη παῖ δὲ 
δηὰ ἴτοπὶ Ττοδϑ ἴπ6 ἡδισζαῖοσ Ὀεσοδπηλα ἴπ6 σοτη- 
Ραπίοῃ οὔδϑι Ρϑι]. 86ε ἴῃ ποίς οἢ υ. 4ο. Τ 5 
νγ5 }1ι5ῖ αἴοσ {πε βοϊουγῃ ἱπ Οὐδἰδίϊα, ννῆθγο 
δἰ κποθα μδὰ ἀεϊδιποὰ ἴῃς Αροϑβίϊθ, (δὶ. ἵν. 1.3; 
δηὰ [( 5 Ὀδε ἰπουρῆϊ ποῖ πη}1Κ ὶγ {παῖ [ἢ6 
Ὀεϊονοὰ Ῥῃηγοίςεϊαη, Ὀοίηρ ἔοιυπά γεβϑιάθηΐ δ 
ΎὝτολβ, ννᾶ5 ςοηϑιυϊοα ὈΥ δῖ Ραμ] δρουΐ ἢ15 
Βεδ!ἢ. Ετοπι τἢ]5 ροϊηΐ {Π6 παγγδῖίνο Ὀδοοπηθ8 
ΤΛΟΓΟ οἰγουπ)ϑίδηςα]. Βῖ, Δὔοσ [Π]15 σδαρίου, 
δῖ [ἃ κὸ ἀοεβ ποῖ σγοίοσ ἴο ἢ πιβοὶξ ἀσαίη 11}} 
ΣΧ. ς, 6. . 

σηωγεαϊν φαϊδεγίπρ) Ὑπὸ βᾶπιὸ ψοσὰ 85 
ξγουίπᾷ, 'χ. 2. δῖ δι] πιυιϑὲ μάνα σοπϑυϊοὰ 

18 σοπιρᾶηίοηβ ἃ5 ἴο ἴῃ6 ρυγροῖῖΐ οὗ [δ 
νἰϑίοη. Α58 δῖ 1,6. 18 ἀρ ρδᾶγβ, νγᾶ5 ἱποϊυ θά, 
γνῈ ΤΊΔῪ ἱπέοσ [Πδΐ ἢ6 νγᾶ8 ἢοΐ ἃ γεοδπί σοηνοτῖ. 
Ῥογῆδρβ ἢθ δὰ τοὶ (86 ΑΡροβίϊο ἴῃ 815 Ὀ1γ ἢ - 
Ρΐδοο, Απίοςβ. 

δὲ ζογ Α,, Β, Ο, Ε, δηὰ ψυῖΐϊξ., 6οά. 

᾿ 11. αεἰγαὶσδὲ εουγ9] Α Ὡδυζίοδὶ τνοσγὰ : 
ΤΩ͂Ν δείογε ἰδὲ «υἱπά͵ χχὶ. 1. Τὶ νογᾶξα 

οσσυρίοά ποὶ ἔνγο ἀδγϑ, Οπ ἃ ρᾶβϑᾶρθ ἴῃ 
[π6 ορροβίί(ο ἀϊτοςοη ἔνα ἀδγβ νγογο βϑρεηῖ, 
χχ, 6. ὍΤΠε πικὶηιο οἰγοιπιϑίδη 4} γ ἤόσο, οὗ 
ὯΟ ἱπιρογίδηςε ἴο {πῸ ΠΙϑίΟΓΥ, ἕογ ποίην 15 
τοςογάθα δ5 μανίην ἐδέβονει ἴῃ ϑαπιοίῃγασίδ 
ΟΥ δὲ Νϑδροΐίβ, 5 ἃ ςοηνϊ σης ἱποιάδηΐαὶ ονὶ- 
ἄθπος οὗ [6 γιοῦ 5 ὨΑΝΠΣ Ὀδο Δῃ 6γό- 
υνΠΠ655. 

ϑα»ποῖ σας 4] ἘΠ᾿ τ}1]65 Ἰοπρ ὉΥ 5ἰχ 
Ὀγοδὰ ; νεσγ ἰοῦ, δπὰ Ἴοπβϑρίσυουβ ἔτοπι 
ὈοΙἢ σοπεποηΐβ - ἥτοπὶ Τ τοδϑ, Ἡοχηοσ, " {||δὰ,᾽ 
ΧΙ. 12, δηἀ ἔτοιῃ [86 ἢ}}}5 θεΐννοθη Νϑᾶρο θ᾽. 
δά ῬΒΙΠΡΡὶ. Ὑ 15 Μπ|ὲ ἰϑϊαπὰ ννᾶ8 ἃ Ἵδίεξ 
βοδί οἵ ἴῃ τηγϑίεγιοβ οὔ {π6 Οδθεισὶ, 4 στοδῖ 
1 Κ Ὀοΐνγθθη [πο ϑυ ρογϑι οης οὗ ἴΠ6 Εαϑὶ δπὰ 
ἴδε ΥΝ οϑί. 

ἐδὲ πεχί ἀαγν) ὙΠΟΥ βϑροηῖ ἃ πἰρἢϊ ἴῃ ϑοπια 
ΒαγΟΟΓ οὗἉ ἴΠῸ ἰ516. ᾿ 
Νεαῤοί ἡ Νον αυαίΐζο. Νοτγίῃ-ννοβὶ ΠΤῸπὶ 

ϑαπιοίῆγασο, δὲ ἴδ πηουτῃ οὗ (Π6 διίσυπιοη: 
186 ροτί οὗ ῬὨΠΙΡΡΙ, ἔγοπι νγῃϊςἢ 1 ψγ45 δϑουῖζ 
ἴδῃ Πτη1165 ἀἰϑίδπί, Ὠῖ5 νγᾶβ8 ἴδ γοχιΐαγ Ἰαπάὰ- 
ἰηρ- ρίδος ἔογ ἴβοϑε Ψῃο ργοροβεβά ἴο ἔγανεὶ ὈὨΥ͂ 
{πς γιὰ Εκηδίία, ἴῃς στοδὶ τ ΠΑΓΥ τοδὰ ΔΟσοβ5 
Μαςθάοηιδ. 

1Δ. ῬδΙ ΡΡρΙῚ 80 οδ]οὰ αὔορ τὸ ῃδὰ Ὀδοη 
ΘηἸαγροά, ἔογιποα, δηὰ οπιθθ  ἰσηθὰ ὉΥῪ ἴδὸ 
ἔλῖμοῦ οὗ Αἰοχδηάογ ἴῃς Οτοαῖ, διϊνοῦ δηὰ 
ξο]ά τηῖποϑ οὐ Μουπὶ Ρδηραιβ ἱπογεδϑοὰ ἰἰ5 
ςοπηηθγοί)]! ἱπηροτίδηςε ; δῖ, αἱ 1π]15 {ΠΠ|6, 
(6 τ] ΑΓ ΤἙδαγδσοίοσ ξίνθη ἴο ἴἃὸ ὉΥ [Π6 
ἔδλυουτ οὗ [υ]}ὺ53 Οςϑασ δηὰ Αὐυρυίιι5. ῥγὸ- 
ροπάοταϊοά. ὙΠ ἤνθει ρἷδοθ ἴῃ νι ἢ [Π6 
Οὐϑρεὶ νγᾶ8 ργοδοῆθα ἴῃ Ευτορο ἔΔΙΓῪ τοργὸ- 
ϑοηϊοά [πε οἰν]} ]Ζοὰ ρογιίίοη οὗ παῖ σοπεϊηοηΐ: 
ΟΥ̓ΕΊ ΑΙ ἃ Οτεεῖκ οἰΐγ, [ἃ Ππδὰ Ὀεσοπιε ἃ 
Ἀογδῆ ςοϊοηγ. ὙΠῸ πῃ δοϊϊδηΐϊ8 βροῖκὸ οὗ 
τποιηϑοῖνος 49 ἘΟΠΊΔη8, ὑ. 21. 

ἐδε εἰίο εἰν} Νοῖ {πὲ σδρί(4] ; [πα νγᾶ9 
ὙΠεβδαϊοηῖσ.Ό (δϑδυῦοη, Βοηρεῖ, ΝΝνΊπος, 
Ηονβϑοη υπάογοϊοοά ἐδε “γι εἰν ἐπ ἐδ ἰδ 
97 ἐδε “ρῥοτεἰε, γομΐο. ἐτπᾶρθ 4 ῥγίπείραι, 
ΟΥ “γε -εἰα:. εἰΐγ, 45 Μιςἢδε)ι5, Μιάάϊείοῃ, 
Ὧε δνεῖϊε, Ηυπιρῆτγ. Πρώτη πόλις ἔτε- 
4υςηῖν οοουγα οὐ ἴππ6 σοἱῃ5 οὗ οἰἰἰ65 δη]ογίης 
ςογίδίη ρυν ]οχοα, ἐς Κ. ΕΡΠο5ι15, ϑπίγτηδ, δπά 
Ρεγχζαπιυ5. Οὗ ἴδε (πιγίγ«ατἢγος Ἐοιηδη ἴονγῃβ 
ἰη Βυίδίη, ϑὲ Αἰδαπη 5 δηά Υογκ νψεῖθ 5ἰπ|ὶὶ- 
ἸΑΥΪΥ ἀϊπιϊη συ ϑῃοά, 45 Ὀεηρ [86 ἔνγο σοϊοηία8. 
ΒΡ ννοτγάδννουι  υπάογϑίδπάβ ἴπὸ ψογὰ Ὁ μμβ 
ἴῃ 115 ΗεἸ]Ἰεηϊδιῖς ϑεηϑο, 2 γομελον, ΟΥἹ δογαΐογ : 
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οὔ Μαςεάοηία, σμάᾶ ἃ ςοϊοηῦ : πὰ 
να ὑγεγο ἴῃ τῆλε σἰΥ Δ᾽ ἀϊπρ σογίδίη 
ἀΔγ3. 

12 ΔΑπά οη τῇς β8δθδδῖἢ ννὰ ννεηῖ 
ουῖ οὗ τῆ6. οἷ ΟΥ̓ ἃ τίνεγ 8ίάε, 
ΠΕ ΡΓΑΥΘΓ ννὰ8 οηῖ ἴο δὲ πιδάδ ; 
ἀπά ννε καῖ ἄἀοννη, ἀπά βρακε υπῖο ἴδε 
ϑνοπιθη ΜΗ Ϊσἢ γοβογῖεά ἐῤηέδέγ. 

14  Απά ἃ οσεγίδίῃ νγοπιᾶπ παπιθά 
ΓΙ γάϊλ, ἃ 56116γ οὔ ρυγρίδ, οὐ τῆς. οἰ 
οἵ Τγαῖίγα, νν σῇ ννογβῃρρεά (σοά, 

4 εοἰοηγ} Κολωνία, ἴῃ 1,ἀτη ᾿ψοτά, ποῖ [86 
τε ῖκ ἀποικία. Α Ἀοπιδᾶῃ ΟΟΪΟΩΥ νΜ»ὲ5 8 

τηϊηϊδίυγε Ἀοπιε, σονογηθὰ ΌὈΥ οχηδῃ ἰᾶννδ, 
ἢ (6 Κοπιδη ἰδηρσιιαρο βροίκοη, ἀηὰ Ἀοπηδη 
σοί ἱπ εἰτουϊδίίοη. Ἐοιμδη οοἰϊοϊε5. ὑγοῖο 
Ρἰδηϊοὰ ἔον ἴπ6 ἀείδηςς οὗἁὨ [πὸ ἔγοηίεγβ οὗ [πὸ 
δρίτο, δηά ἔογ Κοορίηρ ργονίποίαὶβ ἱπδογάθυ. 

ἐπ ἐῤαὶ εἰν) ὙΠΟΓΕ 15 βοὴθ ΝΟΓΥ ϑ5ι βῆ 
ΔΟΙΠΟΣΥ ἔοῦ πη ἐδεὲ οἷν πε, Μασ ἢ νου! ά 
ταλτῖκ ἃ σοηίγασι ἢ ἴῃς ροϑίοη ἱπάϊςαϊεά ἴῃ 
{Π6 ποχί νϑῦβθ. 

αὐϊάϊηφ Τὸ Νυϊρκαῖς μᾶ5 εοπ έγεέπίει, Μ᾿ ὨΙΟΝ 
25 Ὀδειι Ἔχρ αϊποὰ οἵ ἀϊβεουβθίοηβ ἃ5 ἴο [86 
δίερϑ ὙΠ ςἢ ἰ ννου]ὰ 6 Ὀεβί ἴο ἴδε ἴῸγ ᾿πῖγο- 
ἀυςῖπρ ἴμ6 Οοθρεὶ. 

εεγαἰπ ἀαγ4} ἴτπ Ὁ. 18, »ιαη) ἀκ. 
[ΠῚ Κ5 ἔν ΠΥ οὐ ΤΠΙσγίγ. 

13. οπ ἐδὲ «αὐδαι}] ὙΠΟ ἤγθὶ δῇογ {πεῖγ 
ΔΥΤΙΥ Δ]. 

ομί 97 186 εἶν} οὐδ οὗ 189 δδῇο ͵5, υπ- 
ἀοιυδίοάϊγ, ἴπ6 ἔσιιο γοδάϊηρ, 

α γίνε «ἰάδ61] ΤῊ Οδπρτα5, ἃ 51|8]}} βίγεδπι, 
ΠΟΑΥΥῪ ἀτγγ ἴπ ϑιιπηπιοσ. ὙΠ6 ϑίγυπιοη νγᾶ5 ἃ 
ἀΑΥ 5 ἸΟΌΓΠΟΥ ἴο ἴΠ6 ννεϑὲ οὔ ῬΒΙΠΡΡΙ, νὰ [ἢ 6 
ἰαὶπ οὐ νος τπὸ στοαῖ Ὀδῖ]6 ννᾶ5 Του ρῆς 
ννοοη ἰξ ἂδπὰ ἴδε οἴγ. ὙΠῸ [ον δαὰ ἃ 

Ῥαγ( ΑΙ ΠΥ ἴοσγ ρσγοχι μη! γ ἴο ννᾶῖοσ. ἄρ. ἴδε 
νἱϑίοπμβ οἵ ΕΖοκιοὶ Ὁγ πε Πίνοσ ΟΠΘΌΔΓ, 1. Σ᾿ 

ἢν 2. ΧΟ Ὶς, ΧΙ, χ; δηὰ οὗ [Δπηῖοὶ ὈΥ ἴπὸ 
Τίςτβ, χ. 4. [ἴ ννᾶ5 ποῖ υὑπυϑυδὶ Ἱ} [Ὠδπὶ 
ἴο τοβϑοτζῖ ἴο ἴῃ ϑθδϑι ἀθ, [Ὀϑερῆιϑ, ΧΙΝ. χ. 22; 
Ῥηΐο "πη ΕἸδοσυπι, ἢ 14; Τογίυ ]λη “ ἀδ 
[Θὐυπι5,᾽ ὶ τό, "δὰ Ναίϊοπεϑ᾿ 1.ὄ 12. 
2γαγεγ  ϑοπὶα νου]ὰ ρῥγεΐογ, φυδεγε αυᾶ ὦ 
σφ ΟΡ» ΑΓ ῥίαοε ΚΓ ῥγώγεγ, 85 ἀρᾶῖῃ ἴῃ ν. τό; 
δηἀ, ρογῆδρϑ, [συ νι. 12; ἃπὰ 85 1 [Ὀβερῃυ8, 
ῬΠΠΟ, ἀπά [πνθηαὶ; οἴθη ηο Ὀυϊ]άϊη, ΟΠΥ 
8η ἱποϊοβθά βϑρᾶςδ ὀρθῇ ἴο ἴῃ 5ΚΥ. δῖ Ρδὺ]} ννεηΐ 
[Πογο ἴο βου γο δὴ Ορρουζυ ΠΥ ἕο τοδο ίηζ. 

[τ 566 π|ὶ5 οἰθασ ἰδὶ ἔπεσ νν88 ΠΟ ΞΥΠΑΡΟρΡΈΘ, 
ςρ. χυῖ σ. ὙΠογείογο ἴ86 ηυπιῦογ οὗ [ον 1 
ῬΉΠΙΡΡΙ τπουσῖ πᾶνθ ὈΘΘΠ ὙΘΓΥῪ 5π|8}] ; ἃ Οἰγου π,- 
βίδποο ἔδνουγαῦὶς ἴο ἴδε ἔχβί ρἰδηΐης οἵ 18π6 
ΟΒυτγοῦ {Π6τα. 

“αἱ ἀοαυπἢ ὙὉὍὙ8Β6 ροκβίυτε οὗ ἰεδοδεσβ, χα, 
14: [,“ἔκ6 ν΄. 20. 

Βοϑϑθοσ 

ΑΥ ΡΗΠΗΙΡΡῚ ΓΎΣΙΑ 18 ΟΟΝΝΕΚΤΕΣ. 

14. ρωγρί] ὙὍὙμὲ ἄγε, οὐ ἀγεὰ ϑοοίϑβ; 

ΤΗΕ Α(Τ5. ΧΥΙ. [ν. 13--- τό. 

Πεαγά ὡς: ννῆοβε ἤοαγῖ τῆε [Ιιογά 
οροπεά, τμαῖ 8ῆ6 δίιϊεπάεά ὑπο τῆς 
(ἢ πρ8 νυν! ἢ ὑγεγα βροόκεη οἵ βδυὶ!. 

Ις Απὰ νῆδῃ 816 νγᾶβ δαρτιἰΖεά, 
δηά ἢεγ Πουβεῃο]ά, 86 Ὀεβδουρῃϊ τ, 
Αγ πρ, [{ γε πᾶνε Ἰυάρεά πὶε ἴο 
δε ἐδ μ}] τὸ (ἢ [,οτά, ςοπὶς ἰπῖο 
[ὮΥ ἤοι8ς6, ἀπά δίας ἐῤεγσ. Απά 8ῃς 
ςοηϑβίγδι πεὰ 1.8. 

Ι6 4 Απὰ ἰξ ςδηγε ἴο ρᾶ38, 85 νΨψῈὲ 
ὑνεηῖ ἴο ῥγγεγ, ἃ σογίδίη ἀλπη56] ροβ- 

τιοδί ργΟΌΔΟΪΥ τῆς ἰδίίος, ἱπιρογι θα ἔσομι ΤῊΥ- 
αἴϊγα, δηὰ Ξοἱὰ δἁπιοὴρ ἴπ6 πιοιιηϊδίπθοῦβ οὗ 
Ηκπιιβ δὰ Ρδηραιβ. “Ῥυγρίο οὗ (Π6 568 
15 πιεπ οηοα ἀπιοηρ ἴῃ 6 5ρ01}5 ἰάκεὴ Ὀγ [υάδς 
Μαςοδῦκιι, : Μᾶςς. ἵν. 22. 

Τόνγα! γα) Οη (δς τίνοσ [ῷγου5, οἡ ἴδε 
ςοηῇπα5 οἱ Μγϑῖία δηὰ [οηἱᾶ, 50ὸ ἴῃλῖ ἴΐ νγᾶβ 
ἀουδῖπι! τὸ ψνῆϊςἢ ἀϊπίτιςι τὸ Ὀεϊοηχοά. [τ 
νγᾶ5 ἃ Μδοθάοηΐδη οσοΐοῃγ, δῖγαθο, ΧΙ. 4. δπὰ 
ἃ Ὑοπιᾶη οὗ ΤΠγδίϊγα νν85 ὩδῖΌΓγΑ Υ πιεῖ ἢ 
ἴῃ ἃ Μδοράοπίδη ἴον. Ετγαρτηθηΐς οἵ ἴῆγθο 
ἰπηϑοπρίοηβ, ἰῃ ννἢϊςἢ πηδῃτίοη 15 πιδάς οὗ {86 
ἀγεοῖβ 8ἃ5 ἃ Ἴσογρογαίς μιὰ, πᾶνε Ὀδθη ἑουπὰ 
ΔΊΟΠρ (6 σχιϊη5 οὗἩ ΡὨΠΙΡΡΙ. 

«υδίεῤ «υογεῤίῥῥεά Οοα] Ηδὰ τεπουπορά 1ἀο]- 
ΔΊΓΥ, νγᾶβ8 ἃ Ῥγοβεϊγίθ, χὶ!ὶ ςο, χυϊῖ. 17). δῖ 
Ῥαδυὶ δὰ Ὀδδη ἕογοι θη ἴο ργεδοῖὶ ἴδ νογά 
ἴῃ Αϑϊ14, Ὀυΐ (6 ἢγϑοϊ σοηνετῖ πιδάς ἱπ Ευγορὸ 
νγὰβ5 δη Αϑιδίῖς, [,γάϊ ἀοιυ 11.655 σαγτγιθὰ τῃ6 
Οοβρεῖ ἴο (ἢπ ρἷδᾶςοθ οἵ Ποὺ γοϑίάθηος νυ ἢ [δς 
ΑΡροβίία δὰ Ὀδθοη νυ ο] ἃ ἔτοπι ν βαρ. Α 
ΟΠυγοὴ τηυϑῖ πᾶνὸ Ὀεεη ἔουπάκα ἴῃ Τ γδῖγα 
ΨΘΓΥ οαγὶγ, ον. 11. 18---29. 

«υϑοις ῥεαγί ἐῤεὲ 1ογά ορεμε)] Ορ. [κε 
Χχίν. 4; 2 Μᾶςς. Ὶ. 4. 

αἰϊεπάεά μπ|0] 866 ἴΠ6 ποΐδ οἡ υἹῖ δ. 6. 

16. ἐεγ δοισεδοί) Νοῖ ἱππιδίεβ ἂπὰ 
ἀοπηοϑίϊοβ ΟὨΪΥ, νγὙῸ ΓΊΔΥ ῬγοϑυπΊθ, Ὀυϊ 455|95ῖ- 
Δηΐβ ἱπ ἴΠ6 Ὀιιϑῖηθ55 οὗ ἀγοίηρ ; ρΟβϑΙΥ 8ἰανθβ, 
ἼΤΠῖ5. Θϑ Ὁ] ϑηπηθηῖ δηὰ ἴπῸ Ποβριϊα! γ ἴο δὲ 
Ῥαυΐ πὰ ἢϊ8 σοπηρδαπίοηβ σῇονν παῖ Τγάϊδ 
τηυδὲ ἤᾶνε Ὀδδη ὑνεδ] γ. ἴῃ ΤΠ15 σᾶ56, ἃ5 ἰῃ 
τ. 33. ΧΥΠΙ. 8: Οοτ. ἰ. 1ό, [ἢ νγὸ βδγε Ὧ0 
Ροβιζινα ργοοῖ, ἴβοῖε 15 ἃ ὙΈΥῪ ϑίγοηρ ῥγδὸ- 
ϑυπηρίοη ἰη ἔλνουγ οὗ ᾿πίληϊ Βαρίϊσῃ. ΕῸΣ 
Οἴδογ χϑοορηϊτοηβ οὗ ἔδπΊ τοὶ ξίοη, 566 
1: ΟὐοΥ. ἱ. Σς, 1ό, «πὰ χνὶ. τς : Ἀσοπι. ΧΥΪ. ς: 
ῬὨΠεσιοῦ 2. 

17. )γε δαυνε ἡμάφε)] Νοῖ δγροί μοι αν οΥ 
ἀουθγ, Ὀυΐϊ 25 οαυϊνα]εηῖ ἴο Δη δβπγτηδίίοη, 
--βίποθ γ8 8779... Ορ. ΟΔ].ν. 25: σ Ρεῖ 
ἰ. 17. 

εογμέγαἰπεά 1 ὙΠ ἱπνυ δίίοη νγᾶ5 ποῖ δὲ 
οπος δοοορίοα. Ὑπὸ Αροϑίϊεἶβ τϊὸ ννᾶ5 ἴο 
ΚΟΘΡ δἰ πΊ56]  ἔγοσι Ὀοίηρ Ὀυγάξηδοπχο ἴο ΔΥ. 
4 Ὅον. ΧΙ. 9. 

16. :7ο ῥγαγεγ)Ὶ Τῆς δτίϊεῖς ργεῆχϑα ἴῃ 
δὲ,.Α, Β, Ο, Εἰ πᾶ θδεη ἱπουρῃὶ ἴο ἱπάϊοδῖε 
ἐδε ρίαιςε 97 Ῥγάγεγ; Ὀυὶ ἴ8|5 15 ποῖ υπυ 502] 



ν. 1ὴ---2ο.] 

8658εἀ ἢ ἃ βρὶ τς " οὗ ἀϊν᾽ πατίοη πιεῖ 
ι.8, ἡνῃ ἢ Ὀτουρῆς Π6Γ πιδϑῖεγβ πλιςἢ 

ἴῃ ΌΥ βοοϊῃϑαυϊηρ : 
ὡ" Τῆς ἐψαια ΑἸϊοννεά Ῥδυ! δηά 
ι.8. ἀηά οτεά, βαυίπρ, 1 686 ΠΊΘΠ ΔΓΕ 
πε βεγνδηῖβ οὔ τῆς πιοϑδὲ δίρῃ Οὐοά, 
ψνἢϊςἢ 8ῃενν ὑπο 8 τῆς ννΑῪ οἵ 84]- 
ναῖϊοηῃ. 

18 Απά 115 αἀἸά 5η6 ΠΠΔΠΥ ἀΔγ3. 
Βυῖ Ραμ], θείπρ γενεά, τυτηδα ἀπά 
βαϊὰ ἴο πε βρί γι 1 ςοπιμδηά τῆ ες 

Ὀεΐογε προσευχὴ ἴῃ ἴῃ 56η56 οὗἩ 2γαγεγ. 868 
Μᾷᾳῖι. χχὶ. 22: 1 Οοσ. νἱῖ. ς; (Οἱ. ἵν. 2. 

α «ρίνὶ 9 ἀϊυϊπαοη  ὙἨϊβ5 νγὰβ ἃ οᾶϑε οὗ 
Τολὶ ροβϑϑϑϑίοῃ, υ. 18, ΟΥ̓ ἃ 5ρίγιξ κα ῃαῖ 
υπάον Ὡς τῆς ρῥγίοεϑίοϑϑ δ Πεῖρῆι οἰαι πιο 
ἴο ϑροᾶκ. [1 81 Ῥδιὶ]ὶ πὰ οἠἱγ ἀϊϑροι θὰ ἱπι- 
Ροβίιγο, ἴδε ρϑορὶθ ννουϊὰ πᾶνε ἴδκθη ραγί 
τυ δῖπὶ ταῖποῦ ἴδῃ ἢ [86 πιαοίογβ οὗ (Π6 
ἄλτηηϑοὶ. Νὸο ἢγϑίοσιςδὶ ογ οἴδβεογ πηοσυϊὰ αῇὔἔθο- 
ἔίοη νν}}} δῆϑυνογ ἴο {π6 σοηάϊτοηβ οὗ [ἢΪ5 σᾶ56. 

“οοἱῥιεαγίπ5)] ΑΟΝ΄. ννᾶ5 ΠΔΡΡΥ͂ ἴῃ ποῖ δάορῖ- 
ἴῆῃξ ὙΤγπάδιθ πὰ Ογδηπηοτῖβ φγοῤῥειγίηφ. 
θην δηὰ ἘἈποίπις ἀρτοθὰ ἢ νος ο, 
ἀυἱπίησ. ὙΠῸ ψογά ἴθ ἴἢ6 ΟΥΡΙΠ4] οςσιΓ5 
ΟὨΪΥ͂ πεγα ἴῃ Νὸνν Τ οϑϊδιηθηῖ. 

17. αω απά 2 ἴκικο, δ1115, δηὰ 
Τιπιοίθγ. Βυΐ ἴοσγ ἰῃϊ5 ἱποιάθης, ῬΒΠΡΡΙ 
ϑροιηθὰ ἴο οὔδσ. πι5112] ἔδο! {1685 ἔοσγ ἴῃ 
βργοδὰ οὗ ἴῃς Οοβρεὶ. Ὑἢὲ [ονν85 ννοῦὸ ἔδυνν 
δηὰ αυἱεῖ. ὙΠῸ Ἀοπηδη δυϊβογι(ϊο5 μδὰ ἀδ- 
ἰεοἰοὰ πο ἀϊβογοηςς Ὀεΐννθθη [οὐν8 δπὰ (ἰγὶ5- 
τἰΔῃ5. ' 

ἐγίδ ΤΠῈ ἴδηθ6 ΘΧρΓΌ5965 ἰδδὲ Πϊ5 νγᾶβ 
τοροδίθα, ᾿ξ ηοΐ σοπίϊηιϊιοι, 

ἐδὲ νιοι δίσ Οσο“] ΤῊΪ5 ἀοϑιηδίίοη οσσγβ 
Μαγὶ ν᾿ 7: ἰὐκ6 ν}}}. χ8, ἡ  Ὦογο, [Π6 ἀσιηοηΐας 
ἃηὰ ἢΐς ἐποηάβ Ὀείηρῦ ρᾶβϑῆβδ, 6 ννᾶθ σοῃ- 
βίγαϊπθὰ ἴο σοηΐξεβ5 [δε ἴσια Οοα δχρ]ο]γ, ἴῃ 
ἃ ἴοττῃ οὗ ννογάβ ὀχοϊ άϊης “ὁ ξοα5 ΠΊΔΠΥ, ἀπά 
Ἰογάβ πιδηγ."... ὙΤῃς ΟὨ]Υ͂ οΟἴπογ ἰηβίδηος ἴῃ 
[Π6 Νὸνν Τ εβῖ, 5 Ηοῦ. Υἱϊ. 1. ϑδοννηρ {πδὲ {Π6 
Οοὰ νζοπι Μεϊοδβίϑοάθς ϑογνοὰ νγᾶς ἴΠ6 ἔτγιιθ 
Οοά, ποῖ οπὸ οὗ ἴδ κοάς οἵ ἴδ ἤδίίουϑ. 866 
Τονϑοη, Ὠβοουγϑα ν. ὃ 3. 

σϑεαυ μπίο 1.1 ὙΒοΓο ἰ5 σοηϑιἀογαθὶς δ0- 
ΠΟΥ ἔογ. πο γοβ. ὙΠῸ ννογὰ τγεηάογοά 
“ὁ «υ 15 ἴῃ:6 δάπη6 {παὶ 15 ἰγδηϑίαϊθα ἐεαοῦ ἴῃ 
τ. 11, “ὅκαυ ζογίδ, τ (ου. χὶ. λό, ἃπά διεαεῤ, 
ΡΗΙ. 1. τό. 

Α ΞΘΡΙΚΙ͂Τ ΟΣ ὨΙΝΙΝΑΤΊΙΟΝ ὈΙΒΡΟΞΘΕΒ5Ε.. 

18. 44 «“ῥεὲ 86 Ἠϑπὶ ὁπ ἀο!πᾷ. 
δείηφ σγίουε Α σνϑῦγ βῖίγοης ννογὰ ἴῃ (ἢς 

Οὐρίπαϊ : ΡῬΔΙΏΖΌ11Υ ατίονοά. Ἐσεοοκπίτίοη 
ΌΥ ἀεπιοῆς νγῖο πδά ἢπεϊὰ {πὸ ποαΐμοη ννοσὶ 
ἰπ ᾿πάλρε οουὰ ποῖ Ὀε δοςορίδοϊθ. δυςὴ 
υδυγρίης 5ρὶ 5 σου]Ἱά ποῖ Ὀ6 δἱϊονγεά ἴο δεῖ 
85 Ὠεχα 9 οὗ (δε κἰηζάοπι οὗ Οοά, Εδηδίῖοβ 

ΤΗΕ ΑΟΤ5. ΧΥῚ.. 

ἵπ τῆς πᾶπιὲ οὐ 6βϑι8 ΟἾγβὲ ἴο σοπὶς 
ουῖ οὗ πε. Απά δε οδπιε ουἽξ τῆς 
8416 ΠΟΌΓ. 

Ι9  Απὰ ννῆεῃ ἢεγ πιδϑίειβ 880 
ἴηδῖ τῆς ἢορς οὗἉ {ΠΕ ὶγ ραὶπϑ νγᾶ8 ρόπο, 
{ΠΟΥ σδιρῆς Ρδμ] πὰ 51148. ἀπά ἄγεν 
ἔβέπι ἴπτο τῆς ! πιλγκεῖρίαος ἀπο τῆς " Οτν 
Γυ] εΓβ, ᾿ 

20 Απᾶ δὑτγουρῆς τῃεπὶ ἴο τῆς 
ΤηΔρ 8 ΓΑ[68, ΒΑ ΥΩ, 1656 πιδη, θεΐηρ 
]εννβ, ἀο Ἔχοβθά!ηρ]ν τγου]ς οὐ οἰ τγ. 

δἃηἀ ἱπιροβίουβ ἀνδι δὰ {ποιηϑοῖνοβς ᾿η αἰ βου πκὶ- 
ὨΔίοΟΪΥ οὗὁὨ 4}} οὐ ΔΠῪ τηθᾶηβ οὗ δοσιυ τη ΟΥὉ 
βίγεηρίποηίης ᾿πἤμποησθ. Βυῖ {πὲ συ τὴ γοὐοςῖβ 
411 ἱπρυγε δηὰ ϑιιρευβι του δάὐπηςῖ5. ὙΠῸ 
Αροβῖὶα οουϊὰ ποῖ δεςορί ϑαΐδηϊς δάιυϊδέίοῃ, 
ΠΟΥ ἰρᾶνα ἢ ΠΊ56] ἢ ὀρθὴ ἴο [6 βιυιβρίςοη οὗ 
θείῃ ΠΠΦ ΔΠΥ 5ουῖ οὗ ἰθάσιιθ ἢ ἔλ]56 ροάς, 
ΟἸγσὶ Η! πηβοὶ σεϊοςϊοα ἴμ6 ᾿οσ πηοηΥ οὗ ον]] 
ϑρί γιῖ5, Μαγκὶ. 2ς, 34: [0{6 ἵν. 41. 

“αἱά ἰο ἐδε “ῥὲγ!] ΤῊ ἰδηρυᾶρο, ἰοροῖ Ποῦ 
ΜῈ “π4 ῥὲ εαριὸ ομἱ, ἱπλρ 165 ἴῃη6 ρογβοηδὶ 
Ῥγόβεηος οὗ Δῃ ἅρεπὶ οὔ (Π6 ᾿ῦν!] 9πθ, ΤῊ Ϊ5 
Θχογοίϑο οὗ ροννοσῦ ΌΥ ἴπ6 Αροϑίὶθ νγδ5 ἴῃ (116]- 
τηϑηΐ οὗ [ὺΚ6 ἰχ. σ, Ματῖκ χνὶ. 17. 

10. δὲγ »ριαείγ  Α φραγϊπογβηῖρ. Ηεγ 
αυδὶ!βοαῖίοπϑ ἢδα, 11 566 ΠΊ5, γαϊϑοὰ [ῃς διηουπῖ 
Οὗ ρυΓζοθᾶθα ΠΊΟΠΟΥ 50 ἢΐχῃ παῖ ἴἴ νγᾶβ ἠοῖ 
σοηνθηϊθηΐ ἔῸΣ δΔῃγ ἰηάϊνίάιι4] ἴο δάνδηος (Π6 
50ΠῚ, ΟΥ̓ ἴο Γ5!ς 11 Οοἡ ἃ ϑηρὶο 116. 

ἐῤεῖγ γαίῃ.) ὙὍὙΠὲ βᾶπη6 ννογὰ ἰ5 ἰγαηϑί δια 
ἘΩ͂, χῖχ. ἃς. 
αι! ἀπά δια. ΤΟΥ δηὰ [ὰκὸ ΠΙΔΥ 

ποῖ δᾶνὸ Ὀδθη οἡ ἴῃς δροΐ δί ἴδ {1π|6 . ουσ,, δῖ 
411 ὀνθηῖβ, [ΠΟΥ νσοῦθ 1655 ρσγοπηϊηθηῖ. Απὰ ἢ 
νν 85 ΤΊ ΘΟ ΪΥ οτγαογοὰ {πὶ {ΠΟΥ σου ]ά γοπιδίῃ 
ἴῃ (πΠ6 πουδὲ οὗ 1υγάϊα, ἔτεα ἴο ἰδαςῇ ἀπὰ σῃθοῦ 
{πὸ σοηνεογίβ. 

ἐδε γμίογ.  Ἐλϑυλδῃ ςοϊοπίοβ ὑνεγα ξογογπθὰ 
Όγ υιιπινιβ, ΠΟ σοΟπιπιοη]ν αῇοοϊθά ἴῃς 
ΤΑΚ οὗ Ῥγαίογϑ, ννῆϊς ἢ [116 15 ρίνθη ἴῃ νϑῦβθβ 
20, 22,) 35) 38, ᾿ηβϊοδὰ οὗ ἴἢ6 πηοτὸ ροποσαὶ 
ἀοϑισηδίοη. ΟἸςΘΤΟ στ ἀϊσυ θα {Π6 πιαριϑίγαίοβ 
οὔ ὥδριδ ἔογ ἴδε πιαυκοὰ ργοΐογθηςς ψνῃςἢ 
{ΠΟῪ Ὀεϊγαγοὰ ἔογ ἴῃς Βίψμον 116," ἀθ [μοχα 
Αξγατῖα, ὃ.234. ὙΠῚ5 15 {πὸ ἤγϑι ποαΐῆθη ρογ- 
ΒΘΟΌΠΟη ; 4}} (δὲ ῥγεσθάραὰ δὰ Ὀθεη σδιιβοάᾶ 
ὈΥ [6νν8. . 

Ι͂ν σΟΝΒΕΟΕΝΟΕ ΟΕ ΨΗΙΟΌΗ ῬΡῬΑΌΙ, ΑΝ 
51..κ85 ΑΚΕ ΒΕΑΤΕΝ ΑΝῸ ἹΜΡΆΙΒΟΝΕΘ. 

20. ὀείηρ ὕε«υς64 1 Ὑπὸ ἴονν5 ἤδὰ Ὀδθθη ἔογ 
ϑοῖὴδ {{πη|Ὸ Οὐΐϊοιι5 ἴο ἴῃς Κομιδη5. Οἰςεζο, 
ἐΡγοὸ ΕἸδοςο, ὃ 28. ὙΠοῖγ σοῃάϊξοη πὰ Ὀδθη 
βδοπηενγῃδῖ Ὀοίογ ὑπο Αὐρυίιϑ: δῖ ΠΟῪ 
γεγο ε͵εςιοά ἔγοπι Ἀοπὶὸ ὈὉγ Τιθετ5, δηά 
δεαὶῃ Ὁγ Οἰδιυάϊ5. Τρ. χνὶ!. 2. Νὸ ἀϊδιϊποοι 
25 αἱ [818 ἘΠπ|ὸ πηδάθ Ὀεϊνγεθη ΟἿΣ Δ 
δὰ [υἀλ᾽5π|, 
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21 Απά (εδλοῖ συβίομηδ, ννῃϊς ἢ ΔΓα 
ποῖ ἰαννίι! ἔοὺγ ι.ι8 ἴο γεοεῖνθ, πεῖ πο Γ 
ἴο οὔβεγνε, δείηρ Ἐοπγδηξ. 

22 Απά {δε πιυϊτίταας τοβα τρ ἴο- 
σεῖμεγ ἀρδὶπϑὶ τῆεπὶ: δηά τῆς πιδρίβ- 

“4 ον. τε. [Γαῖδ8 γεηΐ ΟΗ͂ τῃεῖγ οοῖῃοβ, “δπὰ σοηι- 
τ έηςες. « Πιληάοά ἴο δεδῖ ἐῤέηι. 
8. 22 Απὰ νῇεη {ΠΕΥ Παά ἰαϊὰ ἸΏΔΠΥ 

βίγΓΙρεβ ὕροπ {Βεπὶ, ΠΟΥ ταδὶ ἐῤέηι 
ἰηἴῖο ρτίβοῃ, σμαγρίηρ τῆς Ἰδοῦ ἴο 
Κεερ τῆεηι 58ἔεϊυ : 

24 ὟΝο, δανίπρ τεςεϊνεά βυςἢ ἃ 

ΤΗΕῈ Α(ὉΤ5. ΧΧΥῚ. [ν. 21--- 26. 

σδᾶγρε, τῆγυϑι τηδπὶ ἱπῖο τῆ6 ἵππεῖ 
Ρτίβϑοῃ, ἀπά πιδάς τῆεὶγ ἔεες ἔδϑὶ ἰῇ 
τῃε 8ἴοςκϑβ. 

)ς  Απά δῖ πιϊάπίρῃε Ραδυὶ δηὰ 
511185 ργαγβά, δηὰά 8δπρ ρῥγδίβεβ. υηΐο 
Οὐοά : δηά τε ργίβοηδβ ἢεαγά τῆ ςπι. 

26 Απά 5ιάάξηϊγ ἴπεγε ννὰβ8 ἃ 
σιελῖ δλυτῃσιυαίκε, 80 τπδῖ ἴῃς ἰουῃ- 
ἀλιίίοηβ οὗ τῆε ρῥγίβοηῃ νγεγε βἤδίκδῃ: 
ἈΠ ἱπιηιοάϊαοὶν 41} τῆς ἀοοῦβ ὑνεγε 
σρεπεά, δηἀ δνεῖγ ομε᾿β δαπάβ ννεγε 
ἸΙοοβεα, 

4]. εἰσἱο»}] οἰ ρίουβ ΟὈϑεγνδηςεβθ, ἃ5 
υἱ. 14, ΧΧΥΪ. 2, ΧΧΥΙΠ. 17. 

ποί ἰαευγμ ϑρελκίπρ οὗ Ϊεϑὺβ 85 1Ἁοσγά 
δηὰ Κίηρ ννᾶ5 τεραγάθα 85 γενοϊ "ἘΠ ΟΏΔΓΥ. 

ὀείπς Κορια.  ΟἸ ΖΘ η5 οὗ ἃ οοϊοῃγ, ψ. 12. 

4. {δὲ νερά τοῦς Ὁ 1 Α ἴυπλυ Δ ΥΥ͂ 
τηονοπιοηΐ, ἰπ ἴπ6 ΠΌΥΓΥ πὰ σοηξιϑίοη οὗ 
ὙΠ ἢ τἴη6 Αροβίΐα τῇδυ, οὐ 1ἢ]5 οοςδϑβίοῃ, πᾶύδ 
ἀοοπιοά 1ἰ βαΐογ ἴω βιιθπς ἴο 86 ΠΠ|ορὰ] ῥτο- 
ςοράϊηρβ οὗἩ [πὸ τρδριϑίγαϊοβ ἤδη ἴο [2]} Ἰηῖο 
1ῃς Πδηάβ οὗ ἴπε ρορυΐδοθ ἴῃ [ἢ6 ἱπίεγναὶ γΓὸ- 
υϊγοά ἔογ υτρίηρ ἴπε ρ᾽εα οὗ Πϊ5 Κουηδη ςἰς- 
ΖΟΠΞΠΙρ, 45 ἢε ἀϊὰ αὔογνναγάβ, ΧΧ!. 25. ὍΤῆς 
βγϑὶ ᾿πβίδηςθ οὐ (θη ]θ ροτϑοουϊίοη οςουϊτοὰ 
ἴη [86 ἤτϑὶ Ευγορόδη ΟΥ̓ ἴῃ νς ἢ [6 Οοϑρεὶ 
25 ΡιοδοΠοά ; (πὲ ΟἿ Ὀεϊπρ ἃ πιο το 
Κοπιο; ἃ βετίπρ ργοϊιιάθ ἴο {πε ϑοσῖθ5 οἵ Ἵσγιεὶ 
ῬΟΥΞοσυΙΟΊΉ5, ννῃςῆ, ἔοΓ ἴῆγοθ σθηίυγίεβ, νν ΓΟ 
ποῖ ὑπ 50.4}}}7 σοπητηθησοὰ ΌΥ ἴδ ρορυΐᾶοςο, 
δηά σαγτθὰ οὔ, ΠιΟΙῈ ΟΥ̓ 1655 αἸγεσίυ, ὑπ οΓ 
[πηροτγί] αὐ ΠουΥ. 

γεπὶ οὗ τρεὶν εἰοίδε: 1 ὙΠῸ οἱοῖμοβ οἵ Ῥαὺυὶ 
δηὰ 5:1145 ννεγο γϑηΐ ΟΗ͂, ἄόννη ἴο ΠΕΣ ννδἰβίϑβ, 
τας {πεῖς ὈΔοΚ5 ταῖρι Ὀδ ΔΙ Ὀᾶγο ἕο βοουγρ- 
ἵηρ, Όγ ἴδ διϊσπάδηϊ Ἰἰσΐογβθ, νυ ῆο 504} δεϊοὰ 
νυ (Π6 υἱπιοκῖ γουρῆπο55 δηὰ υἱοΐθησθ ΤὮΘ 
Τηδρ ἰσιγαῖθβ οὗ ἃ πὶ ΠΑ ΓΥ ΠΟΙΟΥ͂ ῃΔἀ ΑὈ5ο] ΤΟΥ 
ἰηάἀερεπάεηϊ ᾿υτιϑάϊςτοη, ἀηα ννογὸ ποῖ γεβροη- 
δ: 016 ἴο ἴπ6 ξονόγποσ οὗ ἴῃς ὑγονίηςθ. 

9 δεαὶ ἐῤρη] ΜΝ τοά8. ὙῊϊβ 15. [86 
ΟΠΪΥ τεοογάθα ἰηδίδπος οὗ ἴῃς ἴῆγοο ἴο νηϊοῇ 
τοίογρηςδ ἰ5 τηδάθ, 2 (ου. χὶ. ἃς. 

28. »"ιαηῦ “ἰγίρη )] ὙΠΟΙῈ νγὰ5 Ὧ0ο [᾿πγ18- 
τίοη οὗ ἴΠ6 ΠυΠΊΌΟΓ, 45 τπάογ {πὸ Μοβαῖς [ὑὰνν. 
ΤὮο Αροβίϊε γεΐουβ ἴο {ἢ15 ουΐγαρο, ᾿ Ὑ ἢ 658, 
ἰϊ. Δ; 2 Ὅον. νυἱ. ς. Ἴδε πηδρϑίγαϊθϑ ΡγΓΟΌΔΌΪΥ 
ἱπτοη ἀρὰ ἴο ἰηνοδι μαῖα ἴπ6 σαϑ6 οἡ ἴΠ6 ΠΊΟΥΤΟΥΓ. 
ΤὨ15 βοουγρίης, ἴ ΤΥ Ὀδ ρῥγϑϑιπιοά, νγᾶ5 ἴο 
Κεορ ἴδε ροορὶς φυϊεῖ ἔοσ ἴῃ πίρῃῖ. 

ἐδε 7αἰ ον [ἀοπιβεοά Ὀγ (Εουπιθηϊι5, ἔο]- 
Ἰονίης (ΟὨγγϑοβίοπι, υυἱτῃ ϑίθρῃμδῃδϑθ, 1: Οοσ. 
ἷ. τό, χνὶ. χς, 1). Βιυῖΐῖ δὲ ννὯ58 ἰἢς βιϑοι-ἔγυ 5 
οὗ Αςῇδαϊά, ηοὶ οὗ ΜαἼοδάοηϊδ. 

ἐο ἄφεῤ ἐῤενι “αὐεὶν}) Ῥειθαρβ, δθέῖεσ τῃς 
Θχογςοίβπ), ᾿ξ ννᾶ5 δρργοποηάοα ἴμδῖ {ΠῸῈῪ πιρδὲ 
᾿ιᾶνθ βοὴθ πιγϑίογσίουϑ ροῦνεσ ἴογ εθοϊὴρ ᾿μοῖν 
οὐῃ ᾿ἰθεγαϊίοη. 

24. ἐππεγ ῥγίομ  ὨουΌΙ]εβς οὗ ἀρρταναῖϊεά 
ΠΟΙΒΟπΊΘη655. Βοπιᾶῃ ρτίϑοηϑ ὑῈΕΓΕ υ5ΌΔ}}} 
᾿Ὸ{|6 Ὀεζίογ {πδη ἀπηρεοῦβ. Ευδοδίυ8 ΝΟ Σ, 
ΝνΙ. 19; ϑ841ι5ῖ, ΟΕ} 1ποὸ,᾽ ὃ ςς. 

ἐπ ἐῤε «“Ἰοοζ. ΒΥ ἴῃ ἐχοεδάϊπρ [5 ἱπβίγυς- 
ἘοΩ5 6 ννὰ8 δάάϊηρ ἰογῖίυγο ἴο σοῃείγαϊπίξ. 
Τοῖς ψνουπᾶς ννοῦο υπάγοσδοά, ν. 31; δηά 
ΠΟΥ {πΟΙΓ ἰεῷ5 ψνεθ Κκορῖ ῥβαϊη }Υ ἀϑυπάεσσ. 
ὙΠΟΙΓ οᾶϑ6 νγὰ8 νΈΕΓῪ αἰογοης ἔγοπι τῃδῖ οὗ 
δὲ Ροίογ, χῖ. Μεπηίοῃ οὗ ἴῃς ςἴοςκβ οσουγβ 
τοροδίθαὶΥ ἴῃ {πῸ δοσουηΐβ οὗ ἴῃς Μαγίγτιβ. 
Οὔρξεη ϑβυεγοὰ ἴῃ οἱὰ ἀρθ, Ευβθῦϊι5, ΥἹ. 39. 
Ο». τν. τό, ν. 1, δηὰ :ἀε Ματχί. Ραδιεβί." 1. 

256. “αἱ »ιάμσ"] ΜΜΝΏεΩ {δεῖς ψουπὰϑ 
σου δ 5πλδγ ης τηοβῖ. 

2γαγεά, απά “απρῷ ῥγαμε:] ἈΔΊδοΥ, 1π ΓΒΟῚΣ 
ἀονοΐτομδ δβδῃβ Ὁσχδϊδοβ. Ὅὅἢο ςοπιθίηδ- 
[ἰοη οὗἁἩ ῬγΑύοσ δηὰ ῥγαῖϑο ννᾶβ ἱποιιϊςδίοἀ ὈῪ 
81 Ρδὺ], ΡΏ]]. ἵν. 6; (οἱ. ἵν. 2ὥ. Ηδς πὰ 
51125 ρ]οσιθά τῇ σιθυ]αίίοη, Ἀοπι. ν. 2: 2 Οου. 
ΧΙ; το. ΑΗΘ βῃδπιθίμ! ἰγοδίτηθηΐ, Ὀγιυϊϑεά, 
Ὀϊεοάϊηξ, ἀπά ἴῃ ἃ ροβξῖυσο υυῃὶο ἢ πιιϑὲ ἤᾶνὸ 
ἀεηϊοά 5ἴθορ, {ΠΟῪ ννεσὸ Δ0]6 ποῖ ΟΠἹῪ ἴο ὈΓΔΥ, 
δυΐϊ ἴο ΟΥ̓́ΕΓ τπαηκορίνίην ἴο Ηἰπὶ ννῆο γίνε 
ΒΟΏΡ5 ἴῃ ἴπ6 πἰρδῖ. “" ΝΙΒῚ οτιιβ βϑοηίξ ἴῃ 
ΠΕσνΟ, 411 ΔΗ ΪΠ.115 ἴῃ σοῖο οϑί,." Τεγτ ]δη 
δὰ Ματγῖ.᾽ 2. 

2γαγεά. ὡς δραγ] Ἤ971Θ ῬΣΑΥΔΗΒ.. ἮΘΤ9 
Ἰτδῦύθῃϊπε. ὙΠΟ ἰδοῦ νογῦ 15 οὗ ἃ ςοπιρουπὰ 
ἔοτπῃ, ἱπιρ  γίηρ ἱπίεγεσὶ δηὰ δἀπηγδίίοῃ ἴῃ 1ῃ6 
Βοάγειβ. ᾿ 

26. 4 σγεαὶ εαγίῤᾳφμαλε] ΜΜεϊςοης ἴο 
Ῥαδυὶϊ δηὰ δ81145, 85 ἃ τηϊγδοιιΐοιικ δἰζοσίδι 
οὗ (δὲ ινίης Ῥχεέβεησθ, ὑτοίθοοη, δηά 
ἔδνουτ. Ορ. ἵν, 21; ἔχοά. χίχ. 18: 5. 
ΧΥΠ!. ): Μαῖξ. Χχυμ!. 2. [ἢ [Π6 ΥΕᾶΣ ς 2 Α-Ὦ,, 
πὲ ἀδἴο οὗ {15 ὀνεηΐ, Δεςογάϊπε ἴο οὔθ ϑε οι 
οὗ ςῃγοποίοργυ, Αραπιοᾶ βιιξογοὰ 50 ϑ8ενετοὶῦ 
ἔτοτῃ δὴ δαυίῃαιλκο (Πδι 811 {γι δυιῖο ννδ5 τοπικὶῖ- 
ἰδ ἔογ ἔνε γϑᾶγβ. ϑδυςἢ ἃ ποοῖς σα ζῆϊ τς] 
το Ὀδδη {6 ἴῃ Μαοθάοηϊδ: δηά ἔμθ οοἰης!- 
ἄεπσο, ιξ ἴξ δάπηϊτεἀὰ οὗὨἨ ἁ ὡργοοΐξ, ψοιυϊὰ ποὲ 
ἰτυραὶγς 186 Θπηρἢαϑ5 δηὰ ἱπιροτίδηος οὔ (δ 
ἘΠ  ΠΙΘΗΣ ὈογΩθ ἴο ἴδε τεδοπίηρ οὗ Ραὺ] διὰ 

1145. 
αἱ] εδῊ ἀἴοογ: «υεγε 866 ἅδογο, χὶϊ, 

το. ΤΠ5 τρῆς Ὀς (ὃς εἴἴεςϊ οὗ ἐδο οαγ- 



Υ. 27 --34 

27 Αμπά τῆε Κεερεῦ οὗ (ες ρῥγίϑοι 
ΑΥΤΑἰκηρ; οὐκ οὗ ἢϊ5 3]6ε}ρ, ἀπά 8εσὶπρ 
(ΠεῈ ργίϑοῃ ἀσοῖβ ορεῆ, πε ἀτεν οι 
ἢϊβ βϑινογά, δηά ννοι]ὰ ἢδνςε [Κι]]εὰ ἢϊπ- 
86], δι ρροβίηρ; ἴπαῖ ([Π6 ῥγίϑομεγβ ἢδά 
Ὀεεη ἢεά. 

28 Βυῖ Ραμ] οτἰεά υνἱ 4 ἰουά 
νοῖςβ, βαγίηρ, [δο τἈγ86][ πὸ Πάγηῖ: 
ἴογ ψγε ἅγὰ δ]Ϊ ἢεσε. 

29 ἼΠεη ἢς οΔ]]εἀ ἔογ ἃ ᾿ΐρῃϊ, δηά 
ϑργδηρ ἰῃ, δηἀ ςδπις γε] 1 Πρ.) ΔΠηᾺ 
61] ἀονγῃ Ὀείογε Ρδυὶ δηὰ 8:1125, 

40 Απάᾶ δτουρῆῖ τπεπὶ ουῖ, δηά 

ΤΗΕ ΑΟΤ5. ΧΥῚ. ος 465 
δλἱά, ὅ8:.α, δὲ πἰυϑῖ 1 ἀο ἴο δὲ 
βανεδ ὁ 

41. Απά {ΠΕῈγ 544, Βείϊενε οη ἴδε 
Ιογά [6805 ΟἨγίδῖ, δηά τῆου δὶς ὃς 
ϑανεά, Δπὰ τὴν ἤοιϑ6. 

22 Απά τῆεγ βρᾶΐζε πο ἢΐπι τῆς 
νγνογά οὗ τῆς βῆ αηὰ ἴο 4}} τηδὲ 
ὑνεγα ἴῃ ἢ]8 ἤοι86. 

23 Απὰ ἢς ἴοοῖκ τἢδπὶ τῆς 8Δπ|ς 
Βουὺγ οὗὁἨ τῆς πίρῃϊ, δηὰ νγαϑῆςεα ἐῤ 
ΒΓΙρΡΕΒ; δηὰ νν28 Ὀλρῖ!Ζεα, ἢς δηά Δ]} 
ῖ8.,, 5 γδισ μῖνναγ. 

24 Απά νῆεη ἢς δά δγοιρῆς τ ἐπὶ 

φυακο. Το ]οοκίης οὗ (πε Ὀδηα5 ννᾶ5 ἃ ἀϊσεηςϊ 
το ΤᾺ 

47. ἐεέρῥεγ φῇ δὲ Ῥγίοη  ΟἾΕη ἃ νϑίογδπ 
ΒΟ] ἀἱοῦ ; τηοδὶ ᾿ἰκοῖὶγ ἴὸ δᾶνθ Ὀδθθῆ 80 ἰῇ ἃ 
ΤΑΙ ΠΔΓΎ σΟ]ΟΠΥ. 

«υομἱά ῥαὺυε ἀπ ἰνά ῥί»εὶ ἊΝ άϑου ἴῃ ροϊηΐ 
οὗ Κι ππρ Πιπιϑο, θείης ἰιΔΌ]6Ὲ ἴο ψνμδίονοσ 
ἀοοπὶ ἀνναἰϊοὰ ἴποσα νἤοσα δ Βαά ἴῃ συκίοαγ, 
ΧΙ, 19, ΧΧΥΪ, 42. ϑιυΐίςϊάο ἴο 4 Ἀογηδῃ οὗ {παῖ 
ΟΔΥ νν85 ΨΕΊῪ τυ ςἢ ἃ πιαῖίογ οὗ ἱπάϊβεγεηςα. 
Βγυῖΐι5 δηὰ (ὐδϑϑοίυϑ, τηοάοὶβ οὗ Κοπιδῃ νἱγίμθ, 
μαὰ ςοχηπηοὰ [ἰ δ οΥΓ πᾶσ ΡἈΠΠρρὶ; δηὰ 
ΤΆΔΏΥ οὗἁὨ ἴδογ δάδπογεηίβ, βηάϊηρ ἰμεσηϑεῖϊνεβ 
Ῥτοβογιδοά, ἐἀϊὰ {δε βϑᾶτηθ. ΟΠ 5 ΔΉ ἢτϑὶ 
ἴδυρῆϊ πιθη ἴο δϑιϊπιδίο "16 ἀπά ἀσδῖῃ στρ ΒΥ. 

ἐδαὶ ἐδε ῥγμομθγ: δαά δεεπ γε] ΜνΑ5 ἴῃ6 
ΠΟΠΕΓΑΓΥ {πε ΓΟΘ}]} οὗὨἨ ἄννὸ, οσ ὑνογε ΠΟῪ ὑπο Γ 
ΒυρογδίιΓα] γοϑίσγδιηῖ ὶ 

28. ῥαμὶ εγὶεά  Ῥοτίθς ΕΥ̓ 5361 [-ροβϑοϑϑοά, 85 
δῇἤετγνναγάβ ἴῃ (6 βῃϊρννγεςκ. ἃ 5οπὶὸ ἀ65- 
Ρεγαῖς υἱΐογαποο οὗ τῆο 14 1ὸσγ ὈΘΊΓΑΥ ἢ15 ρυΓ- 
Ροβθ, ΟΥ̓ νγᾶ58 [ἃ αἰν ΠΟΥ ἱπππιαῖεαὰ ἴο τΠ6 
Αροβίοὶ 

«υε αγεὲ αἱ δεγο] ὍῊΪϊ5 πιδὺ Βᾶνο ἱπιργεϑϑοὰ 
(Π6 τηϊπὰ οὗ ἴπς Κεοροσγ οὗ ἰδθ ρίϑβοῃ, ἃ5 ἃ 
Ῥογίεπι Βαγάϊν ὀχοθοάθά Ὁγ ἴμ6 ϑαγίμαιακο. 
Ηε μιά ἀοιιδίϊε58 ποαγὰ οὗ ἴπΠῸ ϑριγιῖ οὗ ἀϊν!ηδ- 
[ίοη, νυ. 16---18. 

40. 4 ἐφδιὴῚ Ἰιαπῖα; 5ονοσγαὶ Ὀογης ὉΥ͂ 
βοὴ οὗ ἢὶ5 ἀννακοηοὰ ἢουβθῃοϊ, Ὀοϑίὰθ ῃαῖ 
γῇ οἢ Πα ΠΙΠΊ56}  ννᾶ8 σαυτγίηρ. ὙὍΠὸ πιϊπυϊΐὸ 
ἀοῖδι] οὗ 15 δεσοιπῖ σϑῆονν5 (παῖ ἴ πιυδῖ πᾶνδ 
Ὀδεη διγη ϑηθα ΌΥ δῆ ογθ-  Π658. 
ΚΗ ἄοπυπ δείογε Νὸο τεῦυκο ἔο]]ονγεά, 85 

ἴῃ χ. λό; ἰξ ἴ6 δοιηδῦε ννᾶ5 ἰῇ ὄχοῦθββ οὗ 
Ἰαννι! νοηογαιϊίοη, Ρϑυΐ δηὰ 85:145 τπιλάθ δ]]ὸονν- 
Δῆς6 ἔοσ ἴ86 ἴοσγοσ οὗ ἴῃ πηοπιοηΐ, δηὰ δμοϊὰ 
ἴδε 7α!οσ ἔγες ἔγοπι δηγίμιηρ {Κὸ ἱτηρί εἰν. 

80. 5,ν..] Α τοβρεςίδι δά ἀγοββ; ἃ αἰ ἶοῖ- 
δηὶ νογὰ ἔτοπιὶ ἴπαϊ ἰῇ χὶν. 1ς δπηά χίχ. 2ς. 
Η! 5 ᾳφυσβίίοη 5ῃοννοά ἰδὲ Βς δά Πεασγὰ οὔ 16 
Ἰεδάϊης κυιδ]οςῖϑ οὔ τδε ᾿ηϑιγυςίίοη φίνοη ὈὉγ Ῥδυὶ 
ἃ 5:11245, ἴο ψνῆῃϊοἢ 1ὴ6 ςα56 οὗ τῆς ἰ 
᾿ψιρθρεν ΜΠ ἃ βρις οὗ ἀϊνπδίίοη τηυσῖ 

νὰ (Δ]1δ χόπογαϊ στ ἰεπιοη. ἩΗ5 σοηϑδοίοηος 

δὰ Ὀδθοη ϑἰἰγγοὰ ΟΥ̓ ἔπδ φαγί παυλκε δπὰ ἢ 8 
Ονγῃ τέβοιε ἔγοπι βυΐςιάε. Ηδ ννᾶβ ποῦν Γε- 
ἰιονθὰ ἔτοπι 41} ϑθσι δῦ ἀρρυεβοηβίοηβ, δηὰ ἢ 18 
αιιοϑιίίοη ἰ5 ἐπογείογε ἴο Ὀ6 υηάδογβίοοά ἴῃ ἴΠ6 
Ὠρηοσῖ 9δηϑ6, 85 15 ουϊάεηϊ ἴτοπὶ ἴΠ6 ΠΟΙ ἴῃ 
ἴδ ξΟ]]ονν ας νεῖβο. ἯἮδ πιᾶὺ δᾶνὸ πελγὰ πα 
{ἢο5θ ρτιβοηοῖβ ἢδὰ δῆοννῃ ἴο ἴῃ6 ρθορΐθ ἐδε 
αυαν ο7 ταἰυαίίοη, ὦ. 17. 

381. “154 δὲν «αἰ4] 581148 ὈοΓὸ ἢ 8 ρᾶσί, 
Οῤγμ1] Νοῖ ἴῃ δ, Α, Β. Βεϊϊενίπρ ἴῃ ἃ 

ϑανίουῦ ᾿π|ρ]1οὰ σοηϑοϊοιθηθθθ οὗ 51η, δηά 
[πογεΐογο σεροηΐδηςθ. ΤΠ }5 Δῆσννεῦ ἰ5 5 υϑίδῃ- 
Ὁ|4}}γΚ (86 βᾶπιὸ 45 ἴῃδὶ οὗ δὶ Ῥεῖογ ἴο ἃ δι: }]Αγ 
ᾳιυεπζίοῃ, 1], 48. 

82. 26ε «υογά 9 δὲ Ζογ4  Αἅ ὙΠΟ 
οὗ τὴ6 ξιηάδηπιοπίδὶ ἀοοίτηθ5 οἵ [ἢ Οοθρεῖ, 
Ἱποϊμάϊηρ, 45 ἰ5 ρἷδῖῃ ἔτοπιὶ σ᾿. 32) 16 παῖῃγο 
δηά ᾿πηρογΐδηος οὗ Βαρί5π|. ' 

αἱ! ἐῤαὲ «ὐεγὸ ἱπ ῥδ'ς ῥοισ6] Ἡ]5 Τλτ ΠΥ δηά 
Βουβοποϊὰ δὰ Ἴοοπῆθ ΠΟΥ δὶπὶ), δπὰ νγογδ 
ΓΕΔΑΥ ἴο ἕο! ]ονν ἢ!5 Ἔἐχαπιρὶθ. ὍΤἢθ ζοοά ργὸ- 
σοάοπῖ οὗ 1,γαάϊα δὰ ποῖ ἰοπξ ἴο νναῖξ ἔοῦ 
ἐπι διίοη. 

ΤῊΕ ΚΕΕΡΕΞΚ ΟΕ ΤῊΗΕ ῬΕΙΒΟΝ ΑΝῺῸ ΑἹ, 
ἨἩ18 ΗΟΥΒΕΗΟΙῸ ΒΑΡΤΙΖΕΣ. 

858. ἐδὲ “ἀγιό ῥομγ) [ΘΓ γ, ἴῃ τ8δὲ 
ΒΟΌΓ, υῃϑΟΔ5Ο Δ Ὁ]6 ἃ5 [ἰ ννᾶ5. 

«υασϑεά] Ετοπὶ ἴῃς δἱοοά [παὶ δὰ Τσολρυ- 
Ἰαϊοὰ αἴδογ ἴῃς βοουγρίηξ. ΗεἜ ννγαϑηθὰ δηά 
γν5 ννδϑῃθα ; [ἢδπὶ ἔγοπη β.Γρεβ, ἢ! πλϑο} Ὁ ἔγοτα 
5'ῆ5, (μιγϑοβίοπι, ἤοπι. ΧΧΧΝῚ. 2, 

δὲ απά αἰ! δὶ. Ὅπάετ 4}} [Π6 οἰγουπιδίδηςε8 
οὗ {πιὸ πὰ ρἷδαςθ 1Π|5 δά πλ!ηἰϑισαῦοη οἵ Βδᾶρ- 
ἔἶδπι σδῇ Αγ ὶγ Ὦδνο Ὀδθη δ ἱπιπιογϑίοη. ἴξ 
5 Δ ΔΡΡΟΓΟΧΙΠΊΔΙΟΩ ἴο ἰδῖοσ ἂπὰ πηοτὲ 
ἕεδηογδὶ ἀὔξῤθρνδι ΜδηΥ Οδηξϊς σοηνουβ ἢ 
δὰ ἀουῦ11655 τα κθη ρίδος βίπος ἴπδΐ οὗ ὅογς 
που; Ὀμξ [Π15 15 [6 ἢγϑι σοποογηίης νυ] ἢ 
ΔΌΥ Ραγίϊσυΐϊαγβ ἄγα ργεϑεγνυθά οσ 5. 
ΓΑΙ θέκυ}.} Ἐπιρμαϑὶβ 18 σίνεη ἴο [δ}5 

γ 15 δειηνς ννογὰ Ρἰδεοά ἰδϑὶ ἴῃ ἴῃς Οτριηδὶ, 
ἃ5 ἴῃ Α.Ο Γ. 

84. ὀγουσδὲ δεν} [1{(ΜεταΠγ, τουδὶ 
ΓἜθχα ἀρ; 5“. ουξ οἵ ἴδε ἴῃπεῦ ῥγβοῃ, Ὑγβίοι:, 
723 ΟἹ ἃ ἴονγοσ ἰουοὶ ἰδη 15 βουϑε, υ. 24. 
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ἰηῖο ὶ8. ἢοιυιβδ, δε 8εῖ πιεῖ δαίογε 
τδεπι, ἀπά τε]οὶςεά, δεϊϊανίηρ, ἱπ σσοά 
σχἢ 411 ἢΪ8. ἤοι56. 

25 Απά νῇεῃ ἴτ ννδβ ἀδυ. ἴῆε πιᾶ- 
Ἐπ δ6ηῖ ἴῃς ϑ8εγ) δηῖβ, ϑΑΥ]Πρ. 

εἴ ἴῃο86 πηδῃ ΡΟ. 
᾿. 26 Απά ἴδε Κεερεγ οὗ ἴδ ρηβοῃ 
(ο]ά (15 βαγίπρ ἴο Ραυ], ΤΠ πιᾶ- 
σἰδῖγαῖαβ ἤᾶνα βεηΐ ἴο ἰδεῖ γοῖ ρῸ : ΠΟΥ 
τπαγείοτε ἀεραγί, δηά ρῸ ἴῃ ρεᾶςά. 

27 Βυῖ Ρδυ] κ5αἰὰ υπῖο τῆεηχ, Τῆς 
πᾶνε δελίεη 8 ΟρεΠ]γ ἀπε αι ἤξη. 
θείηρ Ἐοπιδηβ, ἀπά πᾶνε Ἵδβῖ κμς ἰπῖο 
ΡΓίβοη ; ἃπα4 πον ἀο τῆευ τῆγυδς ὃ 
ουξ ρΓίν.γ ἡ ΠΑΥ νϑγγ ; δῖ ἰεὶ τῃ6 πὶ 
οοτηε {Πεπιβεἶνεβ Δπηά [εις ἢ 8 οὐ. 

48 Απά τῆε 5ει)εδηῖβ το] ἀ τἢε868 
ΟἸγοΓά5. ἀηἴο τ[ἢς πηλρίϑῖγδῖεβ : δηά ΠῸῪ 

. 86. “δὲ “ἐγ απ.) ἘΔ 9 Ἰἱοΐοχα, ννῦο πδὰ 
Ὀδοη δπιρὶ ογεοὰ ἴο βδεοουγρε ἴδοπι. ὙΤἢο Ῥγαίογβ 
ΤΩΔΥ͂ πάνθ Ὀδθη δ]δγπηθὰ ΌὈγ {πῸ ϑαυηιδκο, 85 
ἴη Ὦ 1ἴ 15 βίδίοά μδὶ μεῪὺ ννεῦε, ὙΠεῖε ἰ5 
ϑουηοίπιη σοπίεοπηρίζιοιδ 10 ΠΟΙ͂ Πη65ΘΑΡῸ : 
ΤΕΥ γε ἴογ χοίδίηϊηρ ἴδ6 ἀρροάγδηςθ οὗ 
ΔΟΪΠΟΓΥ νν ἢ }]6 (ΠΟῪ ονδάδα ἴ[ἢ6 σοηβθαη θη 68 
οὗ δὴ 1]ορΑ] δςί. . 

Ῥαὺι, ΑΝῸ 51.488, ἩΑΝΙΝΟ ΜΑΙΝΤΑΙΝῈΡ 
ΎΗΕΙΚ ΡΕΙΝΙΚΕΟΘΕ Α8 ΟΜΑΝ ΕἸΤΙΖΕΝΒ, 
.ΟΟἹΥ ΡΗΙΚΙΡΡΙ. 

87. επίο ἐδρηὴ ὙὉὍὌ86 Ἰιοΐοῦβ ψνῆο μιδὰ δς- 
σοτηρδηϊεά ἴδ Κ οὗ {π6 ρῥγίϑοῃ. 

ορεπἰ»} Ἀδίβεσ, Ὁ ρυθ]ὶς βεπίεποε, πῖμουῖ 
ἘΠ4] οζγ τηνεϑι ραΐ!οη. 

δεὶπς Κοριαηο] 8.145 4150 πηυϑὲ πᾶν Ὀδθη 
ἃ Ἀοιμδὴ οαἰΐζΖζοη, νυν δῖος ἢ δοσουηΐβ ἴὸγ τῇδ 
Ἐοπιδη ἔοστῃ οὗ ἢῚ8 πδπὶὸ διίνδηιβ. δῖ Ρδῃὶ] 
νγ»85 ἔγοο- ὕΌσῃ, 866 χχὶὶ. 28. ὍΠὸ Ργξῖοιξ 
οὗ ῬΏΠΙΡΡΙ διδὰ ἱηνοϊνοὰ {μοπίβεῖνοθ ἰῇ ἃ 
ςοιρ  ἰςαϊοά νυἱοϊδίίου οὐ {πὸ ἰᾶννβ οὔ Κοπιε. 
ὕδιδα οορηϊδ ροβϑδηΐ τ} δΌβοϊν!, ἴῃ - 
σοξηϊδ ποῦ ςοπάριηηδσγι ροίοθῖ, ΕἸ ΈΤΟ, 
“ἦη Ψοιτεῖ,᾿ 1.9. Εδοίηι5 6ϑὲ νης ΓΊ οἰνεπη 
ἘἈοτηδηιπι, 5.65 νεγῦοσγασι, ν. 66. ῬΡογςίδ 
Ι,οχ νίγραβ δὺ οπηηϊυπι οἰνπλ ΚΕ ΟΠΙΔΠοτγιτα 
ΘΌΓΡΟΓΟ ἀπιονεῖ, ὁ ρσο ἈδΌθϊσιο, ὃ 3. [114 νὸχ 
εἰ ἱπιρίογδῖῖο, Οἰν5 ἘἈοχηδηιδ 5, αυ86 
ϑᾶ6ρο Πλ}}{|5 ἴῃ ὉΪΕῚΠΊ15 (ΟΥΤῚ5 Οροπὶ ἱπίοσ Ὀάᾶγ- 
Ὀάᾶγος δὲ Ξα]ιιΐοιτη τ}, οἴη ψογσοιη,᾽ ν. 97). δῖ 
Ῥαυ}β νοσγὰ ννᾶ8 (δκόη δ οὔσθ. αἰδυάϊιβ 
ρυπϊπῃοὰ υηξουπάρσα οἶΔιπὶ5 ἴο οἰ ΖΕΏΒΠΣΡ νν ἢ 
ἀεδίῃ,. δυδίοππιβ, ἃ 29. ΟΡ. χχί!. χλό. 
2 γν}}) (υἱξίπε, {με οἰγ οἰδηἐβε πεῖν 

τισι δᾶνο Ὀδοη υπάεοτβίοοά 85 ἱηνοϊν! ηρ δῃ 
δοκηον]εάκιεηί [μὲ ἐπεῖγ ἐγοδίσηθηϊς Ὠδὰ (εὶς 
05 1640 ]6, ἢ ποῖ ἀδβοσνοὰ ; δηὰ {πὶ ννουϊὰ 
γὲ δὰ ἃ νεῖ ὑδὰ εἴἶἑςϊ οἡ ἴῃς πιϊπὰβ οὗ 

ἴδε σοηνοτίβ πιδάς ἴῃ ΡΒ ΡΡρὶ. ὙΒα ΑΡροϑίϊο 
Ὥενος δῆγαηκ ἔτοῃι Ῥεγϑεςμόοη, δὰ δε ἀϊὰ ηοὶ 

ΤΗΕ ΑΟΊ5. ΧΥΙ. ἶν.. 35--.40. 

ἔεατεά, ψῆεη ΠΕῪ πελγά τιδὲ {ΠΕ 
ὑγεῖε ἘοπΊδῃβ. ' 

29 Απά {πε σᾶπιε ἃπὰ Ὀεβουρῆς 
ἴῆσπι, δηὰ δγουρῆς ἐῤέσι οὐ, δηά 
ἀεβιγεά ἐδεπι ἴο ἀεραγὲ οὐυῦ οὗ τδε 
οἰἴγ. 

40 Απά εἶεν ψεπὶ οὐυξ οἵ [δε 
ΡΓίβοη, 4δηά επίεγεά ἰηῖο ἐῤε σι Ἁ νεξ τς 
οΓ 1,γάϊα : ἀηά ψῆεη ΠΟΥ Πδά 5εεῃ 
τῆς Ὀτγεΐδγαη, τπεγ Θσοπιίογιεα τπεπὶ, 
πὰ ἀερατεά. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥΙ].. 
Σ αὶ γεαελείά αἱ 7λετταϊομεῖςα, 4. τολέγε 

σορό ὀοίευε, ἀπά οἵλεέγς 2εγεεοξίς ἀπε. τὸ 
474 ἐς τρί 1΄Θο δεγεα, αμα ῥγεαελείά ἐλεγε. 
13 δεῖρερ' εγεεομίεα αὐ 7λέςαίρμέξα, 15. δέ 
εο»πσίλ ἰο Ατλέης, ἀπε ἀερεείλ, αμαὶ Κγεαελ- 
ἐλ ἐλε ευηρ Οοά ἰο Ἰάερε πρδηϑιστε, 34 
«υλεγεὖγ σιαμν αν εομυεγίεά τρΐο Ολγίςί. 

σου 1, ἀπὰ δ Κηθονν ἢονν ἴο νἱηάϊολιο ἢ15 
σἤλγδοῖοσ δηὰ δϑϑοσί ἢ]5 ΓΙΡ (5. 
“ει ΄᾿ῷ ομ] ῬΌΙΙΟΙΥ ἀδοίασθ οὐἱἵσ ἱππο- 

Οδῆσο ὉΥ δβοοσίίηρ υ5. ὍΤῆε ᾿πϑιϑιης οὐ (ἢ 5 
του δᾶνα σοηνϊησοὰ ἴἢ6 νυ Βοὶο οἸΥ, ϑεσυτεὰ 
[86 ᾿α!οῦ ἔγοπι βυβοτηρ ἴῃ σοηδεηθδηςς οὗ 
᾿Ἰπἀυΐσοηοο βῆοννῃ ἴο ργίδοπογϑ, ἀπὰ σγαὶϑεὰ ἴΠ|6 
ΟΡ]. ἐβε πιδίίοη οὐ {π6 πὸνν ἐδ}. 

898. ἐδὲνρ “εαγε4] ΑὈ]δσὶ ἴῃ ϑυδπιςθίοπ, 
45 ΠΟΥ δὰ Ὀδεη ἔγτγαπηῖςδὶ ἰῇ Ορργεϑϑίοῃ. 
ΤΈΘΥ ννετὸ 4016 ἴο Δη δοϊοη ἔὺγ ἀδπιδρεβ, οὐ 
ταῖς πᾶν Ὀθδη ΓΙ ΠΛ ΠΑ] ἱπαϊοϊοά, δηά ἰξ 
ςοην!οἰοὰ ννουϊὰ Πᾶν Ὀδοοσηθ ἱπίδτπηουβ ἂπὰ 
ἱποφρδῦϊος οὗ μον οἢϊεε. 1,ουνίη, δηὰ ΒΊ5οοῦ. 
ἼΤΠο Τἢίεῖ σδρίδιη τυᾶ5 δἴγαϊ, χχὶ! 29. [ἢ 1ΠῸὲ 
γοᾶῦ 44, ΟἸδυάλϊι5 δὰ ἀερτινοὰ ἴῃς ΠΟΙ ΔῺ5 
οὗ τῃεῖγ ρυν!]οζοβ Ὀθοδιϑε ϑοπιε Ἐοιλδη ςο]- 
ΖΕη5 δὰ Ρυξ ἴο ἀφαίῃ Ὁγ ἴδε. 

89. δειομσδ] Ἐδίμεσ, σοοχαζοσχιοά- 
σδοεγοά (ἤθτὶ νυ] Ἔχργοϑϑίοηβ οὗ τορτεῖ, δπὰ 
Δ55ΌΓΔΠΓ65 οὗ {πΠ6 οοηνιοτίου οὗἉ {πεῖν Ἱπποσεῆσδ. 

40. “πώ 4δεγ «ὑεπί οἱ] Ὅῆδ πδιτδίϊνς 
Πογο ρ85965 ἱπῖο ἴδε {πῖγὰ ρόγϑοῃ. δῖ [|κ6 
τοτηδίποὰ δὲ ῬὨΠΙΡΡΙ, ΡγΟΌΔΌΪΥ ἴο σοηβιτῃ ἴδε 
ἔλι ἢ οὗ (ἢ6 σοηνοσῖβ, ἀπά τοὐοιποά ἴῃς Αροϑίῖϊίδ 
αἱ Ττολβ, χχ. 6, δῇεσ. δὴ ἱπἴογναι οὗ ςευθῶ 
γϑλγβ, δοςοσάϊηρ ἴο ἃ σφ ουϊδίίοη ἐοἰοννοὰ ὈΥῪ 
ΟΟΟΚ δηὰ Ρ]υτηρίτο. 

4δὲ ὀγείῤγεπ] Ὑπὸ ἢτϑι-ἔγαϊϊ5 οὗ ἴῃς ἤχει 
ΟΒυγο ἰπ Εὐυγορο, ἴλη ψΠςἢ πὸ Ὁ γί 
ΠΟΙ ΠΊΠΠΙΥ ξᾶνο ποτ δουπάδηξςξ ῥγοοίβ οὗ 
ἔδιἢ δηὰ ἴονο, ῬΆ]]. 1. ς---- 7, 29. ϑ8ῖ δ] ἐχ- 
Ῥγοβϑοα δι πιϑοὶ 85 ὑπάετ ΟὈ] Ραϊϊοῃβ ἴο {Π|5 
ΟΠυτςοῇ 5συςῇἢ 45 ἢδ ἔε]ϊ ἴο πο ΟἾΒΟΥ, 2 (ογ. χὶ. 
ο; ῬὨΠ, ἵν. 1ο, 14---18." 

εο τί] Ὑδὸ νογὰ δα ργλοιβ ὀχβογίδ- 
τίου δηὰ ἐποουγαξειησηῖ. 
τόν ψα Τὸ πᾶνε ρεσϑιϑι δὰ ἴῃ τετιλιπιηΐ 

πουϊὰ μάνα ὄὀχροβοὰ ἔδεπὶ ἴο 5υπρίείοη5 οὗ 
οὐδίίπαου πὰ νἱπαϊςϊίνεπεσβ. Τἰπιοῖδγ, 
ἌΡΡΟΑΣΣ ΧΥΪ;, 14, εης τ ἴθοπι. ΄ 



ν, ἅ-- 8. 

ΟΥ̓ νῆβεη {δὲγ διλά 
τἈτοιρῃ ΑἸ ρΡΠΙρο 8 δηὰ Δ ρο!- 

Ἰομιΐα, τὰ οᾶπὶς ἴο Τὶῃεββϑδὶοηΐϊςᾶ, 
ὙΠ οΓΕ νγ28 ἃ βϑγηλροριις οὗ τῆς Ἶαννδ: 

2 Απά Ραμὶ, 248 ἢϊ8 ΠΆΠΠΟΥ ννγα8. 
ννεπῖ ἴῃ υπῖο τῆδπὶ, ἀπά τῆτες 34Ὁ- 
θα ἀλγς γεδβϑοπθα υντἢ τΠεπὶ οὐϊ οὗ 
τῆς βοτγρίυγεϑ, 
2 Ορεηίηρ ἀπά αΠἰορίπρ, τπδλὲ Ὁ γίβὲ 

ταιϑὲ ποοάβ8 ἤανα βιβογοα, δπά τίβεῃ 
ἀραίῃ ἔτοπι ἴῃς ἀελά ; δηὰ τας {ἢ 18 

ΑΥ ΤῊἨΕΒΒΑΚΟΝΙΟΑ ΤῊΕ ᾿ΕΥΡΒ ΟΡΡΟΒΕ ΤΗΕ 
ΤΈΕΑΛΟΘΗΙΝΟ, 

ΟΗΑΡ, ΧΥΠ!. 1. ἡγδεη εδεν δαά ῥα εα] 
ὙΒοΙῈ ννᾶ5 ΠῸ Πρ δὲ οἰἴποσ ΑἸρἢρο] 5 
οΟΥ Αροϊϊοηίδβ. Τα Αροβῖὶο πον ιἱπΠἀοτγοιοοα 
[86 νᾶθ Ἔχίοηϊ οὗ 6 Πεοϊὰ ἴθ νῆϊοἢ 6 ννᾶ5 
οἰ ἰθὰ ἴο Ἰαθουγ. Ἴ6 πιονοσηθηΐ ἰ5 ννοϑίννδγα 
{πγουρῆουϊ, ὈΓΠΉρίηρ ᾿ἰπὶ πράτοσ ἴο ὑπὸ σδρὶϊαὶ 
οὗ ἴδ6 ννοχ]ὰ. 
ἜΠΡΡΙΟ1 Αδουϊΐ 33 τι} 68 ἔτοπι ΡΠ ρρὶ, 

ἴο ἴπΠ6 δ.Ὁν., μαὰ [5 πᾶπιὸ ἔσοπὶ ἴπε τίνοσ 
διυγμηοη βονηρ δἰπιοδί τουπὰ ἢ [1 ννᾶ8 
ΟΥ̓ ΚΙΏΔΙΥ οΔ}]εἀ Νίπε Ννγϑβ, Ὀδοδιι86 {86 τοδά 8 
πογίῃ δηὰ δου σοηνοτρεὰ ἴῃ ἰϊ8 5116. Τῆς 
ἘΚοιηδηϑ πιδαθ 1ἴ ἃ ἔτεα οἰΥ̓ δηά ἴπ6 σδριῖ8] οὗ 
[πε ἢτβῖ οὗ ἔπ ἔουγ ἀἰϊδιγιοϊ5. ᾿Ἰῃΐο τ ῃςοἢ ΠΟῪ 
αἰνἀοα Μαςεάοηϊδ. 

“ῤοϊϊοπία 
Τα 165 5... ᾿τοσ Απρῃρο 8. ὙΠΟ οχδςοῖ 5:16 
ἢδ5 ποῖ Ὀδθη δεοοσγίδι πο. 

Τϑε-σαἰοπίεα) Οτισίηα! γ Ὑ ΠοστηΔ ; [ἴ τοοοὶνοα 
1Π|15 πᾶπηὸ δἵϊεσ ἃ ϑιϑίοσ οὗ Αἰοχδηάου (πε Οτεαῖ, 
οὶ οἡ ἴδε ἐδὺ οὗ ἃ νυἱοΐϊογυ ὑγοῦ ΕΥ̓͂ Ποῖ 
λιμοῦ ἴῃ  ΠαΘΒΑΙΥ, δηὰ πηδγγιοὰ ἴο (ὐδϑϑδηάου, 
Ὑγῆο τοῦ. {πὸ οἴγ. ΑἸννᾶγϑ ἃ στεδῖ γοβοιῖ οὗ 
ὄνν5, νγῇο, [ἴ 5 5δδιά, ἔογπι {1{{|6 ἰθ59. 1ῃδῃ ομα 
ἸΓ οὗ 115. ργοβοηΐ ρορυϊδίίοη, γ8.οοο. [{ ννᾶ5 

{πε σαρίἴα] οὗ Μασεάοπίᾷ ϑοουπάδ, πιδάς ἃ ἔτθο 
οἷἵγ δϊογ ἴπ6 ὑδίτ οὗ ῬΏΠΙΡΡΙ. δὰ 115 ςοπὰ- 
τλεγοε τοηαεγοὰ ἰἰ ἃ ζοοά ςοηΐτο ἔογ {πὸ βργοδά 
οὗ {πὸ Οοβρεῖ, τ ΤΠ658. ᾿. 8. [ἴ νν85 17 πη} 65 
ἀυς ννοβὲ ἔτοπιὶ Αροϊοηίᾳ, ἴπ6 δητίγο αἀἰδίδποθ 
ἔγοπι ῬΏΠΠΡΡΙ δοίης τοο τηῖ]ε5 ἴο 5. Ὁ. 

Ω “γπαφορι) ἴῃ Εὶ δὲ ϑγῃάσοζξιιθ, ἢ ς ἢ 
νου ἱπιρὶγ ἴπδῖ ἰΐ βϑογνυθὰ ἔὸγ {πὸ [ἐνν8 οὗ 
ἴΠ6 συττοιπαϊηνρ ἀἰπίτις, ὙΔογΟ νν88 ποπὸ δῖ 
ῬΒΠΙΡΡΙ, χνὶ. 12; ΡΓΟΌΔΟΌΪ, 85 ΠΟ δία ννᾶ8 
ταδάς ἴῃ οἰ μοῦ οἰἴγ, ποῆς δὲ Απιρῆϊροὶβ ΟΣ 
ΑΡο]]οπία. δ εἰϑίείη δπὰ ἘΚ οθθηγλ 16 Γ ννθηῖ 
ἴοο ἴδγ ἰπ βαυῖηᾷ ΠΟΠΘ οἰβοννῃεγο ἰη Μδοράοηϊδ, 
ἔογ ἰδοῦ ννᾶ8 ἃ ϑγῃάβοριο δῖ Βεζϑᾶ, συ. 10. 

Ὡ. «4: ῥὶς »ιᾶηπόγ αὐα.} ΑἸ] Ἰοηξ, ἴο πιᾶῖκο 
[Π6 βτϑῖ οἴου οὗ ἴῃ Οοϑρεὶ ἴο 186 [εννβ, ἰχ. 
40, ΧΙ. ς, χῖν. τ, ὙΠῸ ἀδημηςοίδίίοη οὗ χίϊ!. 
46 δρρ δὰ ποῖ ἴο ἴδε [οὐ 5} ροορὶο φεπογαῖγ, 
υυϊ ἴο ἰμδὲ ραγιϊςυ]αν Δ5ϑοπιῦγ. 

ἐδγεὲ «αὐδαὲῥ ἀαγι1] ΤῊΪ5 15 [86 ΟἿΪΥ οἷμιε 
ἴο 186 ἰεηρτῃ οὗ δὲ ΡΔ1}}}5 ϑίῶγ. 

Ἰνειυ 7ώ:1.---- Υ͂ οἱ.. 11. 

ΤΗΕ ΑΟΤ58, ΧΥΙΙ]. 

Αςοογαϊηξ ἴο [86 {{ἸΠΟΓΑΤΎ, 10. 

[ἴ πιυδὲ ος 

46 

]6βυ5, ψψἤοπι 1 ργοᾶομ υπίο γοιι, ἷ8 
ΟὨΒτῖβι. 

4 Αμά 9οπις οὗ τῃείη δε ενεά, δηά 
ςοηβοῖῖοα νυν δὰ] δηὰ διῖδβ ; δά 
οὗ τε ἀενους Οὐσεεκβ ἃ σγεᾶς πλιΪ- 
τἰτυάς, ἀπά οὗ τἢς ςἢϊεῖ ννοπγθῃ ποῖ 
ἃ ίεν. 

ς 4 Βυι τς [εἐνν8 ψνῃῖςἢ θε]ενεὰ 
ποῖ, πιονεά νυ οπνγ. ἴοοῖὶς υπῖο 
ἴεπὶ ςοτδίη ἰενγὰ ἔξ ονν8 οἵ τὴς 
θΆ86ε. ϑ8ογῖ, ἀπά ραϊμειςά ἃ σοπίρδηγ, 

6 υπάετεϊοοά 85 ροπἰτἰνεῖν πη ν ἰδ ἴο (ῆγοο 
 ῸΚ5. ΔΑ πιυςἢ ἸΟΏΡΟΓΙ χοδιἀἄθηςθ ἢ ΤΠ ο588- 
Ἰοηίςα ἰ58 ἱπάϊςαϊθρα ὈὉΥῪ τ ὙΠ|658. 1ϊ. 9---Ἴὰ : 
4 Ἴ Π655, 11}. 7---το, πὰ ὉΥ ἢἰδθ τϑοθινιης 500- 
Ρ[ 65 οπος δπὰ δραίῃ ἴτοπὶ ῬὨΠΠρρὶ, ῬΏΉ]]. ἐν. 
16, αἱ ἃ ἀἰϊδκίδηςε οὗ τοὸ τῇ ϊε5β. Ετοπὶ ἐπ 
 οαυεγ, τ Ἴδ655. 1. ς, 1 μᾶ5 Ὀθθη υὑπάοτγεϊοοά 
1Πὲὶ πηγᾶς θα γοσ τους ἀυγίηρ [ἢ18 ἰῃ- 
ἴογνδὶ). ᾿ 

γεασοπφα " ΧΥΝ. 4. ὍὨα ἴδηϑθε ἱπιρ}165 1Πδῖ, 
οη δοίἢ οςςδϑίοηϑβ. πε ἀγρυπηοηΐ ννᾶ5 γοϑυπχοᾶ 
δηὰ σοηπεπυρά. [ιϑουδδίοη νγὰ5 δἰϊοννοὰ ἴῃ 
ΒΥΠΑζοριιο5, Μαῖίζ, χὶὶ το [υκο ἱν. 21---24ὶ 
7]0δη νὶ. ς9. 

8. Ορεπὶηφ) Τακὸ χχὶν. 22. Ἐχρ δι πίηρ 
Ῥάββϑᾶροβ οὗ {πὸ ΟἹ]α 7 οβίδπηεηῖ, ἀπά 50, ἀδπιοη- 
ΒΓ Πρ ἴΠδῖ ἰξ νγᾶθ ΠΟΟΘΒΘΑΥΎ ἔογ ἴῃ. Μεβϑίδῃ 
ἴο 5υῆεογ, [{ὐἰκ6 χχὶν, 26. 

αἰϊεφίμ6] Οὐοῖίπρ ρά55ΑρἘ5 ἔγοπὶ {πε Ῥζο- 
Ῥοίδ ἴῃ δυρροτγίὶ οὗ Πὶ5 οὐνῃ βἰδίοπιεηΐβ. 

4. “154 τον»ῖο οὗ ἐδερ1] Α ἴενν οὗ ἴῃ6 ἴεν 
ἴο ννῇοπὶ γείδσθησθ [5 τηδάθ ἴῃ συ. ἱ.ἥ 

εομσογίεά «υἱ!} Ἀίδαο, το Σ9 δ βοοϊαῖοά 
ὙΠ1Ὸ᾽ἃ ἴῃδπὶ, ννεῖο δα θα ἴο ἴποιη 85 {ΠΕῚΓ βοῦς 
[ἴοη, υπάογ Ὠίνπθ ἰηβυδηςο: σάΐμηειὶ σμπὲγ " 
ψυϊκαῖο, 

97 δε ἀξυομέ Ογεοα. τ ἼΒ655. ἷ. 9, δηά 1]. 
14. ἱπαϊοδῖες πὶ ἴἢ6 σοηνοτῖβ νγεγὸ ἔοσ ἴδε 
τηοϑδὶ ρᾶγί Οδπῖ]ε5. ὙὨ15 ἰ5. ἃ σςοπὶδιπδίϊοη 
ποΐ ἔουηά οἰϑοννῆοσο. Βυΐ τδ6 δι που Υ ἔῸΣ 
ἰπϑογιηρ ἀπά Ὀεΐνγοοη ἴποϑο ἵννο Ῥνογάϑ 50 85 
ἴο ἀἰδιϊηρυ θη ργοβοϊγίεβ ἀπά (θη 65, ἰ5 σοῦ- 
βηρά ἴο Α, Ὁ, δηά ἴῃς Ν υἱραῖο. " 

ὝΠΟΓΟ 18 ἃ ποδὶ τοπιδγκαῦϊα δῦθοποθ οὗ 
αιοίλεϊοηβ ἔγοπι ἴῃς ΟἹ  ϑιδιησηῖ ἰῃ [π6 ἔσο 
ἘΡΙ51165, ννῆϊο τνεστα Ἰηϊοπάθαὰ ΡΥ ΠΊΔΓΙΥ ογ 
Οεπίϊϊο γεδάσιβ. 

56. ε«υδίιερ δείϊουεί πο] ὌὍΠοδε νγογάβ, 
ἔουπὰ ἴῃ ΟἿΪΥ Ὁ δηὰ ἃ ἔενν (υγεῖνο Μ55., ᾶγὸ 
ποῖ γορτγεβεηϊθα ἴῃ συγ. οὐ νυν. Εογ ἴδε Βοϑ8- 
ἘΠῚ οὗ τὴ [ἐννβ, ορ. τ᾿ Τ Πο5β. ἴἴῸ σς, τό. ἡ 

ἐεευά ΠΡ ῸΙ [416 ἀπά πεϑὰγ ἰοϊΐογεσβ ἰῷ 
(ἢ. Αξογᾷ, Υ ἴῸΓ δῇγ τιϑομιεῖ, ἀδροπάϊης 
ἔογ {δοὶσ Ἰνο ποοά Ῥαγιὶγ οὐ ἴῃς ἀϊπι τ θυ οΩ 
οὗ ρογζίοπϑ οὗ βδογ βορὰ δηϊπιδὶς, ἀηὰ οἡ {δὲ 
δοςουπί δαϑ γ ὀχαερεγαϊοα δρδιηβὶ ἱεοθεῖβ οὗ 
(δε Οοθρεὶ. ᾿ 

Τῶε ργεϑεηῖ ἔδυ δ ϑοηϑε οὗ ἰρευά 15 πγοάεξῃ. 
ἨΗ 



468 

πὰ εἴ 411] (ες οἰ οπ ΔΠ τὑρτοῦτ,᾿ 
ἃηαά αϑβαιΐϊιοά τἢς ἤπουβς οὐ Ϊ|άβοῃ, 
Δηὰ βουρῆς ἴὸ Ὀππρ ἴποπὶ οὐδ ἴο 
τῆς ρεορΐε. ᾿ 

6 Απά ψῆεη τπεΥ ἐουμά τῆσπι. 
ποῖ, ΠΕ ἀτονν αϑοῦ δηά ςογιδίη 
Ὀτεῖῆγεη ὑπο τπ6 τι] εῦβ οὗ τῆς «οἰ. 
οἵγίηρ, ΤΏοθα τπδὶ ἤλνε τυγηοα τῆς 
ἡγοῦ ἀ πρϑιἀς ἀονγη ἅτε σοπὶα ΠΙΓΒοΥ 
450 ; 
 Μ οπι [άβοη ματῇ τεςεῖϊναά : δηά 

ΚὮ 656 411} ἀο σοῃίγαγυ ἴο τῆς ἀδογεαβ οὗ 
Ο(αϑαῦ, βαγίηρ παῖ τἤετα ἰ8 δηοῖθοΓ 
Κίηρ, οπέ Ἰ 

8 Απά {πεν τγουδ]οά τῆς ρεορὶς 
Δπἀ τΠ6 συ ]ογβ οὗ τῃ6 οἰἴγ, νῆα π ΠΟΥ 
᾿μδαγὰ {656 (ἢ! Πρ. 

Ἰη φασι οσ ΕΠΡ 5} 1 νγὰ5 δαυϊναϊεηϊ ἴοὸ (αν; 
δηά, 45 ᾿δαγπίηρ νγᾶ5 ὙΘΥῪ πιυςἢ γεβι τ οἱοὰ ἴο 
ΘοοἸοϑιαβίῖςβ, ἰἃ ννὰβ υϑοὰ ἔογ ὠπδγαγπεά, ΟΥ̓ 
ἀπογαριῖ. 
α:οη (ΟΟἐπογα! νυ συ ρροβοὰ ἴο 6 ἴῃ 584Π|6 

8ἃ5 ἴῃ Κοηι. χνὶ. 21. [ἔ 50, ἃ {ΠὈοδπιδῃ, ροῖ- 
ἢδρ8 ἃ Κιπϑηδη οὗ 81 Ρδυ!. ΤὍδδ πΑπὶὸ ΠΊΔΥ 
Ὀε ἃ Ηε]]επΙΖοὰ ἔοτπι οὐὗἁἨ εϑβιι5, ἐ.ς. [ζοϑῆυδ, 
: Μᾷδςος. νἱῖϊ. 17; 2 Μδος. ἴν.7, 12; [᾿ϑορδιι5, 
ΧΙΙΟΝΟΙ. 

ἐδε ῥεορἰε] ὙΠοϑθαϊοηίρα, 4 Οὐδεὶς ἔτθο οἰἰγ, 
15 ΡΟΡΌΪΑΓΙ Ἀ5ΘΟΓΊΌΪΥ, ἘΡ. ΧΙΧ. 20, ἃπὰ νν5 

ου ἃ ἀιδεγοηΐ ἐοοίηρ ἔγοπι ῬΒΠΡΡΙ, ἃ Ἀοπλδῃ 
ΠΟΪΟΠΥ. 

6. ἐῤεὲ γμῶγι οΥΓ ἐδὲ εἶ γ] Α τλοσε ῥσζοςῖβο 
ἀοβιηδίίοη ἐμδηῃ χνὶ. 1; δοίαγεδε, ἃ Οτεεκ 
μᾶπιθ ἴοσ ἴπ6 τηλρίοίγαϊο οὗ ἃ Οὔεεὶς οἰ, 
ὙνΠΙοἢ {11 Σοο ΠΕ ταῖρῆϊ Ὀ6 το οἡ δῃ δὴ 
βραπηΐηρ ἴπ6 πιδὶη οἰγεοῖ οὗ ϑδίοῃικι. ὍΤἢὴθ 
ΘηίδὈϊδΐϊυτο, ργοβοσνεὰ ὈΥ ἴπὸ ἱπίεγνεπίοη οὗ 
ἴῆς Βνι ἰδ Οοηδαὶ αἱ τη6 ἰπϑίδηςς οὗ [εδη 
δίδη θυ, ἰῇ 18γό, ἰ5 ἰη (5 Βγ 5} Μυβουπι. 
ΤῊΟ ᾿πϑοσρίοη οἡ ἰξ, αϑϑοιρηθά ἴο ἴπε {ἰπὶ6ὸ οὗ 
Μεβρδϑίδῃ Ὁγ Βοθοκῃ, "ογρὰ [πϑορί.᾽ 1967, 
ϑδῇῆοννβ ἰῃδῖ ἴΠ656 ΟΥ̓ ΘΓΞ ἡ ΘΓ βθύθη 10 ΠΌΠΛΌΘΓ, 
Οομγροᾶτο δπὰ Ἠοννξοη, 1. 294, 1828. Τ ΠῈΣ 
ΒΔΤη6 υπυϑιιαὶ οΟΠΊςΙαὶ οι ρπδίίοη μὰ Ὀδθη 
ἔουπὰ αἱ Μοηεβῖιγ, Τοζοῦ, "ἈΘΘΟΑΓ 65. ἢ 
186 ΗἸΡὨδηἀ8 οἵ ΤτγκοΥ," 1. 14-ς. 'ἰπ δῃ ἴῃ- 
βογρέίοη βίνεῃ ὈΥ ἱπὶ δπτίγε, ἴῃ ἐδοβίπηθ, 11. 
358. 

7. ἤῥονε ὕα"οπ ῥαϊδ γεοείυε] δαὶ δὰ 
51145 ὑνογο, 1{ Θ6 15, ἢ]5 σιιοβῖβΊ ΒΟβϑι Ὁ Υ ἴῃ 6 
σοηνογῖϑθ Δ5ϑοπ) δὰ ἔου ννογβῆ!ρ ἰῃ 815 Βοιιϑ86. 

ἐδεις αῇ ΤΠ γί] πιλὶῖοο οὗ ἴπὸ ον 
ὙγΔ5 5:85 1}|4}}}γ αἰπρίαγοα ἴῃ 18 δοςοιηῖ οὗ ἃ 
τὶοϊ πηδάς ὈΥ {ποηγϑεῖνεβ. ὙΠΟΥ ἴοοϊ ἴΠ6 βϑλ πιὸ 
᾿πὸ ἀρδιηδὶ δι] δηὰ 85:125 δ5 ἢδὰ Ὀδθδῃ ἰδίκοῃ 
δραϊηϑὶ ΟἩγίϑε, [ομπ χὶχ. 2, τς; [ὈΚὸ ΧΧΊΙ, 2. 
Τῆς ρεορὶο γου!ά. ῬτΟΡΘΡΙΥ μιᾶνθ Ὀδθθῃ. ἰῃ- 
ἀἰβετερε, ἰο ΔῃῪ τεϊξίουβ αιιεδίϊοῃ ταίϑοά ογσὺ 

ΤΗΕ ΑΚ(Τ5. ΧΥΊΙΙ. [ν: 6----τ. 

9 Αῃὰά ψῇδη {πεν Παά ἕδίζεη βεου- 
ΓΙ οὗ [άϑοη, δηά οὗ {δε οἴβεσ, {πε 
ἶες τῆεηι ρο. 

10 ὅ Απά τῆς Ὀτείῆτεπ Ἱπιπιεάϊ- 
ΑἴεΪγ 8επῖ Ἀν ῬΑ] δηά 8:1115 γῪ 
ηἷρῃξς υπηῖο Βοτγεα: ννῆο ςοπιίηρ 4ῤι- 
δὲ γε ηῖ ἱπῖο {πε βγπαρόριε οὗ τῆς 
ἐν. 

11 ἼΠεβε νγεῦε πιοῦα ποῦς τῃδη 
ἴδοβε ἴῃ οβϑδϊοηῖςα, ἴῃ ἴπᾶῖ {ΠεῈῪ 

Γασοινοά τῆς ννογτά νυνῖτῇ 411 τγοδάϊῃθϑ5 
οἵ πιϊπά, πὰ βεαγοῃεὰ τῆς βογίρζιιγεβ 
ἄδιϊγ, ἢ οῖποῦ τῃοβε τῆ ηρβ ψεγε 80. 

12 ΤΒογείογε πᾶ ΠΥ οὗ τῆεπὶ θε- 
᾿ϊενοα ; αἷϑο οὗ δοποιγαῦὶε ννοπιεη 
ννῃς ἢ ψψετα (ὐτεεκβ, ἂπὰ οὗ πηδῆ, 
ποῖ ἃ ἔεδν. 

ἀϊδουθοοὰ ὈΥ [οὐνϑ: Ὀυΐ ἃ σἤάγρε οὗ μανίην 
νἱοαϊοά ἴῃς [υ]ϊδη ἴ,ἂνν5 σου ά ποῖ Ὀὲ πυπι- 
ΤΆΔΓΠΪΥ αἰσπιιοϑοὰ ὉΥ [6 τηδρ ϑίγαῖος, ὄνεη ᾽ξ 
ἴΠοΥ τπουρδξ 1 ἔπνοΐουβ ἀπὰ νοχδίους, δ6- 
Οδι156 οὗ ἴΠ6 φδιουισΥ δηά. ϑυβριοϊουβπδθβ οὗ 
ἴῃς. [προ] (Οὐονογππιοηῖ, Τὸ σἤατρο οἵ 
αἰϑ!ογαὶῖΥῪ ςοπιπυρα ἴο 6 Ὀγουρηΐ δραϊησὶ 
ΟΠ γἰϑιίδηβ, απ ννᾶ5 τεδυτοὰ ὈῪ Αροϊορ!βί5, 
ε.5. Τεῦυ ] δη, 85. 29--- ς. 

9. “ἐμ 7} Ῥεγθαρθ ἔπαΐ ἴδϑοη σου]ὰ 
Ὡοΐ ΒΑΓΌΟΙΣ ἴποπὶ ΔΩ Ἰοηροῦ; ποῖ 41} ἴοσ 
ἘΠΟΙΓ ἀρρεάγδησθ, ἴοσγ {ΠΕῪ αυϊεὰ (6 ΟἸἾ 
(παῖ νεσῪ ἡἰσῃῖ. (ΟΠ γγϑοβίοπι, Ηοπι. ΧΧΧΥΊΙ. 
2.) υπάογβιοοα τῆι ΝΕΓΥ 56 ΠΟ.}5 Ρεγϑοηδὶ τοῖς 
ἴο [άϑοὴ ννᾶβ ἱηνοϊνϑά. 

ἐδε οἱδεγ ἴῃ ἴδ ρίυγαῖ, 880 σοδβῖὲ, {Π6 Ὁτδ- 
(ἤγεη τηθητιοηθὰ ἴῃ ν. 6. 

10. ἐφή, ἀρ τ (οηοίτδιηθα ἴο ἀερατῖ 
(5 ΔΌΓΙΡΕΪΥ, δ1 ἴδ0] ργοροθοά ἴο γτεϊυγῃ ἃ5 
8Ο0ῃ 835 ἴγᾶπα ΠΥ ννὰ5 τεβίογεά, ᾿ Ὑ ΠΕβΒ. 1. 
τϑ; Ὀυΐῖ, Ὀειης ἀϊδλρροϊηϊοά ἴῃ (ἢϊ5, πο 9θηΐ 
ΤἸΠπΊοῖΏΥ ἴο ποτ, τ Τ ἢ655. 11]. 2. 

Βεγεα ὴ Αδουϊ όο πη1165 ννεβὶ ἔτοπὶ Τ μοϑϑᾶ- 
Ἰοπίςᾷ ; πονν Κεγγία, ἴῃ ϑουηθ βογί ἃ τεΐυγῃ ἴο 
(ἢδ πῆογὸ δηςϊθηΐ πᾶπὶς ῬἤοΓγαθδ, ἔτοπὶ ῬΏοτοδ, 
ἴδε ἔουπάογ. [{ 15 δ δὰ οῤῥίῥάιρη ἐφοΐμνι ὉΥ͂ 
Οἰοεῖο, "ἰη Ῥιβοηο,᾽ 26. δ 5ῃε τοῦ ψ ἢϊςἢ 
115 βεοϊυάθα ροβιοη ψανὸ ἴο ἴδ Αροβίϊε ἀϊά 
ποῖ αὐδὶὶ ἢἰπὶ Ἰοην, Ὁ. 12. 

11. ΤΡ: ὙΠ Ϊὸνν8 οὗ Βετοᾶ. ογε 
πος, ποῖ ὈΥ ὈΪΓΓ οὐ σἰδίϊοη, 85 Οδνίῃ δηά 
ΓΙ υπάοτοϊοοά, Ὀμυϊ Ὀεῖϊες ἀϊπροκοά, 
ΤΆΟΓΕ ἱηφεπιοι5 δηὰ ςαπάϊά. Οπο οὗ τῆς νεῖῦ 
ἔενν ἰῃϑίδηςεβ οὗ δῖ Ῥδιιὶ Ὀείης ννε]] τϑοοινοά 
ὈΥ δ]5 σοιηΐτγγτηδη, ἔοσ ννἤοβο βριγῖι4] νεῖν 
ἔλτο ἣε γεγηθα 80 δδγηθβίυ, Ἀοπι. ἰχ. 2. 

“εαγεδο ᾿ἐδὲ “ογίρίμγοι Ἐχδιιιηθὰ (δ 
ῬΙοροοίεβ ἴο ψ ῃϊςἢ πε Αροβεὶο δὰ ἀρρεδὶδά. 
ΤΒδῖ [Π15 νγ45 ἄοης αἰλι]γ 56 πὶ5 ἴο ἱπιρὶγ ἔμδὶ 
ἢ ννᾶ5 ἔοτ βοπὶε {{π|ὲ δ Βογεᾶ. 

12. ποῖ ἃ “κω. ἐγ." Ὡᾶπης, Οὗ οὩς οὗ ἴμεβε 



ν. 13--τϑ.] 

12 Βυῖ ψἤεη τῆς [ενν8 οὗ Τ Πεβ88- 
᾿Ἰοπίςα μαά Κπονεάρε {παῖ τῆς νγογά 
οἵ (:)οὰ ννγὯ8 ργεδοβεὰ οἔ Ρδυ] δἵ Βεγαδ, 
(ΠΟΥ σᾶπγε ΓΠ ε΄ 4150. Πα 5Ἂἰγγεά τρ 
τῆς Ρεορῖε. "Ἔ 

14 Απά τῇεη ἱπιπιθαϊδίεὶν τῆς Ὁτε- 
τὭγοη 86 Πηἴ ἌνΤΑΥ δι] ἴο ΡῸ 45 1ἴ ὑγδγα 
ἴο ἴδε 564: δυῖ 51145 ἀπά ΤΊπιοίπειι8 
ἃῦοάς τἢοτς 51|]]. 

Ις Απά τῆογ τῇδε σοπάποτεὰ Ραυ] 
Ὀτουρῆς πἰπὶ ἀπο Αἰβδῃβ: ἂδηά τε- 
οεἰνίηρ 4 Τοπιπηδηάηεπῖ ὑπο 8118 

ΤΗΕ ΑΟΤ185. ΧΝΊ]. 469 
δηὰ ΤΊπιοίδειβ ἔῸΓ ἴο σοπις ἴο ἢϊπὶ 
ὙΠ} 411 δρεεα, πεν ἀεραγίεά, ὁ 

1Ι6 4 Νον ψἢ}]ς ῥδι] νναϊτεὰ ἔογ 
τπεπὶ αἵ Ατδεηϑ. 18 βρί τὶς νγᾶβ δι ϊγγθα 
ἴῃ ἢϊπι, γνἤδη Π6 84ῃν τῆς ΤΕΥ ἐνν ΠΟΙ ερέτύζῳ 
δίνεη ἴο ἰάοἸ]ΔΕΓΥ. 

17 ὙπΠεγείογε ἀϊβρυϊεά ἢς ἰῃ (ἢε 
βϑυπάροριε ψνἢ τῆς εννθ. δηά νντῃ 
ἴπε ἀδνοιζ ρεγβοηβ. Δη6 ἴπ τῆς τηᾶγκεῖ. 
ἀδι]γ νντῃ με πὶ τῆδῖ πιεῖ νυ "ἢ Ὠ πη. 

18 ὙἼΠεη ςεγίδίη ρὨΠΪοβορῆετβ οὗ 
τῆε Ἐρίςυγθδηβ, δηὰ οἵ τῆς ὅδῖοίςκϑ, 

ςοηγογῖβ, ϑδοραῖοσ, 6 ὑγοθογνοὰ χχ, 4. ὙΠῸ 
Οδυτοῦ «δ Βογθὰ σεπιαϊπεὰ σἰεδάξασὶ 'ἱπ {16 
αὶ ἀῃάδγ ΨΕΓΥῪ δονοσγε {γἰ8]5 ἔτοτὶ Αὐἱδη 5Πὶ 
ἴῃ [ῃ6 Ἰαϊζογ ραγτί οὔ ἴδῃς ἔουτίἢ σοπίυγγ. 

Ἴ εἴἴετβ νοο δἀἀγοβθθὰ ἴο 115 Βίϑῃορ, ΤΒβθο- 
ἀοῖιι5, ὈΥ Βα5ὶ] ἴῃς Οτϑαδῖ, 

ΑΝῸ ΡῦῦκϑυεἙ ΤῊΗΣΞ ΑΡΟΒΤΙΙῈ ΤΟ ΒΕΚΕΑ, 

18. εανις ἐδ ῥεν αἴ60] ΚΓ. χῖν. 19. 
“ἐγγεά μωφ[] Ιπὰ ἴῃη6 ΟΥρΊΠπΔ] ἃ βίτοηρ ννογά, 

᾿Βρυγδῖῖνς οἵ [6 δοίίοη οὗ ἃ βἴογπῃ ὕροῦ [ἢ6 
868. 1 Ο65. ἰδ. τς 45 Ὀδδη 1πουρῆϊ ἴο τοίεσ 
ἴο {Π1|5 δοϊίοῃ οὗ ἴΠε [ονν8. ΤΏΘΥ ἡ ΓΕ ὨΠΊΘΓ- 
ουβ δηά ᾿ηβιιδηῖα] ἴῃ Βεγεα. ἀκογγλδῃ 5ερ- 
ξεϑῖβ ἴφϊ ἴῃς αὔϑοησε οὗ ΔὴΥ ράσϑηῃ ἤξιγο ΟΥ̓ 
ΒΥ Ὁ] ἔγοπι σοΐηβ οἵ [πὶ ΟΕ ννᾶ8 ἃ σοηςθβϑ- 

᾿ δίθῃ ἴο [δὸ ἔδο!ηρ5 οἵ 115 [Θυν!5}} ροριι]διίοηῃ. 

14. 4: “ «υεγε 10)] ἘἈλδθπεῦ, θονασάβ [Π6 
868. ῺΘ ᾿πϑουτοη οὗ κα: 22 φυεγξ τηϑγοργεβοηῖς 
ἃ ἔοιπῃ οὗ ὀχ ργεβϑίοῃ σοϊηπηοῃ ἰῃ ΡΟΪΥΌϊι5 ἀπά 
[ἢ Ἰαλίογ στεεῖκ νυγιϊοσβ. ὅγζ. ρίνοα, ἀλγ ρει δά 
Ῥαμί, ἐδαὶ δὲ «“φομίά σο ἀοτυπ δγ “««β. ὙΠΕΓ 
νγἃ5 0 ἔδϊηΐ ΟΥ̓ δἰγαϊαροθπ), ῃο ρῥγεΐθηςθ (ἢδὲ 81 
ῬΑν] ννὰβ ἴο ἴακο βῃὴ!}Ρ δηά σγεΐυπι ἰο Αϑίδ. 
Βυῖ ἔογ ἴπῸ τϑβϑεϊοββ σρδ]ῖοθ οὐ ἴῃ6 [δὐνν5, [ἢ ς 
ονοτίδπά γουΐο ννοιἹά ἀοιθ6]6595 πᾶνε Ὀδθη 
Ῥτγείογγοά, 45 ΚΕ ἴο αἴογὰά ορρογίι πιτίοβ ἔοσ 
τηλκίηρ ἴῃς Οὐδροὶ Καόννῃ ἴῃ δονογαὶ ἱπηρογῖς 
δηΐϊ ἴοννῃβϑ δεΐννθεη Βογοᾶ δηὰ Αἴδμθηβ. 

δία. απά Τώμοιδει [1,685 ῥγοτηϊποηῖ, 85 
Ὠοῖ Θ44}}} Θηάυθά ψΙἢ τῃ6 οχΊγδογαάϊπαγγ ρι [5 
οὗ ἴπς ϑριγϊ, ἀῃὰ 50 ἰεβ8 ἐχροβθὰ ἴο [εννϑἢ 
ΤΩΔΙ ΣΉ. 

57 ΡΑΌΙ, ΑΥ̓͂ ΑΤΗΕΝΒ, 

16. εοπάμείς ΤοοΟῖκ οἤαγρο οὗ μἷπὶ ἔογ 
Ρτοϊθοϊίοῃ 8ἃ8 ννῈ}} 8ἃ8 σιίϊάδληςε:; πιοτὸ ἴδῃ 
8 ΟΥΙΠΑΓΥ ἐϑοογῖ, 85 ἴῃ χύ. 2. ΤΟΥ δοςοηι- 
Ρδηϊθά {ῃ6 Αροβῖϊο ᾿ῃγουρὴ ἴπῸ νυ Βοἷο ἀἰσίδηςο. 
Ἡδνίηρ ἰοιιπάρά ἴγοο ΟΠ υτΟΒοΒ ἰη Μδοράοηϊᾷ, 
δῖ Ῥδὺ] (611 τπδὶ 6 ννᾶβ δεῖϊηρ ἱπ ἴθ ερὶπὶ 
οὗ ἴτ1ῃ6 ἀϊγθοίϊουβ ρίνθη ἢΐϊπὶ Ὁ ἴῆθ Ν ἰδίοη 
αἱ Ττολϑ πὶ ἐη]δγεῖηρ ἴΠο Ποϊὰ οὗ ἢΐ5 ΕὈτοροδη 
Ἰδθουτβ Ὀεγοπὰ ἴδε ᾿:πηῖ5 οὗ [Πδὶ αἰπίτὶςϊ. 

,)}ὸν Ιο εογῖς ἰο δίι  ὙΠῸΕῸΥ οὐογοά τς 5ιπ|- 
ζλοη8, δηά ΤΙΠΟΙΝΥ νν 858 ϑεηΐϊ ἔγοπι Αἰἤθῃβ ἴο 
ὙΒΕΞβδοηϊοᾶ, Σ ΠΕ55. 11}. 1, 2, 6ὅ. ΡγοῦΔΟΪΥ 

5145 δοςοτιρδηϊοὰ ἢϊπι, ὍΠΟΥ ὈΟΓᾺ γε]οϊποὰ 
5: Ρδυὶ αἵ (ογίηΐῃ, χυἹ. ς. 

.106. «υαΖῷ «ἐἰγγε)] ἈΔίδατ, ρεγθδρϑ, ζεῶ- 
ἰν ἐχεϊεά. ὍὮΟ ἱπιρεγίοςξ ἴδῆϑο Ἔχ ργόβϑ65 (ἢ6 

. σοηπίπυδηςο οὗἉ ἴη15 δα] ην. 
«υδοίν σίυεπ ἰο ἰάδοία!γ}}} ὍὙπὲ πιλγρίηδὶ 

ΤΟ ἀογηΣ 18 σίνθη ἴῃ ὅ5γγΓ. δηὰ ἰ5 ἀδοιϊάθαϊν 
τείογσαῦϊθ. ΝῸ ρίδοα δὰ 80 τ ΔΠΥ ἰἸάοΪβ, 
Δυ5Δη185, ὁ Αἰςδ,᾽ ΧΝΙ]. 24. ὙΠῸ δηϊίγο 

ΟἸἿΥ νγᾶβ, 45 ἴἃ γεγο, οὔθ δἰΐαγ: δηά ἴὐῖςς 89 
ΤΩΔΩΥ τοὶ ρίοιι5 δϑεϊν]ς ἡγεσο Π6] ἃ {ΠΟΙ 858 ὉΥ͂ 
ΔΗΥ͂ ΟἾΠΕΥ ρεϑορΐὶθ, Χεποόρβοη, " ἀς Κορ. ΑἸῇ." 
ΧΙ. 8. [{ ννᾶ5 Θλϑίοσ. ἴο βηὰ ἃ ψοά ἴῃ Αἴδοηβ 
ἴδῃ ἃ πιδῃ, Ῥεϊγοηϊι5, " δαϊγσισοη,᾽ Χ7. 

17. 4μρμιε44] ἱτχρεγοοῖ, τϑπῦ ὁα ἀ18- 
ΘΟΌΣΒΙΠΕ. 

ἐπὶ ἰδὲ γπαφοσμο Ἐνεη δ Αἴμοηβ ἴΠ6 [νὰν 
μδὰ ἴπὸ ἢτγϑῖ οὔεγ οὗ ἴπῸ Οὐοθρεὶ. ΤῊ αδἰϊεπιρῖ 
Οἡ 5 ᾿ἰδ ἴῃ ὙΠοϑϑαϊοηϊοα δηὰ ἴπ6 ροῦϑθσυ- 
Ὀοη νυ οἢ ἄτονε ΠΙπὶ ἀννᾶγ ἔτοπι Βεγοα, μδὰ 
ποῖ δραϊδά ἢἰ5 ἰονε ἔου 5 σουπίγγτηθη. 

»παγᾷε ) [ἃ πὐρῆϊ πᾶν Ὀδοη δεῖίεσ ἴο 
γοϊδίη {86 οτί βῖηδὶ ννογά, ἀσογα, οὐ ἥὥόγων. [1 
νγἃ5 ἃ 4υδγίοῦ οὗ 16 οἰγ ἀσνοϊοα ἴο ριγροϑοβ 
ΝΕΥΥ ἀϊβόγθηῖϊ ἴτοτη ἴμοβε οὗ ἃ πιαγκοεῖ, ἐκ. 
ΡοΪςΔ] Ὀιι5η 655, ἀπὰ ρἢΠ]ΠοϑορὮο4] ἀϊξουπϑίοη 
δηα ὀπλ06}}15η6 4 νν ἢ ςο]οηηδάθ5 ννἢϊςἢ νι γα 
ΓΊΠὮΪΥ ἀοοοτγαϊοά νυ ἢ ἤθβδοοαϑ δηὰ ϑἰδίιθϑ. 
ἀκα γ] ΜνΆΠΕ τῃ6 Αρογαᾷ νν45 ΠῺ]}} ; ἔογ ἔψο 

ΟΥ ἴδγοθε ουγβ ἴῃ ἴδ ΘΑΓῪ ἔοζτεποοη. ὙΤὴδ 
ρος ἀνα θα Ὠἰπιϑοὶ οὗὐὠ δὴ ορρογίυ 

ογαρά ὮὉγ ἃ Ἑμαγδοΐογιϑες Βδθὶῖ οἵ {6 ΑἸδ86- 
ὨἰΔη5. 

18. ἐδε Ἐρίεμγεαης, απά 97 ἐῤε διοῖεά. 1 ΤῊΘ 
ἴννο πιοϑδὲ ὑγοπιίπεηῖΐϊ δηὰ ρορυϊαγ βοθμοοΐβ οὗ 
ΡΒΙΙΟΘΟΡΩΥ αἵ {15 {ἰπ|ὲὸ; τῇ τῆοὶγ ροϊηῖ5 οὗ 
δοτεεπιθηΐ ἂπά ἀϊβεγεποε δἰϊκο ῥγεάϊβροθοά 
δραιηβῖ ἴῃς τοδοδίηρ οὗ [6 Αροϑίϊο. 

ΤὨο Εριὶςυγεδηβ, μανίην ρεγνεγίεα [Π6 τοδοῖ- 
ἱπρ οὗ τμεῖγ ἔουπάεγ, ἴμδὲ ρίεαϑυγε 15 {πε ἰῃ- 
δοραγδῦϊε δἰϊοπάδηϊ ὑροη νιγίαο, ᾿πῖο τηδικπς 
(ῆς γτγαϊιβοδίίοη οὗ ἔμοὶγ ϑοῖϑεβ {πε δτεαὶ 
οἰνεςῖ, τείογσγεά τῃ6 οτἱρίη οὐ πὸ τηδίογιδὶ 
Ὀηίνοῖβο ἴο ἃ ἰοσγσίιἴου δ σοησουγοο Οἵ αἰοιβ, 
δηά μδὰ πο Ὀεϊϊοῦ ἴῃ Ῥγονίάθηος οἵ ἴῃς ἱπη- 
τηοσίδ! ν οὗ ἴΠ6 5011}. 

ΤΕς ϑίοϊςβ, νβοθε Ὡδπηὸ νγᾶβ ἀεγνεὰ ἔγοξῃ 

ἨΗ 2 



.470 
ἐποουπίετεδ ἢ. Απά βοπὶς ϑαϊά, 

νυ ροη Ὗνμαῖ νἹ}} τῇ 8. "ῬΑ ΌΪεΓ βαγὺ οἵδεγ 
᾿Π 80η6, Ηΐε 5εεπιεῖ ἴο δὲ ἃ ϑ8εϊζεγ 

, ἢ οὗ 5βίγδηρε ροάβ: δεσδιβϑε ἢε 
Ῥγεαςποά ὑπὸ τῆεηι 6815. δηά τῃς 
ΓΕΒΌΓΓΕΟΙΊΟη. Ἂ 

19 Απά ῆ6γ ἴοοκ Ηϊπι, ἀπά ἀδοη 
᾿Οτϑ ις Ὠἷπι ἀηῖο ἢ ΑΓεοραριιβ, ϑαγ͵Πρ᾽, γ 
Ιτναε τῆς ΜῈ ΚΠΟΝ ΨΠΑῖ (Π185 πενν ἀοςίΠηα, 
Μεμε Ὡγ ἢ ογεοῦ τῆου βρελκεοῖ, ἐς ὃ ςουγχῖ ἴῃ 
ΑΛιδδηΝ, 

ΤῊΕ Α(ΟΤ5. ΧΥΊΙ. 

20 Βογ ἴῆου δηπρεϑβῖ ςεγίδίῃ βίγαπρε: 

Ἰν. 19--23. 

(Ὠΐπρβ ἴο οἱιγ εδίβ; ψὰ νουϊὰ Κπονν 
τπεγείογε ννῆδῖ τῆδβε τῆ ηρ8 πιεδη. 
"21 (ογ ἃ11 τῆς Ατἰμθηΐδηβ δηά 

δίΓΑΠΡΕΓΒ ὙῃΓἢ σνεῦα ἴποῖα βρεηΐ 
{πεῖν τπγα ἴῃ ποι ίηρ, οἶδα, δὰϊ οἰΠοΓ 
ἴο ἴ6]}}, οὐ ἴο ἤδᾶγ δος παοὺν τἢ]πρ.) 

22 Τ ἼΠεη Ραυ] βιοοά πῃ τμε πιιάϑι 
οὗ ᾿Ματιβ᾽ Ἀ11}1, δηὰά βαἰὰ, 7: πιεὴ οὗ ΤΟΥΣ 
Ατδεηβ. 1 ρετοεῖνε τῆδὲ ἴῃ 411 ἢ! π5 δὲς σεν 

ΑΓδ ἴοο δι ρογβι τίου. ἀράν 
23 ἕογ 8 1 μαϑβεὰά ὃγ, δπά δε- 

πο ἐγεβϑοοθά δγοδάς ψ Ὡς που τεαυεξηϊοα, 
ἀἰά ποῖ δεϊϊενα ἴῃ [Π6 ρογβϑοηδὶ Ὑ οὐ Οοά, 
τορξαγάϊης Ηιπὶ 25 ἴπῸ αηώρρα »ρηερημδὶ, 5 Ὁ 5:}- 
ἰπϊοὰ ἱπεχόγδῦϊα ἔδίδ! γγ ἴῸΣ δὴ ουθυγι την 
Ργονϊἄθηςθ, μοϊὰ ἃ παϊρταϊίοη οὔ 50ι}5, δηὰ 
ςοηϑιἀογρὰ δοθοϊυϊο ρδίῃυ ἃ5 ἴδ δὶρῃοϑῖ 
ταογδὶ αἰϊαϊ πηθηΐ οὗ νυ ο ἢ πδη 15 ΠΑ ρδΌΪΘ. 

δαῤόϊεγ Ἱ Α 53ςοΥἶηρ ννογά, υιϑοὰ ἴῃ 4}} {Κ6- 
ἸΙοοά Ὀγ ἴῃ6 ΕΡΙςυγοδπβ. [ἢ ἐπ γϑί ἰπϑίδποθ 
1 πιοδηΐ ἃ Ὀϊγά ρῥίοκίηρ ἃρ 5668; [ἢ 6 Π ἃ ὙΟΓΥ͂ 
ΡΟΟΣ τηδῃ (Ο]]θοιη ΔΩ ἔτγαριηθπῖβ ἴπαΐ ἢ 
γα ἢ ἔογ ἔοοά : ἀπά ἀϑαϊῃ, οὔθ νῇο ρίςκϑβ Ρ, 
πῃ ἃ ἀδϑυ]τοΟΓΥ,, ταπομλ νγΑΥ,, ϑοσὰρβ οὗ Κπονγ- 
Ἰεάργο, δηὰ ξίνοβ ἴποπὶ ἔοσῖ! νυ πουΐ 96η56, 

᾿ς ΟΓΘΓ, ΟΥ̓ Ρυγροϑβο. [ἴ νγᾶ5 οὴς οὗ ἴδ γερτοδςοῇ- 
1] ἴθ ἀρρ ιθὰ ἴο ᾿ξ ϑοϊπεσ ὉΥῪῚ [6πγοϑ- 
{Π6η65. 

σίγαηψε ξοά 4} ΜΕΤΥ ταιςἢ {Π6 5ᾶπ|ὸ σμδῦρα 
85 δὰ Ὀεόη Ὀγουρῇῃξ ἀρδϊηϑί δοςγδῖθβ, Χεπο- 
Ῥδοη, ’ ΜειλογδΌ} 14, 1. 1. 

ἐδε γεριγγεο 9) ΜΔΑῈΥ ΨῸ Ὀεϊϊονοὰ τῆς 
5800}} ἴο 6 ἱπιπλοτίαὶ σου]ὰ ποῖ δοσορὲ ἴῃ 
Τοβυσγεσίίοη οὗ ἴῃ Ὀοάγ. Ἡδηηπιοηά δάἀοριοὰ 
Ὁ γγϑοβίοπι᾽β βδιισξεβίίοη, ἴπαὶ ἴπ6ὸ ΑἸΠΕπίΔΠ5 
ἴοοκ “4“ηπ:͵η5:.5|5, ἴὴς νγογαὰ ἴογ τϑβιγγθοῖοη ἴῃ 
ἴΠε οὐἱρίηδὶ, ἴο Ὀ6 Ὀγοδοποὰ ἴο ἴῃθπὶ 45 ἃ ροά- 
ἀε55. ΒοπΊΊοΥ σο)θςοϊοαά 1ἴ 45 ἃ ἔδποΥ ἔογ νυ ἢ 
ἴΠ6 υϑςὲ οὗἨ σοά ἴῃ ἴδε ΡΙυγαὶ γάνθ πὸ ννδυγδηῖ. 
“ἰδ ἢ ἃ ρειτηυίδίίοη οὐὗὁἨ πυπιῦογ ἰ5 ἔγεχυθηῖ 
ἴῃ 4}1 ἰδησιιᾶροβ. Ν'ε δᾶνθ Δῃοῖθοῦ Ἔχαιηρὶθ 
οὗ [ἴ ἴῃ [ἢ6 νογῪ ἴοχῖ, εογίαὶπ αἷδο 07 γον αν 
}οεί.; ἴδ Αροϑβί]ε πηθᾶπΐ ΠΥ οπθ, Ατσαῖιι5.᾽" 

15 ΒΚΟΟυΘΟΗΥ ὕντοὸ ΔΑΚΕΟΡΑΟσῦΞ. 

190. ἐοοῖ ῥίνη} ΒΥ ἴῃ6 απ, ὙΠ εΙῈ νγᾶβ 
ὯΟ ΥἹΟΐδηςσθ, ΟΥ̓ ΔΠΥ Ἰυϊςοῖ4] ἔροιτ᾽ γ ; Ι᾿ 5 
[ἢ 54Π|Ί6 ὑνογά 85 ἴῃ 'χ. 27, ΧΧΊ. το. ον. Μαεῖί, 
Χῖν, 411: Μαζγᾷκ νἱϊ!. 23. 

ὠπῖο “Δγεορασι. 1 Νοῖ 45 θεξογε ἃ σουγί οσ 
{Π4], ἃ5 (γγβοβῖοπιὶ βυρροβθα, Ὀυΐ 85 ἴο ἃ 
Ῥυδ]ς ρίαςε οὗ βρϑηθγαὶ γοϑογί ἀπά θᾶϑυ ἄσοθββ, 
ὙΓΠΟΓΟ Π6 πη ϊρϊ Ὀ6 Πραγὰ νυ τη 655 ΠΙΔΌΠΠΥ ἴο 
ἱπτογγυρτίοη ἴλη ἰη ἴῃ6 Αροτᾷ. ὙΠογε νν 85 
ΠΟ δοσιιβίίοη τηδάθ, ποὺ ον ἄθπος ἴακοῃ, πο 
δεηΐεηςθ οὗ σοηπάοηηηδίίοῃ οὐ δοαυϊ4] ργὸ- 
ποιιποοά, Ὑῆα Αροβί]οῖβ δι ἀγὸβϑ ννᾶ5 ποῖ ἃ 
ἀρίεηςε ; δηὰ {πὸ Ἰογπιηδίίοῃ, ἰῃ τ. 22, ποῖ δ 
8}1} ἴκὸ τμδὶ οὗ ἃ ἴΠ4]. δὲεὲ νναγθυτγίοη, Νοῖς 
ΤΤ οὐ ἴδε “ Ὠἱνίης [μοραϊίοη,᾽ ΒΟΟΚ 1]. 

Ουγ Δ. . 5 ὙΟΓΥ͂ ὈΠΌΏΔΡΡΥ ἴῃ ἴδ νδγδίϊου 
οὗ [ες πδπλὸ μετὰ ἀπά ἰῇ συ. 22. 
Μὰ» «ὐε ἐποαυ Α τοηϊεβῖ 85 ἴω ἃ ἰδᾶςβεσ, 

ἴῃ αυὸὰ Ἑσουγίοου ἰδηριιᾶρο, μαγάϊγ νναιταηῖ- 
ἴῃ ΔΠΥ 5υβρὶςΐοη οὗ Ξξυδά υδὰ ΠΟΘ ΚΟΓΥ, ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ 
ἰους ἢ οὗ ϑΑγοδϑιη. 

21. ᾿ἰγαηψογ ] ΜΑΠῪΥ τεβογῖηρ {ΠΠ1 ΠῸΓ 
ἔοτ {πε βἴυαγ οὗ ρΡΒΙ]ΟΘΟΡῺΥ ; ἴδε ἤοννοσ οὗ ἴδε 
γουζῃ οὗὨ [{4}ν ἀπιοπρ {Πεπη. 
σον ἥφαν ἐῤίηφ )] [ἃ ἴῃ ΟΥ̓ ξιμδὶ 1015 δά"- 

)εςῖῖνε 5 πῃ 86 σοπιραγαῖϊνε ἄδρτεε, ϑοπὶς 
Πουθὶγ Ὀεγοπά ἴῃθ ἰδϑῖ ἤοννβ, ἴπ6 ἀρρεῖο οὗ 
συτοσ ἐγ ρτονίηρ ἢ παῖ ἰ Γεὰ οο, ΤῊ 
μδὰ ὕθεὴ [86 Αἰποηϊδῃ οδδγδασίοσ ἴῃ [ἢ Ἐπιδ 
οἵ )εμμοβίοησ5. 

2. απάὦ αἱ Αἀάγεκθίηρ ἴδεῖὴ [δδὲ 
Ψεγο ]πουΐϊ ἰᾶνν δὲ σρᾶκὸ 8ἃ5 νδοιυῖ ἴδνν, 
Αὐϑίδιηηρ ἔτοπὶ 4}}] σείεσεποα ἴο δεπρίυτε 
ΠΟΓΟ, 85 ἢε δά δὲ 1γβίγδ. 

ἐπὶ αὐἱΪ τῤὶηφ.} π 41} σοβρϑοῦδβ; ἡυπιθεῦ οὗ 
Ἰάοἶβ, ἔγθα θηςυ οἱὗὁὨ ἔεϑίιναὶβ, δηὰ νδγίεῖυ οὗ 
ΠΟΓΘΠΊΟΠΪ65. 

[00 ΠΡΡΤΟΠΠΟΙῚ 80, ἔο]]οννης {π6 Ψυϊξαίο, 
811 οὔὐνγ Ἐπ σι Ν ἐυβίοηβ, βίης ΥΥ̓ γος, δο 
ξᾶνα υαἱηι «υογιῤίῤῥεγε. 80 δἷϑοὸ [ἴεν δηά 
Οαϊνίῃ. 5 96 π88, ἴοσ ψνὩΙ ἢ τπὸ δι ΠΟΓΙΗΥ͂ 
οὗ ΟΠ γγϑοβίοτῃ πιὰ ὃὲ ρ]θδάδβα, νγᾶβ δορὰ 
Ὀγ ΒΡ ϑαπάογξοῃ, Ῥσχείδος ἴο {μὲ ϑεγπηοης "δὰ 
ΟἸογιπι, τός7, ὃ τό : ““ 81 Ρδμ] ἀοίἢ ποὶ ςΔ]} 
{Πποπὶ ἰάοϊδίογβ, ᾿βοι ἢ {ΠΟῪ ννόγε ϑυςῆ, δπὰ 
[δῖ ἴῃ ἃ ΥὙδΥῪ ὨΡἢ ἄσρτεα; Ὀμυῖ τοτηροετίην ἢ15 
ΒΡΘΘΟΒ 8 411 ΙΘΏΠΥ ἀπά σοπάεσδοθπβδίοῃ, δ 
(6 61} ἘΠποπὶ ΟΠΙΥ οἵ {ποὶγ ϑιυρεγϑιτοη, δηά 
[Πδὲ ἴῃ 16 σΔ]πηοσῖ ΠΊΆΠΠΟῚ ἴοο, ἴΠ6 ςοπιρᾶγα- 
ἔνθ ἄορτθθ ἴῃ δυςῆ Κιπὰ οὗ βρϑακίηρ Ὀείης 
Ὀ510ΑΠῪ ἰλκθη ἔογ 4 ἀϊπηϊηυσδηΐ ἴοττη." 

Οη με οἴμεν δηά, [ἃ 858 δεεη, νὴ γοτῪ 
ξοοΐ τεϑάϑοη, υγρεὰ τπδῖ ἴπδ δπιεσθάθαϊ 1π- 
ΡΓΟΡΔΌΙΪΠΥ 5 ΥΟΙΥ 5ἴσοηβ ἱπάεοἀ δραϊηςῖ 
δῖ Ῥαιι! 5 ανίης υ564, ἴῃ (ὃς ορεπίηρ οὗ ἢϊ5 
δάάγοεββ, ἃ ννογά τῃπδῖ δά πηι το οὗ δεῖς ὑπάοτ- 
βίοοά Ὧ5, ἴο 54Υ {πὸ ἰοαϑῖ, ἀϊδίδεϊοδι ἴο ἢ 5 
Ὠρᾶγοβ. ὙὍὙὴῈ ϑυδοϊδηϊνε ἰ5 ριΐ ἱπῖο ἴδε 
του οὗ Ἐοβίυϑ, χχν. το, Ώδη ἣς οου]ά ποῖ 
δᾶυς δ᾽ ον" οὰ Ὠἰγηβοὶ ἴο υ56 4 ἴοττῃ ἴπδί πσῆξ 
ὍΘ οἤξηβῖνεα ἴο Αργρρα. [ξ οσςιισβ ἰπ ἄνο 
Ράᾶϑϑᾶροβ οἵ [οβορῆυβ, χ. 1". 2, ΧΙΧ. ΥὉ ἃ, 
.“}. Ν».᾽ 1. ν᾿ 3.) ΠῸΊΧ. 3.) πὰ χὶ!. 2, δῃὰ ἰῃ ἃ 
ξυοὰ 5εηϑε {πβγουῤβδουῖ, Κοίψίοα. Απὰ ἰδ ΠΥ 



ν. 24--:26] ΤΗῈ ΑΟΤ5. ΧΥΝΙΙ 
ἐρτ, κράρ Ἡς]ὰ γοιγ ᾿ ἀενοζίοηβ, 1 ἔουπά 8π 
τορνεῖηῤ, ΔἸταῦ νγτἢ τ 18. ποτ ρείοη, ΤῸ ΤῊΣ 
Ὁ ΌΝΚΝΟΨΝΝ ΟΟ. Ψνοπιῖδετγε- 

ἔογε γε ἱρῃογαπον ᾿ψογβῆρ, Ὠίπι ἀε- 
οἶδγε 1 υηΐο γοιι.. 

γκδαρ. 7... 24.“ (ὐοά τπαῖ πιδάς τῆς νγογ]ά δά 
411 τϊηρβ τμεγείῃ, βεεῖηρ πᾶ ἢε ἰ8 
Ι,οτὰ οἵ ἢεάνε δηά οαγῖῃ, ἀννο]]εῖῃ 
ποῖ ἴῃ ἴδῃ ρ]68 πηδάς νυν ἢ Πδληάϑβ : 

Ὅ6 υπάετιπτοοά ἤοΙὸ 845 "πογὸ [Δ ΟΓΟΙΏΑΥΙΪΥ, 
Ὀεγοπὰ {δὲ ἀνέγαξο, γεϊ φίοι. 

28. δεῤεί 4] ἘἈΔΊδεΥ, οΔΙΦΥα]1Ὑ ΟὉ- 
δοινοά, 

ἀευοίίοη.  ΤὮ6 ΠΙΔΥΡΊΠΑ] Γο τ ρ 15 ΠΊΟΓῈ 
σοιτοςί : δ οΟὈ͵Θοῦδ ΟΥ̓ ΤΟΣ ὙΟΣΒὮΣΡ. 
1 ἰ5 {δ βϑᾶπ|ὸ ννοσά 85 ἰῇ 2 Ἴ Π6858. 11. 4, δηά |5 
τεπαεγοὰ ὦ σοά ἴῃ ΚΝ βάοπι χῖν. ο. ὙνΎςο δ 
ἕδνε »ισφυ»πεὶ: Ὦοτο, ἀπὰ ἘἈΠοίπιβ, ἑάοί:. 

1) ομπ4)]Ὶ ΤὍΪ5 μᾶ5 Ὀθεη υπάεγϑίοοά 85 'πὰ- 
Ρ γίης ἰδὲ {86 4] τ νγᾶ5 ῃοΐ ἀπηοηρ ἴπ6 πηδϑῖοσ-. 
ἴθοοβ οὗ δῇ ατγὶ ἴῃ σοπορίσιοι ρἶδοθ5, ου 

580ΠΊ6 ΟὔδουΓΟ ΠΟΙΟΥ͂ Οὗ ἴΠ6 οἰ᾿γ. 
«υὐῖὸ ἐδὶν ἐπσεγίρηοπ  [{ιοτΑ ! }Υ, οα Ὑ Ἀ10 

ΔΟΣΘ δὰ 605 ᾿πδβοσὶρθθά. Τἢθ 56 οὗ [Π6 
ΡΓεϊογρὶ υρετέοςϊ, 1 [45 Ὅδοη Του ρῆϊ, δυρροϑίβ 
ἴδ [ἢ]}5 ννᾶ8 δὴ δηςϊθηΐ, ἀεσαγοά δἱΐασ, νυ ἢ 
᾿ιδὰ Ὀδεη γεβιογοί, δέϊοσ [15 οὐ ρίπδὶ ἀεάϊςσδίίοη 
νν5 Ἰογροίζοθη. 
ΤΗΕ ὕὉΝΑΝΟ Ὧό νεῖ δηὰ οἱδοῖς 

νουϊὰ πάνθ ἢ ΑΝ ὙΝΚΝΟῊῪΝ;: δὑυῖ 
Βιβῆορ ΝΥ ογάσννογἢ σοηϊοηάπ {παὶ [6 ἀγ]ς] 6 
νγ) 45 οἴδηῃ οτηϊἴοἀ ἴῃ δδογί ᾿ἰπηϑο τρί οηβ, ΑἸΐΑΓβ 
οὗ υπηδιηοὰ δηά πηκηοννῃ Κοιϑ, ἰη ἴΠ6 ρἱυγαίὶ, 
ΔΓῸ ΞΒΡΟΚεη οὗ ὈΥ Ρδιιβδηϊδβ, " Ατ ς᾽ 1ν.; ὉΥ͂ 
Ῥῃιποκίγαϊυβ, “16 οὐ ΑΡο]Ἱοπ 5, ΝἹ. 3; " 
Του] ] Δη, " δὰ Ναιίοηθϑ,᾽ 11. 8; δηὰ ὈΥ Ϊετγοχης, 
οη Τιῖ 1. Αὐυκιπίίη, “ἀ6 Οἰνιδίς [) εἰ," 
Ἢ. 12, [45 “" Πθο5.. σεγίοβ δἴηαυις ἱποοτῖοβ." 
Του] λη, “ ς. Ματοίοη. 1. 9, “"᾿πνθηΐϊο ρ]δπὸ 
ἱξηοί5 Ὠ115 ἄγὰβ ργοδειῖδϑ ; 5εὰ Αἰτσἃ Ἰάο]ο- 
ἰδιγία εβῖ : ἰΐεπὶ ἰποεγι 5 15; 586ὰ ϑιρεσγβιϊο 
Ἀοπιᾷπᾶ εϑῖ." ὙΠοσο πλιϑσῖ πᾶνε οχιϑιοὰ Δῃ 
ἐπϑοσιρίίοη ὀχ ΕἸ πρς {ΠῸ σἰη συ δῦ πιπΊ ΘΓ, ΟΥ 
δῖ Ρδὺ] πόνοῦ ψου]Ἱά ἢᾶνο πιδάς τῃ]5 Δ55 ΕΓ ΟΠ, 
Οαϊίξυϊα ἰδιιηίοά ἐπὸ [6νν5 ἢ ΠΕΙ͂Γ ΠΑ Π161655 
Οσά. Ρβῆὶο, "[μοχαϊ. δά (ὐδίπὶ,᾽ 44. 

δον» ἐϑέγοογε)] ὝΔαΙ ἐῤεγεΐογε.. ἘΜ 18 
ἀεείαγε 1, 15 ἴῃς Γ΄ δυϊπογιΖοὰ τγοδάϊηρ, 
Το [δδ ἰηϑίπυδίίοη παῖ ἢδ ννὰ5 ἃ 566 Γ (Ἄγ ἢ 
οὗ δεἴγδηξε ψοάς, {πὸ Αροϑίϊε γορ! θὰ ὉΥ τοπιϊπά- 
ἷης ἴῆοπὶ {πᾶ (ΠΟΥ, ποι 5αιϑῆοα νυ} 411 [ἢ 6 
ὙΑΓΙΟῪ οὗ ῬοΪγ{Π615πὶ|, ννογο ἀἰἸγοδαυ ννουβῃρ- 
Ῥίης δὴ ὑυπκποννῃ Οοά. 
ἐσηογαη }}) [ῖἢ {πε Οτξίπαὶ, ἃ ραγὶςῖρὶο, 

αυδο;! γε, ποί ἐποαυίπᾳ, ἴῃ δ] ϑΐοη ἴο ἴῃ6 
υπζηοαυη Οοά. 

84. 1ῥαὶ »ιαὐαο 1ῤὲ «υογὶ, Οτθαϊΐϊοη νγᾶ8 
ἃ πονν ἰάθα ἴο ἴπ6 Οτσεοῖς τὶπα, Οὔ. χίν. 1:ς. 

“«υεἰϊρερ ποὶ ἐπ ἱεριρί}] δῖ Ῥδὰϊ μδὰ 81 
ϑίθρδεπ 8 σρεθς ἴῃ δ5 τηεΠΊΟσΎ, ΥἱἹ. 48. Οοἀά 

᾿ς Νεῖῖδε 5 ᾿ψογβῃϊρρεά τἱτῇ 
ΠιΘη 5 μαπάβ, ὁ 25 τβοιρῃ ες πεοάεά ὁ Ῥω. 50 
ΔΩΥ τἢϊπρ,, βεείπρ ῃς ρίνειῃ το 4} [{{π 
ἃπὰ Ὀγαδλίῆ, δηά 81] (Π!ηρβ ; ' 

26 Απά Ππδῖἢ πιδάβς οὗ οὴς δίοοά 
ΑΙ πδιίοῃβ οὗ πιθῃ οσγ ἴο ἄννεὶ] οπῃ 
411 τῆς ἔλςε οὗ τῆς ολτῖῃ. δηὰ ἤδῖῃ ἀθς 
τεγηιπδἀ τῆς τἰπιε8 θείοις δρροϊπίςεά, 
δηά τῆς θοιπάβ οὗ τποὶγ Παδιϊδίοη ; 

ἀνε α ἴῃ 86 50οι}}5 οὗ Ηΐ5 ἔδιῖμδ} βρῆ 
1: Οον. 111. τό: 2 (οσ. νἱἷ. σό.. Ορ. σ Κ. νυἱϊ, 
471 541]. ΙΧν]Ἱ. Σ. 

25. ευογυδίῥῥε4] Αποῖμεσ βθῆϑο οὗ [δ 
ψογὰ ΠοΓὸ “εγυεά, ΟΥ̓ τἰημεγεά τιπ10, 
5} 115 (6 σοπίεχι Ὀεϊίετ. 
ὧς ἐδομφθ δὲ περ] Ἐ5. 1. το---τ 4;  Μᾶος. 

Χχὶν. 4-ς. 
ῥῪὲ χίνε ἢ ΤὙΠὲ ρῥζτοποιιὴ 18 εἰρῃδί!ο. 

τύ, τῆς ναὶ ρυηςὶρὶς, ὀγεα δ, ἴδ6 σοπθπυρα 
δοιίοη οἵ {πδὲ ργίηςρῖθ. Οὐοὰά [5 ἴῃς ῬΊΈβοσυοσ 
δηὰ δυπίδι πε ἃ5 νγὲ]} ἃ5 Ογοδίου. 

46. ὀίοο )] ΑΒ 1η [οδη ὶ. 12. ΤῊ νογά, 
Ὠοΐ ἐοιιπάὰ ἰη ἐξ, Δ, Β, δπά ποῖ γεργοβοηϊοά ἴῃ 
(Π6ὸ Ψυϊγαῖο, 85 οὐχ οὰ ὉΥ ϑθνογὰὶ οὐ οὶ] 
οαἀϊῖοτβ.Ό ὙΠ6 ὑπῆγ οὗ ἰδδ Ὠιιπλδη γᾶσθ νγᾶ5 ἴῃ 
ἀϊγοςῖ ορροβίτίοη ἴο ἴπὸ ΑἸδεπίαπϑ᾽ ποΐοη οὗ 
(ΠΟ οὐ οτἱρὶη 85 δραᾶτΐ ἔγοπι 16 τοδί οὗ 
τηδηκὶπᾶ ; [ΠΟΥ Ὀοαϑίίηρ {μοπιϑοῖνεβ ἴο δᾶνα 
ΒΡΓΌΠΡ ἔγοτῃ ἴδε 5οἷ]. Ὅ8ὲ ρορυΐαγ θο]οῇ οὗ 
(η6 δηςίοπὶ νοῦ ταδάς αἰ εγεηϊ γᾶςθ8 4]16Π5 
ἴο οδςἢ οἴδοσ, δπά Ἰοὰ ἴο ἢδυρῃίϊποϑ5 ἰονναγά8 
ξογθίσηοῖβ δηὰ σγιοὶῖγ ἴο 5'ανθθ. νὸπ Ηυπι- 
Ὀο]άϊ πιαϊπίδιποά [Πἷ5 ὑπ|γ ; ἴῃ ἢ58 Ἰυάξπιοηξ 
[ἢ στοδίοσ ρατὶ οὗ ἴῃ 6 500 σοηίγαςίβ ἴο 
ὙΠΊΓἢ 50 τις ἢ νυν ρἢϊ ννᾶ5 ΓΟΥΠΊΕΥΙΥ δϑϑιρηθά, 
μᾶνὸ αἰδαρροαγοά Ὀεέοτο (ῃς Ἰαδοτγίουϑ ἰπνεϑῖ!- 
ξαϊΐοπβ οὗ Τιοάοπιαπη οὐ ἴδε ὑγαίη οὗ ἴδ6 
πορτο, δηὰ {π6 ἀπδῖοζηϊοδὶ γοϑθάγοθοβ οὗ τοὶ 
δηά ννεῦεῦ ου {86 ἔογπι οὗ ἴδ ρεϊν! 5." “ (ὁ9- 
Τηοβ, ἐγαηϑαϊοαά ὈΥ ϑδῦϊηθ, 1{1--- 1.6. 

(ομραγο δὲγ Ομδβδγίεβ [γε }}, " Ῥυγίποῖρ 65. οὗ 
Οδοϊοσγ,᾽ Ρ. 6όο, “1 411} ἴῃ Ἰεδάϊηρ, νδγδ- 
οηβ οὗ ἴδ6 Ὠυμλδη ΨΑΠΉΪΥ ϑργᾶπς ὈΠΕΊΠΑΙΣ 
ἔτοπῃι ἃ 5ἰηψίε ραϊγ, 4 ἀοοίηθ ἀραϊηϑὶ ννῆϊς 
ΠΟΤῈ 96 615 ἴο ἐς: πο βουπά οὐ͵]εςῖίοι!, ἃ της ἢ 
Ετοαῖοσ ἰρϑὸ οὐ {ἡπ|ὲ 15 τεαυϊγθὰ ἔογ ἴδε βίονν 
δὰ φγαάυδὶ ἔογιηδίϊοη οὐ γάσθβ, 5.0 ἢ 85 [Π6 
Οδυςοίαη, Μοηροϊϊαη, δηὰ Νέεζτο, ἴῆδηῃ 18 
ΘὈγδοθὰ ἴῃ ΔΠΥ οὗὨ ἴδε ρορυϊλγ ϑγβίεπιβ οὗ 
ΠΒΓΟΠΟΪΟΡΥ." 

Ὑνμεῖμου ἃ ὯΥ δίρθοῦ ἀπ 4 ἴλη [παῖ 
ἀϑϑίρποά ΌῪ ἴΠ6 ξδη γα  τεοεϊνοα ϑγϑῖοπιβ οὗ 
ΠΠΓΟΠΟΪΟΒΥ 5 τοχυϊγοὰ ὈΥ τῃ6 τεϑ}}15 οὗ ξεο- 
Ἰορίςαὶ δηὰ οἵμοῦ ἱηνοϑι ραϊίοηϑ, ΠΊΔΥ Ὅς δη 
ορθη φυσϑίίοη, Βαϊ 4]] (Παΐ ἰ5 δυρῇμβξ υ5 σοῃ- 
σογηϊης ἴῃς ΕΑ], ΟτΥρίπαὶ δ᾽η, ἀπά Ἀβάεπιρ- 
κίοῃ, ἰηνοῖνοϑ ἴῃς ἀδβοθηΐ οὗ ἴμ6 ννῆοϊς μυπίδη 
ΤΑςΘ ἔτοπιὶ ομο ραῖγ. Ἀοπι. ν. 1ς--1ὁο. 

εἰ». ὙΠ δροςῆβ, γαῖμποῦ ἤδη ἴῃ ρεποάβ 
οὗ της ἀονεϊορηιεηῖ, στονῖδ, νξουτ, ἀπὰ ἀξΟΔΥ͂ 

4.1: 
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27 ΤΊ δῖ [ΠΥ 8δου]ά 566Κ ἴῃς ] οτά, 

ἢ ΠΑρΡΙΥ πῈῪ πιρῆς δαὶ δέτε ἢϊηι, δηά 
δηά Πϊπ), τπουρὴ 6 Ὀ6 ποῖ ἔδγ ἤτοπὶ 
ΘΥΕΙΥ οπε οι: 

)ὃ Εογ ἴῃ Ἀἰηλ νγα ἧνα, ἀπά πιονε, 
πὰ πᾶνε οὐ δείΐηρ' ; 48 σογΔΙἢ 450 
οὗ γοιγ οννῃ ροεῖβ ἢᾶνε 5414, Εοσῦ νγὲ 
ἃτῈ 4150 ἢ!8 οἤβργίῃρ. 

29 Ἑογαδβπιυςἢ ἫΞ ἃ8 Μὰ ἅττα τῆς 
“1. 4... οἰβρτίηρ οὗ (Σο4, “ψμὲ οὐυρῆς ποῖ ἴο 

τ ηκΚ τῆδλὲ τῆς (ὩΩοάδεδά ἰ5 Κα υπῖο 
5ο]ά., οἵ 5,]νεσ, οὐ ϑῖοῃμϑ, ρύάανϑῃ ὉΥ ατῖ 
ἃπά πηλη᾿β ἀενίος. 

οἵ νατίουιν παϊΐοῃβ. “" Ηδ ᾿Ἰησσοδϑοίῃ [86 ΠΑ] ΟΠ5, 
δΔηᾶ ἀεβίγογοί ἔποπὶ: Ηδ οη]δυρεῖ ἴῃ ΔΈΟΙ, 
δηὰ 5ἰγδιίθποῖ ποῖ ἀραίη,᾽" [οὐ ΧΙΪ, 23. 

δεΐόγε ἀρῥοἱπίο4] ὝΔΕτΓε 15 ἃ ργεροπάσογδῃοα 
οὗ δι Ποῦ ἔοσ ἀποῖμογ στοδάϊηρ, χοσψπεά ἰῸ 
ἐῤερι. 

ὀομπάϊ 97 ἐδεὶγ ῥαῤΙίαοπ  ὙΠ6 ἰαγροῦ οὗ 
ΒΙΏΔΙΙΟΥ ρογίοη οὗ [ες οαγίῃ δ] οἱτεὰ ἔον ἘΠΕΙΣ 
οςσυραΐϊίοη ὈΥ ΡῬγονίάδηοθ ον ηρῦ Ἐν ΑΓ, 
ΡοΪΙ γ, δηὰ τιϊργαίίοη, σεξεη. χὶ. 8; ἢ δυΐ. 
ΧΧΧΙΙ.. 8. ΑἹ] [815 ννᾷ5 ἰῃ ἀϊγεςξ ορροΞίἴοῃ ἴο 
ἴδε ἘΡΙςσιΓοδη5. 

4. ἰδὲ 1ογ] Οοά 15 ἴδε Ὀεξῖεῦ συρρογίεα 
τοδαϊηρ ἢ Ὀΐπὲ 11 45 ὈΥ ϑδόπῖθ Ὀδθη χοραγάθα ἃ5 
ἃ οοτγεοίίοῃ, πιδάθ ὑπάογ [ἢ ἱπιργεβδίοη {πὶ 
ἐξέ 1ογά Μουϊὰ ποῖ ἤᾶνθ Ὀδθη υϑοὰ Ὀείοτο ἃ 
Ὠοδίῃοῃ διιάϊθπος, 45 Ὀοίηρ ᾿ἰαὉ]6 ἴο πλῖβᾶρρτγο- 
Βεηϑίοη ἤΤῸΠῚ 115 Δρρ]]σΔὈΠ]ΠΥ ἴο [πΠ6 ΕἸαρεγου. 
866 [Π6 ποῖς οη Χχύ. 26. 
εἰ αἴόρ ὌΠ νεγῦ ΡγΟΡΟΙΓΥ Οχργοβϑϑοβ [86 

ξτορίπρ ππονοπηθηΐβ οὗ ἃ ὈΪΠ πὰ τηδη. 
πο αν οι Ἐλϑιὶγυ ἰγασθά ἴῃ Ηΐ5 γουκϑ, 

]6γ. χχῆ!. 22, 24. Ορ. ννιϑβάοπι ΧΙ. τ. 

28. ἠε] Ὅρ. νυ. 2ς. 
Ὅ 7γομγ οτυπ ῥοε 9.1] ὍΤὨϊ5 φυοϊδίίοη ἰ5 (Δ Κθῃ 

νογδίτα ἔγοπι ἴδ ορεπίηρ οὗ ἴπ6 “ Ῥἤδοπο- 
τηθηδ᾽ οὗ Ατδίιι5, ἃ οοιιηίτγτηδη οὗ 81 Ῥδυ)], 45 
ἃ πδῖϊνο [ἢ ποῖ οὗ αγϑιι5, οὗ 5011 ἴὴὼ ΟΠ]Π]Ἰςΐλ,. 
ἼΠΙ5 νογϑποδίίοη οὗ 4 σοῦκ υπάθγ {Π6 58 ΠῈ6 
ἘΠ᾿ Ὀγ Ευάοχυ, ψῆο βουπδηθα 4168 Β.6,, ἃ 
ΠΟΘΠΓΌΓΥ Θδυ] ογ πη ΑΔ 5, νγᾶ5 1π σι ἢ ὨΙΡἢ 
τορυῖς (πδὲ ἃ ννᾶ5 ἰγδηϑίδι δὰ Ὁγ Οἱςογο, δηά, 
αἴϊογννατάβ, ὈΥ (Οὐογπιδηῖοιϑ. Α ρᾶϑϑᾶρὲ οὗ 
ὨΪΠ6 1165, ἴῃ ἴπ6 σουγδο οὗ νυῃίοἢ ἴΠθ56 ννογὰς 
ΟσςυΓ, 8 ργοϑογνοὰ ἴῃ Ευϑθῦι5, " Ῥγδοραγδίῖο 
Ἐνδηροῖῖοα,, ΧΙ. 12. ὙΠῸ πιἰδϊομηφηϊ ννγᾶς 
δάοριεά ννἱῖ ἢ νοΥῪ 55 τηοάϊβοδίίοη ἴῃ ἃ 
Ἀγπιῃ ἴο [προ αἰἰπδυϊοὰ ἴο (ΟἸδδηῖ 68, ἃ 
δίοις, ἃ παῖϊνα οὗ Αϑ805 ἴῃ ἴῃς Ὑτοδά, σοῃ- 
[ΘΠ ΡΟΥΑΓῪ ἢ} Αταῖυ5. ΕῸγ οἵπεσ φιοίδιϊοηβ 
ἔτοπι Οτεεκ ροεῖβ 966 Σ Οου. χν. 31) Τ τ51. χ2. 

20. 4: «υε αγε] Βεῖίηρ Ὀγ οὖν οτἱβίη. 
ἐῤδε Οοάδεα)] ἴῃ ἴῃῈὸ Οτιρίπαὶ ἃ νᾶρυθ, 

ΡΒΙΠΟϑορὶς ἴοῖτη, υϑϑά, ννα πιᾶν ῥγεϑιιπιθ, ὉΥ͂ 
δῖ Ῥαμΐ, ἴῃ σοηδίἀογαῖΐουῃ οὗ ἴδε δανὶξ οὗ 
τπουρῃϊ οὗὨ 5 ὨΘΆΓΟΙβ, 

ΤΗΕ ΑΟΤ58. ΧΨΥΠΙ. [ν. 27---.32.Ψ 

320 Απά τδε τἴπηθ8 οὐ τἢ}5. ἵρπο- 
Γάποα (Φοά νηϊκρά δὲ; Ὀυϊ πονν ςομ;- 
τπδηάθῖ 411} πιθῃ δυοῖν Ποῖα ἴο 
τερεηῖ: 

41 Βεςσᾶυβϑε δε δαί δἀρροϊηϊοά ἃ 
ἄδγ, ἰῃ ἴῃς ννῆϊο ἢ δα Ψ}} γυάρε τδε 
νου] ἰπ τσ τοουϑηθ85 ὈΥ Ζῤασί πιδη 
ννοπὶ ἢ6 δῖ οτγάἀαϊπδά ; τυῤέγεοῦ ἣς 
βδῖῃ ᾿ ρίνεη ἀβϑυγδηςε ὑπο 811] πιεμ, ἰον, Φ 
ἴῃ παῖ ἢς πίῃ γαϊϑεά ἢϊπὶ ἔτοπχ τῆς περὶ, 
ἀεδά. 

22 ἅ Απὰ ψβεη ΠΥ Ὠεαγά οἵ τῆς 
τεβιγγοςίοη οὗ τῆς ἀελά, 5Ξοπια πηοςῖ- 

συεν, οσ σ'οπ9)] ὍΤῆὸ ΑἸΠοηϊδη5 δά υετῦ 
Ῥτοάυςζινο 5ἶνοσ πηθ5 δὲ 1 λυγιαπὶ, δηά 
ΤΏΔΓΌΪΘ υλγγθ5 οα Μοιυηΐ Ῥεηίοϊσι5. ἴῃ τῆ 
Ῥαγιποποη ἔδοϊπρ 186 ᾿ΑΡροβίϊε ννὰ5 ΜΝ  πεγνλ 8 
ϑίδίιιθ ἴῃ ἱνογγ δηά ροϊά, δῃὰ ἱοννγεγίηρ οὐὸὲῖ 
[6 Ὀγοηζε ςο]οϑβϑιι5 οὗ ἴδο ϑάτπιὲ Ρονεσ. 866 
Βρ Ὑνογάϑννουτ δ " Αἴδοηθ δηὰ Αἰξολδ, ρΡ. 
η7 ἃῃὰ 12ς. 

380. εουἱπξε αΓἢ ονθγϊοοϊθάᾶ: 2.4. ἴὰ 
ΤΏΘΓΟΥ, ἀϊὰ ποῖ ποῖθ ἔοτ ρυπίϑηπιοηί. Βεπίϊον. 
ΤΠ 84π|6 ψνογὰ 85 ἰῃ {πὸ 0 ΧΧ. Ὠευξ. χχι, 
Ι. ὑπεριδὼν ΠΟΙ, ἃηά παρορῶν ὟΝ ἰϑδάοπι 
χὶ. 23) 5 ἴῃ ἀϊγοςί ἱπτεγρτείδίιοη οὗ σού β 
πάρεσις, Ἀοπι. 1. Δς, αἰδογης ἴτοπι ἄφεσις, 

}αγάοη, ἃ5 ργεϊογοη ἀοίἢ ἔΤῸΠῚ ΓΘΙΙΞΞΊΟΙ ; 85 
δα:εἰης ὃγ, ποῖ γεῖ ἰαγίηρ ἴο {ΠῚ σῆδτρο ἴοτ 
Ρυπὶβηπηθηῖ, ἀοίἢ ἔτοπι δρβοϊνιηρ. δοαι την 
οὗ τποπ. Ἡδπιπιοπά. [ἀο δῖ ννᾶ5 ποῖ 
ΘχΈΓραϊοά, Μδηκιπὰ ννοῦο ἰεῖς ἴο {ποτ οὐ 
ἄδνιςεβ ἘΠῚ ἴπ6 σουηὶης οὗ Οπηβῖ; δηὰ τῇς 
Ιδησῖῃ οὗ ἴῆαξ ἱπίεγναι οὐ ἀδγκηοθβ τισὶ ὃς 

᾿ χεξοττεὰ ἴο Οοάξ νν}}}, ποῖ συγίουϑ! Υ οα!οὰ ἴῃ 
ὑεβέοη, Ὀυΐ ΓΕνΕΓΈ ΠΟΥ σοξαγάθαά 85 ἃ τηγϑἴεγυ, 
οἴη. ΧΥΪ. 2ς ; ΕΡΉ. [Π]. 9. 

31. ο«υἱ]ἱ ἡμάσε ἐδε «υογἰ] Τῆς [υάἀρτηεηΐ, 
Ργοπιηθηΐ ἤοΓο, 85 ἴῃ δῖ Ῥεῖογ᾽ 5 ΞΡΘΘΟΒ ἴῃ [86 
Ὠοιιδο οὗ Οογπεὶι5, Χ. 42, νγὰ5 δοκποιυ)οροά 
ὈΥ (δὲ Οεμπίϊοβ ζεέποσδ! γ. ὅ866 Ῥϑγθοῃ οὔ 
186 Οτθοά, Ασίςοϊο ντῖ. ποῖδ 2. 

ἐῤαϊ »ιαη) ἃ. τα δπι ἢλ5 Ὀδθη ΤΠουΡἢϊ ΠΟΔΓΟΣ 
ἴο ἴῆς ΟΥρίη4], ΤῊ 15 ἴῃς ΟΠ]Ὺ πὶ οὗὨ ΔΠΥ͂ 
γείεσσεησο ἴο ΟΝ γιδὲ τιουρδουΐῖ 115 δάάγθββ, 
ΤΠ ννογὰβ ἅγδ οἰ αϑυβῇ ΌΥ Ἰδοοάοτεξ, Ὠι18- 
Ἰοξιδ 11.. ἴῃ ῥγοοῦ οὗ ἴδε ρογίθοςϊ υπλδηγ οὗ 
[Π6 δοοοπάθά δηὰ μἰογιβθά δανίοιισ Ορ. οὖσ 
Βουχ Ατπςο]α. 

, ἄϊυεπ ἀπσγαηοε }] ΤΆΣ ΤᾺΔΥΡΊΠΔΙ γεπάεγιηρ 
15 ΠΟ ἱπηιργονεπιεηΐ, 
 ἀπ|ο αἱ νιπ} ἀρ. Οὐ. ἱ. 6, 23; Τιῖυ5 
11. ἡ. 

82. γεμγγεσίοη οΥΓ δὲ “Ἅἴε ΤὨ}5 ννᾶϑ8 
ἀεηιεὰ ὈΥ ΡΒΠΟΘορἢεΓβ βέπεγα!γ. ὍὙπε δἴοιοβ 
Ὀοϊενοὰ ἴῃ ἃ δυγνιῖναὶ οὗἉ 5οι]β {1}} ἴῃς σοπογᾶὶ 
σοηβαρταίίοῃ, δὰ. Ὠδὰ πο ποίϊοη οὗ ᾿Ἰηαινιάμυδϊὶ 
ςοηπδοῖουϑβ ὀχίϑίσηςο δες ἀφαίῃ. ὙΝ Βδίονοσ δ6- 
Ἰιοῦ [μοῦ νγᾶ5 ἀπιοηξ ἴ6 Οεπί 1165 νγᾶ5 τεδυς. 



ν. 3 3-} 

δἀ: δηάὰ Ὁἕδμεῖβ βαἱὰ, )ὲε νν}}} Πεᾶγ 
ἴῃες ἀραίη οὗ τἢϊ5 γιδέζεγ. 

23 ὅο Ρδὺὶ] ἀδραγίδά ἔτοπι Δπιοηρ, 
τῆ θη. 

24 Ἡονῦεῖς οογίαϊπ πιεη οἶλνε ὑπ- 
ἴο δίηπι, Δ4η4 δεϊϊεναά : ἃπιοηρ ἴῃς 
ΜΉ ἢ τὐᾶς Ὠ)᾿οηγδίι5 τῆς Ατεορδρίζε, 
δηὰ ἃ νγνοιῆδη παιηεὰ [δλπιδγ8. δηὰ 
οἴδειβ ἢ τδειη. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥΠῚἧ. 
3 δαμὶ ἰαόσμγείά τοῖα ἀὲε λαμαῖς, απ ῥγεαο- 

δὲ ἴο {Π6 500}: οὗ [Π6 τεβυγγεσίίοη οὗ {πὸ Ὀοὰ 7 
1μογ Ππδά πὸ ποίΐοη. Β}}}, " Ηδγτηοηΐα Αροϑ- 
ἴο]]ςΔ.᾽ 11. Χ. 12. 

σογις γιοοζεά)] ὍΤὨ6 Ἐρίσιγθδηβ, ᾿ξ τΔΥ Ὀ6 
Ῥγεβϑιπ,δά, νγετὸ ἑογειπηοϑί, Ὀμῖ ποῖ αἴοπο. “τ 
ΟΑΓΏΪ5 ΓΟΒιγγοοῖο πορείυγ, ἀθ ὑπηᾶ Οπληϊ πὶ 
ΡΒΠΟΘορπογυση ϑοποΐα δυχηϊυτ." Του] δη, 
"(ὁ Ῥγδοβοσιρί. ὃ). ΡΊηγ, "Ν. Η." ν!!. ςό, 
ὈϊΕεΣΪγ τι ἀϊου]οὰ τπ6 ὈΟΙΙοΥ 85 ἢ] ἀ 5}. 

δέαν ἐεε σαὶ} ϑοπὶθ οἶποσ {ἰπ|6, ποΐ δἱ 
ετοδλίογ ἰδησίῃ. [{ἢ}5 δὰ Ὀδθη πῆογὸ ἴΠ Δ ἃ 
σουγῖθοι!5 ἱπτπηδίίοη ἴπδὶ {ΠΟΙΓ συ] ΟϑὙ ννᾶϑ 
βδ 5ῇθα, δηὰ {παὶ {πον ἀσϑιγοά ἴο πθᾶσ ΠΟ ΠΊΟΓΕ, 
δ. Ρδ0] ννουϊὰ δᾶνο γετηδιηθα ἰοηψοῦ δὲ Αἰῃθηβ. 

88. 80] ΑΠεγ Ὠἷς ἰεδομίης μδὰ Ὀδεη 
τεσοῖνοά νν ἀογβίοη ὉΥ βοπιο, ὑν ἢ Ἱπά ον - 
Θῃς6 ὈΥ τηδῃγ. 
3 πον αγποηρ 1δοη1}] Ἐτοπὶ [ἴῃ 6 4596 ΠῚ ὈΪΥ οἡ 

Μαγϑ᾽ ΗΠ]. Ηἰ5 ἀεραγίατε ἔτοπι (86 ΟΠ 
58 ΘΧΡΓΟΞΘΙΥ ποίϊοοὰ ἴῃ 1Π6 ἤγϑξ νϑῦϑθε οὐ [ῃ6 
ζοΠ]Ποννη σδαρίογ ; ἀπά, ῬΙΘΥ τειλδγκϑ, ἴπογῸ 
ἴ5. ΠΟ ἢϊηΐ οὗὨ ἢΙ5 αυϊτίϊης ΑἸΠοη5 βϑοοποσ ἤδη 
δε δά ᾿ηϊεηάορά. 

84. εεγί αἱ νι} Αἰ τλοσε αἰ παζνο οχ- 
ΡΓγεβδίοῃ ἴθδη 1 ΠῈῪ δά Ὀδεη ςαἰϊοὰ α ἡξευ. 
ΒομΙοΥ. 
ιοηγε 1 ἘΛβοθία5, οἡ {π6 ΒΡ ἢ δυςΠοΥ Υ 

οἵ ὈὨϊοπγϑῖι5, Βίδῃορ οὗ Οογπτῆ, γος κοπϑά ἢϊπὶ 
{π6 τοὶ ΒΙίββορ οὗ Αἴπϑηβ, 111. 4.) 1Ν.23. Αο- 
οογάϊηρ ἴο ΑΥιϑι 65, ἀπ Αἰποηΐδη ΡὨ]ΟΘΟΡ ΠΟΥ 
δηά δροϊορίϑβῖ, ἢς βιξεγοὰ τιασγίγγάοπι. Κουζῃ, 
Ἀ6]. δᾶ..." 1. η6: Οτδδθ, " ϑρὶς}].᾽ 1. τ26. 
δι ἀδ5 τεργοβϑεηΐϊβ ὨΙΠῚ 85 ἃ παῖϊνο οὗ ΑἴΠοη8, 
ἍὯο, Ὑν8Π}6 οἰυάγίηρ ἰῃ Εργρῖ, ννυἱϊηοϑϑεά [ἢ 6 
Ρτγοϊογπδΐιγαὶ ἀδγκηθθα δ ἴθ {ἰπὶὸ οἵ ἘΠ6 
Οπιοϊῆχίοη, δηά ὀχοϊδιίτηθά, "" ΕΣΓΠοΣ τἢ6 Οοά- 
Βεολά 15 ϑιιβοσγίηρ, οὔοἠυἠ ἴπ6 ἔγαπης. οὐ παίιισο 
Ϊῖ5 οὐ ἴῃε ροϊπὶ οὐ ἀϊβϑοϊυϊίοη." Ηδθ [45 
Ὀδοη ςοηέουπάοα νἱ {πὲ τυϊοῖατ ϑαϊηΐὶ οἔἔ 
Εγδᾶποθ, ννῆοβθο ἀδδίῃ 15 δϑοϑιρηθά ἴο Α. ἢ. 270. 
Τῆς νυηςτηρθ νι ἢ ραβοθὰ ὑπάοσ ἢὶ5 ΠΔΙῚ6 
ἅΓ6 δογοηπά αιυσδίίοῃ ϑρυγίοβ. δδϊϑοῃ, 
“Ψιπάϊςο, Ἰχπδῖ.᾽ οἰ. Χ. ΡΡ. 249---,64, εἄ. 
σμυποη. ὅδε ἤτϑὶ στεσογάθα θυ Ὁ]. ἀρρϑϑὶ 
ἴο ἴδμοπὶ νν85 πιδάς Ὀγ (Π6 ἐο]]οννεῦβ οὗἩ ϑευθσιιδ, 
ἃ Ευϊγοδίαπ, δὲ ἃ ουπέεγοηςθ Βεϊὰ ὑπάοσ (δ 
ἀϊγεςξίοη οὗ [υδεϊηϊαπ, Α. Ὁ. ς 32. 

Ῥαρνιωγ"  (Ἰ γγϑοβίοιῃη β γεξεγεηζε ἴο (ἢ |5, 

ΤΗΕ ΑΟΤ5. ΧΝΠΙ. ΧΥΤΙ]. 4 

εἰ αἱ Οογύὰ 1ἸΊο ἐλε Οτρέος. ο 7ἅε Ζ7ογαά 
ἐμπεομγασελ ἀξηερ ἐπε α υἱσδίοπ. 1 Δἴ ἐς σζ- 
σε ὀεύογε Οαἰδο ἐλε ἀεῤιῖγ, ὀμ ἐς αἷὲ»- 
"ἴσο. ι8 4)72εγτυαγαάς 2ατεῖησ 7 σοῦ εἰν 10 
εδίν ἀξ εἰγεμρελεηείλ ἐΔ4 αὐδείίεΣ. 44. “12οΐ- 
ἐος, δεῖν᾽ νιογέ ῥεγγεοίν ἐρεογμείεα ὃν ἄφμέία 
α»αά γῖσεί α, δ φγεαελείλ Οἀγίεέ ἐσ φγεαΐ 
ἐξέεαςσ. 

Λ ΕἼΤΕΒΕ ἰδεβε τῆϊηρβ δὰ! ἀε- 
ρΡᾶγῖεά το Αἴπεηϑ, δηὰ Ἵοδπὶς 

ἴο (ὑοτίπιῃ, 
2 Απα ἰουμπὰ ἃ οεγδίη [ενν παπιεά 

“ Αᾳυϊΐα, θογη ἴῃ Ροπέξιι5, ἰδία Υ σοηπιε 

. ἀς ϑασοσγάοίξιο,᾽ ν΄. 7, 85 Ὀθθη τηϊδιπάογοϊοοά 
85 ᾿πιρὶ γιηρ τΠδὶ 5η6 ννᾶ5 ἴΠ6 νυ ἱε οὗ ὨΙοηγϑβιι5. 
Νόμοις ἀϊά 851 Ῥδὺϊ πιογὸ ἰονηρὴ]γ σοη- 

ἀεβοοηά ἴο {π6 ρθε] σι ε5 οὐὗἨἩ ἢ15 ἤθάσγοῦβ, δηὰ 
ΠΟΥ ὨΟΓΕ νν85 ἢ]5 5. Ο 655 50 Ἡὐπὰν ΤῊΙ5 ννᾶ5 
ἴῃ πιαυκοὰ σοηϊγαϑί νυν ἢ (ογπί, Τ Πεβϑαϊοπίςδ, 
δῃὰ Ἀοπηθ. [ἢ 4}} ἢἷς Ερίϑι]65. ἔδογα 15. ΟἠΪγ 
ΟΠΘ Γοίδγοησο ἴο ἢ]5 νἱϑίῖ ἴο Δἴδῃοηβ, σ᾿ ΤΠ 685. 
1}. Σ- 

ΤΗΘ Πιρῆεσῖ ἱπιο]οςῖυδὶ τγαϊπη ἀνδ]οά 
ΨΟΙῪ {16 88 ἃ ρσεραγδίίΐοῃ ἔογ ἴῃ Οὐβρεὶ ἴῃ 
{6 ογ ψὨοἢ ννὰ5 τοραγάθα ἂἃ5 ἴπθ ρτοδῖ 
ἔοιιηίαΐη οὗ εἰν] ]!]Ζαῖίοη δηά ἰανν, οὗ ᾿ἰϑαγπίης 
δηὰ τοὶ ψίοη. ἀαίςεσο, "ῥσο ΕἸδοςο," 26. 

ΤΠῈ ΟΠυτοῦ αἵ Αἰδοηβ πονεῖ ὈΘΟΔΠΊΘ 6Π|1- 
ποηῖ. Βυῖ 5ονοσδὶ οὗ ἴθ Βδίῃοιβ ννόγὲ δάι- 
οδίθά, δηὰ [ἢ θαυ] θδὶ ΑΡοΪοΡῪ ννᾶβ ργοάυοσρά 
ἴπετο. [{ ννὰ5 ΠΙΡὮΙΥ σοιηπιεηάδά ἴογ πιρεκ- 
Ὧ655 δηά ἰγαηηυ γ ὉῪ Οὔβεη, " ς. (εἰσυιη,᾿ 
111. 30, Δηὰ ἴῃ ἢ᾽5 (ὐοιῃπιοπῖδγυ οἡ δὲ [οἤη, 
[15 οἱ βοάοχυ δῃηὰ βορὰ οτάθυ ννεγὲ γεϑιογεά 
ὈΥ Ουδάτγαϊιιβ, Αἴογ Πανίηρ ὈΘΘη ΨΟΓῪ 5Έν ΓΕΪΎ 
{προ ὉΥ ἃ ρεγβεουϊίοη ἰπ νη οἢ 115 ΒΊ5ῆορ 
Ῥυθ 5 νγᾶ5 τπλγίγγεά. Εβθῦϊυ5, ᾿ν. 23. 

51 ΡΑΌΙ, ΟΟΕΒ ΤῸ ΟΟΚΙΝΤΗ͂; 

ΟΗΑρ. ΧΝΠΠ. 1. “42ερ ἰϑε ἐῤίηᾳ] 
νος μαᾶνὲ πὸ ρτουπάς ἔοσ Ἂἀειογπληϊηρ {Π6 
Ἰεησίῃ οὗ δῖ Ῥδιι] 5 δίδ δἱ Αἴβεῆβ. δοπὶδ 
μᾶνθ δϑϑβηθα ΟἿΪΥ ἃ ἔοσίηϊῆϊ, οἴποιθ ἤδανθ 
Θ66 χϑάϑοῃ ἴο οχίεηά 1 ἴο ἴπγθ τηοηΐῆβ. Ηδ 
μὰ τηἰεπάδα ἴο ἀνναὶξ ἴπῸ ατγτὶνδὶ οὗ 8:15 δηὰ 
Τιπιοΐῃγ, χυῖ. τό; Ὀυϊ [ΠΟΥ ἀϊὰ ποῖ τοϊοϊῃ 
Ἀἰπὶ ἘΠ] ἢ ννᾶβ δἱ (ογιπῖῃ. Ηδ ἰεῆῖ Αἰ οπβ 
ποῖ πὰ γΓ ΔΩΥ͂ Ργόϑϑυγε οὐ ρεγβεουτίοη, 
Ὀμὰϊ Ὀδσδυδθ ἢ5 (οδοίης ἔουπά πο δοοορί- 
δῆσθ ἴδεσγθο. Τδοῦρῆῃ οὔςο δηάὰ ἃραίῃ ΠΟΔΡ 
ΑἸδδη5 ἴῃ ἢ158 {π|γὰ ΤᾺ 55 ΟΠΔΓΥ εἰγοις, δ6 ἀϊά 
Ὡοῖ τονῖ5: 11. 
Οονίμ δ] Αἱ (Π|58 {π|6ῸῈ ννᾶ5 ἔἃσ πῆοστὲ {ΠῸ 

ςοπῖσγο οὔ Οτέεκ [τὸ [82ὴ Αἴδοηβ.. [δὸ γοϑί- 
ἄσπος οὗ ἴπὸ Ἀοιμηδῆ φόονεσποῦ οὐ Ασςἢδίδ, 
Ρορυΐουβ, Ὀι5Υ, ννϑ ] ἢγ, δηά ᾿σεηξίοιβ ; σΟΠῚ- 
τηδηάίηρ, ΟὈΥ [8 ἵἴννο ρογίβ, [θοδαιπὶ δηά 
(οηςοῆτος, οπι. χνί. σ, ἴπ6 σοπιογςο οὗ ἴΠ6 
Ἐλϑί δὰ ννωῖ. “"Τοῖϊιι5 Οτδθςοῖδο ἰιπΊθη,᾽ 
Οἴοογο, “ρῖο [μρὲ Μδπηῖ]α,᾽ ὃ ς. ““ Αςθδίδο 
οδρυΐζ, Οτγδοςοῖδο ἄθεοι," ΕἸΟΓΊΙ5, 11. ας. 

ῷ. “ρωϊα]Ὶ Ηἰΐβ δεῖπε οδιοά ἃ [6νν μιλθ 

73 
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ἴτοπι [τἷγ, ἢ 15. για ΡΥίβς!]1Α ; 
(θεςδιιβε τηδῖ (Ἰδιιάϊι5 Πδὰ ςοπιπιδηά- 
εἀ 4}1 [ἐνν8 ἴο ἀεραγί ἔτοπι Κοηλε :) 
πὰ ολιηθ υηϊο {Π6η}. 

4 Απά Ῥεοσδιιβε ἢ6 νγᾶ8 οὗ [ἢ 58Π|6 
ογα, ἣἢς δροάαδ. ψῇ τἤεηλ, πὰ 
ντοιυρῆς: ἔουῦ ΟΥ̓ τΠεὶγ οσσιυραίίοη 
Πα ὑγεγα τε Δ ΚΈ 5. 

ΎΤΗΕ ΑΟΤ͵5. ΧΥΠΙ Ἴν. 3--6. 

4 Αμπά δε τγεδβϑοπϑα ἰῃ τῆς 83γπη24- 
δορις ἐνεῖῦ βαδδθαῖῃ, δπὰ ρεγβιδάθά 
ἴδε [εν Δη4 τῆς Οτεςκϑβ. 

ς Απά νῆρδῃ 81115 απὰ ΤΙπιοίδευβ 
εῖς Τοῖς ἔἴτοαχη Μαδςεάοηϊα, Ρδιιὶ 
νγᾺ8 ργεββ6α ἰῃ τῆς 8ρ|γἰῖ) ἀπὰ τοϑα δεά 
ἴο ἴῃς [εἐνν8 ἐῤαί [εἐ505 τὐας (ἢ τιβῖ. 

6 Απὰ ννῆδη {πὲὺ ορροβεὰ τῃδῃ- 

Ὀδθη πηϊδυπάογϑίοοά 45 ἱπάιςδίίηρ ἴπᾶὶ ἢθ νγᾶ8 
ποῖ δὲ {Π1|5 ἔπι σοηνοσίθα. [1 ννᾶβ ἰηϑδογίοα 
ἴῃ ἐχρίδηδίίοη οὐ ἢἰβ μανίηρ ὕθοη ἱηνοϊνεὰ ἴῃ 
ἴδε σοηθοηυθηςοβ οὗ ἴῃ6 ἄθοσοο οὐ ΟἸδιιάϊι5 
ψγὨΠ6 [ἐν δηὰ Οδμγϑίίδῃβ ψεσὸ 51}}} τη 15- 
ἘΠρυ 5ποα, 
Ῥοηπ  [Θνν5 οΓ πυπΊοτοι ἴπεσο, σ Ῥεῖ... 

1.1. δος οὗ [πεῖ ννοῦὲ ἰῃ [εγυϑαίοπη δ ἴΠ6 
Ῥεηϊθοοϑῖ, |1. 9. Α4ι4, [ἢ 6 ἰΓδηϑίδῖοσ οὗ ἴῃ 6 
ΟἹά Τοκίαμηθης ἰηῖο Οτρεῖὶς, ἀδουῖ 130 Α.}.) 

᾿ Μγ)Ὰ5 ἃ πδῖνε οὗ Ροηῖι8. 
ἀρίόνονι Α αἀἰϊπιϊπυτῖνο ἔγοπι Ῥγίϑοδ, ννυῃιςῇ 

ΟΟσΙΓΒ 2 1 πὶ. ᾿ν. το. ρ. ὨΠι51114, 1, ἱν}} 14. 
ΗδΓγ πδπ16 5 ρἰδεθα Ὀοίογε πδϊ οὗ μὲγ δυϑθδπὰ 
ἴη Ὁ. 18, δΔηὰ Ὀγ δ1 Ρ4ι}], Ἀοη,. χυΐ. 2, 2 ΤΊπι. 
ἵν, 19, Ὀδοδυδθ, 45 Οῃγγϑοβίοπι που ῆϊ, 5Π6 
νγὰβϑ ἴπΠ6 ποτε ἔδγνεηϊ ἴῃ 5ριτξ. Βοίῃῃ: νγεῦὸ 
δΒείρειβ ἴο (ἢεὲ Αροβῖ]ε ἴῃ (ἢ γίβὲ [ἐβυ5, δπά 
ΤΙΒοα (Ποῖγ ᾿ῖνθα ᾿η ποις ἀῤνοΐδάηδθε ἴο ἢ]ΠῚ, 
Κοηι. Χν!. 45 ΡΟΒΘΙΌΪΥ ἴῃ τΠ6 οηϑβοῖ πιδάς ὉΥ 
{Π6 [εὐνν8, Ὁ. 12, ΟΥ 1Λἢὴ 1Π6 Ὡρτγοᾶσ σδυβοά ὉΥῪ 
Πεγλείσιυ5 δὲ Βρἤδϑιιβ, χιχ. 24. Βοίῃ ἴοοϊς 
Ῥασῖ ἴῃ σοιῃρ οίηνς ἴῃς ἰποϊσγυςσίίοη οὗ ΑΡοΪ]Ϊο5, 
υὖ. 36. 

αἰ 7εαυ: ἰο ἀἐεβαγ!  ἘρΡ Ῥράγύξοη δϑϑιρῃρὰ 
ἴΠ6 ἀδοῦθθ ἴο Α.Ὁ. .-2. [ἴ ννᾶβ ποῖ νεγΥ Ἰοῃρ 
ἴῃ ἕογτοο: Οἰδυάϊιβ ἀϊεὰ Α. Ὁ. ςς. Ααι!ϊα δὰ 
τεϊυγηοά, οπλ. ΧΥΪ. 3, δηὰ {ΠΕΥῸ νοῦ ΠΔΗΥ͂ 
]ενν5 ἴῃ Κοπιθ, ΧΧν !, 17. 

ΠΕ ΤΠ ὨΠΡῈΣ οὗ ἴπΠ6 [νυν] 5ἢ ̓ ΠΒΠΔὈΪ Δηϊ5 οὗ 
Ἀοπιο ννὰ5 ἴοο ςοῃϑιἀογαθὶα ἴο Ὀς το]ογαϊοά 
(ποτ νΠὩ σοηβάσπος Οὐ βαΐοῖυ, [Ε ἴῃς πλοῖθοσ 
σΟΙΠΙΓΥ ννᾶ5 ἴῃ ἃ βἴδϊε οὗ τενοὶί...... Α Ὀγεδοῖ 
Μη (ἢ Ἀοπιᾶᾷη ρονεογηπιθης ννὰ5 ΠΘΥΟΓ 50 
ΠΟΑΓ δ ΔΠΥ {{π|6 Ὀοΐογο {πὸ ἤπαὶ γενοϊξ ἃ5 ΠΟΥ 
δηὰ ἴῃ (6 ἰαϑῖ γϑᾶγ οὗ (δ᾽ ρι.." Οτοθνεὶὶ, 
Ιν. τ216. 

ΤΟΡΘΕΒ ΑΝ ΜΟΚΚΒ ὙΙΤΗ ΔΟΌΙᾺ ΑΝῸ 
ῬΕΚΙΒΟΙ.1,Α. 

8. «υγοωσϑ!}] ἴῃ δοοοσγάδηςθ ψῈ χχ. 24, 
δηά ἢ Τονν δῇ ργδοῖίςσθ. ὍΤΠε Πίρμοσῖ οὰυ- 
οδἰϊοη ἀϊὰ ποῖ ἀΐδρεηβο ψν ἢ ἴῃς ἴδ ππιθηΐ 
οὗἩ ϑοῃ)Ὲ μηαϊογδῆῖ. Οἰγευπιοίβιηρ, ἰοδομίης 
(6 [ὑνν, ἀπά (γα πἰ πρὶ ἴο ϑοηηὸ δπιρὶ ΟΥ πηθηΐ, 

ΕΓ ςοηϑιἀογοά (ἢς ἴῃγοο σγοδῖ ραγοηϊδὶ ἀιιε5. 
ΤΠ ἈΔΌΡΙη5 Πεϊὰ (παϊ ΔὴΥ οὔθ τνῆο ἔβι]δὰ ἴῃ 
(815 αϑί, ἰδῆς 15 ϑοηὴ ἴο ὃ6 ἃ τῃϊεῖ, 

ἐεη παάεγ.  Ῥογίδο]ςε ἰδηΐβ, ἔογ {π6 υ86 οὗ 
50] Ἰογ5 δηά ἰγδυθὶϊοσϑ, νοῦ τηδάθ οὗ (ἢθ Ξοῦ 
Ὁπάοτ δὶς οὗ ἴπε ροαῖβ οἵ ΟἹ] Ἰοα, ὙΠ ννοῦῖκ 
οὗ ργορασγίηρ ἴπῸ πηδίθγδὶ νγὰβ ποῖ πποοηροηϊδὶ 
ἴο ἃ σοπίετηρίδῖίνα τὶ ,; ἀηὰ {86 πιλκίης οὗ 

ΟἸΠ]Πςΐδῃ Βαϊ γο]οἢ5 νγᾶ5 οπε οὔ ἴΠε ἐπιρ] ογτεηῖβ 
οἵ ἔδε Ἰηπιδῖεβ οὗ ἃ τποῃαϑίεγυ ἴῃ ννδις ἢ ΟἾγΥ- 
δοσίοπι βρεπῖ ἴουγ γοᾶγβ. Ὅὴ6 ΤἘΤΈΠ]6 ρῥἰδιη πῃ 
ἉΠΙΟὮ ἼΑγβιι8 ϑἰδηάς ἰ5, ἰῃ μαγνεϑί {ἰπ|6, 511} 
βιυἀἀρα ΜΠ } {656 Παϊγοϊοΐἃ ἴθηῖβ. Βοδιυξοσῖ, 
“ Καγαιηλδληΐδ,; 222. Τὸ ἴθηῖβ ψψεῖὲ οὗ ἃ ἀδικ 
ςοϊουγ, ϑοηρ οἵ 80]. ἴ. ς ; συν. νἱ. 2. ΤΟΙ 
[25 Ὀθθη ἃ αἰβροβϑίποη ἴο δϑϑῖρτι 4 βθηϊοοὶογ 
οσςυρδίίοη ; ΕΓΑβΠΊι5 βιιρ οϑῖοα {ΔρεϑίγΥ, δηά 
Μις 8615 βοϊοητῆς ᾿ηπιΓυχηθηῖβ: Ὀυϊουγ ΑΟΝ. 
[45 ἴῃ6 Δι Πογιγ οὗ Ομ γγϑοβίοτῃ ἴῃ [15 ἕδυουγ. 

Αἵ [ἢϊ5 ἔπι {ποτὰ ννᾶ5 πο Οδυγοῦ ἴο ψΒΙΟΒ 
[η6 Αρροβἕϊς σου]ά Ἰοοῖκ ἔἕογ ἴῃ6 ΞυΡΡΙΥ οἵ δϊ5 
ννδηῖβ. Αἰδᾶεγνναγάβ, ἢθ ᾿πϑιϑίθα ϑἰγοηβὶν οἡ 
16 οἰαῖπὶ οὐ ΕΟ γιβίίδη τηϊηϊϑίουβ ἴο ὃς 8ρ- 
Ρογίεά ὈὉγῚ ΟΠ γϑιίδη ρθορῖθ, σ Οοσ. ἰχ. 4--14. 
Ηε οδοϑβὸ ποῖ ἴο ρυΐ [86 ΕΡ οβίδη Ἴσοηνεγῖβ ἴο 
ΔΩΥ ΟΧΡΘηθε, Χχὶ 324. ΟΡ. 1: Ὅὐονς. ἵν. 12; 
2 ΟονΥ. χὶ. 8) 9, 1ο; Σ ἼΒε55. ||. 9; 2 ΤΒεβδ. 
11. 8. 

4. δεογιμσε δον ὲ 0 ῥεγιμαάθ. 
ἐῤε πασες ΑἹ ὉΠ ᾺΓ μά οὗ (6 νοχά 

ἔογ ργοβεὶ γίεϑ διἰϑηάιϊηρ [πε ΞΥπαρορῦθ; ΧΙ͂ΝΟΙ, 
ΧΥΙ. 4. [τ σαπποῖ Ὀ6 υπάογοϊτοοάα δότὸ ἴῃ 115 
ἸΑΥΡΟΙ 56η56.: ἔοσγ Οϑητ 65 ἀγὸ ἀἰϑ ρου 58δὰ Ἰη 
ν. 6. ἴῃ τῆς Οτξίπαὶ [Π6 ττίο]ς 15 ποῖ ὑγὸ- 
Βχρὰ ἴο οἰ ΠῚ δεν. οὐ Ογέεζε. 

δ. , ον» ΜαεεάοπὶαἹ 1.ε. ἔτοπη Τ Βεββδ) οπΊ Ά, 
1 ΤΏἬΏΘ55. 11.1.2. δου, "Η. Ρ. σ Ἴμοββ. Νο. 4, 
τῃουρπὶ ταὶ ΤΙΠΟΪΏΥ δηά 51145 σαπις θασὶγ ἴο 
ΑἸΠΘη5, πη νγοῦο ϑεηΐ ἌνΑΥ ἃραϊη, Τιΐὰς ἴο 
ὙΠεβϑαϊοηΐςα, 851145 ἴο ῬΠΠΙΡΡΙ οὐ οἰϑεύνδετε; 
δηδ πον ΤΏΘΥ σᾶῖὴθ τοροῖδοῦ, οὐ ἀδουῖΐ [86 
ΒΔΤῊ6 {ἰπ|6, το σου. Εὸγ (Π6 οἴἶεςϊ οὗ ᾿δμοὶτ 
σοπιης οὐ δῖ Ῥδ0}᾽}5 ἔξε ἱπρ5 9866 σ ΤΏ ε55. 11]. 

ἐπ ἐδὲ “ρἰγ  ὙΒΟΓΕ ἰ8 ἃ στεοδῖ Ὀδίδηοθ οὗ 
Μϑ5. δυϊβοηίγ, συρροτῖθα ὈΥ ϑγζγ. δηὰ νὺυ]- 
ξαῖο, ὉΥ Ομγγϑβοβίοπι δηὰ Βδϑὶὶ, ἰπ ἕδνουσ οἵ 
Δηοίῃοσ τοδάϊηρ, :π ἐδὲ αὐογά. δῖ Ῥᾶυ] νυᾶξ 
δηρστοβοοὰ νυν δαστιοσῖ ἰοδοῆίης. γεμεά 
ΓΕρΡγεϑεηῖβ ἴπῸ βδᾶτηθ νογὰ 45 ἴπδῖ γδησιδι δα 
σίγαϊοπεά, [ἀκ χὶὶ, το, δπὰ εοπμγαϊπεί δι 8 
Οογτ. ν. 14:--- ΗΙ]. 1. 22. ΤΠ] [86 διτῖναὶ οὗ 
51125 ἀπά ΤΙπιοῖ τυ ςοπίυϊίοης ἔγοηι 
Μαςεοάοηϊα, ἔμ Αροβίὶθ δὰ ἴο ἰαθοιγσ ἔοτ ἢ 
ΟΠ ΒΙΡΡοτῖ, τ. 2: πον δ νγᾶβ σο ονθα ἔγοτα 
(Πδι ποΟΟβϑ ΕΥ̓, 2 Οστ. χὶ. 8, 9. 

ΨΕΗΕΜΕΝΥ ΟΡΡΟΒΙΤΙ͂ΟΝ ΟΡ ΤῊΕ [ΕἾ 8. 

6. οῤῥοιεὐ δεν»»"εἰθ.17] ΔΑ ΤῊ ΑΓ ἴσπῃ, 
ἐρ  γίηνς ογζϑηϊζοὰ δηὰ ϑγϑίεπιδῖῖς ορροβίοα, 



εσζοε. ς. 

ν. 7--12.} - 

κὶν Μεῖξ το, φαἾἶναβ, ἀπά ὈΙΔβρῃεπιεά, ὁ ἢς 5ῇοοκ δὲς 
ΓΑϊπιεηῖ, Δηὰ 8414 υπῖο τῆδηι, ὟΟουΓ 
δ]οοά δε ὑροὴ γουγ ονγῃ ελάβ ; 1 ἀπι 
οἰεδη : ἔτοτῃι Ββεποθίοστῃ 1 νυ }}] ρὸ ἀπο 
της (σεμε ]ε8. 

γη  Αμπὰά ἢε δερατγιεά τῃεπςος, δηά 
εηϊεγεαὰ ἰηῖο ἃ ςεγίδίη σιαης Ὦοι86, 
Ππλιηθα [υκῖιι8. ὁπό τπδὶ νγουβῃίρραα 
᾿Οοά, νψδοβε ἤουβε )οἰπεά μαγά το τῆς 
βγπᾶροραα. ᾿ 

8 “Απά Οτίβρυβ, πὲ οδίεΐ γυΐογ οὗ 
τῆς βγπάροριια, δε θνθά οα ἔπε [ ογά 
ννἢ 411 ἢΙ8 Που86 ; ἀπά πιᾶηγ οὗ τὰς 
ΟὐοΥ τ Δη8 πεαγίπρ δεϊενεά, Δηἀ ννεσε 
δαριΖεά. 

ΤῊΕ Α(Τ5. ΧΡΝΠΙΠΙ. 

9 Τηδη βρακα τε ],ογά ἴο Ραδυΐ 
'πΠ ἴῆ6 πῖρῃῆς ΌὉΥ ἃ νἱϑβίοη, Βε ποῖ 
Δίταϊ, Ὀυΐ ϑρεᾶκ, δηά μοϊά ποῖ τῇγ 
Ρεᾶςε: 

Ιο ἔον 1 δὴν νυἱτῇ ἴπεα. δηὰ πὸ 
τΔΔΠ 8Π4}} βδεῖ οἡ ἴπες ἴο πυγῖ ἴῆεε: 
ἔοτ 1 ἴᾶνε τηυςῇ ρεορίε ἴῃ τἢ]5 οἰτγ. 

11 Απά ἢς ᾿ςοπτίπυεά ἐῤέγέ ἃ γὙεᾶγ "ῸΣ “47 
ἈΠ 51Χ πλοῃτῇῃ8, τεαςἢϊηρ τε ψοτγὰ οὗ 
(οὐ ἀπιοηρ {Πεηι. 

12  Αμά νῆδη (Δ]1|ὸ νναβ τῆς 
ἀεριῖγ οὗ Αομαία, τε [ενν8 πιλάς 
ἰηϑυγγεστίοη ὑντἢ οἠς δοοογά δραὶηβὶ 
Ῥαυὶ, πὰ δγουρᾷς ᾿ΐπὶ το τῆς 7υἀρ- 
πιεηῖ 86λῖ, 

δία:ρῥε»ιε) χὶϊὶ. 4ς. Ἐεϑιβίδπος ἴο ἔπε συ ἢ 
Ἰοὰ ου ἔγοπι δά ἴο ψοτθθ. Οἵ. Μαῖϊ. "χὶϊ. 
24---2. 
Ὑομ ὀἰοοά δε Νοῖ ἱπηρτεοδίίοη, Ὀυϊ δαγποϑῖ, 

δοίεπηη νναγηίηρ. Οἵ. τ Κὶ 1ἴ. 22, 23), 27] 
ἘΖεΚ. "1. 18, ΧΧΧἸ. 4; Μαείί. χχὶϊὶ. 4ς. 

«ιο δε Οερεο. ] ΤῊΪΘς τορυάϊατίοη οὗ ἐδα 
)ενγβ ννὰβ Ἰοςδὶ, ᾿ἰπιϊοὰ ἴο (ουηῖῃ. ΕἾ5ε- 
ὙΠοΓο, δῆτε (ἢϊ5, 88 Ῥδὺ] βἴγονε ἢ 411 ἢὶβ 
ΘΏΘΓΡΥ ἴῸΓ ἴΠ6 σοηνοιβίοῃ οὗὨἨ ἢ]5 σουπίσυ πιῇ. 
866 ἄδονο, ΧΙ. 46, σοπηραγοὰ ψν} ΧΙ Ι. 

7. τδεπο) Ουϊ οὗ {πε 5βυπᾶροριιε, οθαϑὶπρ 
ἔτοτῃ [5 ἔπ|ὸ ἴο αἰἴίοηὰ 115 ϑογνοθβ. Οἵ. 
ΧΙΧ, 9. 
“σι ὍΤιζυ5 15 ργθῆχοὰ ἴο [ἢ ]5 πᾶ ἰῃ ἃ 

ἴον ΨΜ4585. δηὰ ἰῇ ἴῃ δγσγίας δηά Νυϊραῖο. 
Ορ. (ΟἹ. ἵν. 11. Οτοί!υ5 ἑο!οννοὰ (ἨΠγγβοβίοσηῃ 
ἴῃ Ἰἀθπ  γὶπρ δῖπλ ν ἢ Τιϊυ5 ἴο νοι δῖ Ρδὰ] 
τοῖα 84ὴ Ερι5ῖ]ῖ6. Βυῖ {Πῖ5 ἰ5. ᾿πσοηδίβίοηϊΐ 
ὙΠ 2. ΟὐοΥ. χὶ!, 18. [υδῖυ5 ον ἀο ΠΕ] ννᾶ5 ἃ 
δει {16 τοϑιάθηΐ ἴῃ Οογίηῖῃ. ὙΒῸ ποιὸ οὗ ἃ 
Ρτοβοίγῖς αἴογάορά ἴο Ὀοίΐῇ Ηροῦγοννβ δηά 
Οτροῖκβ σγοδίοσ [δο 1165 ΓῸΓ ἄσοθθβ ἴο ἴδ 
Αροβῖϊο (λῃ δΔηΥ οἵου. 

͵7οϊμεά ῥδαγά 9 δὲ «γπαχοσμο) ἨἩουϑε8 50 
δτυλῖοὰ ννεγθ ΠΟΙΏΠΊΟΠΙΥ δεῖ ἀραιΐ ἔοσ [86 
τεςορίίοη οὗ ἔγᾶνθ ]οῦβ δηα ϑΕγβηροΓβ. 

8. ΤΩΡ Α [εἐνν δὴ πᾶπλθ. ϑδοδβοοίίβοη, 
Τ.᾽ “Ηος. Ηε 

166 εδἰεῦ γον  (ρ. Μαῖκ ν. 22. Ετοιῃ 
ιἷ5 οὗιοοθ 1 ἸΏΔΥ Ὅδ ῥγεβυπιεῦ ταὶ ἢθ νγὰ5 ἃ 
ΤλΔῊ Οὗ ᾿οδιτιίηρ ἀπ Πισῖ σμαγδοῖου. Ηἰ9 
ςοηνοσβίοη νγὰ5 τεοραγάθὰ 85 οὗ ψτοδλῖ ἱπιρογῖ- 
ποθ, ἴογ Ογίϑθριιβ ννᾶ5. οπὲ οὗ ἴῃ6 υϑῦῪ ἔονν 
ΨῈο τεοςεϊνεαὰ Βαρίϊδιῃ ἔγοπι ἴῃς παπάς οὗ 8ῖ 
ῬΑυ, σω Οοσ. ᾿. 14. ὙΠ οῖο νᾶς5 4 ἰγδαϊοπ 
πλῖ ἢς Ὀεολπα Βίβθορ οὗ  ξίπα. “ Αροϑβῖ. 
(οπϑῖ.᾽ ΝΙ!. 46. 

«υἱτῤ αἱ δία ῥοι“94]Ὶ ὙὍὨδ ἤγϑξ τεσοσγαρά ἴἢ- 
δἴλπος οὗ ἴἢδ σοηνογβίοη οὗ δῇ δηττο [εν δῇ 
ἕδυηγ. Οἱ χ. 2, χὶ, 14. ΧΥΐ. ες. 

977 ἐδε Οογπεδία “ἢ Ῥτοτὴ ἴμο τη ἀϊς δπὰ 
ἴοννοσ οἰδ59.5, ἰἴ 8665, ᾧ (ΟΊ. ἱ. 26. 

Α ΨΙΒΙΟΝ ΤῸ ΟΗΕΕΞ ΑΝῸ ΒΥΚΕΝΟΤΗΕΝ 
ΤῊΗΕ ΑΡΟΒΤΚΕ. 

9. Βὲ ποὶ αὔγζΖαίά  ῬΟΒβιΌΪγ, δὲ Ῥαυὶ, 
Δἤογ ἴΠ6 ῬΟΟΓ 5ιισσεβα δὲ Αἴπεηβ, ννᾶ8 ἐϊ5- 
Βεαγίοποα δηά μδά ἱπουρῃϊ οὗ αυϊίηρ Οοτπί ἢ. 
1 ΟὐοΥ. 11. 2. 45 Ὀδθηὴ πάἀεγϑίοοα 85 ἰηἀςδίϊην 
(δῖ {πὸ (οι Πίδη5 ῃδἀ ἀείεςιοὰ ἘΠ 15 ἔδο ησ. 

10. 74» «υἱῤ ῥέε] Α βϑρϑςῖδὶ σοηβιτηδ- 
ἰἴίοπ οὗ ἴδε ῥσγοχηῖβδο, Ν διε. χχνη. 2.ο. ὙΠ ΟΓΟ 
νν85 ΠῸ ΔΞΘΌΓΔΠΟΘ ΟὗὨ πη ΠΊ ΠΠΥ ἔγοπη 455δυϊῃ, 
τ. 11.) Ὀαϊ οὗἉ 5Βοσυ ΠῚ Ὺ ννῃδλίονοσ τα άρρθη. 

»ιμοῤ ῥεορὶς  Νοῖ δοίιιδ] σοηνεγίβ, Ὀυῖ 18 
δοποβῖ ἀπὰ βοοὰ δοαγίβ, γεδάγ δπὰ ἀξδβίγοιιβ ἴο 
Γοσεῖνο (6 Οορρεῖ. 

ἐπ δὶς εἰν] Ἰυυχυτίουβ ἀπά ρῥγοβίραῖο, ἍΝ ΠΟΓΟ 
βίη δρουπαάρά ργᾶοὸ ἀϊὰ πιυςῇ πιοτὸ ἀοουπά. 

11. « γεαν απά εἷκ ν»ιοηδ] Ὅ'ε ἅγὸ ἰοῆ 
ἴῃ πποργίδιἰγ νυν οί [815 τολη5. ἴῃ ΠΟ] 6 
πιο ϑροπὶ δ Ἑοπηίῃ, ΟΥΆ ΟΠΪΥ ἴδ ἰηΐογναὶ) 
Ῥτγονίουϑβ ἴο ἴπ6 ἱποιάθηΐ νυ ἢ ΟΔ]}ο. 

ΤῊ5, ἢ [δ6 ὀχοορίίοη οἵ Ερμοβιβ, νγᾶ5 
[86 Ἰοηγεϑὲ τοϑιάθηςθ ἴῃ ομε ραςε οὗ ννῃϊοῆ ν 6 
αν δηῦ Κπον θάρο. Ὑπὸ ἵἴνο ΕΡιβι]65. ἴο 
ἴῃ6 ὙΠοβϑδὶ οἶδ 5 ννόσο νυγἴθη ἴῃ ἴῃ6 σοιΓθ6 
οὗ ἰῖ. ὙὝΠὸ τπγ6, [1] οὗὁἨ δππογδηςθβ ἔγομῃ τῃ6 
ΡΠἀθ δηὰ {πη οβθποβα οὗ ἴῃ (ΟΥΠΙΠΙΔη5, 
νγὰ5 ῃοΐ ἰοηξ ὁπουρῇ ἴογ [πὲ ςσοπιρὶείίοη οὗ 
δὲ ννοσῦκ, τ Οοῦ. 11]. ό, στο. 

ΟΑΙ1Ο, ὨΕΈΡΟΤΥ ΟΕ ΑΟΗΑΙΑ. 

12. Οαϊϊο) βΒτοῖδεγ οὗ δόπεςᾷ, δπά ὑηςὶς 
οὗ ἴῃς ροεῖ [μπςᾶη. Ηδ ἀτγορρεὰ Πἰ5 οτἱρίηδὶ 
Ὠᾶπιο, Μαζοιβ Αππδδιβ Νονδίι5, δης δοϑυπιθά 
[παῖ οὗ [Ἁ(πςῖυ5. [ππηΐἰϊ|5. ΟΔ]11ο, ἰῃ σοπδοαυθηςθ 
οἵ ἢ]8 δάοριίοῃ ὉΥ ἴθ δπλϊποηὶ σδοιοτὶοΐβη, 
οδ] θὰ “" ΡῬαῖογ Οὐδ] "ἡ ΌΥ Ομ. 8π, 111. ἴ. 
1, ΙΧ. ἰΐ, οἱ. ΗαἬ νυᾶβϑ δχίγεπηδὶ υ δηλ δΌΐΪο, 
ς8]||οὐ ἀμί! ὉΥ δίδίιβ, ὁ ϑγ]ν.᾽ 11. Υἱῖ. 32) 
“ΟΠ ΠΕΙΏΟ ΠΟυ ρδΠΠπὶ δηδῖ, οἰϊδπὶ αἱ ΔΠΛΑΓΟ 
ΡΙῸ5 ποη ροϊοβι;" δπὰ δραίη, "" Νοπιο που] πὰ 
αἱ ἰΔπὶ ἀιι]ςῖ5 οϑὶ φυδηὶ ἢϊς οπληῦι5,᾽" δοηθοᾶ, 
ΝΑῖ, Αυδεβι.᾽ ιν. Ῥγαεῖ. Ηςξ αυϊτεὰ δ]8 
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12 ϑαγίηρ, ΤῊ ἡ ἠοτυ ρειβυλάειῃ 
κϑι ἴο ννογβϑηΐρ (σὐοά ςομίγασυ ἕο τῇδε 
ΑΥΝ. 

14 Απά νῆεη Ρδυϊ νγᾶβ πονν δδουῖ 
ἴο ορεῃ ῥὶς πιουῖῃ, (2 4|}|ὸ 54 πηΐο 
ἴηε [εἐνν8, [Γ τὸ ννεῦα ἃ πιαῖζευ οὗ 
νντοηρ ΟΥ̓ νγοκΚεὰ ἰονγάμεβο, Ὁ γ6 
}εννβ, τεᾶβϑοη νγουά τῆλε 1 8ῃουϊά 
θδθᾶγ νι ἢ γου: 

Ις ΒυζΊΙς θὲ ἃ 4ιδβεῖοπ οὐὗἁ γογάϑ 
πὰ πᾶπιε8. ἀπά γ γουγ ἰανν, ἰοοῖ γε 
ἐο 1; ἴογ 1 νν}}} θὲ πο πάρε οὗ βυςἢ 
γπαίΐγ:. 

ξονογηιηθηΐ 'ἰῃ σοῃθοηιδθηοθ οὗ δὴ αἴϊδοκ οὗ 
ἔδνευ, "" ποῇ σογρουβ 5δεὰ ἰοςὶ τπογθυπι,᾽" ἃ5 ἢδ 
δλιϊα ; ϑθηθςᾷ, Ερ. οιν. 

ἐδε ἀεῤῥμ9] Οἔ χήν, 7, Ῥγοσοηβα, ΠῚ5 
γγ8 ἴῃ6 οσοΙτεςΐ βίγὶε οὗ ἴε ξονοσμοσ οὗ 
Αςμδῖα αἱ τπ|5 ἔπι; ΟἸδυάϊι5 πανίηρ ἴγᾶη5- 
ἔογγοὰ ἴο 1ῃῆ6 ϑοηαῖθ, δυδίοῃιμβ, ὃ 2ς, ἰδδῖ 
ΠΤΟΥΉνς, νν Ὡς, υπάογ ΤΙδεγί5 ἀπά (α] ξυ]α, 
δὰ Ὀδθη ἰῃ ἴῃ παηάϑ οὗ ἴ[ῃ6 ΕΠΊρογοσ, Τ δοίτι5, 

"ΑΠΠΔ]5,᾽ 1. γ)6, ἀηὰ δΔοςογά! δ] βονογηθά ὈΥ̓ 
ἃ Ρτγοσυγδίογ. [{{1ΠῸ [}ππ οὗ ΟἸδυάϊι5 Ὀγ 8.6 - 
[οηΐιις δά ποῖ βιγνινοά, ἴῃς ἀοδιρηδίιοῃ Πογδ 
οπιρὶογοὰ ταϊρῆϊ ἤανὸ Ὀθοη ποίοα 85 Δῃ Ἔδχοθρ- 
ἔἴίοη ἴο 81 1μὐ|κ6΄5 ὨΔΙζ14] δοςσιιγᾶσγ. 866 ἴῃ6 
ποῖο οἡ ΧΙ, 7. 

“εραία ΤΌ Κοπίδη Ργονίπος, ἢ ΟοΥπιὰ 
ἴον [15 σδρὶϊα!, Δηθνν ΠΡ ὙΘΤῪ ποαιὶν ἴο (ἢς 
ταοάσγῃ Κιηράομῃ οἵ Οτρεοςςδ, ,.ς. ῬΟΘΪΟΡΟΏΠΘ65115 
αηὦ Οτεοσο Ργοροῦ. δ οἴδοῦ ργονιηςα σοτη- 
Ῥγεμβοπάθα ΜαἼοεάοηϊα, Ερίγιιβ, Τ βεβϑαῖγ, δηὰ 
Ρατὶ οὗ ΠῚ γτιδ. 

ἐπα γΓεο οι] 8Ὰ Ομ ΒΘ. 

18. ρεγσμαάει ὙΠῸ Ψψογά ἴῃ {86 ΟΥἹρῖπδὶ 
ἘΏΡ Ϊ65 ἴηε υπαογπλπηὶηρ οὗἁ ργονίουβ Ὀο] εξ, 

εοπί γα» ἰὁ ἐῤε ἰααυ 1.6. οἵ Νίοϑθοβ ; ἴῃ 186 
τοῦτ οὗ [Θνν]8ἢῃ δοσιιϑοῖβ. ΤὨϊ5 15. ΟἿΪΥ 8 
Ὀγοῦ βυ πη οὗ ἴΠ6 δοσυδαίίΐοη. Οδ|1|10 
υηάογειοοὰ [1ι|ἰ6 οσ ποίμιηρ οὗ τδ6 ϑυδ]οςῖ; 
Ὀμὲ [Ὁ 15 οἰθασ ἔγοπι ἢ15 γορΡῚῚῪ ἰμδὲ [6 σμαγρὸ 
Ὀτγουρῃϊ δραϊηβὶ δῖ δὶ τηυδί ἤᾶνθ ξοηθ ΠΊΟΓΟ 
ἰηΐο ἀδίδι]5. 

14. «υγοηρ ον" αυἱεἀεά ἱεᾳυάπε. ἴπ (ἢς 
Οτὶρίηαὶ {[Π6 ἔουτηοσ ννοσγά ροϊηίβ ἴο ἃ σγίπὶὸ οὗ 
νἱοίδηςε : ἴδ ᾿ατίοτ, ποῖ ἴο ᾿Ισοπ οι 5Π 655, σΡ. 
ΧΥΙΙ. ς, Ὀυΐ ἴο ἔγδυά. 

ἐῤαὶ 1 «ῥομίά ὀεαγ  Ἀδῖμοῦ, ΔΌΣ βου τὰ 
ὨᾶνῸ ὍΟΣΠΘ Ὑ0} γοπ. 

156. πμπαρι] ΟΥ̓ {δὲ δρρ]!οαϊίοη οὗ ὕσο- 
Ρῃοίις ἀδϑιηδίιοηβ οὗ ἴῃ Μεβϑίδῃ ἴο [6515 οὗ 
Νδζδγειῃ. 

97 γομν ἰααυ ΟΡ. χχὶϊ!. 29, δη χχυ. 20. 
Α 5ῃδάε οὗ σοηίοτηρί ἰ5 ᾿τηρ δὰ τη 1π6 Ο γι ρίηὶ. 

ἰοοῖξ γὲ 1ο 1] 78 ΥΟΌΣΒΟΙΥΘΒ 588]11 100]Κ 
ῖο 1᾽. ΔντὨΐη οογίδίη ἰϊπλ|ῖ85 ἴἢς ἘἈοαιδη 
δυϊπουε8 σοηοράθα ἴο {86 [ονν5 [86 56{{16- 
ξαεηϊ οὗ [ΠΕῚΓ οὐ αἰδβριυιίΐοβ, [ομη ΧΥ δὶ. 21 : 

ΤΗΕ Α(Τ5. ΧΥΤΠΙΠΙ. [ν. 13---.8. 

16 Απά δε ἄγανε ἴπεπὶ ἔγοημχ τῆς 
ἡπάρπεης 8εαῖ. 

17 ἼΠεη 4}1 τῆς Οὐεεΐκβ τοοῖς 8ο9- 
ἴοηα5, τῆς ςΤἢίεξ τυ ]εγ οὐ τῆς 9γπδ- 
βορια,  Δηὰά Ὀεαὶ ῤὲέπι θεΐοτε ἴῃς 7. ρ- 
τεπῖ 8εᾶῖ. Απά (ὑδ]|Π[ὦὸ.Ὺ οατεά ἰυς 
ποης οὗἁ ἴποβε {Ππ|ηρΒ. 

18 4 Αμὰ Ραιυὶ α,ῶἔεγ ἐδὶς τατιτιοὰ 
ἐῤέγε γεῖ ἃ ὙΠ116, ἀπά τῆδη 
ἴοοκ ἢϊ5 ἰδᾶνα οὗ τῆς Ὀγείῆγεη, δηά 
8541164 τῆεηςα ἰηἴο ϑυτία) δηά νυ Ἀΐπὶ 
Ῥγβ. 114 ἀπά Ααυ!]; μανίηρ βῆογπ δὲς 
ἢεδά ἴῃ (ὐδηςῆτεα : ἔογ ἢε ἢδὰ ἃ τοῦψ. 

Ἰοθερῆυβ, ΧΙΝ. Χ. 17 ἀπά ΧΥῚ. νἱ. 2. Οδίϊο 
γγὰ5 δοίη ἴῃ [6 βριπΐϊ οὗ ἃ τεβεγτρὶ οὗ ἴδ86 
Εταρογοῦ ΟἸδυάϊι5 ννϊςἢ ἱπουϊοδῖθα αηϊνογεαὶ 

᾿(οϊοεγδξίοη, [οβορῆυβ, ΧΙΧ. νυἱ. 2. Αἵ 1}15 ἰἰπλδ 
Κοχηδη ἂν μὰ ἴαϊκοη ηο0 ποίϊςο οὗ ( ἢγιβιδη- 
"Υ ἰπ ΔΠΥ͂ ᾺΥγ. [( Ρ4}}Κ} δυϊμογ ζοὰ ρεγβθου- 
το Ὀορδη υηάοσ Νέσο. 

16. ἄγανε ἐδενι ΒΥ ἴδ ἸἸσΐογβ, 

17. 1δὲ Ογεεά ἢ Τῆϊ5, ποῖ ἐουπᾷ ἰη ἐξ, 
Α, Β, ποῖ τεοορηϊβοά ὈΥ ἴπ6 Ν υἱξαῖε ογ (δ γγ- 
βοβίοπι, 8 οχγηϊοὰ ἴῃ 4}} τοσθηΐ οὔ τὶς] οαϊ- 
τἰοη5, ὍΤΠδ οἵδον τοδάϊηρ, δες ὕειυ,, μΔ5 ποῖ 
ΤᾺ ἢ δυο ἔγοπι Μϑ55., δπὰ ἰΐ 15 τηοβῖ 
ὉΠΠΚοΙγ [παῖ ἴΠ6 Ὠδδά οὗὨ {δΠοΙΓ ϑγπᾶροριιδ ννᾶς 
ἴἢπ15 γραῖα ὈῪ ἴμομ. ΒοίΒ Ογεεζς δηὰ ζεςυ: 
᾿ᾶπιθ ἴῃ ἔτοπὶ τυ η 8] μβίοβϑοβ. “1 ἰ5 ἴο "6 
υαηάδογβίοοα οὗ (ἢ6 σσγοννά ροπογα γ. 

οὐβίἀψ δ᾽ ἼΤὮεΣ σοΙλΠΊΟΠΪΥ Δϑϑιιπηθα ἰἀοπα- 
βοδίίοη νι τ ΟΟΥ. ἴ. χα πχιιϑὶ Ὀ6 τοραγάθα 85 
ΔΙΘΙΓΑΓΥ δηὰ υποογίδιῃ. 

δεαὲ ὀῥῥπ΄ Ουβοά δηά Ὀυβεϊεά, ποῖ Ξοουτγοά, 
Τὸ Οτροκβδ νοῦς ργονοκρά Ὀγ ἴδιο πιδ):οϊουϑ- 
Π655 οὗ ἴπῸ διδοῖς πιδάθ οὐ δῖ Ρδυ], δηὰ ὉΥῪ 
ἴΠ6 ρᾶσί νι ἢ δϑοδίμοπεβ δὰ ἴδῃ ἴῃ Ὀσίηρ- 
ἴῃς ἴῃ6 σμᾶγρο ἀρδϊηδὶ ἢϊπὶ Ὀείογο ἴπ6 Ργο- 
σοηϑβι]. Οδ}}1ο᾽5 ποη-Ἰηἰογίοσεησδ ἴῃ [Π15 886 
ννὰ5 ποῖ 5ιὙἸἰςο]Υ σοηϑίϑίθεηξ νυν ἢϊ5 ἰδηξιᾶρο 
ἴῃ ν. 14. Ηε ννᾶ5 ΤρὨϊ ἴῃ ἀδο]ηϊηρ ἰο δά) υάϊ- 
οδίθ ἴῃ ἃ [ον ϑῃ σοπίσγονεβυ, Ὀυϊ ἢ5 δῆϑνγεσ 
νγᾶ8 ςοπίειμηρίυοιϑ; δηά, 5{ππρῷ οὐ ἴδ }ἀζ- 
τηθηΐ 5θδῖ, ἢς οὐρῃῖ ποῖ ἴο δᾶνὸ αἱονγεὰ 86 
ἰγοδίπηοπί οὗ δοβίῃοησϑ. 

δ ΡΑΌΙ, 60Ε8 ΤῸ ΕΡΗΕΒῦΞ. 

186. δανίηρ σῥογη ῥὶς δεα1)] ἘἈλαίδετ, Ἀδν- 
πε δά δ΄᾽Ὁ5 πθ98ά ΡοΟ]]ὁ06ὰ. ΤΤῆἊἪ νογὰ 
᾿Π1ρ]165 (ἢ6 ιιϑ6 οἵ βοίβϑογβ, ποῖ οὗ ἃ γᾶζοσ, ἃ5 
ΧΧΙ. 24. Ἴδὲ ἴννο ῥγοσοβϑεβ ἅγὸ ἴῃ σοηΐϊγαΞξ, 
: ΟὐοΥ. χὶ. 6. Δ ραγίῃρ 5. ἢδὶγ ἰοὴρ πλιϑὶ 
ἢανο δε ἴο ϑ8ῖ Ῥδι}]5 ἔδοϊπς Βυιπι !λῖϊηξ, 
Σ Οου. χὶ. χ4. 

ἐπ Οὐϑπεῤγεα ἡ ὍΠὸ ϑαϑΐογῃ ροτὶ οὗ (ογιηῖ, 
Οἡ ἴδε ϑάγοηις Οὐ], ἀθουΐ ἢη6 πι}}65 ὥτΌπιὶ 
186 εἰΐγ, ἴο ννῆϊσἢ ᾿ξ ᾿μνοἀ ἴῃς ἰγδάς οἔ 
Αἰοχαηάσία, οὗ ἴη6 Αϑιαῖϊς Ξξῆἴογε οἵ ἴδ Με 
ἰειτάμοδῃ, ἀπά οὗ [86 15|65 οὗ [6 Ἔξεδη : δδ 



«4 : (οτγ. 4. 
19. 

γ. 19---24.} 

Ι9 Απά Πιε οδηϊε ἴο Ἐρδεϑιι8, δπὰ 
Ιεῖ εἢςπὶ τῆογε : δῖ ἢς ΠΙΠπ156}} δη- 
τεγεά πο τῆς βγπάροφιιε, δηἀ γεδϑου- 
εἀ νυν τῆς [ενν8. 

20 ὍΠεη τῆεγ. ἀεβίγεά δέν ἴο 
ΤΔΙΤῪ ἰοπρεῖ {πιὰ νι τμθηι, ἢς σοῃ- 
βοηϊοά ποῖ; 

21 Βυῖ Ρλάε τῆεπὶ ἔδγενγε!!, 84 Υ- 
ἱπρ, 1 τηυβὲ ὈΥ 4}} πηεᾶπβ Κεὸρ τῇ 18 
ἔεαϑὲ τῆδὲ σοπιεῖῃ ἴῃ [εγυβαίεῃ : δυΐῖ 

ας 1 ψ}}} γεῖυγπ ἀραίθ ὑπο γοιι, 41} 
κααατακετεσυπσσασεανοει" 

[Π6 οἴ κτ μαγῦουγ, 1οοῦσυπι, οἡ [86 Οὐ] οὗ 
Οοτηῖι, ςοπποοίοὰ ἃ ψὩ [τἀ]γ. Οομπία 
νγ85 Δη οηίτοροῖ ἔογ ἴῃ ςοπηπιετοα οὗ ἔπ Ἐαϑξ 
δηὰ ἴθ ννεϑῖ. ὝΠετε νγὰ5 ἃ Ομυγοὴ ἴπ ἕδῃ- 
ΕἾγεαΣ ὙΟΓῪ ΘΑΣΪΥ, Ἀοτ,. χνὶ. σ. 

α Ὁοαῦ}] Οτοῖϊιυ8, Ηδιπιοηά, Μεγοσ, δηά 
Ἡοννβοη ἧδνο ἐοϊοννοὰ {πὸ Ἔχρ᾽δηδίϊοη, νυν σῇ, 
ἢ (ΠῸ βυρροτῖ οἵ ΟΠγγϑθοβδίοπη δηὰ ἴδε 
νυϊγαῖο, τοῖοτϑ ἰἢἷἰ5 ἴο Αφυϊ ; ἃ νἱονν ψῃ]οἢ 
Βεάδ ποίϊοφά δηὰ τεξαϊοὰ οἡ ἴΠ6 δυϊ μοῦ οὗ 
]ετοπιθ. Ου {π|8, οὐ οῃ ἴμε πῖογα βΈΠΕΓΑΙΙΥ 
τοοοινοὰ υηἀοχοίδπαϊης τῃδὶ 1 15 ἴο Ὀ6 υπάογ- 
δἰοοὰ οὗ 81 Ρυϊ, [ἃ ἰ5 ποῖ ἴῶ οὐγ βονοσ ἴο 
ὀχρί δίῃ ἴῃ παΐυτε οὗ ἴδε νον οὐ ἴῃ6 οἰγευπι- 
βίδῃοοθβ υπάογ ν Ὡς [ἃ δὰ Ὀδοη πιδάθ, ΤΠ ογα 
ἷἰΞ ποίην ἱπ ἴδε δἰδίοπιεπξ ἴο ἀείογιϊης 
ἩΠΕΊΠογ [Π6 οὐτίης ΟΥ̓ [Π6 Πδὶγ ννδ5 ἴῃς σοπὶ- 
τιοποοηθηξ οὐ {Π6 ἰεττηϊηδίίοη οὗ ἴπ6 ροποὰ 
οὔ ἴμὸ νονν. Ὁ Ἰοςδιγ, ἀπά ἴπ6 αὔϑεποο οὗ 
ἴῃς ργεβοσί δοὰ οἴεσίηρϑ, Ν᾿ πΊ. Υἱ. 1---:ι, ϑῆονν 
ταδί ᾿ξ σδπηοῖ δᾶνὸ Ὀδοη ἴπῸ ΝΑΖδγδ νοῦν. 

ϑρδηςοΥ, “ ἀὁ [μερὶθυ5 ΗΕΌτ.᾽ 111. Υἱ. Σ, οοἢ- 
Ἰεσζυγοὰ ταὶ τῃ6 ΑῬοβι!ε5 ἢαὶγ δὰ θθθη ἃ]- 
Ἰονγοὰ ἴἰο ζτοΟΥ ἴῃ σοπιρ] απο ἢ ἃ ΥΟΥ 
ταδάθ ννθη Π6 νγᾶϑ ἰσανίηρ Αἴποηβ ἔογ Οουϊηίῃ, 
ἴῃ ἴῃ ἢορε οὗ ἃ ροοά ράϑϑᾶζθ. Οὐ. [᾿βερῇι5, 
41. ν᾿ τ. χν. ᾿. Νεξπάεσς, " Ρ]απίίης, ὅς. 
Ι. 107, ἰδουγῆϊ {παῖ 1 τϊρῆϊ ἤλνο Ὀθθη δῇ 
ὀχργεββίοῃ οἵ δυπιὶ]δίίου ἀηὰ {πδηκ[ ] Π6 55 
δῆογ ἀε]ϊνεγαηοθ ἔτοπιὶ 5ισκῆθϑθ ΟΥ̓ ΡΟΣ. 
Μι|οἢδοΙῖ5 υπάειβιοοά {πᾶὶ ἴθ Αροβίῖο δὰ 
ςοπίγαςοϊοα Τσοτοιηοηῖαὶ ἀεπ]οτηθηΐ, ἔγοπὶ σοη- 
ἰδεῖ ἢ ἃ σογρϑὲ οσ ἴδε κο6. Α Ῥογη [ενν, 
ἰο οσοπιϊηυδα ἴο οὔϑογνε {πὸ [ἃ,ἂνν, ἰπουρἢ Πα 
νου ά ποῖ μᾶνο ΐ εηέογοθα ου ΟὐἽηῖ]α σοηνεγίβ. 

19θ. “1π4 δὲ εα»ρι6)] “μά ἘΆΘΥ ἐα»ιρ, ἰὴ 
τὰς ἔουγ οἱάοΞι ἴὕπειαὶ Μ55. 

ίο “6 91 Οπο οἔ (δὲ ογα8 οὗ Αϑίδ, ΡΙμΥ, 
“Ν. Η.᾿ ν. 11; ϑιιγτηλ δεῖηξ ἴΠ6 ΟΥΒΟΓ. 

ἐπίογεά ἱπίθ {δὲ ὑπάξοις.} Ορ. χνὶϊ. 2, 
ΧΙ. 14. 18 56 6ΠπΠ|5 ἴο ἱπΊ 0 ΪῪ ἴπδὶ δὲ Ῥδι}8 
ΘΊΑΥ ἰῃ Ἐρ οσι5 ἱποϊυάδεὰ 4 ϑαῦθδιἢ. 

γεασμοηο 4 ΟΡ. νυ. 4. ΤΟ ἴδηϑε ΠΕΙῸ 5ῇον5 
[δαῖ ἢ νγᾶ5 οηος ἔογ δἱϊ, ποΐ σοπίηιοι5, ἃ5 δἱ 
Οογηῖδ. 

40. ἥόκη ἐδ ἀεεὶγε)] Τὸ [ετν5, Π10]- 
ἸΙβοὰ ρεγβᾶρβ ἰῃ {πεῖν ἤθε πρ8 ὈΥ ἢ 15 τεοεηῖ 
οὔβογνδηςθ οὗ ἃ νον δηὰ .ὉΥ [15 δΔηχ Ὑ ἴο 6 
δὶ [ἐγυϑδιεπὶ ἴῃ ἔπη ἴοσ ἴἢ6 Εσβνδὶ), 
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οὐ ν᾿}. Απά ἢε ας ἀ ἔτοηι 
Ἐρδεβυβ. ; 

22 Απά Ψψῇεδη ἂς παά ἰδηάεαά δἵἱ 
κϑάγεδ, ἀπ ροῆς ὑρ, ἀπά 54] ἴεἀ 
ἴδε ςῃυτγςοῇ, ἣἢς νγεηῖ ἀονη ἴο Απείϊοςἢ. 

23 Απὰ «δἴδγ ἢς δὰ βρεῃῖ βοῆης 
εἶπ ῤέγε, ἢθ ἀερατγιεά, δηά νϑηῖ 
ονοῦ αἱ τῆς σουπίγ οὗ (ὐα]αῖία ἀπά 
ἀρλλ τῳ ἰῃ οτγάδγ, βιγεηριμεπίηρ 8]] 
(ἢς ἀϊδεοὶρ 68. 

24 ὅ “Απά ἃ ςοτίδίη [ἐνν παπιεὰ 1: 95: 5 

41. 1» ὁγ αἱ] »ιεαη) Νοῖ 85 δουπὰ 
ἴῃ σοηδείορηςο, Ὀὰΐϊ (δδί ἢ6 πιρῆϊ βοσυσγο (Π6 
ΟΡΡΟΓΓΌΠΠΥ ἔογ ᾿πϑίγυςςπρ ἃ ἰᾶγρὸ σοησοιΓθ6 
οὗὨ ἢῖ5 σουπίγγπιεη, 4]]οννὶπρ Εἰ πΊΘοΙ ἢ, ἰδ πΊΑΥ 
Ὀε, ἴο ἢορο {παὶ ἢ 15 σοηξοστη ἴο (ἢϊ5 οὔθογν- 
δῆς6 τηἱρηϊ 5πιοοίἢ [86 ὙὙΑΥ ἴο {Π6ῚΓ δοςερῖ- 
δῆςο οὗ (Π6 Οοθρεῖ. 

ἐδ: αα 1] ἴῃ 411 ΠΠΚο] Ποοὰ Ῥεπίοςοβξ, 85 
Χχ. τό, νυν] ἢ ΕΒ βεῖνδὶ, 45 [π6 ΙΓ ΠΥ οὗ (6 
ΟΒυτςῇ, 5 1ῃ [815 ἢΙδίογυ 85 ὑγοπλϊπθηΐ 85 [ἢ 6 
Ῥάβϑονοῦ 15 ἴῃ ἴῃ (σοβρεΐβ. Νανίραϊίΐοῃ ννᾶβ 
Ποῖ Ορδπ 85 ΘΑΓΪΥ ἴῃ ἴΠ6 γεασ ἃ5 ἴθ {πιὸ οὗ 
ἴΠ6 Ῥαββθουοσ, δηὰ ννᾶ5 ςοπϑοίἀογοά ἀδηρόογοιβ 
δίτοσ ἴη6 ραβδὶ οὗ ὙΤδθογηδοῖϊοβ. ὙΤῆδ Ὀαϊδηςο 
οἵ Μ595. δηά Μεγβίοῃβ 15 ἀδοι θά δραϊηβὲ 1ῃ6 
ννογάβ, 7 »πωΐ...., ψεγισαίοσε: μέ, διὰ {ΠΟΥ͂ 
μάνα Ὀδθη οπλτοά 1Π ϑενεσγαὶ σγοσθηΐϊ οὐδ] 
οαϊτοη5, 
ὑ Οοά «υἱῇ Ορ. τσ Ὅοσ. ἵν. 19, χνΐ. 7; 

7Ἀπ|65 ἵν. χς. Ἧδε ἀϊά τεΐυπι, χίχ. σα. 

ὯΔ. «αἱ Ομπξαγεα.) 866 δῦογθο, Υἱῖϊ. 4ο. Α 
τὰς ἢ 54ἴον βάνθη ἤδη [δδῖ οὗ [ορρᾶ, ννῃὶοἢ 
ννᾶ5 ΠΡΟΆΓΕΙ ἴο Γογ 5Δ]ΘΠῚ. 

απά σοηε μρ) ΤῸ [ΘΓ 58] 6 πὴ ; 85 χὶ. 2, ΧΥ͂. ἃ, 
ΧΧΙ. 12, Ις, ΧΧΙΥ͂ ΙΣ, ΧΧΥ. 1.90. ΤῊϊβ, ἰπ 8ῖ 
Γ,ὐκο᾿5 Ὀγίοεξ πδγτγαῖίνο, 15 16 ΟἿΪΥ ποίϊοο {παῖ 
16 ρυγροθὸ οὗ δ᾽5 στεσθηϊ γάνος πδὰ Ὀδεῃ 
Δοεουρ Ι5ῃ6α, 

«υεμπί ἀραυπ ῬτΟΌΔΟΪ ὉΥ ἰαηὰ, χν. 3. 

28. «ογιό ἐΐι6}] ἴπ ἴΠ6 σουγϑ οὗ Ψ ἘΟΣΒ 
ἢδ ἐουπά δ! πΊ56} σοποισαι πο ἴο ψ]  Ππϊδπὰ 81 
Ῥεῖοεγ, Οἱ]. 1. ασ. 

δὲ ἀεῥαγιε44] “ΤῊ Ϊ5 5 ἴ[μ6 σοπιπιθηςοσηθηξ οὗ 
15 (Ὠἱγὰ κγεαῖ πλιβθί ΠΔΓΥ ἸΟΌΓΠΕΥ. 

ἐμ ογάθγρ ἢ Α βγϑιοπηδί!ς νἱϑἰδίίοη, ᾿πΊρΡ}γ- 
ἱπρ ποῖ ἃ 65: 40} 15Πη6ἀ σοπατγοζαίοηβ, ἰδ κθῃ 
διιςςοβϑίνου. (δ]δί!α πὰ Ῥδσγυχία, βεγὸ ἴῃ δὴ 
Ἰπνεγίοα ογάοσ ἃ5 σοηραγοὰ ἢ [ἢ ργανίοιβ 
εἴγου!, χνὶ. ὁ, τῇλυ {ΑΙ ΓΙΥ δ6 ιἱπάοτϑιοοα 85 
Ἱποϊυ ἴῃ ᾿γοδοηΐὶᾷ δπὰ 1, ,γάϊα. (οΪοββας, δηὰ 
Ι1,λοάϊοοᾷ 4190, ΤΊΔΥῪ δᾶνὸ Ὀδεη οὐ {Π|8 γοιΐε. 

σγεησίδεμίη}}) ὙΠ βᾶπὴα Μψοσά 85 ἰῃ χίν. 
21, ΧΥ. 12, 41. 

ἈΡΟΙ,1,08, 

24. «(ροϊ.1] ΤῊΪΐβΒ μᾶ8 Ὀεεη τβουρὶ ἰο 
Ὅδ6 δὴ δρυγενϊδιοη οὗ Αρο]Ἱοη 5, Ὡς ἰ8 
ξίνεη ἴῃ Οοάοχ Βοζα. ὅϑονόσαὶ παπιεὲβ8 ἸΜΟΙΕ 
δἰ ΠΥ ςοηίταςϊοά, 6.9. ἘΡραρῆγαβ, τοι 
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Αροΐ]οβ, δογῃ δὲ ΑἸεχδπαάγία, δὴ εἷο- 
φυεηῖ πιᾶη, απά τα ρ ἢ ἴῃ τῆς 86 τ]ρ- 
ἴωγεϑ, ςαπὶς ἴο ΕρΡἢεϑβιι8.. 

ἃς Τηΐβ πιᾶῃ ννγᾶβ ἰπϑίγυςσϊθά ἴῃ 
{πε ΨΑΥ οὗ τῆς [,ογά ; δπά ἘΠΕ 
ἔεγνεητς ἴῃ τῆς 58ρίγιῖ, ἢς βρᾶκε δῇ 
τλυρῆς αΠΠρΈ ΠΥ τῆς τπϊηρβ οὐ ἴδε 
Ι,οτά, Καπονγίηρ οἡἱγ τῆς δαρτίβπι οὗ 
οἢῃ. 

᾿ 26 Απά δε Ὀερᾶη ἴο βρβὰκ ΦΩΝ 
ἰη τῆς βυπασόραε : ῆοσ γῆς η Ααιυ δ 
πὰ Ρτίβο! α ἢδά ιεαγά, {ποὺ ἴοοκ 

ἘΡαρῃγοάϊίίζιιβ. ΑΡροΪο5 ψὰ5 ψἢ δῖ Ῥδυϊ 
τῆεῃ ἴπΠῸ βγεῖ Ερ' 5:16 ἴο (ἢ6 (ὐοτ ἰδ η5 ννᾶ5 
νυειτίοη, δηά τοίδγθηςθβ πιδάδ ἴο ἢΐπὶ ἰη 1ζ, 1]. 
5, 22, ΟΧργδδβ ἴπ6 ὨΙρ οϑς οβεπιδιίοη οὗ δϊπι. 
Το Ἰαΐοσὶ ποίϊςε οὗ πὶ ἴῃ ἴθ Νοὸνν Τ οϑίδ- 
τηθηϊ ἰ5 ἴπ6 ςοπηηηοηάδίϊοη οὗ Ὠῖπι, δἰοηρ νυἱτἢ 
Ζεηδβ, ΤΊϊυβ 11}. 13. Πυ τ Πογ᾽ 5 σοη)οσίαγο παῖ 
ἴδ ψτοῖθ τ6 Εὑριϑῖίθ ἴο ἴῃς Ηδοῦγενν5, τυ Βιςἢ 
ἕουπά ννἱἱᾶδ δοσορίδηςθ δυγοδά, ννᾶὰ5 δάοριθὰ 
ὈΥ ΑἸέοτά. Α ἰγδάϊπίοη, ὁπ νυ ϊςἢ ΠΟ 5ἴΓῈ585 
οδη ὕο ἰαἰά, πιδάθ δἰπὶ Βίϑῃορ οὗ (ξβαγθᾶ. 

δογη αἱ “Δἰεχαπάγία ἡ τοῖα ἴδδ ἐοιιπάλιίϊοη 
οὗ {πὸ οἷγ [εν δὰ Ὀδεη ὙΟΓΥ πυπΊεγοι5 
ποτ. Αἰεχαπάογ {πὸ Οτϑδῖ δάπχιιοὰ {πὸ 
ἢἤγϑι [νυ ϑἢ βοῖ]ογβ οἡ ἃ ἔοοϊϊηξ οὗἩ 6404} Ὁ 
νὰ [6 Μαοςδάοηϊδηθβ. ΡΥ [1{ὑἀχιι5 
Ὀγουζῇἢξ ΠΊΔΠΥῪ [ον ἰδ σα ριϊνο5 ἔθεσε, [οβερῆιι5, 
ΧΙ. ᾿. ὙΠΕΥ οσουρίεά ἃ σοηϑβίάογαε ρουϊίοη 
οἵ {πὲ ογ, δηὰ δά δὴ οἰ βηδγοὴ οἵ {πεὶγ οὐνῃ, 
]οβερῆι5, Χιν. νἱῖ. δι (ἔτγοπὶ δέγαθο) δηά ΧιΧχΧ. 
ν. 2. ΑἸοχδηάσια ννᾶ5 ἃ τοδὶ 50 Ποὺ] οὗ [ἀΔ4- 
ἰδπὶ ἃ5 ἱηβιιδησοὰ τηοσγο ΟΥ 655 ὈΥ̓͂ Οτεοῖκκ 
ουϊΐυγε, δηά οὗ ῬὨΣΟΒΟΡΗΥ 85 ἴδυρῃς Ὀγ [Π6 
Νεο-Ρ]δίοη!ϑίβ, ἀηὰ «ἷϑὸ οὗ (ἢ ΞΕ] πΠ|ΐγ. 
 4η εἰοφμρηὶ απ!) ΤὮδ ψογά ἴῃ ἴῃς ΟΥἹρΊηΔ] 

ἜΧργοΈβ565 ἰΘΆΓΏΙ ΠΡ 85 ννῈ}} 245 οἰοαιεηςο ; ἂρί!- 
τυ ἔογ βἰδίϊπρ ἔδοϊβ 25 ννο]] 45 ἔογ πηδίηἴδῃη- 
ἴῃς 4η ἀγρυπιθηῖ. Οὐ Α. ΄. ςἴοθο υϑγὺ ννῈ]}; 
ἴον γι δὲν ἐπ ἐδὸ δεγιῥίμγει ἸΆΚδβ ἴῃ 4}} [νν 5 ἢ 
Ἰοδασηϊηρ. 

25. ἐῤε «υαν 9 ἐδε Σογ4)] ΤὨΪ5 ρῆγαϑο, 
ἔτοπι ἰ58ἱ. χ]. 2) ννᾶ5 ἀρρ θά ἴο {πὸ τ Ι5ΕΓΥ 
οὗ ἴῃς Βαριϊοῖ, Μαῖξ. 1.2; Μαγᾷκ 1. 2. 
γπεπὶ ἐπὶ δὲ «ρἰγί Ἀσοπι. χὶϊ. τσ. ὍΤῊϊ5 

ςδηποῖ Ὀ6 υπάογϑτοοά οὗἩ ἴδε ΗοὶΪγ δρὶΐ, ἔογ 
Η!8 Β: 5 ἀτὸ ἴῃ 564] οὔ (Ὁ γι ϑείδιι ἕδιἢ, δηά παῖ 
ΑΡο]]ὺς μδὰ ποῖ γεῖ δπιῦγδἼδά ἴῃ 115 ἔ 1] π6 55. 

“ῥαάε απά ἰαμσϑ! ] ὅϑραᾷζε, ἴῃ σοπνθγβδίίοῃ ; 
ἐαμσῥί, ἴῃ ἴπὸ βγῃάροζυθ. Βοῖδ ἴθϑθ νϑγὺβ 
ἃτ6 ἴῃ ἴδ ἱπχροτγίοοϊς ἴδηϑο, ἱπηρ  γίπς [μαΐ τἴ 
νγὰ5 ἴῃο ἢ ϊϊ οὗ Αροΐϊοβ ἴο Ὀδ6 50 Ἔπιρὶογοά. 
ὙὝΠΔΟΓΟ ἰ5 ἔαγ πΊογο δυο  Υ ἔοσ ἐῤε ἐδίπρε οὗ 
εις ἴῃδη ἔοτ ἐἢς γεδάϊηρ γεργεβεηϊοὰ Ὁ ΑΟὗ. 

ΓΗ͂Ρ ἐπὶ ἐν} ΚΑΊΠοσ, δοουσχδςοιγ. ὙΠῸ ΞΔ ΠπῚ6 
ἘΞ υὐλὴ ἃ5 1ῃ ἴΠ6 ἐΟ]]οννπν γοῦθο ἴῃ (ἢ σοηλ- 
Ῥαγαίϊνε ἀδξτοα. 

ἐδε δαρέηε 9 005] Ορ. χίϊ. 24, χὶῖχ. 
8--. Ἴδε Βαρίιβιῃ οὗ ]οῦῃ ψᾶβ ἃ Βαρ- 

ΤΗΕ. ΑΟΤ5. ΧΥΠΙ. [ν. 25---.28. 

᾿ΐπὶ υηἴο ἐξέ, ἀπά Ἴχρουπάδά υπῖο 
Ἀἰπὶ ἴῃς νγγ οἵ (ὡοά πιοτε ρεγέεςεϊγ. 

27 Απά νῆσδπ πε νγὰβ ἀϊβροβεὰ ἴο 
Ῥᾶ58 ἰηῖο Δςοδαῖα, δε Ὀγεΐῆγεη ντοῖς, 
ΘΧβογεηρ; ἴπε ἀἰδοΐρ]ε8 ἴο γεσεῖνε πὶ: 
νῆο, πο ἢς νγὰ8 ςοπλς, Πεϊρεά 
ποπὶ πὰς ψΠοὴ παὰ δεϊϊενεά 
τῆτουρῇ ργᾶςα : 

28 Εογ ἢς παρ μον σοηνίποςά τἢς 
]ενγδ, σπά {ῥα ρυ] ον, 5μεννπρ; 
ὉγΥ τῆς δβογίρζωαγεβ παῖ [688 νγᾶϑ 

ἢγίβι. 

εἰδπὶ οὗ τοροηῖδπος ἔοσ ἴδ σοσηβϑϑίοη οἱ βίης, ἴῃ 
ἐχροοϊλίίοη δηά ργεραγδίίοη ἔοσ ἴμὸ σοσηίης οὗ 
ἴῃς Μοβϑίδῃ. Ο γιβεαπ Βδρέϊ5πὶ ἰ5 ἃ Βαρι5πὶ 
οὗ ἐαῇ ἴῃ 186 Οτοαῖ [οϊϊνογοσ δἰγοδαγν σοῖς, 
δαπιϊηϊδίοτγοα ἰπ πο Νάπιε οὗ ἴπε ΤΉγος Ῥεγϑοης 
οὗ [μὲ ΒΙεϑϑεὰ Ὑγπὶϊγ. Αρο]ϊοβ, 1 πιὰ 6 
Αϑϑυπηθά, δοκηουννοάροα [655 οὗ Νδζασγείῃ 5 
{πὸ Μεβϑίδῆ, δηὰ 85 ἴπε 1Ἁ,λπὶῦ οὐ σοά, [οδη 
ϊ. 29, 26. Ηδε δὰ ργοῦ λυ μεασγά οἵ πὸ Ογυς- 
ἤχίοη ἁπὰ ᾿ϑοεηϑβίοη, θυ οὗ 1ῃ6 ςοπιηξ οὗ 
ἴπΠ6 Ηοὶγ Ομοβὶ δηὰ οὗ 4]1 {πὶ πὸ Ομυτοὴ 
οννοὰ ἴο 1Πδϊ, οὗἉ ἵπ6 ὑπ νουβα Ὑ οὗ ἴπὲ Οοϑρεὶ, 
δηῃά οὗἉ {Πε ἔγοθάομῃ οὗ ἴδε Οεπιῖ]οβ γοσ {86 
Μορδὶς [ϑἄνν, ἢθ Κηονν ποιϊδίηξ. 

ΜΟΚΕ ΕΌΠΙῪ ΙΝΒΤΕΌΓΟΤΕΣ ΒΥ ΑαὺΠ1Ὰ 
ΑΝ. ῬΒΙΒΟΙ1.Α. 

260. 0 «ῥεαζ δοί4}}}] ΑἸΥ οπο, Ἰηνηοά ἴὸ 
ὧο 90, τσ ἢϊ ὀχροιπά 1η [ἢ6 ΞΥΠαΡΟρΡΟ. 

ἐχρουπάε] Ααυϊα ἀπά Ρυγίβο: "δ ἔδϊς ἢῸ 
7δα]οιισυ, ΠΟῪ ἴδυρῆὶ ἴῃ ργίναϊο οτς ψῆηο ουϊ- 
βδῆοηθ ἴποπὶ ἴπ Ρυθ]]ς, Ῥυ5. 125 ἰοδοδιης, 
ΒΠΟΌΥ ἀοπιεβῖῖς, ἱηυοϊνθὰ πο Τοηϊγαγου ἴὸ 
σ Τίπι. 11. 12, δηὰ στ Οοσ. χίν. 34. 

γιογε ῥεγζεα ἐν  Ἀδίμασ, ΟΣ 9 ΔΟΟΈΣ ΔΊΟΥ. 

47. ἑπίο “εοδαία 1.4. ἴο ᾿ῖ5 σαρίτ8], Ὁ ουπι δ, 
ΧΙΧΟ 1: α ΟοΥ. '. 12. ΡΓΟΌΔΟΪΥ, δαὶ Βα ταὶ 
δϑοογίδίη [ἢ6 γεϑυ]ῖ5 οἵ δὲ Ραυ} 5 ἴϑδοδίηγ. 

ἰο γεοείυς δύῃ} Μοτε ἴῆδῃ ογάῃαγγ ἢοϑρὶ- 
(4}}}} 15 πῃ ρ] θά. Εσοπλ τ ὅοσ. ἱ, 12 ἰἴ ἀρροᾶῖβ 
[Πδὲ [Π6 Τοδοδῖηρ οὗ Αρο ϊοβ ρᾶνὸ οοσδώοῃ ἕο 
βεςιδιίδη ἔεο! ηρ. Ηδ ννᾶϑ 50 ἔδν ἔγοπι ἰοκῖετ-: 
ἴηρ ἴἃ, τῃαὶῖ πὸ νγᾶβ ἐπ πο] πὰ ἴο τοϊαγῃ ἴο 
Οομπί ἐνεη ἤδη δὲ Ῥδυὶ ἀεδβὶγθά 1ξ, σ Οοσ. 
ΧΥΪ. 12. 

δείρεἼ Ης ναἰετοὰ νγπετε ῥα] μδὰ ρἰδπίδά, 
: Οον. ἐπ. 6. 

ἐῤγουσ» Ξγαζθ  ϑοτὴθ Ὦδνο ἱπουρὴϊ ἰξ ΒΟΟΣ 
ἴο σοηπεοςῖ [815 ἢ ὀεῥεά, Εγουρὴ δἰ5 γα 
ἴοσ ἰοδοῆίης, ἢ 5 οἰοαυδηςς, ἀπᾶ ρτεδὲ κηον- 
Ἰοεάχε οὗ ΟἹά Τεβίδιηιεης δοσγίρειγεβ, Α ροῖοβ 
δτοδίν Βοϊροὰ (Ποϑὲ {πδὶ Πδὰ δα] ενοά, 

28. »ἰκη..} ΎΠῈ βᾶπὶὸ τνογὰ ἰ5 [χδῃς- 
ἰαϊοὰ σεδενιθηὶ » [ἀκὸ Ὑπὸ 1ο. . 

εοηυϊπεεα) ἴῃ ἴπο ΟΥκίπαὶ ἃ γε οἰσουξ 
νοχγὰ : ἃ ἐδογοι δὲν εωὐβίεά, 

Οὕτὶμ]. Ἀαίκε, δ Οἰσέπ. 



νυ. 1---Ο.] 

Ο ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΙΧ. 
6 7.λ2ὲ Ηἴοίν Ο΄οιί ἐξ ρίορε ὧν αι, λαμάξ. 

9 7}.ε ὕξυ: ὀίαεβάεένεε λὲς ἀορείγέπε, τολέοά ἐς 
εὐ νυμεί ὧν ρεγαείσσ. 1 7.ε “ειυίσα ἐα- 
ογοῖσίς 16 αγὲ ὀεαίερε ὃν (δε ἄευΐ. τὸ Οο»- 

᾿ς μγέμρ' δοοξς αγό ὄμγγεί. 44. 2ενιφίγίμς, Γ᾽ 
ἔουε οὗ ξαΐ;, γαΐφεί απ ῤτοαν ἀραΐνπε ακέ, 
35 τολίκὰ ἐς αῤῥεατεά ὃγ ἐἦε ἐοισπείεγα. 

ΝῺ [ἰἴ οᾶπιε ἴο ρ488. ἴπαῖ, ννῆ 6 
ΑΡροἱ]ο5 ννὰ8 αἵ (ὐογίπτῃ, Νδιὶ] 

Ὠανίπρ; ρά5864 τῃτοιυρῇ ἴἢε Ἰρρεγ οολϑῖϑ 
ςΔη16 ἴο Ἐρθεβυβ: δηὰ δβηάίηρ ςεγίδὶπ 
ἀϊβοΐρ[ε5, δ 

2 Ἧς 5844 υπῖο ἔδει, Ηλνε γε 
γαςεϊνεά τῆς Ηοὶγ ΟἸοβὶ βίηςε γε 
δε] Ἰενεὰ ἡ Απά τῆοὺ βαἰὰ ὑπῖὰ ἢἰΐπι, 

ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. 1--α0. Αἴϑοηιο {ἰπιὸ ἀυὐ της 
(Π15 ἱπίοσναὶ ἴοσα νγᾶβ, ἴἃ μα5 Ὀδθθη ἱπουρῃξ, 
ἃ νἱδῖῖ οὗ ϑ8ῖ Ρδὺ] ἰο Οογπίἢ, οὗ ψ Ὡς πὸ 
ῬΑγΈ Ιου ᾶτβ ἤάνα Ὀθεη ργέϑεσνεά ἔὺγ υ85, 2 Οοσ. 
ΧΙΠΟΣ. 

ΤΨΜΕΙΝΕ ὨΙΒΟΙΡῈ5 ΟΕ 51. ΙΟοῊΝ ΤῊΕ ΒΑΡ- 
ΤΙΒΤΥ ΑΥ ἘΡΗΕΒυϑΒ. 

1. οευδιίΐϊς “ροϊίος «υας αἱ Οονὶμ! 8] Ὴϊβ 
ταυϑὶ ἢᾶνο Ὀθθη ἔοῦ 9016 σοπϑιἀθγαὈϊο {ἰπ|6 ; 
δυΐϊ δ τε]οϊποά ἴῇ6 Αροβιὶα αἱ Ερθβϑιιβ δδίοτγο 
ἴη ΕἸγϑὲ Εριίβε]θ ἴο τὴο (ὐοσι πι ῃίδη5 νγᾶ5 νυτῖ- 
ἴδῃ, 1 Οογ. χνὶ. 12. ὙΠΟ ἰα πο διγῖμοῦ 
ποίϊςε οὗ Αρο]οβ ἴῃ 1818 Ὠἰϊδίοσγ. Ὑὴδ πᾶπι6 
ἌΡΡΘΆΑΓΒ ἴῃ ΤΊ[ΙΒ 1]. Σ2. 

ἐῤδὲ ὠῤῥὲν εοαεῖ: ] Οοαυΐ: υϑοὰ ΠΕΙῸ 45 ΧΙ. το; 
Μεαῖί. τι. σό, χν. χἱ ; Μδτζγκ νἱ}. 421: 186 ἐπίογου 
οὔ [δε σουπίγγυ, οαϑίνναγά ἔγοπιὶ Ερἤδβυϑ, πιουπ- 
ἰδίποιιβ ἰῃ σοηπίγασι ννἱἢ ἰἢ6 ποιρῃρθουτῃοοὰ 
οὗ ἴμαῖ οἴγ. Ορ. ““ἐφε δὲφθ εομμέγὶσ.ὅ7ῚΣ 
Μᾶςς. 111. 37. Ὑ]. χα; 2 Μᾷδος. Ιχ. 22, 2ς. 
ες ο ἔῤῥει. 1 Α.8 ἢδ δά ρῥγοπιβεὰ {μα 

86 ψου]ά, χνιϊ, 21. 
εεγίαἰη ἀμεῖρί,. Νοῖ γεῖ δΔάνδηςεά Ὀεγοηά 

ΧΝΊ. ᾿ς. ΤῊΪ5 πλυϑὲ ἤᾶνο δθη ἱπιπΊθα ΔΕ} Ὺ 
ἴον {ΠΕΙ͂Γ ἀγγῖναὶ δὶ Ερἤδϑυβ, Ὀδέογο {πον πδὰ 
ΔΗΥ͂ ἱπίεγοουτβα ἢ [μ6 ΟΠ γίϑιῖδπθ ἴδπογο. 
ἘρΡδδθυ5 σοπίδιηεά ἃ στοαὶ πυπιῦογ οὗ [ενν5, 
ΤΆΔΗΥ οὗ ννῆοπὶ ννεσεὲ οἰ[!Ζοης οὗ Ἀοηιο, [ο56- 
ΡὨιι5, ΧΙΝ. χ. 13. 

2. Ησυν γε γερείυε) Ἐδίμετ, Ὁ1ὰ γ9 
Σοοθῖνθ (6 ΗῸΟΪΥ Ομοβὶ (ἰ.ς. Δηγ οὗ Ηἰ8 
δ᾽|8.5) τβθῺ γ80 ὈΘΟδΙΙΘ ὈΘΊ1ΘΨΟΣΒΤ 

Ἦνε ῥαυε πο] ἘἈλδῖμενγ, ἯὟῪΘ ἀϊ!ά ποῖ 50 
ἸΏ 845 ἤδδγ, “ες. δῖ [86 [Ἰπ|6 οἵὗὁ οὖν Βαρί5π|. 

«υδεῖδεν {δέγε δὲ αα7Κ} ἈἈδίμοῦ, νβεῖδογ [Π 6 
Ηοὶγ Οἢ 5 9 γοῦ κἴνϑοῃ. Τῇῆο νογάϑβ ἃσὸ 
ἘΠΕῚ [6 58π|ὲ 85 ἴῃ [οδη νὶῖ. 29ω. Οὗ ἴδ6 

οἷν Οδοϑὶ 411 [ἐνν8 πιιιϑὲ βάν ἤεαγὰ ἰπ ἴΠ6 
Ῥεδίταβ δηά ἴῃ οἵ βού ρογίίοῃϑ οὗ [μεῖὶν ϑοσίρίυγοβ. 
Βυὶ πὸ νγᾶϑ ἃ γτοςεϊναξ ἰγδάϊππίοη ὑπαὶ, ΔοΣ τὰς 
ὕμπιε οὗ Μαίδομ!, ἴδε ΠΟοΙγ ϑρισίξ βδὰ Ὀδεῃ 

ΤΗΕ ΑΟΤὅ. ΧΙΧ. 

ἵνε πᾶνε ποῖ 50 πιυςἢ 245 ἢεαγὰ ψἢ6- 
1δεῦ τἤογε θῈ δὴν Ηοΐγ ΟΠΒορί. 

2 Απά ἢς 544 ππῖο τῆειῃ, ἴΠηῖο 
ννῆδ (πε νγεγε γε δαρτζεὰ ἢ Απά 
ἴΠΕΥ 5αἰά, ἴὔπίο [οἢ π᾿ 8 δαρτ3η). 

4 πε 8414 Ραιυ], “] 
Ὀαρτίζεά νυ τὰς θαρτϑηι οὗὨἉ ταροηῖ- 
Δηςα, ϑαγίπρ ὑηῖο τῆς ρεορίε, τδαῖ 
{ΠΥ 5Που] 4 Ὀεϊΐενε οἡ δἰπὶ τη ϊοῇ 
5ῃου]ά ςοιης δἔζεγ ἢίπι, ταὶ 15, ου 

ῃ 

ΟΒγῖβὲ [εϑβι18. 
ς ΝΠΒεΩ {πῈγ δαγά ἐῤ᾽:, τῆς γ 

ὑγεγε δαριίΖεά ἴῃ (ες πᾶπὶῈ οὗ τῇς 
Ι,οτὰ Τεβι8. 

6 Απὰ ψῇῆεῃ δὺὶ μαὰ ἰαίὰ ῥὶς 
Βαπάβ ὑροη ἴπεπὶ, τὰς Ηοὶγ ΟΒοβῖ 

στ άγανῃ ; δηὰ ἴδ Υ νσεσὸ ποῖ ἀννᾶγο οὐ Ηἰ58 
Ὠανὶπρ τοϊυγηδαὰ ἴο ἰϑγδοὶ ἴῃ ἴπ6 Ῥεοηϊοοοβίαὶ 
ΕΠιβίοη, τΠδῖ 5γηδὶ ἔ 6]πγεπὶ οὗ [86 Βαρι σι 5 
ἀεοϊαγαϊίοη (μηδὲ Ομτιδὲ ψουϊὰ Ὀθαρίϊζο ἢ 
[6 ΗΟΙΥ ΟΒοϑί. 

8. υοὐκπ᾽; δαρι»ι ΧΥΪΙ. 2ς. ΕὙΓΙΠΕΥ 
ἀἰδιιηρυϊσηεά ἔγοπι Ογϑ1 5 Βαρίϊσπιη ὈΥ τῆ ϊ5, 
ἴπδΐ ἠδ ννᾶ5 οὗ νναΐογ, δῃὰ {Π6 οἵποσγ οὗ ἴῃ6 
ϑρίγί, χὶ. σό. Οβϑβιθ!Υ {πο δὰ Ὀδεη ἰδυρῃϊ 
ὈΥ ΑΡροΐϊοβ δοέογε ᾿ϊ15 ἔμ Ποὺ Ἰησίσισιίίοη ὈΥ 
Αι δηὰ Ῥυ5ς 11], χν!. ἃς, 26. 

4. δαῤῥίενι 97 γερεπίαποο)] Ορ. Μα[. 
11: ποῖ οἔ τοπηϊϑϑίοη, (ἢ γγϑοβῖ. " ἤοπι. ΧΙ. ἴῃ 
Αςς. 2. “ἼΠ6 ἴννο ποδάς οὗ [πὸ τηϊϑδϑίοη ἴο 
(πὸ ἔννο στεδῖ αἰνιϑίοηϑ οἵ πιδηκίηά, ἴπ6 [6νν8 
δηὰ (θηῖ]θβ, ἤογὸ δοϊεά 1Ππ πὸ Δποίποι 5 ργο- 
γίποο, Ροίογ, τῆ Αροϑβῖὶε οἵ ἴμε [Ἔνν5, δάπηϊ- 
πἰδίοηρ Βαρίϊϑηι ἴο ἴτε Οοηῖ]ς Βοιιβεμο]ά οὗ 
Οογηοῖϊι5 ; δηὰ Ῥδυ], {πε Αροβί!ε οὗ (πε σϑης- 
{1165, δάγηἰπιδίοσγίηρ [Π6 βδαπὴο πίο ἴο ἴῃς [ουνιϑἢ. 
σοηνεσίβ.Ό Απά ΨΨῈΥ ννᾶβ (ἢ15 στοβϑίηρς οὗ 
μιαηάϑ, Ὀυὲ ἴο οὈνίαῖο {πᾶὶ 5}}}}Κ εναϑίοη, τῃδὲ 
νναῖοῦ Βαρί5ηη νγᾶ58 ΟΠΪΥ ρασγίίαὶ οὐ Το ρΟΥΑΤΥ ἡ ̓ἢ 
ΜΝ αγθυποη, ὁ Ὁ. 1,. νἵ. ΣΙ. 

Β. ἐπ δὲ παριφ οΚἱ ἐδ 1ογά σα. ἰπῖο 
ἐδο πανγιξ, ἃ5 ἴῃ ὧν. 3, Υἱϊ. σός 2.6. ἰἸηΐο [86 
δ δά τοὶ ζίοη οὐ ἴθ 1ογὰ |651.5, λοοογά- 
ἴῃ ἴο ἴδ6 ἔοτπη οἵ Βαρίϊϑπι ργεβο ρεὰ ὈΥ 
(ες Ι,οτὰ Ηἰϊπιϑο ΒΡ Βυὶ], Ὠιϑοουγθς 
Ι. ΤΠ δ νγᾶ5 πὸ ἰϊεγαϊίοη οὗ Βαρί53πι. ΤΠ ΟΥ 
δὰ πϑνοὺ τεοοινεαὰ Οἢγϑιίδη Βαρίσπι. Βοχᾶ 
845 δὰ ἔονν [0] οννοῖδ ἴῃ σεκαγάϊηρ [ἢ]5 γϑῦβα 
ἃ5 ἃ Ρογίίοῃ οὗ νῇμαῖ ννᾶ5 βαἱὰ ὃγ δῖ δὶ, 
Ὡς ἢ ψνου]Ἱὰ ἱηνοῖνο δὲ [ΟΠ η 5 μανίηξ δάπι- 
Ὠἰϑίεγοαὰ Βαριϑπι ἴῃ {πε πᾶπὶς οὗ (ἢ τγῖβί. 

Θ. αἰά δὶς ῥαπάς ΟΥάϊπαγγ, ἴῃς 1πὶ 
δ[ἰοη οὗ Αροβίοϊϊς βαπάβ σοηνοεγεὰ Οἰῆ5; δυΐ 
Ὡοῖ ᾿ἱηνατΔ Ὁ γ. Αρο]]οβ δά τπ6πὶ νυν μουΐ ἰϊ, 
πὰ Οογηοϊιι5 Ὀείογο ἢὲ νυᾶ8 Ἔνθ ὈδριΖοά, 

ἐδε Ηοίὶγ Οδουὲ εανι} [ἴῃ Ηἱΐδβ Ἔχ γδογάϊ ΠΥ 
ΟΙἢ 5, ψ ἱ ρετςεραδϊε εθεςῖδ. Τρ. νἱῖϊ, 1 ς---οῦ 7. 

α« 6. 

479 

Οὔ νϑγιὶν 4 Μαῖε, 3. 
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οἌπι6 οἡ ἴδει ; δηὰ {πε 8ρακε νπἢ 
ἴοηριια8, ἀπά ργορἢεϑίεά. 

7 Απά }} τὲ πιεὴ ψγεῖε δδουϊ 
ἔνεϊνε. 

8 Απὰ ἢε ψεηῖ ἱπῖο ἴῆε βυπαρόριςε, 
Δηὰ βρᾶκε δο αἷγ ἔογ τῇς 8ρᾷςς οὗ 
τῆγες πιοητῇβ8. αἰδρυζίηρ ἀπά ρεγϑιδά- 
ἴηρ; ἴῃς τῆϊηρβ σοπςογηίπρ ἴῆε Κιίηρ- 
ἀοηι οἵ (ὐσοά. 

9 Βυῖ νῆεη ἀΐνεγβ ψψεγε μαγάεηεά, 
ἀπά δε]ϊενεά ποῖ, Ὀυῖ βρᾶκε εν] οὗ 
τηλὶ ννὰῪ δείοτς τῆς πιυιϊττυάς, δε 

“βαΐε «υἱῤ ἐοησμθ:} 566 Π6 ποῖο οὔ χ. 46. 
ῥγοῤῥεω ἢ ἘἈεςοεινοά ἐἰΠππιηαῖίοη τς ἢ 

ἘπδὈΪο τΠπθπ ἴο ὑπέογϑιδηὰ δογρίυγο ἀπά ἴο 
εχρί δίῃ ἀοςίγπ68. 

7. “πώ αἱ δὲ νη[ῦὺ Βδίβεσγ, Δπὰ ΒΟΥ 
ὝΟΘΙΘ 1π 811 δουν ἔγοὶνο τθ. ΤΤἢϊς 
ἢδλ5 Ὀδοη ιτἱπαἀοιβῖοοα ἃ5 ἐπηρὶ γιηρ ὑπαὶ ἔδοτε 
ὙνΈΓδ ΠΟ ννοπίθῃ ; ληὰ ἱπεγοιροη 88 θεεη Ὀασοὰ 
δη ΑΓ ΓΑΓΥ σοη]θοΐιγο ἴΠδῖ 1Π 656 ννοῦο ἀϑοοῖις 
[Ο]οννεῖβ οὔ ἴῃς Βαριἰ5ῖ, ΑὈδίδἰ πίῃς ἔγοπι πιδγ- 
τίλξο. 
αδομ Τῆς ϑγγίας, Ασδῦῖς, δηὰ Ετηϊορὶς 

Μεγβίοηϑβ τοδὰ ξαυείυο υἱποιΐ τῆς δά άϊίοη οὗ 
σόοι. Ὠοηΐοη. 

9. 4ϊ1πὲγ ΟΥ̓ δοϑὲ ννῆο τεβογίεἀ ἴο 
ἴΠ συπδβορξυθ. 

«ὑεγε ῥαγάεπειΠ ἈΛΊΒΕετ, δαγάεπεά ἐδενηοἶυε:. 
Μογδ σογγεοῖΥ γτεπάεγοα Ὀείοτε ᾿όσσ, ευαχεά 
ῥαγάῤ.αγίοάί. ΒΟ 186 νοτγὺβ ἅγὸ ἴῃ ἴῃς ἱπηροῖ- 
ἔεςῖ, Ἱπάϊ!οδῖηρ τπλὲ [ἢ]8 βρὶ γίϊυ 4] σοπαϊτίοῃ 
νν45 ΎΔΟΌΔΠ}Υ ἀδνοϊοροά. 

ἐραὶ «υαγ ΟΡ. ν. 21,1Χ.2, Χχῖν. 22. ϑοπιδ 
Μϑ5, Πᾶνα 28. «υὑαν οΥΓ {δὲ 1ονγά, οἰθετβ, ἐδε 
«υαῦ 9 Οοά. ΝοΙίΠοΓ 15 ποοαββαάσυ, ἰξ [οδη 
χὶν. ς, 6, 5 ὈΟΓΠΘ ἴῃ πη. 
“φανα!εα Ετοπι ἴΠ6 ΞΥΠΑΒΟΡΊΙΘ. 
ἀμ ῥμεπφ ἀκα! ν] Α5. «αἱ Αἴμοηβ, χυΐϊ!. 17. 

ΤΠΕ ϑομοοῖ ννᾶθ5 4 ρυΡ]ῖς Ὠ4}} ἔογ Ἰθεϊυτίπς 
πὰ ἀϊδευδοίοη. Οὗ Ὑγτδπηυ5 ποίπίπρ ἰ5 
Κηοννη. [{ Πᾶ5 Ὀδθη υι14] ἴ0 τερασγά ᾿ΐπὶ 85 ἃ 
ΒΟρ δὶ ΟΥΓὙ ἃ τῃείοποιδη. [Ὁ 5 δὴ υτγρεοὰ 
ἴηι ζ ἢ6 ἢδὰ Ὀδδη ἃ ( γϑεέδη, 51: Πυκὸ νοι] 
ποῖ Πᾶνα βροκθὴ οὔ ἢϊπὶ 835 6 ἀοθβ. Βιϊῖ 
πΠ6 ννογὰ τοργεϑθηϊοα Ὁ. ομέ ἰ5 ποῖ ἰπ ἴἤγοθ 
τηοϑί ἱπιροτίδηξ Μ55. Τῆς πᾶπὶα ἀοοβ ποῖ 
Ῥτγεοϊιάς 5 μανίηρ θέε 4 [ἐνν, Οἵ, 2 Μδςς. 
ἵν, 40, ΠΙΔΓΡΊΗ ; [Οβϑρῆϊι5, ΧΥῚ. χ. 3, ]. ν᾽ 
1. χχνΐ. 2. 

10. ἐ4υο γεαγ: 1 ΤὍῆε {πγδὰ πποπίῃβ ἴῃ ν. 
8, ἀηὰ ἴδ6 ἴπιῈὸ οσσυρίοὰ ὈΥ τῃὸ ἐνθηίβ βυὃ- 
δεαιοηΐ ἴο Ψ. 20, σοπιρὶεῖο {ῃ6 (ἢγδο γὙϑᾶγβ 
ἀυτίηρ νος δῖ Ῥδὺὶ βσαρροτγῖεὰ ΠΒΙπιδοε ὈῪ 
τηδηι4] ἰαῦουτ, Μεγογ υπάοτοϊοοά [ἢ6 [ἢγοδ 
ὙΘΆΥΒ 'ῃ ΧΧ. 11 88 ἃ Ριοχἰπηαῖο γδῖμοῦ (πδῃ λῃ 
Ἔχδςΐ βἰδίοπηθηῖ. Τὸ (5 Ἰοηρ ᾿πΐογνδ), ἱπ [ἢ 
σουϊϑοὸ οὗ νηοῦ ἰῃ6 ναγίοὰ δἰϊγδοϊίΐοηῃβ οὗ 
ἘρΡΒεβυ5 τηυδὲ δᾶνα Ὀγουξῃϊ Ὠυπθογ 5 1 

ΤΗΕ ΑΟΤΟ. ΧΙΣΧΣ. [ν. 7--12. 

ἀερατιεὰ ἔτοπι ἴδεπι, δηά ϑεραγαῖεά 
τε ἀἰδεῖρ!εβ, ἀϊβρυζίηρ ἋΔΠΥ ἴῃ δε 
βοῃοοὶ οὗ οπε Τγγδηηιβ. 

10 Απά [ἢ]5 ςοπτηυεὰ ὈΥ ἴδε 5ρᾶςε 
οὗ ἴννο γεᾶζβ ; 850 ἴπιαϊῖ 411] τῆευ νυ μϊςοῖ 
ἀννεϊς ἴῃ Α5|4 ἢεαγὰ τε νογά οὗ τῇς 
Ι,οτά 76β5ι5. θοῖὴ [εν ἀπά Οὐτεοῖι. 

11 Απά (σοὰ ψτουρῆτ 5ρες!δὶ πιὶ- 
τς] 65 ὃν τὴ ἢληάς οὗ ὕλδυϊ : 

12 Α τας ἔτοπι 5 ὈΟΟγ τγέγε 
Ὀτουρῆς ὑπο τῃε 5ἰοκ Βδπάκεσγοῃιεβ 
ΟΥ Ἄροῃβ, ἀπά τε ἀἴβεδϑεβ ἀδραγῖοά 

ἴῃς εἴγοῖς οὗ τὸ Αροϑιϊε᾽ς ἰθδοδίηρ, σαϊσ δῖ 
ΡΕΓΠΔρΡ5 Ὀ6 ἱγαςοά, πιογὸ ΟΣ 655 αἀἰγεςῖίγ, [δε 
ΟΥΡΊη οὗ (Π6 δενθὴ (ΠΟ 65. 

ἐπ Μιἰα Ὑδὸ ρῥσοσοηβυαγ ῥγουΐποθ, 85 
ἴῃ χνΐ. ό, οὗ νυῃις Ερδοϑὰβ νγᾶ5 ἴμε σδριίδὶ, 
Βογίγ -οῖσῃϊ γοᾶτβ δῆεσ [ἢϊ5, ἴη6 Οοβρεὶ δδά 
ρεγνδάδὰ Βιιἤγηϊα, Ῥ]Ἰηγ᾽5 [οἰ εΥ5, Χ. 97. 
4 δὲ 1ογά ει. ὙΠ Νάπιο, 7έπω, νλ5 

Ὀδοθη οπλἰοαὰ ἤόγὸ Ὁγ 1, ΔΟὨπιᾶπη δηὰ ΤΊβοθδη- 
ἀοτῇ, ΓΟἸ]οννηρ ἐδ, Α, Β, Ὁ, Ε. 

δο! δ ὕεαυς απά Οτεεζ. ἡ Οὔ. χχ. 21. 

ΘΡΕΟΙ͂ΑΙ, ΜΙΚΑΓΙΕ5 ἩΚΟΟΘΗΤ ΒΥ 51 ΡΑΌΙ, 

11. “ρεείαὶ »πίγαςί [1{ΟΓΑΙΥ, πὸ ογάϊ- 
πα »ιἱγαείω. ΟΡ. πα ἡμμεἰἶς δἰπάπρι, ΧΧΝΊΙ. 
2. Μίγδοϊοβ στουρῆϊ Πουΐ ρογϑοηδὶ ςοη- 
ἰδεῖ οὐ ἰηϊεσνεπίίοη, ροβϑιὶγ ψϊδουΐ ενεῃ 
ΠΟ βΟϊΟιΙ5η655 οἡ ἴθ ραστῖ οὕ ἴδε Αροβίϊε. 
ΓῸΠΟΥ τοραγάθα [ἢ15 ϑἰδιοσηθηΐ 85 8η ᾿ΠΠπισίγα- 
(ἴοη οὗ 81 Ρδι}}5 ννογάς, (δὶ. ᾿ϊ. 8. Τ ἢϊ5 στεδῖ 
εἴδιϑίοη οὗ πεα]ηρ ροννοσ, νυ δὶςἢ, 11 15 ᾿πλρ] δὰ 
Ὀγ ἴμε ἴεπϑο οὗ τῆς νεγρ «υγουσδί, σοπτπιρα 
ῸΓ 5οπῖε {Ππ|6, νν85 σταπίθα ἃ5 ἃ ςοιπίογροιθο 
ἴο πε πηὰρίςδὶ ἀπά ἐδειγρὶς ργαςίοεβ ἴο ΒΓ ἢ 
1η6 Ερβοϑίδλης ννότὸ δάάϊοϊοα, στ. 12,19. [ἴ 
5 ἃ ΡΔΓΑΪ6] σῶ5ο ἴο ἴπε οηάδοννηεπὶ ἢ 
ΕΧΊΓΔΟΓΟΙΠΑΓΥ Ροννοῖβ νἢς ἢ οηδοϊεὰ Μοϑοβ ἴο 
νδηαι 5 {Ππ6 τηλρὶοϊλη5 οἵ Εξγρῖ, δπὰ Πδημὶ 
ἴο ϑιυγραϑ5 1Π6 ΟΠμδ᾽άθδη δοϊγοϊοσογβ. ἃ 
ἴῃς ἴοῦ ϑοπηδ ϑυςῖι ἀἰβρίαΥ σου ΠΑγαΪΥ ἔΔ1] ἴο 
6 [εξ Ὀγ ἴπῸὸῸ γουηρ οσοηνογίβ, ἀπά Οοὰ νγ88 
Ρἰοδϑεὰ ἴο πεκέ τ. 

ὁγ δε ῥαπά: οὶ Ῥαω ἢ Νοῖ 85, ἴπ 411 οδϑεβ, 
Ἰλιϊά ἀροη {πὸ 5ἰοῖς, Ὀυῖ ΚὨγου δ [815 ᾿πϑίτυ- 
τιΘη Δ} γ. 

12. ῥαπάκξεγεριςῦ οσ αῤγοπἡ} Βοῖδ ἅγὸ 
1,λἰϊη νογάβ. Ὅῆδ (ΟἸΤΏΟΣ 5 ἰγαηβίδί θὰ παρ- 
ζὶπ, Τὰκο χίχ. 2ο; [οδη χὶ. 44, χχ. ). ὙΒετο 
ΤΊΔΥ μᾶνο Ὀξοη ἃ [᾿ἰἰε]|6 πλοῖο οὗ βιιρεγβ θη 
Ποῖ ἴλη ἱπ ρῥἰδοίης ἴδε κἷςκ ψδὶη στοᾶς οὗ 
δῖ Ῥοίοι᾽5 βσἤδάον, ν. ᾿ς. Βυΐ (ἢε ἀεβιγοά 
τεβυϊ: νγᾶβ Ἀἰ]ονγεά ἴῃ ὈΟΙΝ οᾶϑεβ, 45 ἰὲ μδά 
Ὀδδη ἴο δόῦ ννῆο (πουρδὶ ἴο 5162] ἃ οὐτε οὗ πεῖ 
556 οὗ δἱοοά, Μαίϊ. ἰχ. 2ο, δσ, ΌΥῪ ἃ πιεϊδοά 
ΟΥ ᾿πϑίγυμηθη δ} γ οπὶ νς ἢ οὖν Ἰοτά ἀϊά 
ποῖ ψ ]ΒοΪὰ Η!5 βδηςιίοη ἀϑδεσναγὰς, Μά. 
χὶν. 16. 



ν. 11-10. 

ἔτοηι τῆ επὶ, δηά τε δν]] 8ρ᾽ τ ψτεηῖ 
ουΐϊ οἵ {Πεπὶ. 

12 4 ἼἼΠΠεη ςετγιδίη οὗ (ῃς νδραδοπά 
7εννβ, Ἴχογοῖβῖθ, ἴοοκ ὑροη εηλ ἴο 
(Δ}} ονεῦ ἴπεπι ννῃϊςἢ Πιδά εν} 8ρ1Γ{{8 
ἴῆ6 παπης οὗ τῆε ],ογά Τεβι8, βαγίηρ. 
ἾΝε δάὐυγε γοιι ΌῪ [ςε805 νγῆοπι Ρδυὶ] 
ΡΓΘΔοἢειῆ. 

14 Απά τποτς νγεγα βενεπ 800ῃ8 οὔ 
οπό ὅςενα, ἃ ἰενν, σμά οἢίεῖ οὗ τῆε 
Ῥυοϑῖβ, ἡγῇ ς ἢ ἀἰὰ 80. 

ῖς Απὰ τδὲ εν] 8ρίτίς δηβυνεγεάς 
ἃηὰ 8414, [εβϑὺ59 1 Κπον, δηὰ βαδιιὶ]ὶ 
ΙΚπον ; δυῖ ννῆο ἅτε γεὺ 

εὐ! ερίγὶ δ «υεπὶ ομὐ)] Ῥοβϑεϑϑίοῃ 15 ἀϊβεϊη- 
ξυϊϑηεά ἔγοπὶ ἀἰβθᾶϑθ, ἃ5 ἀῦονο, Υ. τό. 

ΪΕΨΙΒΗ ἘΕΧΟΚΟΙΒ18. 

13. στηὦοσγφαδοπα)] 1ττἰποταπῦ. ΑΟΥ. 15, ἴῃ 
ἴπ6 ργεβϑεηὶ ἄδυ, πϑεά]εββὶῪ μαγβῆ. ὍΒΕῪ ἴγὰ- 
γο]]οὰ Ὑνθογονοῦ {ΠΕγῸ ννᾶ5 ΔΩΥ͂ ΡΓΟΘΔΌΣΠΥ οὗ 
σοΙηπιεγς!ὰ] δ νδηΐαρο. 
ἐχογε 9.1 ΤῊΪ5 ργδοῖῖσο νγᾶ5 ΨΕΓῪ ργοναίθηϊ 

διηοηρβὶ ἴΠ6 [ονν5, δηά ἴπ6 σεξεγεηςεβ τηδάς ἴο 
τ Ὀγ ἴη6 Ενδη ρος ᾿ηάϊσαῖδ πιοῦὸ ἸΠΔΠ ΠΊΘΓΟ 
ΡΓεϊοπϑίοη. Μαῖί. χιὶ. 27; Μαγκ ἴχ. 38 ; [Κκ6 
1Χ. 49, 40, Χὶ. 19. [|οβορδιι5 δες 68 ἃ οα56 
οὗ [Π6 ἐχόγοῖϑα οὗ {Π|5 ρονοσ ἴῃ [Π6 Ῥγέβθησθ 
οἵ Ννεβραϑίδη, ἢϊ5 50η5, ἀπά ἢ 15 ΞΔ, ἴο σμδττη5 
Δἰἰορεὰ ἰο πᾶν Ὀδθοηῃ παηδοὰ ἀονὴ ἔγοπι 
δοϊοπιοη, ΨΊΠ. 11. ς. [υδίη ΜαγΥΥ Ἔχργοϑϑεβ 
Βιπϑοὶ 45 1 {π6 Ναπὶε οὗ 6 Οοά οὗ Αὐτᾶ- 
᾿ιᾶπιὶ, [54λς, δηὰ [σοὺ ννγὰβ οπηρογεά, " Ὠϊ14- 
Ἰοσιις,, ὸ ὃς: δυῖ ἰπ “ Αρο].᾽ 11. ἃ 6, ἴδ6 
Νδπὶε οὗ οὖσ [τὰ ὙὍὙΒὸ ροννοῦ οὔ ὀχρο! της 
δν}} ϑρ᾽ ῖθ, ᾿πουρἢ ροβϑεβϑεὶ ὉγῚ δῖ Ῥδυϊ ἴῃ 
ΔΙ ΒΙπεηϊ οὗ οὖ [,οτά 5 ργοη,ῖϑο, Μαῖίί. χ. 8 : 
Ματκ χν]. 17, 18 ποῖ δπυπιογαῖθα δἀτηοην 
[Π6 πιϊγασυ]ουβ οηἀοννπηθηῖϊθ ργδηΐοα ἴὸ {πὸ 
ΟΒυτγοῇ, τ᾿ Οοτ. χὶ!. 8---ττ; δηά ἴπογο σδῃ δᾶνο 
Ὀδθη πὸ ννᾶιταπί ἔοσγ ἴδε ἱπϑι τ !]}Οη οὗἉὨ ἃ ἐϊ5- 
Πηςῖ οτγάογ οὗ Ὄχογοϊϑῖβ δ ἴῃθ οἷοβϑο οὗ 1ἢὸ 
{πϊγὰ σοηΐυτγΥ. : 

»» ΠΠ|ῈΠ} Ι σάΐμγε τουδὶ δ6 τεραγάθα 88 
[ἢ ἔγιιδ γοδάιϊηρ. 

«υδορη Ραμ ῥγεαεδει δῚ Ὅῆδ πᾶπὶθ [οϑῆυᾶ 
ΟΓ 65:15 ννᾶϑ 50 σοζησήοῃ ἴδαϊ [15 βϑρες!ῆςδ- 
Κἴοῃ ννᾶ8 ὨΘΟΟΞΘΑΓΥ. 

14. εδίοῦ οΓ δὲ ῥγίο ὙἨ158 ἀεοὶρηδέοη 
τηὶσῃς ἱπιρὶγ ἰμαῖ Ὡς Πδὰ οηςς με] ά (ἢ οὔῆςοο οὗἉ 
ΗΙἰ χὰ Ρυιοβῖ, οὐ [πὶ ἢ6 νγᾶβ ῃοδά οὗ οποὸ οὔ ἴῃ6 
14 ςου565 ἰηῖο ννηϊοῖ τῇς Ῥγίοϑῖβ ᾿σογο αἰ ςἴτι- 
Ὀυϊοά. [οϑορῆυβ υ8δεὲ5 Οδιεΐ Ῥυίεϑὶβ ἴῃ πὸ 
νάξυδ 56η56ε οὗ Ποϊἀϊηρ ὈΓΙΟΘΟΥ ταπκ. 866 1Π6 
ποῖος οἡ Μαῖϊ. χχυ!, Σ. ϑοῖδ ἧδνο {πουρὰϊ 
[δὲ ϑοόνὰ νγᾶβ Π0 πιοῦὰ [ἤδη ΓΌΪΟΣ οὗἁἉ ἴῃς 5γπ8- 

ὃς αἵ Ερῃεόβυ8. ὙΠῸ ὩΔΠι6 ἀο65 ἢοΐ ἂρ 
ἴῃ ἴῃς 115 οὗ Ηἰξἢ Ῥποβὶβ ψίνεη Ὁ. [ ϑορι5, 
Ὦ ἰδ βἰηφυϊανς ἰῃ 115 τοδάϊης, ως Ῥ γε. 

ΤΗΕ ΑΟὉΤϑ. ΧΙΧ. 

τι6 Απά τε πιδη ἴῃ σσοπὶ τῆς ον] ] 
ΒΡΙΓΙ ννδ8 ἰεδρεαὰ οἡ ἴδεπι, ἀπά ονεῦ- 
ολπια ἴπεπι, ἀπά ργενδιϊεά δραϊηβὲ 
ἴΠαπὶ, 80 1Πλῖ {πεγ ἢδά ουϊ οὐ τδαῖ 
Βουβε πακεά δηὰ ννουπάεα. 

17 Απά 118 ννα8 Κηοννῃ ἴο 1] τῆς 
]ενν8 ἀπά Οσεεκβ αἶδϑο ἄννε!]πρ δὲ 
Ερδδβιιβ; δηὰ ἔειγ [61] οἡ ἔπεπὶ ]Ϊ, 
Δη4 τῆε πᾶπὶς οὗ ἴπε 1 ογάὰ [εβὺ5 ννᾶ8 
τηλρηῖβεά, 

18 Απά πιδηγ παῖ θε]ϊενεά ςλπηα, 
δηὰ τςοηΐίεθϑεά, λδῃηά 8πενγεά {ἢεὶγ 
ἀεεάϑ. 

19 Μάδῃγ οὗ τῆεπὶ 4͵8ο ννῖς ἢ υϑεὰ 

16. 1 ἀποαυ] ἴῖπ 6 Οτφίηδὶ ἵννο ἀἰϊβεγθοης 
ὑγογάβ ; (6 ἴοστηοῦ ᾿πρὶ γίης Κηον]εάρο τ8δῖ 
ΡῬγοάτιςοβ Δη οπηοΐϊοη οὗ ἴῃ6 πιϊηὰ ; ἴπο ἰδίίοσ, 
Κηον]οάρσο πιο ἔλπλ ]αγ, Ὀυῖ νυ ΠΟ δι ἢ 
ΤΟ5Ϊ 45 γονογορησθ ὦσε 1 αεζποευίεάσε, απά 
Ῥω 1 ἔποευ ὯΔ5 Ὀδοη συρροσίοά Ὁγ ΒΡ {᾿᾿η8ῖ- 
ἴοο. Ὑε δυϊμουτγ οὐὗἨ εδβιι ννᾶβ γερεδί αὶ] 
δΔοκποννοάροα ὈΥ 6ν}} βριγῖ5, Μᾳεῖϊ. νἱῖῖ. 29 : 
Ματυκ ἰ. 24, ν. γ: [Κὸ ἵν. 41, Υἱῖ!. 28. ΟὐΓΐ 
ϑδνίουσ ἀϊὰ ποῖ ᾿ηἰογέοσε ἴο σποοκ ἴΠ6 156 πιδάδ 
οὗ ΗῚΞ3 Νάπης ὈΥ ομα ννῆο Πδά ποῖ Ὀεσοπιὸ Η 5 
Ο]]ονγογ, Ματσὶκ ἰχ. 48. [{πΚ6 ἰχ 49, ςο. Βυῖ 
ἴπ686 Ἵχογοιϑίβ δά τὸ Ὀδ]οΓ 'ῃ Οτβῖ ; ΠΟΥ͂ 
ὝΕΓΟ ἀϊδροβοά ἴο ἴυττι (ἢ υ5ὲ οὗ ΗἸ5 Νάπιο ἴο 
βοοιυΐατ δοσουπῖ. [ἢ ϑοπὶὸ ἄόρτοο {ΠεῚγ ἔδο ηρ5. 
τουδὶ πᾶνο Ὀθθη ἴἰκ6 ἴῃοϑο οὗ διίπιοη Μαρυ. 

16. ἐῤε γιῶμ ἱπὶ αὐδονῖ ἐδε ουἱϊΐ “ρίγὶὶ «υα5} 
ὙΠΟ τα γ οὗ ροβϑεβϑίοη οουἹὰ ποῖ ἢᾶνὸ Ὀθθη 
ΤΊΟΓΟ ΟἸΘΑΓΙΥ Ἔχργεβδοὰ (ἤδη ΟΥ̓ {818 ρῃσᾶβο ἰῇ 
ςοπλδιηδίϊοη νυ 126. ουὰ “ρὶγὶ ἀπδευεγεά ἴῃ 
16 ρτοσθήϊηρ νϑῦϑα. 

ουεγεανις ἐδοι) [Ι͂π [15 {πιγὰ τεροζοη οὗ 
[6 ργοποι ἴδε νος οὗ Μϑ. διϊπουγ ἰ8 
ἴῃ ἔδνουγ οἵ 2ῤερι δοίδι; ἔε. ἵπτο οὗ 186 βϑόνθῆ 
Ὀγοίθγθη, πλογὸ ἐογνναγὰ δηά σοπβρίουοιυβ [ἤδη 
186 τεβῖ, υπάογννοηῖ (15 ἀϊϑοογλἤξιγο ΒΕ ΟΥ 
4]1οννοὰ ἢ πϑο ἴο (διηὶς πὶ [Π15 γοδάϊης 
τα Σἢ }υ 50 γ 1η6 φι θϑικτι του οὗ ζαυο ἔοῦ “ενεπ 
ἴπ τῇς Ὀγεσθηρ γοΓβο. 

παλε ΝΥ πη τῃοῖς οἰοίπο8 ἴογη ἔγοπι πο 
ὍΔοΚ5. ἴη ἰΙοδη χχὶ. 7, αηὰ Μαῖκ χῖν. ς2, 
ψουΐϊ ἴπ6 ὌΡΡΕΟΣ ψαιτηεηῖ. 

17. Καγ] [ἐν διὰ Οὔεθκβ αἰϊκο νγοτὲ 
νγεβίγυςκ ΌῪ ἔπ ἱξποπιϊηίουι5 ἀεἶοδλὶ οὐ τὴν 
ὀχογοϊϑῖϑ. 

«υα. »ιαρπὶδε)] ἴῃ ἴδε ἱπιρετγίοςϊ ἰδηϑδ, 
θεξδη ἴο 6, δηά νγεηΐ οὐ Ὀείηρ τιλρηὶβοά, 

186. ἐῤαὶ δείϊουε] ὙὍὙπᾶὰῖ δὰ Ὀφοοσαθ 
ὈΦΊΊΘΥΦΣΒ 90Π)6 {ΠΠπῚ6 ὈΓΟΥΪΟυ5}Υ, Ὀυῖ πὰ ποῖ 
ὉΡ ἴο {Π]5 {Ππ|6ὸ Ὀδθη 80 ἕδσ ᾿πἢισησεὰ ὈΥ (πεῖν. 
ἔλιῖῃ 85 ἴο τοποιηςα ἴΠ6 τηλρίοδὶ ἀγί5 νυ δι ἢ 
πὲ ργασϑοα Ὀοΐοτο ἐμεῖς σοηνεγβίοη. 
εοη γε “.4] (ΟἸεσνε!ν ἀπά ρυ  ἰοῖγ. ὙΠῸ 

ϑδτηδ Ἰγοσὰ 85 ἰὴ Μαίϊ. .ιἱ, ό, δῃὰ [8:168 Υ. σζό. 
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οὐυγίουϑ Δγί8 Ὀγοιρῆς τῆς θοΟΚΒ ἴο- 
φεῖμεγ, δηὰ Ὀδυγηεὰ τπεπὶ Ὀείοτε 81} 
γιθη: ἈΠᾺ {ΠΕῪ ΤΠουηϊοὰ τῆς ρῥτίος οὗ 
τπεπι, δηά ἰουπά ἐ ΒΑ͂Υ τῃουβαπά 
}ίεεες οὗ 5ιϊνεσ. 

20 80 πλρῃοΥ σειν [6 σγογά οὗ 
(ὐοά δηὰ ργεναι]ςά. 

δι  Αἴοεγ τ εϑ8ε τ ηρβ ννεγε οπάδά, 
Ῥαμὶ! ρυγροβεά 'π τῃε 8ρίγῖῖ, νῆεη ἢς 
δά ραϑϑεἀ τῆγουρῃ Μαςεάοηία δηὰ 

ΤΗΕ ΑΟὉΤ5. ΧΙΧ. [ν. 2ο----24. 

Αὐςδαΐδ, ἴο ρὸ ἴο ετγιβαίεπι, βαγίπρ, 
ΑΚεγΓ 1 μανε ὕδοη τῃοῖα, 1 πιιβῖ αἷθο 
866 Εοπια. 

22 80 ἢε 56ηῖ ἰηἴο Μδςοεάοηιϊδ ἴνο 
οὗ τῆῇσπι τῆδλῖ πιϊηἰβδίεγεά πηῖο ἢ]πὶ, 
ΤΙπιοίδειβ πὰ Εγαδβίιβ ; διιῖ ἢς Ὠϊη)- 
8561{ταγεά ἴῃ Αϑὶ4 ἴῸγ ἃ βεᾶϑοῃ. 

232 Απά τε βᾶτὴς τπηε ἴΠ6 γα ἌΓοβα 
ΠΟ 8114]] 511 ἀδουζ [Πδῖ ννᾶγ. 

24 Εογ ἃ φετῖδίη σιση Ὠλτηεά ἢ ε- 

ΒΟΟΚΒ ΟΣ ΜΑΟΙΩΟ ΒΌΚΝΕΡ. 

19. αηγν οΓ ἐδορ! ἢ ἴπ (δ Οτὶρίπαὶ, 
ἃ Μογὰ οὗ ΠΔΙΤΟΨΟΥ 5οορα ἴδῃ (Πδί ἴῃ [ῃ6 
πε γοῖβθ. αηγν ὄἼοηΐεδοοά, «“ενεγαὶ 
ὑτγηοά {πεῖγ ὈοοΚ5. ὙΠῸ 84π|6 αἰδιϊηςξοπ ἰῃ 

: ΟοΥ. χὶ. 20 ἰ5 ἀρδὶπ ἀϊβγοραγάεά Ὁγ Α.ὔ ΝΡ. 
εὐγίομ 1 80 41} οὐὖγ Επρ] 5 Ν᾽ γβίοηβ, ἴο]- 

Ἰονίης (ἢ6 Ψιυϊραῖε; ἃτγῖβ ψ Βιςἢ ρτγϑὰ ἱπῖο 
πηαίίοτβ Ὀογοπὰ ἴπὸ ᾿ἰπιἴ5 οὗ ἢυπιᾶπ Κπονν- 
Ἰεάρε, οτγαςθρ, Εροάε ΧΝ]". 7)Ώ. ὙΠῸ 5ΔΠ|6 
Μογά, σ ΤΊπ). ν. 12, 15 γεργεδεηϊοαὰ ΌὉΥ ὀμ7- 
ὀοάϊει, ΜΒ {πε οὀχοορίιοη οἵ νγο θ δηὰ 
ἈΠΕοΙπι5, Μοῦ ἀραὶ ξῖνε εωγίοια, Ορ. 
Αὐυφυπῆπ, “ Οοηΐεοββ,᾽ χΧ, 42, "" [)εϑἀθυαπὶ 
οὐτιοβαγιιπὶ ν]ϑ ΟΠ Π1.᾽ ΕΡΠΘΘΙ5 ννᾶ5 ἃ στεδῖ 
βοῇοοὶ οὗ πιᾶρίς. [158 5ρ6}15, οἴθη οὶ 85 
δυγεῖθ, ΟΕ ἸΏ ΨΕΓΥ διε τορυΐθ. ϑοπὶδ 
βίγδηρε ννογάϑ, οὐ ΚΊ 4} ΟΠΙΥ 51|χ, ἴάκοϑη ἔγοιῃ 
{π6π|ὶ, ἀγὸ ἐχρ]πθα Ὁ ΟἸεπιθη5 ΑἸἰεχ. "δ γοπι."ἢ 
ν. 4ς, ὨΙΘἢ τΔΥ 6 56δη ἴῃ ΚΝ εἰϑίειη 5 ποῖθϑ, 

δεγπεά ἐῤερι)ὴ 5 νγᾶϑ ὙΘΤῪ τ ἢ ΤΊΟΓΟ 
εἤεοΐυαὶ ἴμθη δηὰ ἴπογε πδη 1 σδη νοῦ μᾶνδ 
θδθῃ δἰποθ 6 ᾿πνυθηιοη οὗ ρῥτίπιϊπρ. ΒΥ 
δεοίυ δι ἀεβίγογιπε ἴΠ6 ὈΟΟΚδ, {ΠΟΥ ποῖ ΟΠΙΥῪ 
δοκπονη)]αρεά (6 8:η 1} π655 οὐ [Π6 Ὀγδοίῖοθϑ 
ἰδυρῃς {Πογοίη, Ὀυϊ 4150 ουϊ ΟΗ͂ δ οηςο δπά 
ΔΟβοϊ ΕἸ (Π6 ΡΟΒϑ ΠΥ οὐἨ γοΐαρϑθ οἡ {ποῖγ 
ΟΥ̓ μᾶγί, οὕ οὗ Ἰεανίῃρ ἃ [δπιρίδίοη ΟΥ̓ 
δζυΠΊ ΠΣ -ὈΪοςΚ ἴῃ (Π6 νγΑΥ οὗ οἴδεοιβ, Τ δῆς 
ἴῃ ἴῃο56 ᾿ἱπιροϑίυσεϑ νγᾶ5 ποῖ ριιῖ ἂἃῃ οπά ἴο Ὀ΄Ὺ 
{815 ἀεϑίσγυςτςοη οὗ ἴπ6 ὈοοκβΒ. ὙΠῸ «εάμεογ: 
ἱπ 2 Τίπι. 11]. 12 ΨΕΙΟ ῥγδσίϑοβ οὗ (656 
ἐμγίομς ἀγί!. 

Μ)ῆᾶν τϑοισαπαά ῥίεοε: 9 «“ἰἰσεγ  [Ιτ ἃ Οτεθκ 
ἴονγῃ ῥγοῦδΟΪΥ ἀγαςῆπιξ -- 18)... Του ]5ἢ 
5ο κοῖς, ἃ8 ὑπάογβίοοα ὈΥ τοί υβ ἀπά Ηδπ)- 
τοοηά, ννου]ὰ δπιοιηΐ ἴο Ζ7οοο. 

20. ργεαυ. πἰρχ θα ΒΟ ἔδοῦθ νγᾶ5 
ξιοδλῖ οχίθηδίοη οὔ 1η6 ἔδι ἢ, 115 Ἰηβυδηςσθ οἡ 
(πὲ Πεοαγῖβ δπὰ ἴϊνθὸα οἵ [Π6 σοηνεγίβ ὈδΟΔΠΊΘ 
βἴσοηρογ. Νὸ ἔογπι οὗ ϑιιρογϑιοη, ενν ϑἢ, 
τ. 14---17, ΟΓ δοδίῃοη, νυν. 18. 1ο, ςοι!]ά 
ΜΠ Πδίαπά ἴ, Α γτγοαῖ ἀοοῦ ννᾶβ οροποὰ δἱ 
Ἐρδόβυβ, Ὀὰῖ ἴποῖο ννογα ΠΊΔΗΥ δάνογβαγεβ, 
Σ ΟὐοΥ. χνὶ. 9. 

ἐδε «υογά οΥ Οο4Ἱ ΜΝνοτὰ οὗ 189 :οχά 
ἴῃ ἴδ θεϑὶ Μ558. 

4]. “ἔν Ἴδέσε ἐδίπρ ἡ Αἴ {86 ὀχρίγαδαίίοη 
οὗ ἴδε ἴννο γόλτβ δῃὰ ἴὔσγθθ πλοηίῃβ, νυν. 1Ὸ 
διὰ 8. 

}ωγροιοά τη {δε ρίγὶ  ] Ἐ ϑοϊνθὰ νντ ἢ Ὠιπιϑεϊῇ. 
Νοῖ υὑπάθγ δΔηγ ϑρεεῖδὶ ἀϊσεςσϊοηυ οὗ ἴῃς ΗΟΙΪΥ 
ΟΠΒοβί. 

«υδεπ δὲ ρβαά ρα“:4 ἐῤγοιρ δ] Μαδὰθρ ἃ τρϊὰ 
Ἰπβροσίίοη οὗ τϑοθητ] ἑουηάοά ΟΠ γοδοβ, ἴῃ 
ῬΏΡΡΙ, Βογοα, ὙΠοβϑα]οηῖοα, δηὰ Οοχπίδ. 
ΤῊΙ5 ρίδῃ νν85 σοηϊταςϊοὰ ἴο {Π6 δχοϊ βίου οὗ 
ἴῃς Ἰαϑι-παιηιθὰ Οἤυγομ, ΌΥ τϑᾶδοη οὗ ἴδε 
το πδιοηβ οὗ [6 ἰεννϑ, χσχ. 3. 

0 40 10 «εγισαίρ»ι Δν ἢ πὲ πποπεὺ οοἷ- 
Ἰοοϊοά ἔοσ ροοῦ Ομ γιβίίδῃβ ἴδποσο, χχὶν. 17. 
ΟὟ τ Οου. χυὶ. 1---4 ; 2 Ο(οσ. υἱῖϊ. - Κομι. χν. 
1ς---.ϑ. 

Κονι] ὙΠῸ ρτοαὶῖ ορηῖτι οὗ ἴπ6 Οοηῖο 
ννογ]ά, δὲ Ραυ] 5 πο] 4 οὗ Ἰαθοιτ. ῬὍἘ)5 Ξεςτἰοὰ 
ΡυΓροσα ἴῃ ἴῃ6 ΑΡροβίϊοἷῖβ. πιϊπὰ, Κοπι. 1. 11. 
χν, 22---.2.) ἴοΥ πε ΔΙ] ΒΒ] πηθηξ οὗὁἩ ννἢϊς ἢ Βς δὰ 
(Π6 ΤἸ,οΥγά 5 ἀΘΞΌΓΔΠΟΘ, ΧΧΙΪ Χσ, ἔουπά 115 ἃς- 
ςοΠΊΡ  σῃπηθηΐ ἴῃ ἃ ΨΑΥ οὗ νηοῦ ἂς Βδὰ {π|||6 
1πουρῃῖ. 

22. 80 δὲ “επ|. 1 ῬΤΟΘΔΌΪΝ ἴο πιᾶκε ]] 
Ὠροάδι] ἀστδηροιηθηῖβ ἀρουὶ ἴ(ῃ6 σΟἸἸος ΟΠ 5. 

Τι»ιοέῤει ἡ ϑοηῖ Ὀγ δὲ Ρδὺ] ἔτοπι Ἐρβεϑιιῖ 
ἴο Οοηηῖῃ ὉΥ νᾺῪ οὗ Μαςεάοηϊα, ἃ [{{||6 
Ὀεΐογε {6 τ Ὸηρ οὗἁὨ ἴῃς ἔγϑὶ Ερίϑιϊο ἴο τπὸ 
ΟογπίΒίαπμ8. ὅθε σ (ου. ν᾿ σ7, χυὶ το. Βρ 
νογάβξννοσι ἢ. Ορ. Ῥαϊεγβ " Ηογχγδὲ Ῥυ]πδς," 
ΙΝ. 4, ς. : 
ἐξῤεώαΣ [1 15 δαἴοϑδξ ἴο ϑὰὺ (δαὶ ντὸ κῆονν 

ΠοΙΠίπρ οἵ (Π|5 Ἐγαϑίυβ. Εογ ἰΐ 5 ποῖ δἱ 4]] 
ἸΚΟΙΥ τηδὲ 1Π6 μαι τ] δίῃ, ’.ε. ἰγεαϑυσοσ, οὗ τδς 
εἷγ οἵ σοππίῃ, Ἀοπι. χνὶ. 22, 2 Τίπι. ἵν. 20, 
ςου]ά πανο Ὀδθη ἔτοο ἴτοπὶ ἢΪἷ5 οἴ οἶ4] ἀυῖ1ε5 ἴο 
διτοπὰ οἡ δῖ Ραυὶ δἱ Ερβοϑυβ. 
)ῶγ α “εσσοη ῬοτὮδρβ {1}} Ῥεπίθςοσι. Τ 5 

ἀοἴαὺ ΠΊΔΥ ἤᾶνὸ Ὀδθη οςοβϑιοποὰ Ὁγ ἴπὸ στοαῖ 
ἄοοῦ Ὀεῖπξ ορεηρὰ ἔογ δἰπὶ δὲ Τσοῦβ,  (οσ. 
11. 12. 

ὈΕΜΕΥΕΙΒ, Αα ΜΑΚΕΚ ΟΕ 5. ΝΕΞ ΒΗΚΙΝΕΒ, 
σαύβεβθ α Τύυμυῦκτ. 

28. “Ἵ1πώ 1δὲ ταπιε ἐἰνι9 δι᾽ὉοαΣ ἐδε ταις 
τρις. ΟἿΪΥ ἃ βεπειδὶ ἱηάιοςδίίοη. Τῆο {ἰπιῸ 
οὗ 81 Ῥδυ}5 Ἰηϊεπάθὰ ἀερατγίυτο ἰ5 ηοὶ πλιὰ 
ψἱἢ οζςῖ ἐχδοῖποβϑ. 

πὸ «γμιαὶ “γΓ}] ΤὨΘ αττῖναὶ οὔ Αροϊϊοπίυβ 
οὗ Τγᾶῃᾶ τλδὺ ἤᾶνα ςοηίτὶ υϊοὰ ἴο (ἢὨἰς, τέ, ἃς 
μὰ5 Ὀδεη τῃουρῆῖ ΡΓοῦδδ]ε, 1 ἰοοκ ρίδος ἃ 
{|Π|6 Ὀεΐοτγε δὲ Ῥδι)} 5 ΜΉ ΠΕ Ἐρμεευε, 

ἐδα! «υαγ ἘΦ «ὑα7; 85 ς, τ. 9. 



ν. 25--29.] 

γηεῖγίιι8, ἃ 8: νογϑηλτῆ, γῆς πδάς 
διΪνεγ βἤγιηεβ ἔογ [δπα, δγουρῆς πὸ 
81Π14}} ρΔίη ιἱπῖο τῆς ογαβπιδῃ ; 

25 ν οπι δα ςΔ]]εἀ τορεῖπεγ νυ τῇ 
τῆς ννογκηιεη οὗἉ ᾿ἰἶζε οσςσυρατίοη, «πὰ 
βδϊὰ, 5᾽γβ, γε κῆον ἴῃδε ὈῪ τἢ]5 σγαδίζ 
γε ἤανε οἵιγ ννεδ τῇ. 

26 Μογζϑοονεγ γε 8εὲ δπά ἢδαγ, τπαῖ 
ποῖ δἷοπε δὲ Βρῆεβιβ, δυῖ δἰπιηοβῖ 
τῆγουρβουϊ 4}1 Αϑι|4, τῆ15 δὰ δίῃ 
Ρεγϑιδάβα ἀπά τυγπεά ἀνγὰγ πιυςῇ ρεο- 
Ρἷς, βαγίηρ τθαῖ {πὲ ὺ δε πὸ ροάβ, 
νυν ἢ ἀγα πηδάς νυτῇ παπᾶ : 

27 80 ἴπαϊ ποῖ ΟὨΪγΥ ἢ 18 οὐγ σγαῖς 
18. ἴῃ ἀδηρεῦ ἴο δε εἴ δῖ πουρῆς ; δυῖ 

ΤΗΕ ΑΚ(Τ9. ΧΊΙΧ, 

αἶδο τῆαλϊ τῆς ἴαπιρὶς οὐὗὁἩ τῆς ρτγεαλῖ 
σοάάε85 [)ίλπα 8βῃου]αὰ δὲ ἀεβρίβεά, δηά 
ἢεγ πιαρηϊἤοοπος 5ῆοι]ὰ θὲ ἀςϑίτου- 
εἀ, νῆοπι 4} Αϑία δηὰ τῇς ννουγ]ά 
ννουβῃρρεῖῃ. 

28 Αηά νψἤεη ἴπεὸγ Πελγά ἐῤε:6 :47- 
ἵπρι) ἴῇεΥ νγοΓα μιῇ οὗ ντγαῖῃ, «πὰ 
ογιεά ουῖ, βαγίπρ, Οτεδῖ ἐς [)ῖαπα οὗ 
ῃε ΕΡΒεβιδηβ. 

290 Απά τῆε ΨΠοΪ]ς οἰ νγαβ ἢ]1εἀ 
ννἢ οοπξιβίοη : δπά δανίηρ σλυρῆξ 
Οὐδῖιι5 δῃά Ατίβίδγσδιβ, πιεη οὗ Μδοε- 
ἀοηία, Ραιι)]5 σοϊῃρδηΐίοῃβ ἰπ ἴγανεὶ, 
ΠΟΥ τυβῃ θα νγἢ οπα δοςογά ἰηΐο ἴῃς 
τηεδῖγα. 

24. “ον δίιαμα  Ἐδῖμευ, οὔ δίαμα, Τῆθ 
ΒΌΓΙΠΟ8Θ ὙγΕΓΟ πιϊπἰδῖαγε πιοά 98 οὗ 86 τοπΊΡ]6, 
ςοπίδλιηΐπρ ἃ Γοργεϑοηϊδίίοη οὗ ἴῃ6 βἰδίιιο οὗ (ἢ6 
ξοάάες5. Οοχηρᾶγο ἴπο ἰΔθογηδοὶε οὗ Μοϊοςἢ, 
ν!]. 42. ὙΒεθῈ ννεγὸ γον γηΠΥ ρΡἰδορὰ ἴῃ ῥσγὶ- 
νδῖθ ἤριι565, ΟΥΓΥΥ̓ΜΟΓΏ 85 ἀπιυΐϊοῖθ.Ό Αοςογάϊην 
ἴο Ῥαιιϑδηϊᾶάθ, 1Ν. 21, πιοῖὲ ὑγίνδῖς ἀδθνοίΐοη 
νγ45 ραϊὰ ἴο [6 Βρβμοβίδη [δὴ ἰμδὴ ἰοὺ ΔηΥ͂ 
Οἴδογ ἀϊν!η!γ. 
Ῥιαμα  Α.. Το] ονοὰ [ἢ Ψυϊγαίο 'η 5υὉ- 

δ: {Ἰηρ’ [Π|5 πᾶπηθ ἔοσ Ασίοπῃϑ. Οὔ. χίν. 12. 
ΤΙ Ερδοβίαη Ὠίδπα ννᾶς ποῖ ἴδ6 Ὀδδυ αι] 
δυπίγεθ5 σοάάθθ5 οὔ ἴΠῸ ρορυ αγ τὰγ ΠΟ] ΟΡΎ, 
Ὀμυὲ δὴ ἱπιροτβοηπδίίοῃ οὗ ἴδε ργοάιυςῖίνο δηὰ 
ξοσβίεσίηρ ροννεῖβ οὗ πδίωγε, σοπιδίπίηρ δἱίτί - 
Ὀυῖε5 50 νδγίοιιβ ἐπξ Ογθιζογ, " ΘΥπιδο Κ,᾽ 11. 
11ς, 858γΥγ5 ἰῃδὶ 5δῆθ ννᾶβ ἴῃ Πουβ6] δὴ Αϑίδῖ!ς 
δηὰ Ἐξγρίζψη ὑδηΐβεοη. 886 νγἂβ τοργοβοηϊοά 
νϑάγιηρ ἃ ἰυγγεῖοα ογοόννῃ {{Κκὸ ἴμδὶ οὗἩ Ογρβεῖς, 
ννΙ ἢ ΝΘΓΥ πυπλογοι5 Ὀγραϑῖβ, ἀπά ὕθῖονν Πθπὶ 
μοδάς οὗ Ἰίοηβ, βἴαξβ, ἃῃά οχϑῆ, [6 ὑπάογ 
ΘΓ, δης ΓΟ ρ ΒΟΥ ἰοντοῦ φοζξοη 48 τπουρἢ 
ΠΟΥ ΟΙΘ 50 ΠΊΔΩΥ σνγαίπίηρς θαηάβ, 50 {παῖ 
1Π6 ἤξιιγο γοβουη θὰ ἃ πιυτηπιν 46 45 πιυςἢ 
ἃ5 ἃ 5ἴδίιθ. 

Ηδγ ἰδρὶο δὲ Ερἤοβυβ, Ὀ01Ὲ ἴθ ἃ ππᾶγβἢ 
Ου ἰδγοῖβ οὗ οβαγοοαδὶ δηὰ δι άδ5 βἰθθὰ τυ ἢ 
ὑγοο], ἃ5 ργοΐθοϊϊνε ἀραὶ πϑὶ εαγί αῦλκοϑ, οδ]]οὰ 
Ὄγ Ρίηγ, “Ν. Η.᾿ χχχνι. 14, ἴδο ννοπάοσγ οὗ 
ἴθ ννοτγϊά, μανὶπρ Ὀδοη Ὀυγηρὰ ἴῃ (6 ΥΑΓ 
335 Β.6. ἴῃ ἴΠ6 πῖρῆξ ἴῃ ψηϊςῆ ΑἸοχδηάογ ἐἢ6 
Οτοδῖ νγᾶ5 θογη, ννᾶ58 γοῦυὲ ἢ σγοδίοσ τηδρ- 
πἰδοοηςθ, [{ 15 5ςἰὰ ἴο ἤανο ἢδά 127 ςο]υ ΠΊη5, 
όο ἵδεϊ πίῃ, ες ἴῃ σι εξ οὗ ἃ Κίπρ; δηὰ (πδὶ 
βϑένθη οὗ {Πϑ6, πηδὰς οὗ άϑροσ, ψγογεὸ Ὀγουρῆῖ 
ἴο Οοποίδπεπορ!ο δηὰ ἀρρ]οὰ ἴο (Π6 Ξξυρροτγί 
οὗ ἴδ ἀοπιο οὗ 81 δορῃϊα. [,ρᾶκὸ ρσγοποιιηοθὰ 
[δὶ ποί ἃ ἔγδβπιθηῖ οἡ {ῃδ βροῖ οδῃ ὃ6 δϑϑοιρποὰ 
στ σογίδι ΠΙΥ, ἀπά (μδί ὄνθ ἴπ6 516 Ἵσδηποῖ 
Ὅε δϑοογίδιποά, 

Το ἀοσϑιγποῖβ πὰ 5|||οἡ ἐδε ἐβω ἀδ κρέα 
ἸδΌουγοτια οὗ 1π6 ὩΣ ἢ οβὶ οἶα95. 

25. ἐδὲ «νογάνιε") ὙΠοδὸ ἴο ψδοπὶ {Π6 
ΤΟΌΡΠΟΥ ρΡᾶσίβ ΟὨΪγ οὗ ἴδε πιδπιυίδοϊυτο ννεγα 
δοοὶσιιοά, [ἰ 9 Οὐϑογνυδῦϊο τηδὲ Ὀγίοϑίβ ἀγὸ ποῖ 

αυ 7.ώ:11.-- οἱ, 11]. 

τιοηοηοά. δὲ Ῥδυΐ δὰ δὐϑίδι θὰ ἔγοπι ΔΗΥ͂ 
ἀϊγοςξ δἴίδοκ οὐ ἴμ6 Θϑίδ Ὁ] 5 ῃ θὰ ϑγϑίοπι, δηὰ 
ῃδά ἰαδουτγεοὰ 4υ θεν ἴο δἰίγαςξ [ἢδ ρθορὶο ἴο ἃ 
ΒΙΡΠΟΥ ογοοα δηὰ ἃ ρυγοῦ ργδεοίίοθ ὉΥ ἃ ἔτθο 
δηὰ [}]] ἀοεϊαγαίίοη οὗ ονδηροίιςαὶ γι ἢ. 
“γα }] ὍΠ6 βδιὴθ νγογά 85 ψαίΐης, χυϊ. 19. 

26. αἱ 4:4 Βρ ὙΜοτγάξνγογί ἢ πιοϑὲ 
ΔΡΙΥ αυοΐοα Αφιυϊοίυϑ, 11... “" Πίδηα ἘΡἢοβίδ, 
ου͵η8 ποπήθη υπϊσὰπὶ τα οσταὶ ϑροςῖθ, στιὰ 
νᾶγῖο, ποπλϊηθ πλ}] } 050, ἴοϊῃθ ὙδηθγδίΓ 
οτὐ 5." 

ἐῤὲς Ῥαμ] (Οὐοπίοεπιρίυ ον! οχργοβϑοά. 
ἐδαΐ δὲν δὲ πο φοά"] ΤὨῊΪ5 ρογίίοη οὗ {πεῖ 

ἰοδοπίης γᾶν οσσδϑίοη ἴο ΕΟ γι ϑίίδη5 ὈοΙΠΡ᾽ 
ςδ θὰ δἰμοιϑίβΊ ὙΠῸ ρορυΐϊαῦ ὈκΙοΓ ᾿ἀθητ βορὰ 
1Π6 ΙάἀοἷΞ νι (ἢ ἀν! ηι165: “" 5Βιπλυ ϊλογα 
Ὠούμι, [θοβ ἱπιπιο ἔρϑοβ σοηνιΐϑοβ Θχ βά!δι}8 
8:.15, δυϊαδῖοβ 6556.) [ἷνγ, ΧΧΧΝΠΙ. 42. 

48. Με) 9 «ὐγα! δ] ΤΉ 5 ρογξοσυςοπ, {{κ6 
[δὶ δ ῬΒΠΠΠΡρΡΙ, οτ σι παῖϊθὰ νυ τ (6 Ποδίβοη ; 
ἴδογε {πὸ ῥσγεΐοχὶ νγᾶβ ροϊἰςδὶ, αἱ ΕΡθδϑυϑ ἰξ 
νγ45 ΓΟ] ριοι 5. 

εγίοά ομἹἹ] ὙΦηαῦ οἱ ΟΥ̓ΥΙπΕ οὐ. 
Ογεαὶ ἢ θίαμα] Ογεαὶ ντὰ5 ἃ αἰδοῖ να 
ορίηοῖ οὗ [ἢϊ]5 σοαάοϑς, ν. 1ς. 

49. Οαϊ.]Ἱ Καον ἴῃ [ἢ ]5 ραββαξὸ ΟἹΪΥ. 
Τὸ Οδῖυ5 ἴῃ χχ. 4 ἴγᾶβ8 οὗ εγρο, δηά (ἢδ 
Οδίυβ ἱπ βοπι. χνὶ. 22 δπάὰ χ Ο(οσ, ἱ. 14 νν88 
οἵ Οογπίῃ. ὙΠὲ πᾶπιὸ δίῃ οσ Ολ1ι5 νγ88 
80 ΥΟΤΥ σομηπίοη (Πδί ἰΐ 15 5δίογ ἴο Κϑὲρ ἴΠ6ϑ96 
ἴῆγοο ἀϊδεῖπος ἔδη ἰο τϑάϊιος τποπὶ ἴο ἴννο ὈΥ͂ 
ςοπ]οοϊυπης παῖ ἴπ6 πδίϊνε οὗ Μδοβάοηϊα δά 
βοῖτἰοα ἴῃ Οοππηίῃ. ὙΒοῖο 5 ἃ ἔουσίῃ Οδιι5 
ἴο ψῃοπὶ δῖ [οδη δά ἀγεοβϑϑθὰ ἢ15 {πιγὰ Ερίβι!ο. 
“εμαγοδι. 1] Α ὙΒεοβϑαοηίδη, χχ. 4, νγῆο 

δὰ Ὀεοη ἴῃ ρε τ] δ Ερἤσβιβ, χίχ. 29. [π ἴΠ6 
Ἐρίβες ἴο ῬῃΠοπιοη, 24. δὲ Ῥδὺ] οἶαϑϑθβ 1 πὶ 
νὰ ἢ15. ἔθ Πονν «ἰδοῦ ΓΟΓΒ, δηὰ ἴῃ (οἱ. ἵν. 1ὸ 
ἢ6 ς 815 Πὶπι ἢ]5 ἔθ Ἰονν -ρϑοηοσ, Ηδ νν 5 ὕγο- 
ὈΔΌΪΥ οἠς οὔ ἴἢδ νυνοϑ! Ποῦ σομνογίβ, ῸΓ ἢδ νγᾶ5 
δδΐϊς ἴο ὃὉς ὐὔϑεπὶ ἔγοπι δοπιὸ ἰῃ δ[ϊεπάδησς 
ου ἴῃς Αροβίϊε ἔοσγ ἴῆγεθ γεδγβ, ἔσοτὰλ χχ. 4 ἴο 
ΧΧΥΙΪΙ, 2. ᾿ 

ἐδε 1δεαὶγε} Ορ. χὶὶ. λὲ. Ὑεϑε Ὀυϊάϊηα5 

δι 
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10 Απά νῆεη δ] νουϊὰ πᾶνε 
εητετεὰ ἴῃ ὑπο τῆς ρεορῖὶε, ἴδε ἀ15- 

᾿ ΟΙρ[68 βιξεγεα ἢΐη ποῖ. 
21 Απά σεγίδίη οἵ ἴδε ςἢϊεῖ οἵ Αϑίδ, 

ψὨΙΓ ἢ ννεγε ἢ15 ἔτ εη 5, βεηῖ απο ἢ]Πὶ, 
ἀεβιπηρ ῤὲπι τῆλι ἢς νγου]ὰ ποῖ δάνθη- 
ἴμγε ἈΙπλ56 1 ἰπῖο τῆς τῃεδίτγε. 

22 ϑοπὶςε τπεγείογε ογί θά οης τπίηρ, 
Δῃηὰ 8οπὴῈ Δποίπευ: ἔογ ἴῃ 4556 ΠΊ Ὁ }Υ 
ννᾺ8 ςοηξιδεά; δηὰ τῆς πιοῦε ρᾶτγῖ 
Κπενν ποῖ ννῃεγείογε τΠΕΥ ὑγεῦα σοπης 
τορεῖῆεγ. 

ΤῊΗΕ Α(ΟΤ5. ΧΙΧ. [ν. 30.-- 35. 

232 Απά {δεν ἄγεν Αἰεχαπάογ οὐυζ 
οὗ τῆς πτυϊτυάε, τῆς [εννβ Ρυτεπρ 
Ὠἰπι ἔογνναγά, Απά Αἰεχαπάεγ θεςκοη- 
εὐ νῖῖῦ τῆς Παπά, ἂδπά ννουϊὰ ἢᾶνε 
τηλάς ἢ5 ἀείξησς ὑπο {πε ρεορῖε. 

24 Βυῖ νῆεῃ ἴΠεγ Κηεν τῆλὲ ἢς 
νν83 ἃ [εν 411 νντἢ οης νοῖςε δρουΐ 
ἴῆε 8ρᾶσεὲ οὗ ἴννο ἤουῖβ ογιεά ουῖ, 
Οτεαῖ ἐς ᾿Πίδηδ οἵ τῆς Ερῃεβίδηϑ. 

34ς Απὰ νῆεη ἴῃς τοννποϊεγκ Πδά 
Δρρεδβϑεά τῆς ρεορΐς, ἢς εαἰά, 725 πιεῃ 
οἵ Ἐρβεβιιβ, ννῆας πιᾷη 18 ἴδεγε τῇῆδζ 

ΕΓ ΠΟΠΕΪΠΌΔΙΪΥ υϑοὰ ἴῃ Οτεεὶς οἰ] 65. ἔοῦ 
ῬΟΙΙσ] ραῖμοπηρ8 δηὰ τἢ6 ἰγαπϑδοίίοη οἱ 
ΡυΌ]1ς Ὀιιδίηεθ5, ἃ5 δῖ Απιοςῖ, Τδοϊίυ5, ' Η!5ῖ." 
1. 8δο; ἰοϑερῆυβε " Ϊ. ΔΝ." ν"1. 1.3. ὙΠΟ 
ΟΕ] Π65 οὗ ἴη6 φστουπά-ρ᾽δη οὗἩ ἴῃς {πεαῖγε δ 
ΕΡΒΘΒ.15 ἅΓῸ 411] ἴῃ6 ἴγδςθβ πονν ἰθῖ. δ ]ονν5 
(δουγῆς ἃ ἰάγρεῦ τπδῃ τπαὶ δ Μιϊοῖυβ, νν Ὠϊςἢ 
οχοθοάρα ἴῃ 50 8]6 Δηγ Ὑν ] ἢ 6 ἢδὰ 56 Ὲῃ οἾ96- 
ὙΠΟΤΟ. ὁΑϑι4 Μίποτσ, Ρ. 274. 

80. οὐ)εγεά ῥὶνι ποὶ] τ (ὐογ. χυ. 32 Ἵδη- 
ποῖ, 45 ἢὰ5 Ὀδὸπ 5ιξροϑιθα, τοῖο ἴο (5 
(υπλ}}, ἔοσ {πὸ Αροβί!ε ννὰ5 ποῖ ἴπ {πε {πεαῖγα. 

81. 1δὲ δὶ οῦ ἡ “4.1 Ἴδη οβῆςοΓβ εἰοοϊοα 
ΔΏΠΙΔΙΥ, ὈΥ ἰμ6 βονογαὶ οἰἴ65 ἴῃ (Π6 ὑσγοσοη- 
514 ὑγονίηςε οὐὗὐ πο Ερμόβθυβ ννᾶ5 ἴδ 
σδριί8], ἴο ϑιιρογπίοπά δηά Ὀεαγ 6 ὄχρθῆθθ 
οὗ {Ππ6 ρυθ]ς ξαπι65 δπὰ ξεϑῖῖναῖὶβ. Τῆτγοο οὗ 
πὸ πὶ ννεγε μεϊά ἴο γοργεβεπὶ [ονθ, ΜογσιγΥ, 
δηὰ Αρο]ῖο; δηά οπὲ ϑεἰοςϊοά ὉγΥ ἴδε Ῥτο- 
ΠΟΏ51}1 νγᾶβ ργεϑιἀεηΐ, ἀπά 'π ἃ ϑρθοῖαὶ 5656 
ἴη6 Αϑίαγο. ὙΠ ΠΟΙ, ργέβοποο ἴῃ ΕΡἢΒΟΘῈ5 ΤΔῪ 
Ὀ6 ΔΚϑη 85 ἱπάϊοδίϊπρ ἔπ ϑοάϑοῃ οὗ ἴῃ γὙϑᾶζ. 
ΤΠ6 ΚΑΠΊ65 'ἴῃ ΠΟΠΟΌΓ οὗ Πάπα ννεῦο δοϊὰ ἴῃ 
(6 πηοηῖῃ οὗ Μδυ, (παῖ τηοηῖ εῖηρ Ξδογοά 
ἴο ΠΟΙ, ἀπά δοςογαϊηρὶγ οΔ]}|εἀ Αὐἱεπλι βίη. 
Οπ 5ιοἢ 8 οσοδϑίοη ἴπΠε σῪ ννου]ὰ Ὀ6 ΤλοΓδ 
[ῆδΔη υϑυ}}γ τπγοηροά, πὰ ἰεπηοίγιυ5 πὶ σἢξ 
ΒΔΓΕΪΥ τοσκοη οὐ πιοτὲ ἴπᾶπ ΟΓΪΠΑΓΥ Ζ6 4] οἡ 
Ὀεμα]ῇ οὗἨὨἁ [ΠΕ Ἰος4ὶ ἀϊν᾽πῖγ. ὝΠε ρτονίβίοη 
ἴογ (ῃ6 βπιθβθ, Ἔϑρεοία! νῦν ἔογ ἴποϑο τὴ νυ ΠΟ 
νὰ Ὀοαϑῖσ νγογε ἱπισοάαςθά, ἱπνοϊνεὰ Ὑογῦ 
ΠΘΑΥΥ ΘΧρΡΘη5ε65, ἀπά ἴπε Αϑίδυςἢϑβ δοσογαϊηρῦ 
ψΟΓ ΠΟἢ πΊθη, οὐδ διοηρ [ΠΘΠὴ ΔἸ πηοϑῖ αἰ νναγ5 
ἔτοπι ἼΤ γα 65, ἃ ὙΘΓῪ ννθδ γ εἰῖγ. ῬὨΠρΡ, ἃ 
ὙΓΑ]]Ι4π, 15 τηθητἰοποά, ἱπ (ἢ Μαγίγτγταοπι οὗ 
Ῥοϊγοδτρ, 88 12 δπὰ 21, 45 μοϊἀϊηρ ἴμς οβῆςο. 
ὙΒο Βανίπης ἤνθ σμάγθοη ννᾶβ δάπι θὰ 85 Δη 
ἐχορίίοη  δηά πὸ οπὸ, δχοθῃΐ ἰπ ϑρεδεῖαὶ 
᾿4565, ἀδοηοὰ ννοσίῃγ οὗἉ δεϊπρξ γθοογάθα ἴῃ ᾿η- 
ΒΟΓ ΡῈ ΘΙ 5, νγᾶ5 Οὔ] γε ἰὼ δοϊὰ ἴθ ἀρροὶπί- 
Τηρηΐ ἃ ϑβοοοηά {π|6. ὙΠοβο ννῆο δὰ οπςθ 
Β]|1οἀ {πὸ οἢῆςο γοϊαϊποα τῆς Ε1π|6 ἔοτγ ᾿1δ. 

δὶ γε] ὙΠΙ5 55:πἴ| Ἰποιάδηϊαὶ ποῖῖσδ 
οὗ β0ςἢ ἃ εἰΓουπιδίδηςο 45 ἴπδί [6 Α ροβίὶε ῃδά 
ἔθηάβ δηοηρ ἴΠ6 Αϑιάγοῃβ ννὰ8 ποίίςεὰ ὉΥ͂ 
ῬᾷΪευ, “Η. Ρ..,᾽ 25 δὴ 1]υϑιγαιίίοπ οὗἁὨ 85: 1ἃ{ωὑἰκο᾽5 
σείδοιγ. [{ ὁῃον5 [ῃδὶ πὸ ποὺν γε  σίοη ννᾶ5 

ποῖ υπέλνουγαῦϊ γ τοραγάθαἃ ΟΥ̓ ϑοπὶὲ οὗ ἴδ 
ΒΙΡΠΟΓ οἶα55ε5. ὙΠ6θΟ ΤΥ μᾶνὸ δεαγὰ ἴδ 
ΑΡοϑί θ᾽ 5 τοδοῆϊηρ ἴῃ (δ Ξομοοὶ οὗ Τ ΎΓΑπηυβ: 
Ὀυϊ {ΠΟγῸ ἰ6 Ποὺ γϑάϑοῃ [ῸΓ σορδγάϊηρ ἴΠπ 85 
σοηῃνογίβ. 

82. δο»ῃο ἐῤεγεζογο] ΓῊϊ5 τενογίβ ἴο υ. 29. 

83. “᾿χαπάςγ] ϑοόπῖθ πᾶν πυπάετθιοοά 
(μαΐ πὸ μαὰ Ὀδθη Ἴσοπνογῖθα ἴο Ὁ 34 Π|1γ. 
ΟΥδοῖβ βανε δά ἀεὰ ἴο 1ῃ15 ἴμαὶ δ ἀροκιδιιζοά, 
Ρεγθδρ5 ὑπάδγ πε δἰαστὴ οὗ (ῃϊ5 ζὰπιαϊῖ, δηά 
ἰᾶνο ξοηθ οὐ ἴο 1ἀΘπεν ἢϊπὶ νυ [6 σορρεῦ- 
δ ἢ, 2 ΤΊΠ,, ἷν. χ4, ὯΟ Πᾶ5 ὈΥ ϑοπὶὲ θθθῃ 
1Βουσῃς ἴο Ὀ6 ἴδε βᾶπι6 ἃ5 ἰπ σ Τίπι. ἱ. 20. 
Βιυϊΐ 411 {Π|5 15 στδίιουβ. ὍΤηδ ΠΔΠῚ6 νυᾶ5 ἴοο 
σοπηποη ἴο νναῖτδηΐ ἰϊοτηρῖβ δ ἰἀθπε βοδίϊου, 
απ ῥὶνι γογαυαγῇ ὙὍθαῖ ἢθ παρῆῖ 

ϑϑοσί ἃ Ὀγοδά ἀϊβεϊποϊίίοη Ὀεΐννοθη [εν δηὰ 
Ογιβιίδῃβ, ἀἰβο δ πλῖπρ 4}} συτηραΐου Ὡ δὲ 
Ῥαυϊ, δπὰ 50, Ὀγ βϑῃοννιπς {Πδῖ 15 σου ΓΥΙΘΏ 
ῃδά ποίπηρ ἴο ἀο τνῖτἢ ΔηΥ ἀϊπιπιίίοη οὗὨ 1ῃς 
Ῥγοῇίβ οὗ Πογλεῖσιυ5 δηὰ ἢ]5 σγδῆϑπιοπ, σοη- 
ςοηΐγαϊς (ἢ ρορυϊαγ ηἀρηδοη οἡ πες (ἢ πΠ9- 
[Ι4ῃ8. 

Εγάβταυβ σοηϊοηάοα ἴογ ἀποίδῃε 5θῆβε δ]ἴο- 
ξεῖδοσ, νὶΖ. {πὶ ἴ6 [ονν5 Πδά ἱποίγιυςϊοα ἢϊτη 
Ὀοξοσομδηά, δπὰ εοηραροὰ δὶπη 85 τποὶς δάνο- 
οδῖθρ. 

84. ἐδὲν ἐμοαυ] Κδεορτιί"οα͵ 85 1ϊϊ. τος ἵν. χ 4. 
ἐδαὶ δὲ «υα: ἃ Ψ7εὉῷΞ} Ἴδα [ονν8 νγετὸ γεηθ- 

ΤΑΙ ὈπρορυΪΑγ, ἐν. δὲ ῬΠΠΙΡΡΙ, χυὶ. λο, διὰ 
δὶ (ογπίῃ, χν!!. σ7. 

αδοιέ ἐθε “ραφὸ οὶ ἑαυο δοιιγ.] ΤὨϊΞ οο- 
τἰπυοιβ Οὐΐοῦγ ννᾶ5 ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ, 1ῃ 5οπὶα βογῖ, 
δη ἂςῖ οὗ Ββοηδρε ἴο [)δηδ. Οὗ τ Κ. χυὶ. 26. 

[ΝΤΕΚΝΕΝΤΙΟΝ, ΒΥ ΜΨΗΙΌΗ ΤΗΙΒ ἮΑΒ ΑΡ.- 

ῬΡΕΑΒΕΣ. 

856. 26ε ἐρβολβδιὶ 580 ἴῃ 41] Ἐπρ] πὰ 
Μογϑίοηβ κἰπεοὸ νγοεῖθο, ννῆο ξᾶνὸ :εγίδε. 
Κεερεγ οὗ τόδε ἀγοῤίυξε, Γεεογάεγ, “οΟΓΕΪΩΡΥ ἰο 
ἐδε εομμεὶΐ͵ Ἀν Ὀδοη ρτοροϑοά. Βιυιῖ ἃ5 οὔ 
οὗἩ ἴῃς ἰἢγεε σμιοῖ Αϑίδγςῇς δὶ [ἢ]58 ἀδϑιζῃλ- 
ἰίοπ, γραμματεύς, ἃ5 κεορίηῃρ (ἴῃς οἰῆεϊδὶ 
Γερ δῖε οὗ ἴπε υἱσΐουβ ἴῃ 6 ραπιθβ, ἴξ ἢδς 
τ (Βδουφς Πκοὶγ ἰδὲ 1 15 ἴο Ὀ6 υπάοτοιϊοοὰ 
οἵ Βίτι. 
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ΦΡΟΝΩ͂, 

δά 

ν. 36---τ.]} 

Κηονγεῖ ποῖ μοὺν ἴπαῖ τῆς οἰ οὗ τς 
Ερδεϑίδηβ ἰδ 4 ΨΟυβῃρρεσ οὗ τῆς 
ξίεαι ροάάεθ8Β [)ίλπα, ἀπά οὐ τε 
ἡπιᾶσε νγ ϊςἢ [ς]] ἀονγῃ ἔτοπι [υρίτεγ ὺ 

26 ϑεείηρ τπεη τῇλς τμε8ε ταϊηρβ 
σληηοῖ ὃ6 βϑροκεη δραϊπϑῖ, γε ουρῆς 
ἴο δε αυϊεῖ, Δηἀ ἴο ἀο ποιῃίηρ ΓδΗν. 

47 ον γε δᾶνε δγοιυρθς ἈΠΠΟΓ 
[ἢ656 πγεῆ, ννῃῆϊοἢ ἀγὰ πεῖ ΠΥ τοῦ θεΓ8 
οὗ σἢυτοῆαβ, ΠΟΥ γαῖ δ]ΑΒρἢΘηιο 5 οὗ 
γουγ ροάάε88. 

48 ΥνΜΒεγείοτε 1 επιείγιυ8, δηά 
τε οτγαβϑπιοη ννῃιὶοἢ τὲ νι ἢ ΐπι, 
ἰᾶνε ἃ πιδίζεσ ἀρδίηβι ΔΠΥ πΊ4η. τῆς 

ὁ Ἰδνγ ἰ8 ορεῃ, ἀπά τῇεγε ἅγεὲ ἀερυξίεϑ: 
Ιεῖ τη ᾿πιρὶ ΘΔ οπα ἃποίδεζ, 

49 Βυῖ ἰέ γε ἱπφυΐγαε ΔΠγ τηΐηρ 
ΠοΠΟΘγηΪηρ, ΟἴΠΟΙ πιδίζεγβ, ᾿ξ 5114}} Ὀς 

, ἀοτεγηλίηςα ἴῃ 4 ᾿Ϊαννμ] 455 ΠΊ  ]γΥ. 

«υογδρῥεγ  ὙὍ8Πὲ ογιρίηδὶ ννογά, δηϑννεγ- 
ἵπρῷ ὙΕΓῪ ὨΕΑΓΙΥ ἴο “σογίσ!, Βᾶ5. θεθὴ ἔουπά ἴη 
Ἰπβογρίιοπθ, ἃπὰ Οὐ ϑευθγαὶ Αϑίδίϊς ἼἽοίῃβ, 
Ἔβρθο δ} }γ Ερδἢεβίδη. Οπο οὗ (πὸ Ἰδίϊεσ Ὀδασὶηρ 
[πὸ πᾶπιὸ οὔ Νόο τηυϑί ἤᾶνς Ὀδθη ΠρΑΤΪΥ σοῃ- 
ἰοπιροσάσγγ νυν ἢ δῖ Ῥαυ}}5 νἱϑ!ῖ, ὅ866 οηδ]) ά- 
80η 5 ' Αὐοπι(οσίυγα ΝΠ ϑιδίςδ,᾽ Ρ. 12, ἀπά 
ΑΚοσγηδη 5 " Νυπιδηγχδῖις {ΠΠ|5ἰγαϊτοηβ οὗ [πὸ 
Αςῖἴ5,᾽ Ρ. ςς. 

ξοάά...] ΤῊΪς ννογὰ, ννδηίης ἰπ δξ, Α, Β, 
Ὦ, Εἰ, α5 Ὀδοη χο)εοῖϊεα ἰὴ τόσο Το ςΑ] 
δὐἀϊιοηϑ. 

δε ίαφε «υδίοῦ γεἰΪ ἀοαυπ) Ἰάτβαϑ, ΤΊΤΟΥ, 
δηὰ Αἴδοης οἰ πιο ἴο ροϑϑ685 ϑιιςἢ. [Π 90Π|6 
(2565 ΠΟΥ ψΟΓΟ, ἴῃ 4}1] ργοῦδὈ ΠΥ, Δογο "65. 
ΤῊϊ5 δ Ερβεϑιιβ νγᾶβ, 1ἴ βθδϑη]5, ἃ νϑῪ Γάδ 
ννοοάδη ἤφιγο οὗἉὨ δαγίϊοσ ἴἢδπ Οτοςοίδη ννοῦκ- 
τιδηϑῃρ. Ρ]ηγ, ΓΝ. Η.᾿ χνι. ἸΙχχίχ. 7), γερογίβ 
ἵννο δεσοιηΐδβ, ομΘ, [δι [ἃ ννᾶ5 οὗ ΘΌοΟηΥ, ἴῃ 6 
οἴμογ, (παῖ 1 νγᾶβ οἵ νίπθ ννοοά. Δςςοτγάϊηνς 
ἴο ηγανῖι5, 11. ο. 1 ννᾶ5 οὗ σδάδγ. Χεπορδοη, 
. Απδῦϑίβ," ν. 3, ἱπΊρ]165 [δὶ 11 ννὰ5 οὗἨ ρο]ά. 
ΤῊΘ νΟΓΥ δηοίθηϊ [0] ΠΊΔΥ ἤᾶνε Ὀδδπ ΠΡΑΝΠΥ 
εἰάθα. [τ βυγνινοά ποῖ ΟΥ̓ (πες ἀγϑόη οὗ 
ΗἩετγοβίσδίιϑ, Ὀὰϊ ϑόνθη σου! άϊηγα οὗ ἴδ 
ἰδπιρὶθ. ΡΥ, 88 ἀῦονό. 

857. ῥειε ρθη] Οδιι5 δηὰ Ατὶβίδγοι. 
γοῤῥεγ: οὶ ἘΠῚ [πη {5 νϑγγ ᾿ηξε ες - 

ἴου5 τεπάστιηξ, ΑΟὟ . ἰο]] οννοά ΤΙ γηάαϊ]ο, Ογδη- 
τρετ, δηὰ (6 Οὐτπενᾷ ΒΙΌΪ6, Ἰηϑϊολα οἵ ννγ- 
εἰ ἴδ. ννῦο γᾶνε “σαεγί σε. Ῥγοΐαμπεγ: ο γοωγ 
ἐρη δίς ἣΔ58 ὈδΘΠ ϑιρροσῖοά. 

πο γεῖ δίαηρῥενγιογ: οΓ γον φοάάε.1 Τἢδ 
ἴτῆᾶσὸ νυ οἢ [6]] ἀοννῃ ἔγοπὶ [υρ]ΟΓ, τ. 1ς, 
νγᾶ5 ποῖ ἴο ὃὸ πο] δά ἴῃ (ἢ σοάβϑ πιδάβ στ ἢ 
Βδηάϑ, υ. 26. 

88. ἐῤε σευ ἰς ορεη") ΤὍδο πιλγρίηδὶ γθη- 
ἀογης 15 ΝΕΓῪ πιυςἢ Ὀεϊίοῦ : οοπχὶ Δ ΥΒ δἃΓΘ 
Ἰορῖ, ἰ.ε. ἴποῖο ἅγὸ ἄχοά (ἰπ)65, ρει α Ἰ Δ] } 

ΤΗΕ ΑΟΤΥ5. ΧΙΧ. ΧΧ. 

40 Εογ Ψψε δῖε ἰῃ ἀδηρεῦ ἴο ὃς 
οΔ]]εὰ ἴῃ αυσϑίίοη ἔοσ τη 5 ἀδγ᾽β ὑρ- 
ΤΟΔΓ, ἴΠαΓα δα ηρ᾽ ΠῸ σᾶ868 ννῃεγ Ὁ ΜῈ 
ΤΑΥ͂ ρῖνε Δῃ δοςοιηῖ οὗ (ἢΪ5 σοποοῦΓβα, 

41 Απά νῆεπ ἢς Πδά {Πι18 βροδη, 
ἣς αἰδηλίϑϑεά [ἢς 455 εΠΊ ]}Υ. 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΧ. 
ι ῥαμί φυείλ 9 δαεεάρρῖα. 1 Μἶ εεἰεόγαίείλ 

ἐλε δονγαά": “ἐῤὴέν, ακα νεαελείά. ο Ζιε- 
ἕμω λαυΐησ οι ἄσιυ» ἀδασ, τὸ ἐς γαϊτεά 
ἴο ἐϊε. τῇ 4 ἤἤἥίείεεσε ἀς εαὐείλ ἐλέ εἰάεῦς 
ἐσσείλεν, ἐκ είς ἑδενε τουλαῤ τλαἑ ὀεία έ ἐο 
δεριεῦς 18 ον ελ Οοαἷς οοξ ἐο ἑάερε, 
10 τυαγηκὰ “λέπ: οὐ χαἴδε ἱεαελεῦς, 31. (077- 
τρεπΐείλ ἑάέπε ἰο Οοά, χό γαγείά τσῖλ ἐλέηε, 
αμμε ξοείβ δὲς τυαν. 

ΝῺὨ δἴϊεγ τῇς ὑργοᾶγ νγὰβ8 Ἵδαβεά, 
Ραμ] ςα]]εἀ ὑπο ὀέπι τῆς ἀϊ8ς!- 

ΡΙε58,), ἀπά επιδγαςεά ἐῤέσι, αηὰ ἀερατῖ- 
εἀ (ογ ἴο ροὸ ἰηῖο Μδςοεάοηίδ. 

Τοσυγτίηρ, ἔοῦ (ἢ6 δάπικιηἰδίγδίίοη οὐ υ.5ὲς 6. 
ϑοπῆθ ἢᾶνθ χηϊϑιπάοτοίοοά μαῖ [ῃ6 σουγίβ 
γΟΓΟ δἰτἰης αἵ 1Π|5 {1π|6. 

ἀεῤμεε.  Ῥτοσοηβι δ, [86 δυϊμουιεῖθβ ἴοὸ 
ΠΟΤῚ 500} οᾶθ65 ννουὰ Ὅδ ἰερ αι τοίεγτγεά, 
ΒρΡοκϑη οὗ ρβοπουαῖγ. [ἃ 15 ποῖ ΠϑΟΌβΒΑΓΥ ἴὸ 
υηάοιβίδηά ἃ ραιτουϊας Ῥγοσοπϑὰὶ στ ἢ15 
556 590 Γ8. 

39. “πὰ ἰαφυγμὶ α“-ενιδίγ Ἐδίθοτ, ἐπ 089 
ἰαπυγμὶ α“-τ»δίγ, ἱ. 6. οἵ ἴῃε ἀιδίτιςϊ οὗ ΕρΒδβαβ ; 
ςοηνοπραά δοςοογάϊηρ ἴο ἴῃς ῥσγονίβϑίοῃβ οὗ [ἢ6 
ἘοπΊλη Τἅνν, οὐ ἃ ἤχοάὰ ἀδγ, ν ἢ ἄϊιθ ἔοῦ- 
ΤΆΔ], ποῖ ἴῃ ἃ βυάάδη ἐυιηυϊυτγ μαῖογίηρ. 

40. «ὐὧε αγὲ ἱπ ἀσηφεγ)] ὝὍὌΠε Ἀοχηδῃ 
Δα Πογεῖ65 τοραγάθα τὐπιυϊτιοῦβ ροΟρυΪαΓ 85- 
56 ΠῚ Ὁ 165 ὉΠ στοαΐ δ] οιιϑυ, δηὰ βοπηθ  Π165 
Ρυπὶϑῃοά {ποπὶ ΌΥ ἃ πλᾶϑβᾶςτγα. 

μργοαγ) ὙΠὶ5 ννογὰ ἃπὰ ωοπεομγο ἢ (Π6 
Οτίρί δὶ ἀγὸ τῆουρμὶ ἴοὸ σογιίοβρομα ἴο ἴννο 
οἴξδιιοεβ ννῃϊοεἢ Κα οπιδη 1ἂνν ργοινουπορα σδρὶ- 
(1. ““Οιἱι' σοκίιπι οἴ σοπουγβιιπὶ ἔεςοπ, σδρὶ- 
[Δ] οἷῖ,. δεγῆθοδ, "σοπῖτον. 111. 8. Το ἰαΐίοτ, 
ἴῃ ΧΧΙΝ. 12, οχρίδίποά ὈΥ εομηῥίγας ἴῃ 13, 
ννᾺ5 ἀσϑιηθὶγ σἤοϑθη ἴο ᾿πάϊςαῖε ἴθ νἱονν 
ννΒΙ ἢ τῖσδς ὈῈ οχροοϊοά ἴοὸ θὲ ἴάκθη οὗ ἴμ658 
Ρτοςεοάϊηρβ Ὁγ ἴμ6 Ἐοπηλπβ, ννῃοβο ἱπῖουθΓο 6 
νου] ᾿ηνοῖνο ςοηϑθα θη ς65 τη ἢ ΠΊΟΓΕ 86 ΠἸΟῸ5 
[πᾶη [6 1.055 διπουϊοὰ Ὁγ Πεπιείτιι5 ἴο [ῃς 
ΑΡροϑῖ]ε᾽ 5 [ϑδο πίη. 

πο ἐμάν! ϑίγαηροὶυ τοπάεγεὰ ἴῃ ἴῃς Ψ ]- 
ξαῖο, ἐϑέγε δοίης πὸ οπό γεφροπειδίε γον---. 

41. ἐμ: “ροξεη  ανϊπρ βσῆονγῃ {παῖ (86 
ροριυϊαγ οχοϊπηθηΐ ννᾶ8 ἀἰβογοά 40]6, υν. 35, 
46: ὑπ᾿] 51 Π 4 Ὁ]6, τ. 27: ὈΠηΘΟΘββΑΓΥ, νύ. 28, 
2491; δηὰ ἀδηβέγοιιβ, Ὁ. 40. 

1 ῬΑαυῦυϊ, 0Ο0Ὲ8 Τὸ ΜΑΟΕΡΠΟΝΙΑ. 

ΟΗαΑρ, ΧΧ. 1. ακἕεν δὲ ὠῤγοαγ «υᾶξ 
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2 Απά ψῆεῃ ἢς ᾿αά ροῆε ονεγ 
ἴποβε ρδγῖβ, δηά ἢδὰ ρίνεῃ τῇεπὶ πιο ἢ 
εχῃογιατίοη, ἢ οδπια ἰηῖο Οτεεςεα, 

2 Απμὰ ἐῤέγε αδοάς τἤγεε πιοηῖῇβ. 
Αμπὰ ψἤεη τῆς [ενν8 ἰδιά νναῖς [οσ 
Ὦπ|,) 45 ἢῈ νγᾶβ ἀδουΐ ἴο 841] ἱπῖο 
δγτία, μῈ ρυγροβεά ἴο τεΐιγῃ τῆσουρῃ 
Μακεάοηία. ᾿ 

ΤΗΕ ΑΚΟΤΘϑ. ΧΧ. [ν. 2--ξ. 

4 Απά τεγεὲ δοοοιηρδηϊεά ἢιπὶ 
ἰηῖο Αϑῖ4 ϑοραῖεγ οὗ Βεγεᾶ; δπά οὔ 
τῆἣε ὙΠ αββδοηδηβ, Διιϑίαγοπιβ δηά 
δεσυπάιμβ; ἀπά (ὐδὶιι5 οὗ ἴδεγθε, δηά 
ΤΙπιοῖβειβ; δμὰ οὗ Αβια, Τυςῃίςι5 
δηὰ ΤΙ ΟΡΗΙπλι8. 

ς ΤΠεβε ροϊηρ; θείοις ταγγι θα ἔοσ 8 
αἴ ΤτΟΔ8. 

κεω4.4] [15 ποῖ κἰδίεα, δπὰ [ϊ ἰβ ποΐῖ ργοῦδθϊο, 
(δὲ δῖ Ῥδὺ] ἰεῆ Ἑρβεδϑιβ δεσδυβε οὗ {πὸ τἱοῖ. 
ῬΓουϊουϑΥ ἴο παῖ δὲ δά ρυτροβεά ἴο ξὸ 
1πγου ἢ Μδοθάοηία δηὰ Αςἢδία, χῖχ. 21, 22 : 
δηὰ μὰ ρίαππρὰ ποῖ ἴο γετηδίῃ δὲ ΕΡΒθϑὺβ 
Ὀεγοηά Ρεηίεςοβῖ, τ (οσ. χνὶ. 8. 

Ὁ. 1δο. ραγ.] ὍῊΪ5 ΠΊΔΥῪ Πᾶνο ἱποϊυάοά 
δε σοπῆπαϑ οὗἉ ΠΙγτγίσιπι, πὶ. χν. 19. ῬδΙδγ, 
“Ἡ, Ρ.᾽ 11. ἵν, 

ἐῤε»1}] ΤὍΒἊ ΟΠ γβϑιϊδης ἰπ Μδοράοηϊΐδ. 
τεσ) Ἀοσβδαῖα, ψῃςἢ, δοσογάϊης ἴο {δ 

ἘἈοπιδη ἐγλρνρς τε αἰνιϑίοη, Ἱποϊυάοα 4}} ἴο 16 
δου ἢ οὐ ΜαἼοθάοηϊᾷ. ΟΡ. χὶχ. 21. 
ὙΠ 15 νΟΓθῈ ΠΟΥ ΓΒ Ὠἰπ6 ΟΥ Άἴθῃ τηοηΐῆϑ, ἔγΟΙῚ 

[Π6 ΦΑΣΙ ΘΌΠΊΠΊΟΓ οὗ Α.Ὁ. ς7 ἴο {δε βρηΐην 
οἵ ς8. Ηονϑοη, δέϊν ΚΝ Ιθβεϊοσ. 

8. ἐδέγε αὐοάρ ἐῤγες »πομθ Αἱ Οουπιῃ, 
ἴΠ6 σδρ!(4] οὗἩἉ Αςμδία, ᾿ξ τᾶν Ὀ6 ργεβυπιοά. 
ΤΠ ν Πίηρ οὗ {[π6 Ερίβιϊο ἰο δε οπηδηβ ἰ5 
1|8ι14}}γ δϑϑιρηθά ἴο ἢ||5 Ἰηΐογναὶ. 

ἐῤε ὕεαυ: ἰαίά «υα Βαίῆραά ἴῃ {δεῖς δὲ- 
ἴοπηρῖβ ἴο γοι58 ἴπ6 Ἐομηδη δυςογι]θ5 ἀραϊηϑί 
Βῖπὶ αἱ Τ πΠεββϑαϊοηΐοα δηὰ δὲ (σοσίπίῃ, πεν πονν 
ἱπουρῆϊς δὲ ἴο δοῖ ἔογ {πεηίβεῖνεβ ὈὉῪ τακίηρ 
[Π6 Αροβί]ο 5 πὸ δεΐννθοεπ Οοσππίῃ πὰ Οδη- 

᾿ Οἶγο. Τηὸ [ὃν 8 ΨΕΙΘ πυπλοσοι5 δηὰ ἰπ- 
Βιυιοηε!4] ἰπ 411 5θ2- ροσίϑβ. 

[ο «αἱ Ἰπ]ο φρία! Οαγεγίηρς ἴδε διπουπί οὗ 
πε σοπί Πα Οη5 ἴον πε σο]οῦ οὗ ἴῃς ἀἰδῖγοϑβ 
οὗ {π6 Ογίβειδηβ πῃ [υά πὰ, χχίν. χ)ὴ. (ΟΟ]- 
ἸοσίΠοη5 μβαὰ Ὀδθθη πιδὰθ ἰη Δοπδία, σ᾿ Οοσ. χνὶ. 
1---αἰ 3 ΟὐΥ. ἴχ, 2, ἀπὰ ἴῃ Μαςβάοηϊα, ἃ (ογ. 
Ὑ}]. 1--.4ἅ. 

ἐὀγοισὸ Μαεεάοπία 1 Ἠξς οβοδροὰ [6 ἴενν8 
Υ ᾿ΠΘΙΔΠΕῪ αυϊτιηρς Οοππίῃ, ἀπά ἰακίπρ δῃ 
ονοτ]δπὰ σγουΐῖθ. ΤῊϊ5 σῆδηρο οὗ ρίδη τηυβὲ πᾶν 
Εἰνεη Τρρογίι πη ε5. ἔοσ σοσοίν πη συ ρρίεπιθη- 
[ἌΣΤΥ ςοηιτ δι ΟΠ8. 

4. ἱπίο “Μεἰα δ ἴδι 88 ἰπῖο Αβδβίϑ. 
ΤΠεθθ ννογάς πᾶν ποῖ (ἢς ϑυρροτί οὗ ἐὲ, Β, 
δηὰ Ννιυϊρκαῖε, θυΐϊ πᾶν Ὀεδδ τοϊδ ποὰ ἴῃ πηοβῖ 
τεσεηΐ δα οη5. ὙΠ ΠΟΥ Πδά ποῖ ἱηϊεπαρά ἴο γὸ 
υμοῦ; Ὀυϊ ΤτορἈίπλυ5 ννοπί ἴο [ΘΓ 5Δ θΠι, 
ΧΧΙ. 29, δηὰ Ααβίδγοπιυβ ἴο ΟΠ, χχνυῖὶ. 2. 

ϑοῤαϊ!εγ  δοη ὁ Ῥγγγόμς 15 ϑ0 ) οἰὺποά ἴπ 81]} 
ἰδίοσγ στὶς δ] οἀϊτοηβ, οὐ ἴπ6 δι Ποῦ Υ οὗ ἤνο 
τιοβῖ πηρογίδπὶ ἰὐηςϊΑ] Μ55., {ΠιγΥ Οὐ Γρῖνοϑ, 
δηὰ ἰἢ6 Νιυϊγζαῖο. ΤΠ5 ᾿πθουτοη ἀοδ5 ποῖ 
ἴανουν πε ΙἀοηΕ βοδίίοη νυ] ἢ δοβιραΐοσ, οπι. 
ΧΥΪ. 21. 

“γἸαγεῤι.} 8566 ἃδονς, χὶχ. 29. 

δοεωπάμ} Νοῖ πιο! οηεά οἰβοννῃογε. 
ο νὴ ΤΠῖ5 νν85 δά δὰ ἴο ἀϊκιηρυ 5 ἢ 

ἢϊπι ἔτοπη ἴῃς Οδ᾽ι5 ἴῃ χῖχ 29, ΨὨΟ νᾶ ἃ 
Μαςράοηίϊδη. 

Τρηποίῤει.] ὙΠῚ ϑγτίδς βυῦ]οϊης 97 1,»εἶγα. 
866 ΧΥΪ. 4. 
“4:4 ἴῃ ἴδδ πδύτοννοσ ϑεῆϑε, ἴῃε ργοσοῦ- 

5.2. Α518. 
“νεῤίει.  5ϊἰοοά νεῦῦ δρὰ ἴῃ δῖ Ῥδὺ} 5 

οϑἰπιδίίοη : “4 Ὀεϊονοά Ὀγοΐπεσ δπὰ (δ 881} 
Ταϊηἰϑῖοσ," ἘΡΏ. υἱ. δὲ ; (οἱ. ἵν. ). Ώ15 ἰδῖτεσ 
Ῥᾶϑϑᾶρο ᾿τηρ 65 τηδὲ Τγοῇβίςιι5 ννᾶ5 ἢ [86 
ΑΡοβῖ!θ ἴῃ ἢϊ5 βιϑῖ ᾿ππργϑοηπιεηῖ. [ἰπ Τιῖυ5 
ἢ]. 12. δ6 5 τηδῃξοπρὰ 85 οἡ ἴδε ροϊηϊ οὗ θεϊπῦ 
Βοηΐ ἱπίο Οτσεῖθ; δηὰ ἴτοπὶ 2 ΤΊπι. ἱν. 12 1 
ἄρρδαῦβ {μα Π6 πιιιδῖ αραΐπ ἢᾶνὸ δε ἢ δ1 
Ῥδὰ] ἴῃ {μ6 σουγϑο οὗ ἢἷ5 ϑεοοῃὰ ᾿πιρ ΓΙ ϑοηπιο ῖ. 
[τ δᾶ5 Ὀδοη ςοπ)εσϊυγοά, νυν ἢ σγοδῖ ργοῦα- 
ὉΠ γ, ταὶ Ὑγοδῆσιι5 ννᾶ8 πο οἵ {πε ἵνο 
Ὀτεϊῆγοη, Τ γορῃίπιι θοῖηρ (Π6 οἵδε, αϑϑοςϊαιοά 
ψ ἢ Τιϊὰ5 ἴῸΣ ϑυροΓ π οπηρ ἴδε σοἰ]ος ΟΠ 
τηδάς οἡ Ῥεηδὶε οἵ ἴδε ἀϊδίγεσϑδεά (γι δης ἴῃ 
]υάκα, 2 (ον. Υἱῖ}. τ6---24. 
Τροῤῥί»α ] ΑΟεπῆ]ο πὰ δὴ Ερβεβίδῃ, 

ὙΠΟ56 σοϊηρ Οἢ ἴο 6γι}5416π| ρᾶνε οσοδϑίοῃ ἴο 
[Π6 ἀρρσυθῃεηβίοῃ οὗ {πὸ Αροβίϊο, χχὶ. 29. Ηδ 
νγ85 ἢ δῖ ῬΑ] ἴῃ {πὸ Ἰηΐεγνδὶ Ὀεΐννεεη (ἢ 
ἔνο ἱπηρηϑοηηηθηῖβ, δηά ν 5 ἰδῆ δἱ Μιϊεῖυβ 
5ἷςκ, 2 ΤΊπι. ἵν. ζο. [ἴ τηιϑὲ ἤᾶνο Ὀεδη νεῖγ 
δυδιγιης ἴο ἴῃς Αροβίίθ ἴο πᾶ Κπονσῃ ἴο 
ἴδε ΟΒυτγοῖὶ οὗὁἨ Ϊογυϑαϊοι 50 ΤΏΔΩΥ Οεηῖ}ε 
σοηγνογῖβ. 

δ. Τρι:9] Ιἴ 566Πὶ5 ΔΥΌ ΓΆΓΥ ἴο ᾿ἰπιῖς [Π5 
ἴο Τ γεδίςου5 ἀπά ὙΤορδίπιι5. [ἴ Πᾶ5 ΡΈΠΟΓΑΙΪΥ, 
δηὰ νὰ κοοά τεάδοπ, Ὀθεη ὑπάετεοϊοοὰ 85 
ΠΟΙ ρτοποηαϊης 411 [Π6 ϑόνθῃ ΠΑΔΠῚ65 ἴῃ ὃ. 4. 

Ξοὶηρ ὀοίογε  ῬυΟΌΔΟΙΪΥ ἴο ργόρατο ἕοῦ ἴδ 
Αροϑιϊεβ υἱϑίῖ, τυ Ὡϊςἢ, ἴῃ σοηπδοηίθηος οἵ ἔπε 
σἤδηρο ἴῃ 5 τουΐο, συ. 2. σου]ὰ ποῖ Ὀ6 ἐχρεοεῖϊεά. 
ὦν ἢ 51 Τὐκὲ μδὰ πον τεϊοϊπορὰ ἢ 

Αροβῖϊθ, αῇεγ μανίπρ τεοιηδίποιὶ αἱ ΡΒ ρρὶ 
βίης χνὶ. 45. Ηοπορίοστ ἔἤογο ννᾶ5 ΠΟ ϑερᾶ- 
ταῖϊοη ἹΠη τ86 ᾿ἰπ||15 οὗ {π6 {ἰπὶ6 σοπίρτο- 
Βοπάθα ἴῃ 1η15 Βοοκ. Τῆο δάάϊτίοη οἵ δὶς 
πᾶῆθ ἴο ἴδποβθ οπυπιογαϊθα ἰῇ «. 4 5 Ὡοῖ 
ξαυουγαῦϊο ἴο τη6 ἔδης ἴ} ϑἴτεϑϑ νυ ]ς ἢ 9οπιθ 
πᾶν Ὀδθη ἀἰβροδοά ἴο ἰδὺ οὐ ἴμε σοϊηεϊάσπος 
οὗ [86 πυπῦοσ οὗ ἴμπεϑθο ἔθ! ]ονν-Γάνοι!εῖθ 86 - 
σοπιρηγίης ἴθ σμαγιίδο!θ σοπι υ[οπ5, ἢ 
1ῃαῖϊ οὗ 1Πε οΥἹΒΊΏΔΙΥ ἀρροϊηϊοὰ Πϑεδοοηβ. 

Ἱγοα.] ὙΠ οἰἴγ, ποῖ ἴδε ἀϊϑίσιςϊ, 45 βῦονε, 
ἴῃ χνὶ. 8. ἱ.Ψ 



5 οἾδΡ. α. 
46. 

Ψψ. 6---- 1 ο.] 

6 Απά νν 841|εἀ ἀνγᾶὺ ἔγοπι Ρἢ]- 
ἸΙΡΡΙ δἴεγ τῇς ἀλγβ8 οὔ υπ]εανεπεὰ 
Ὀγεδά, ἀπά σδηιε πο τπεηὶ ἴο Τ τοδβ 
ἷἰπ ἤνε ἀλγβ; ψβεγε ννγεὲ δϑοάς βενθη 
ἀλγ53. 

7 Απά ὑροη ἴδε ἢγβι 447} οὗ τε 
γνοοΚ, βεη ἴῃς ἀἰβοῖρε8 σάπια ἴο- 
σεῖμογ “ἴο Ὀγελὶς ὑγοδά, αι] ργεδο δά 
πηῖο ἴΠ6πὶ, ταλαγ ἴοὸ ἀεραγῖ οἡ δα 
τΛοΥΓον ; δηά ςοπεημεά ἢ8 βρεεςῇ 
8011} πλἀπιρῆῖ. 

8 Απά τῇογα ννεγε ΠΊΔΠΥ ᾿ἰρ 8. ἴῃ 

ΤΗΕ ΑΟΤ5. ΧΧ. 

πε ἸΡΡΘΓ σμαπιθετ, γπετε {πε ἡτεσα 
δαιμεγεά τορεῖδεοσ. 

9 Αμά τπεῖὰ δῖ ἰῃπ ἃ νϑἱπάονν ἃ 
Γςεγίδιη γουηρ πιᾶη παπιεὰ Επγοδι5, 
δεῖηρ (Δ]]1δἢ ἰμῖο 4 ἄδαρ ἰδερ: δπὰ δ8 
Ῥδὰ] ννᾶ8 ἰοῃρ ργεδοβίηρ, ἢ ϑιηῖὶς 
ἄοννῃ νυ ἢ 5]θερ, δηά [6}] ἀόννῃ ἔγοπι 
τῆς τϊγὰ Ἰοΐίτ, δηἀ ννᾶβ τάκβη υρ ἀεδά. 

Ιο Απάὰ ββδὺ! νέης ἀοννῃ, δπά 
[6]} οη Ἀίπι, ἀπά Ἂπιθγαοίηρ δέηι βαϊά, 
τουδῖε ποῖ γουγβεῖνεϑ; ἔου ἢ 185 1{ξπ ἰ8 
ἰη δίῃ). 

Θ. »,»ο» Ῥδιϊρί 1.6. ἔτοπι 115 ροτῖ, Νε- 
Δρο] 5, χνὶ. 11. ΑΦὄΟἿΥ δῃὰ ἰἴ8 Βαγοι ννοσὸ 
ΠΟΠΊΓΠΟΠΙΥ τεραγάθα 85 ομδ; Ὀυΐ ἴῃ {5 σᾶ56 
ἘΠΕΥ ννογα ἴθη πλ11]65 ἀραγί, ΤῊ 5 ννᾶ8 ϑδὶχ γὙϑδγβ 
δῇοσ [Π6 ουΐγΑξθ, χυϊ. 22. 

ἄαγ: φΓ ὠπξαυεπεά ὀγεα)] υτὶπρ ννῃϊςἢ 
δῖ δὶ γοιηδίποά αι! Ἔῖ]Υ δἱ ῬΒΠΙΡΡΙ, οὐἱ οὗ 
τοεβροςΐ ἕο (ἢ Ἐδϑίναὶ, νν δ ςἢ, ἕο ἢϊπὶ δηά ἢϊ5 
ΠΟΙ ΠΡΔηΐΟΠ5, νν85 ἀοιυ Ὀ[1655 ἃ σοπιπηοπΊογδίοη 
οὗ (Ἰγιςὲ 45 ἴπο γι Ῥαβοῆαὶ 1,4π|ὸ. Αὖϑο- 
Ἰυΐο ποηῃ-οὈϑογνδηςο νου]ὰ ἢᾶνο ρίνθη οἴξηςο 
ἴο θοΐῃ [ἐνν5 δῃά [οννίϑἢ σοηνογίβ. 
ἡ βυε 4αγ24] [1ἴογα γ, δὲ ἴῃς οπὰ οὗ ἔνα 

ἄλγβ. ὙΠΕΥ πιυδὲ μάνα μλὰ τουρῇ νγθδίδογ, 
Ὀειηξ ποῖ ἔτ ἔτοπιὶ ἴδ6 βηυυίποχ. ὙΠῸ ρᾶβϑαρὸ 
διδά Ὀδεη πιδάδ ἰῃ ἵννο ἄδυϑ, Χχν] αἱ. 

σευεη ἀαγ7.} ὙΠΙ5 ἰ5 ποϊοινογίῃυ, δδϑίθηΐης 
ἴο [658] ἃ5 δὲ Ρδὺ] ννᾶ5, Ὁ. 16. Εογ ἴδ6 
βᾶπιε ἰεηρίῃ οὗ 5[8Υ ἰπ οὔς ῥίδςθ, 566 χχί, 4; 
ΧΧΥΪΙΪ, 14. 

ΟΕΙΕΒΒΑΤΕΒ ΤῊΗΕῈ ἴΟΚΡἾἿΝ ΘΌΡΡΕΚ ΑἹ 
ΤΚκΟΑΞ. 

Ἵ. :δὲ γε ἀν φῦ ἐδε «υδεξ 1 Ὑπὸ ὮλΥ οὗ 
τς Ἀσπυττεςτίοη ; Μαῖιῖ. χχνη τ; Μαγκ χνὶ. 2; 
Τὺκο χχῖν αὶ; [οἢῃ χχ. τος. ΤΠ 5 ἀπά ᾿ Ο(οσ, 
χυὶ.  δᾶνθ Ὀδοη τοραγάθὰ 25 [86 δδγιἰοϑῖ 
ποῖϊιοςεβ οἵ 115 οὈβογνδῆσθ. [15 ἀδβιβηδίίοη 
85 ἴδε 1 οτὰ 5 ΠΥ, Κον. 1. 1ο, ἴῃ 0.56 ΘΑΤΙΥ ἴῃ 
πὸ ϑοσοῃὰ ἼἽδηΐυγΥ, ννὰ5 ἰθραὶζθὰ Ὁγ (οη- 
δἰδηίίης, ϑοζοπΊθῃ, 1. 8. δυῃάδγ 5 ἰοιιπὰ ἴῃ 
υϑιϊη Μαγῖγτ, "Αροΐ.᾽ 1. 6), δπὰ ἴῃ Ττυ!- 

124π, " Αρο]. ὶ 26. . 
ἐδε ἀμεωρί ἢ ὌΠ5 τϑδαάϊηρ ννᾶ5 ρεῦθπδρβ 

ἱπίγσγοάδυςοά ἴπ σοηθοηυσποθ οὗ ἃ Οδυγοῦ [,βθοη 
θείης πιδάθ ἴο Ἴσοιπήεησθ υνἱτἢ (ἢ 5 γοῦβο. 
ΤΠ δυϊογῖγ οὗ Μ55. ἰ5 ἀδεϊάἀθαϊγ ἰῃ ἕδνουσ 
οὗ «υδεη ΜΠ ῥᾳά «ο»κε ἱοσοίῥεγ. ΤὮΪ5 ἰ5 ἴο Ὀδ 
Ὁπάεγϑιοοα 85 τηδλίῖοσ οἵ σουγϑε ἔγοπι ἢδΌϊΐ, 
ποὶ ταὶ ΠΟΥ ψνεγα ϑρθοῖδὶ] υ βδυπηπηοπθὰ δ6- 
οδιι56 6 Αροϑβίϊθ νγὰ8 οἡ ἴἢ6 βροῖ. 

9 ὀγεαξ ὀγεαἢ Ὅῆδ ϑδογαπιθηΐ οὗ [δε 
Ιμογὰ 5 800 866 ᾿ϊ. 42: 1 Οονσ. χ.' 1ό. 

γεσεῤε4) σψφϑαῖ οἱ ἀϊδοουχβίπᾷ. Τῆο 
δᾶτηδ ννοσγὰ [5 ἰγαπϑ δίς γεωσοπεά, χυὶἹ. 2. [1 
85 ποῖ 50 πιυςῇ ἃ σοπίπυου ἀϊδοοιγβο 845 
οοηνοτξαίίοη, ἰῃ ἴῃς σουγβα οὗ ννἱςἢ ᾳφυεϑοηβ 

ψΕΙῈ ἀποννεγεά, ἀἰβῆΠσυ 65 ἐχρ δηθὰ, δηΐ 
ἀοιυδί5 5βαιϑπθά, 

8. »παηγ 1}. Ἐτοτῃ ἴδ6 ννογὰ θείης {πὸ 
ΒΔΤῚΘ 845 ἴῃ Μαίί. χχν. 1 1ἃ,πρὸ ἱπίογιθα (δὲ 
Πιδηὰ ἰδτὴρϑ τὸ ἴο Ὀ6 ιἱπάογξίοοά ἤΟΓδ, 

ἐδεὲ ὠῤῥεν εραν»ιδογ] 886 ἷ. 12. 
«υδεγε {δεν «υδεγέ ΜΘ «ὑεγε σαΐδεγεά ἐο- 

Ξε εγ Ὧὰ5 Ὀδοη τεοσεϊνοὰ ὉΥ σϑσθηΐ οὐ σαὶ 
οαϊΐοτβ, ἔο!]οννὶπρ ἔουγ ὕὐποῖαὶ Μ55., τδηγ 
Ουτϑίνοβ, ες ϑγγίας, δηὰ ἴπῃ6 Νυ]χαῖο. 

ΕὐτΥσηῦδ, ΚΙΣΓΕΡ ΒΥ Α ΚΑΙ, 18 
ΚΕΟΘΑΙΓΕ. ΤῸ [4ΠἘῈ. 

9. « αυἱπάοαυ ὍὌῆα 58πι6 νγογὰ 85 2 (ὐοσ. 
χὶ. 22. 89 νυ] Παον ; ΟΠΪΥ οπθ ἴῃ [6 ΓΟΟΠΊ. 
1 τὴ)ὸ πουϑὲ ἢδὰ Ὀδεη ἴῃ [νυν 5} οσσυραίϊοη 1 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ Ἰοοκοά ἴῃ ἴῃς ἀϊτεςίίοη οὗ [ογιιβδίθηι. 
Νοῖ ἃ ννἱπάονν ἴῃ ΟὟΓ 56η56, Ὀυϊ ἃ ἰᾶαγρὲ τἢ- 
δἰαζοὰ ορεπίηρ, μανίηρ ἰαιἰςοὰ ἀοοῦβ, νυν! ςἢ, 
αἱ ἴῃο {ἰπ|6, εῦα ννἱάο ὀρεὴ Ὀθοδιδο οὗ 1Π6 
ΠΌΠΟΙ Ὀγεϑοηῖ. Εὐυϊγοῆυβ [6]] ἔτοπιλ τῃ6 
(Ὠἰγὰ οἴοσυ, οἰἴποῦ οὐ ἴπ6 ρᾶνοιηθηΐ οὗ [Π6 
βδίγεοϊ, οἵ, τῆογθ ᾿Ἰκογ, οὐ {πὸ ματὰ ρτοιιπὰ οἔἔἔ 
ἴῃς οουγίγατά. ὙΠῸ ἀφδίῃ οὐ Αδαζίδῃ, Κίης 
οὗ ᾿ϑγδοὶ, ννὰ5 οὐςδϑίοηθα ΟΥ̓ ἃ δι πη ]δὺ [Δ]], 
4 Κι. 1. 2, 17. 
γομηρ να) ὙΠῸ ψοτγά υϑοὰ ἴπ υ. 12 ἰπ|- 

1165 5111} φαγίο γουτῃ, 
ὀεὶηρ ζαἰϊοη ϑιηκίηρ, 85 ἢθ ϑδὲ, ἱπῖο ἄθορ 

δἰθερ. οιυμρὶ »πογρεγείμγ “οριπο σγαυΐ, Νυ]- 
δΒαῖθ, 

10. «υεηΐ ἀοαυη Οὐυΐοκὶ)γ, ὈΥ ἴδ6 ουϊϑἀ6 
βἰδίγοδϑα υ.5112] ἰῃ {ῃ6 Εαϑὶ. Ορ. Μαζκ χιι!. ὡς. 
ΜΗ ὁπ διῇ Μιιηάδη) οὗ [ἢθ σουγϑὸ ἴδίκθη 

Ὀγ ΕἸ αι, σ᾿ Κ᾿. χυ!ς 21, ἀπά Ὀγ ΕἸ,  Κὶ. 
ἷν. 24. 

Τροωδίς πο γομγιείυε:} 81 Ῥδι})]} νυϑηΐ βἔγαι δὲ 
ἴο ἴδε ἕδεΐ ννῆϊο ἢ νγνου]ὰ γϑϑϑϑιισο ἀπά σοϊηΐξογῖ, 
ἃ5 ἢ [ἢ6 Αἰ ογ, χυΐ. 28. 

ῥὲ Δ Μ ἐπ δίῃ} ΒῪ ἴῃε Ἔπιε {παῖ μα 
βαϊὰ (ἢ|5, 88 Ῥδι)] νγᾶ5 δϑϑιιγοά οὐ ἴῃς πιϊγᾶςι- 
Ἰου5 τοϑιογδίίοη. Ἦογϑοβ ἡ ἀπά 12 δρυΐ {Π6 
ἔλεῖϊ οὗ ἀδδίῃῃ: Ὀογοηΐ αᾳυρδίΐοη. (Οοπιρᾶγε Οὐ Γ᾽ 
1,ογὰ 5 ἰδηριιδρὸ ἴῃ [ἢ6 σᾶ56 οὗ {πὸ ἀδιιρῃϊοσ οὗ 
[Αἴγυβ, Μαίί. ἰχ, 18, 24: Μαγκ ν. 19; [ὑΚ6 
Υἱ. .2Δ. Μιγδουΐοιβ ροννεῖβ ψετα Ὡοΐ ρΡέῖο 

487 



488 

11: ΝΠεΩ ἢδ τπεγείογε νγᾶ8 σοπλα 
ὉΡ ἀρδίη, ἂἀπὰ ἢδὰ Ὀγοκεη Ὀγελά, δηά 
δδίθη, πὰ ταϊκαὰ 4 Ἰοηρ ννῃϊ]ε, ὄνθη 
{11 Ὀγεακ οὗ ἀδγ, 80 ἢε ἀερατγιεά. 

12 Απά τῆοΥ Ὀγουρῆς τὰς γουηρ 
Ἰηλη Αἰϊνε. ἀπά ὑγεγα ποῖ ἃ [π|1ὲ σοηι- 
[οτγῖεα. 

11  Απὰ νε νεπὶ δεΐογε ἴο 
810, «ἀπά 5α!]εά ὑπο Α 3808, ἴπεγε 
ἰητοηάϊηρ ἴο τάκα ἴῃ δι]: ἔογ 80 μδά 
ἢς δρροϊηϊαά, πχϊπάϊπρ Ὠἰη,56 1 τὸ ρῸ 
δίοοι. 

ΤΗΕ ΑΟΤ75. ΧΧ. ἰν. 11:---τό, 

14 Απά ψῆδη ἢε πιεῖ ἢ 8 δῖ 
Α558ο8, ννε ἴοοϊ ἢΐηι ἰη, ἀπά σδηὶς ἴὸ 
Μιυγίεπε. 

Ις Απά νε δι ]εὰ “τπεπος, δπά 
σά ἴῇ6 παχῖ δαγ ονεγ δραϊηβῖ 
ΟὨἸϊοβ ; δπά τε πεχὶ συ νγε τγινεὰ 
αἴ ϑαπΊοβ, δηὰ ἰαγγίεὰ δὲ Ἴτοργὶ- 
᾿απὶ; δηὰ τῆς πεχῖ δα. ννε σᾶπιὲ ἴο 
ΜΙειυβ. 

1Ι6 Εογ Ραυὶϊ μδά ἀειεγπιίπεά το 
841} ὉγῚ Ἐρδεβιβ, δέσαυϑε ἢ ννου]ά 
ποῖ βρεπά τῆς τἰπις ἴῃ Αϑβία: ἴογ 

τηδηεπί οπάἀονντηοηΐβ, ἴο Ὀ6 ὀχογοιϑοὰ δὲ νψ}]]. 
ἴῃ χχν. 8, 81: αι] ποαϊδὰ ἃ ρβᾶρδὴ 5ίγδηροσγ. 
Ἐοὸγ Τἰπιοϊμγ᾽ 5 οἔίοθη 1ηβγηλ 65 ἢῈ δὰ ΟὨΪΥ 
δάνϊοο ἰο οὔογ, σ Τίπι. Υ. 1: [Π6 ἀληρΈΓΟΙ 5 
βίσκηοεβ οὗ Ερδρῃγοάϊξιϑβ ἢδὰ ἴο συ [5 σοι Γ56, 
ῬΏ]]. 11. 27; δηά ἢθ ννᾶβ σοηϑίγαιϊηθα ἴο ἰοᾶνδ 
Ὑτορπδίμλυβ δ Μι]εΐυ εἰςκ, 2 ΤΊμ. ἵν. 20. 

11. ὀγοξοη ὀγεα4] 86 ὀγεαά, ἴῃ ἴη6 Ὀεϑῖ 
ΟΣ Εἰς] οαἀϊεοπβ, ροϊηΐβ ἴο [6 Εὐοδαγίϑε. 

απά εαἱοη  Μδάδ ἃ τηρᾶὶ ; ἴῃς “σαρε ἕο] ]ονν- 
ἴῃρ {Π6 δάἀπλιπίϑιτδίίοη οὗ (π6 ϑαςγδιηθηῖ. 

ἰαἰζεάα] Α νοτγὰ ἱπιρὶ γίηρ πλοῦὲ ἔδηλ ΑΓ 
Ποηγνευβαῖῦοη ἴῃδη {παῖ υϑοὰ ἴῃ υν. 7 Δῃά 9. 

44} ὀγεαᾷ 9.5, ἀαν.}ὴ Απ ἱπϑίδηςς οὗ (δ 
Ἀροϑί]εβ. θοῖηρ ἴῃ ννδίοπιηρϑ οἴζθη, 2 (ον. χὶ. 
22. Ηδεξ ἀϊδγορατάθαά ροδγϑοπμδὶ Ἴοτηξοτῖ. ἴῃ 
Ρτοβρεςΐ οἵ ἢΐβ νογᾶφε, 15 ἢς ταϊζῃξ δυΐ σοη- 
ἤγπι δηὰ εἀϊΐν. 

“0 ῥὲ ἀεῤαγί4] ΨΝιηουϊ ἀοἰαγ, οὐ ἔχ ΠοΓ 
τε γεβησηθηῖ. Οομηραγο χχνὶϊ. 17; []ομη ἰν. 6. 

15. ὀγομφρι]ὴ Ἐδίμογ, 1984. ΤῊ γεβίογα- 
(ἴοη οὗ Ευϊγοδ5 ννᾶ5 σοπιρίεῖο (Ποῦ ννᾶ5 πο 
ΟθὈ}}γ ἰοξ. 

18. 19 “δῇ! Ὁ8Ὲ9 «δίῥ, ἱ. 6. ουγ 5810, γτείοθγ- 
ΤΗΣ ἴο ν. 6. Α σοξϑίίηρ νϑϑϑοὶ, 1 βϑοῖηβ, μδὰ 
Ὀδδη Πιγρα ἃ5 δ 85 Ῥαίδσγα, χχὶ. σ, 2. Τὴ 
Αροβίῖς μαὰ δὐβοϊιῖε σοπίτγοὶ οὗ 115 πιονθ- 
Τηθηΐθ, ρδϑϑὶη ὉΥ ἘΡδεβιβ, υ. τό, δηὰ πον 
Ἰρανίης ἢὲ5 σοπηρδπίοῃβ οὐ θολγά. Τ 5 ἀύτᾶηρο- 
τηδηΐ, δάορίοα, ἃ5 Μ|ιοἤδο|15 ἰπουρηϊ, ἃ5 ἃ 
ΘΟΟΙΓΙΥ ἀραϊηδὶ {Π6 ρἱοίβ οὗ ἴθ [ἐννβ, μοὶ 
ξοοά 11}] χχιΙ. 2, αἴζος νι ἢ ἰτ νγᾶβ Ὧο Ἰοηξοῦ 
τοι] 5116, 

“4.59.7 Α ἴον οὗ Μγϑῖα οἡ πε πογίἢ βῇοσο 
οὗ ἴπε Ουἱξ οὗ Αἀγαπιγίξιιπι, δηὰ ἀϊβῖςοι!ς οὗ 
ΔσΟῦβ5 ὉῪ 8684, [{ ννᾶ5 ορροβῖίς ἴο [ῃς [8]6 οὗ 
1, εβΌο5, ΟἿΪΥ ϑϑυθη τηΐο5 ἀϊδίδηῖ. ὙΠ συϊΐη8, 
ὙΠΙΟἢ ΘΟΥΟΓ ἃ ΠοΟηβιἀογα Ὁ ]Ϊ6 ἃγοᾶ, ἃτῸ ῥῖο- 
πουηςορά Ὀγ Εεϊϊονν5 ἴο σοηίδίη πο ἴγδςος οὗ ἴΠ6 
Ἀοπιδηθ; δηά ὈΥ [,ρᾶκθὸ ἴο ρμῖνθ ἴὴ6 τηοβῖ 
Ῥεγίοςς Ιάθ4 οὗ ἃ Οτεεκ οἰΐγ. ᾿Αϑ5ιὰ Μίποσ,᾽ 129. 

φ,οο ] ἘἈδίδοσ, ουοσιαπά. Οὔρ. Μαῖίϊ. χὶν. 
132; Μαῖκ νὶ. 232. ΒΥ 864 6 ἰγδηϑὶξ νγᾶβ 
τους ἰοπρογ, δπὰ πε ποδάϊαπά 1δεοΐϊυπὶ δὰ 
ἴο Ὅε ἀοιδὶοά, δὲ Ῥαὺϊ πιδὺ ἢᾶνς κυβεγοὰ 
ἔτοιη ἔπο ἰαῖο του ρῇ νογᾶξο, ν. 6, δῃὰ δᾶνο 
Ῥιεξεγτεά ἴο ἀνοϊὰ ἴῃ 8δεὰ ννβθη δὲ οου]ὰ, ΤΣ 

Ἰλπιάϊηρ, δ] οννθὰ χχυῖ. 2, 5 πιθπεοηδὰ 45 1 τὲ 
δὰ Ὀδδη ἃ πιοδὲ ννοϊσοπιο ἱπάυϊεποθ. [{ δδ5 
Ὀδοη ϑδυρξοθίθα (παῖ ἴπ Ἀοπιδη τοδὰ οἴετεοᾷ 
ΟΡΡοιζιηε5 ἴοσ Αροβίοϊ:ς ννοσκ, δαὶ ὃς 
ῥτοίοστοα δῃ ἱπίοσνδὶ οὗ οοϊϊυάθ, οὐὁ ννᾶ5 κίδὰ 
ἴο ργεραγὸ ἢϊβ ἔτη άϑ ἔοσ [6 ϑοραγδίίοη 8 Β 
ἀνναι θὰ {Π6η]. 

14. Μιιγίεπε] ὙὌῆε σὨίοε ἰοντῃ οὗ 1,εϑροβ, 
οὐ ἴδε οδβίογῃ σοδϑῖ οὗ ἴῃ6 ἰςἰδπι, [ῃ6 δῆς οὗ 
ὙΠΟ Ὦ Ὁ Π45 ἀϊδρίδοοὰ ᾿π τηοάογῃ ροοΟρΤΑΡὮγΥ. 
[ ννᾶ5 σοηῃϑιἀεγοα νΟΓῪ ὈΠὨΘΔΙΠΥ. 

16. τ ϑεραγαίθα ἔσγοπι ἴῃ6 πηδὶπδηὰ 
ὉΥ ἃ 5ίγδιξ οἵ ΟὨΪΥ ἤνο τη 168. 

αγγίυεά αἰ Ἐαῖμοῦ, ρα 1π δῇ. δδπιοβ 
ννᾶϑ ξο πλΐΪ65 ϑδουῖῃ οὗ ΟΠοβ. ΤΠ πἰρδῖβ, τὸ 
ΔΡΡΘΑΓΒ, ὑνΟΓΟ 5ροηΐ ἴῃ ὙΔΓΟΙ5 ΠΑΥΌΟΙΓΑ. 

Τροσγ ρ}] ὙὍΠῈ γοσκΥ εχῖγοπηγ οὐ [Π6 
τιάρο οὗ Μγοδῖο, Ὀεΐννεθη Ὑνῆῖοῇ δηὰ [Π6 
Βουΐποιπι ΟΧΊΓΟΓΠΥ ΟΥ̓ ϑλπιοθ {πὸ σδηπο] 15 
ὈΔΓΕΙ͂Υ ἃ τὰ] νυ άθ. ὙΠῸ Μψογὰβ ἑαγγιοά κα 
Τγοσγίϊωηι; ἀπά, Ὁπδυςπογιζοὰ ΟΥ̓ πιοϑὲ ἱπὶ- 
Ροτίδηξ Μ558., δηὰ ποῖ τεσορπίϑοά ὉΥ ἴΠ6 
ΜΝυϊραῖο, αν Ὀδθὴ οπιτιθα 1ῃ πιοϑὶ τεοοηξ 
σγιτῖςα] δα! Ἰοηϑ. 
Μηει Ιοηΐδο ςαρυΐ, ΡΙπγ, 4 Η. Ν.᾿ ν. 31. 

ΝΕΑΓῪ ὑννθηϊγ-εἰρῃξ οὗ οὐγ κίδίαϊο τι }}65 σου ἢ 
οἔὗ Ερβοϑυβ, δοοογάϊηρ ἴο Βίϑοοδ᾿β σδ]συ]αιίοη, 
Ρ. 242. Ἐνδῃ ἴῃ ϑῖ Ρδι} 5 {πιὸ 1ἴ δὰ Ἰοβὲ [15 
βί ΓΙ ΠΕἾΥ τλδγ πιὸ ροϑιτοη ὈΥ 186 5:π|πρ ὼρ οὗ 
{Π6 τῆύνου Μαδηάογ, δπὰ πονν 1 15 ΘόνΈ γᾷ] ΠῚ1}65 
ἔτοιῃ ἴῃς εοαϑί. Εειϊον5 ἑου πα [86 τειπιδίπϑ οὗ 
Δῃ Θπογπιοιβ {ποαῖγο, ἰγᾶσθϑ οἵ 4η δαυδάαςϊξ, 
πη Εἰἴ65. οὐ ϑονογαὶ ἰοπιρίοβ, δηὰ πὸ τυ]ηβ οὗ 
ἃ Ομηςίίδη Οδυτοῖ, ἔογπιθά ουἱ οὗ ἃ Οτεεκ 
(οπρὶς οὗ τὸ (οτ πίη ογάθγ, Τῆς τεϊοηθοῃ 
οὗ ἴδε ὀγσγοπθοιϑ ἔογπι δι είμνι, α ΤΊΠΙ. ἵν. 20, 
ἰπ ΑΟΨ., 15 τεπλάγκδῦϊς ; ἔογ ἰῃ {πὶ5 ρἷδος 6 
Γςογτϑοίίοη νγᾶ5 πιδάδ ἴῃ ἵό:σ. 

16. ο «αἱἱ ὁγν Ερῥε. [ἴ Ὠδ5 Ὀδεῦ Ξὺρ- 
Βεβιοὰ {πᾶς 6 νγᾶβ ἀρριθῃμοηβῖνο ἴδδῖ, ᾿ξ Ὠδ 
ψοπ ἃρ {δὲ συ ἴο᾿ Ερἤεβϑυβ, Β6 παὶρῃὶ ὈςἊ 
ἀειαιηποὰ ΟΥ̓ ἴπ6 ννεϑὲ νη 5. νου ργοναϊοηΐ ἴῃ 
[πε σργῖπρ. Ῥογίδρδ πὸ σοιϊὰ ποῖ ἱπιιϑσὶ δϊπὶ- 
861 ἴἰο νἱϑῖξ πε ρἷδος ἴῃ νοἢ ἢς ᾿ιδὰ ΠΙΔΗΥ͂ 
ἔτιοη 5, ἀπά ὙΠΟ ΤΊΔΩΥ ὑτροηΐ οἰδιπι5 οὐ δὶς 
δἰϊοηξίοη σουϊὰ ΒΑΡΪΥ [21] ἴο ἀείαγ ἢὶ5 ἀτεῖναὶ 
ἂἱ Τεγυϑαίοπι. Το ὃς ἵδβεγε δὲ ἴδε {πιὸ οὗ [86 



Υ. 17---2.1. 

ἢς Πιαβιεά, 1 ἴτ ννεῦς ροββίδἷε ἰοσ 
Ηΐπι, ἴο ὃ6 δὲ [εγυβαίεα τε ἀδγ οὗ 
Ῥεηϊεςοβί. 

1η  Απά ἔτοπι Μι|εῖυβ ἢς βεηῖ 
ἴο ΒρΠεβιβ, πὰ ςδἰϊεά τῆς εἰάειβ οὗὅἁ 
ἴῃς σμυτςοῇ. 

18 Απὰ ψῆδη {ΠῸῈ}Υ ψνεῦα σοπλα ἴο 
Πΐπι, ἢς 8414 υπῖο τῆεπι, Ὗε Κπονν, 
ἔτοπι τὴς ἤγβϑὲ ἀδὺ τῇλῖ 1 ᾿δπιε ἰηΐο 
Αϑίᾶ. δίϊογ ννῆδλι πηδπποῦ 1 ἢᾶνα Ὀδεη 
νυ ἢ γου Αἵ 41] βθδβοῃβ, 

Ι9 ϑεγνίηρ ἴτε Ιοτὰά ψ ἢ 4|]} 

Βοασὶ οἵ Ῥοηϊοοοδὶ νγὰ5 οὗ πιοῖδ ᾿πηροσίδῃοδ 
1ἴῆδη ᾿ οἰδγίης δὲ Ερμεϑθιβ. [ἢ ἢς πδὰ Ὀεδη 
ΔῸΪς ἰο δάδιεογθ ἴο 15 ογρίπδὶ ρίδῃ οἵ 52}[}πρ 
πὸ Οοτίηϊ, ἴπογὸ ννου]ά δᾶνα Ὀδδη τἰπ6 ἔοσ 

1. 
δὲ ῥαεἰε ΤὨδι Π6 τηϊσῃϊ γερογί ἢ ϊ5 τη ϑϑίοῃ 

δηά 115 ΓΟβ51}}15 ἴο δῖ [δπιθθ δηὰ (πὸ ΕἸάθγβ : 
ἀε νοῦ [Π6 δπιοιιηΐ οὗἉὨ ἰδδ σοἸ]]οοςοη5, χχὶν. 7: 
Σ Οὐοτ. χυῖ. 3, 4; Ἀοπι. χν. ὃς; τοῦαΐο {Π6 
ΟΔ]ΠΊΠ|65 οἰγου]δίοα ἀραϊηϑῖ ἢἰπὶ, Χχὶ. 21; δπὰ 
ΑΥ81} Βιπη56} οὗἩἨ 16 ὁρροτγίιπ!γ αἴοτάοα ὉΥ 
(ἢς ργέβοηςε οὗ ΠΊΔΩΥ ϑίγδηροῦβ ἴοῦ πιακιηρ ἴῃ 6 
Οὐοϑρεὶ Κποννῃ ἴο ἃ ξυεδῖεσ πυπΊθεσ δηὰ νδγίεῖγ 
οὗ ρϑορὶς ἰθάη ννου]ά ογαϊπαγ  δᾶνα Ὀδοη 
ἰουπά ἰδογο. 

ΑἹΥ Μη ΕτῦΒ ἨΕΞ ΟΑἹ,1,8 ΤΟΟΕΤΗΕΒ ΤΗΣ 
ΕΙΌΕΚΒ ΟΕ ΤΗῈ ΟΗΞΚΟΗ. 

17. ,οη Μιεικ]Ὶ Ἠοτγα, ἰξ ἀρρϑᾶγβ, ἢ 
βροηΐ βονογαὶ ἀδγ5. [ἰγρῆδειβ, ΠΠ1. χὶν. 2, Γεργθ- 
δεηΐβ ἴῃαί Β᾽ϑῆορβ δηὰ ῬυεβΌγίογβ σπι6 ἔγοπὶ 
411] 106 ἴοννηβ ἴῃ (6 ποιρῃθουγμοοά ἃ5 ννῈ]}]} 
85 ἔγοπι ΜΠδίι5. 

εἰάεγ ἴῃ συ. 28 συεγιεεγ!. ""Ἴ 656 ρογβο5 
ἐς ο]εςιδϑῖιςαὶ Ὀεῖης ἰογπιοὰ 85 ἔπθη, ῬΓΕΘΌΥ ΓΘ 
ἂἃπά Βίϑῃορβ Ὀοΐῃ, ψγεῦὸ 41} διιδ)ροεῖ ὑπο Ῥδυ] 
ἃ5 ἴο δὴ Πιρῇςον βονοῦποῦ ἀρροϊηϊεά οὗ Οοά ἴο 
6 ονδϑσ (ἤθη; 845 δρρεάγείῃ ΟΥ̓ ἢϊ]5 βοπάϊηρ ἴο 
ΟΔΪ] ἴπὸ Ῥγοβογίοβ οὗ Ερδεϑιιβ Ὀείογε ἢϊπ), 
δηά ὉΥ 5 ἰορανιης ΤΙΠΊΟΙΗΥ [ἢ ἢ5 ὑἷδοθ ἢ 
ἢ15 δι ΠΟΙ δηὰ ἰηδι τις οη5 ἕοτ ογάδιηίης οὗ 
ΤΩΪ βίο ιβ ἔπογο, σ ΓΙΠῚ. ν. 22 ; δηά ἰοὺ ὑγοροσ- 
Ἐἰοπίπρ πεῖς πιδὶἰπίσπδηςθ, 17, 8; δηά ἴοσ 
)υάϊεϊά! ποατίης οὗ δοσυξαίίοηβ Ὀτοιμὶ ἀραϊηϑὶ 
ἴσπι, 19: δῃηὰ ἴον πο άϊηρ ἴποπὶ ἴῃ ΔΠπ υη]- 
ζοιπη γ οὗ ἀοςίπηο, ἱ. 2.) Ηοοκετ, ΝΙ1. ν. 1. 

18. 7 ἐποαυ]ὴ ΤῺ ἰβ5 κἰηρυΐαγ ἴπ πλδκίης 
1015 δά ἀγεϑβ ὑὈοσζίη ἢ Βγεέδγεη. Α ὈοίζοΣ 
διγδηροπιοηΐ ννουά Ὀ6, 7. ἔμοαυ α,3εγ «υδαὲ 
ῬΙΩΉΜΕΓ 1 δαυε δεεη «υἱἱδ᾽ γοῖ αἱ αἱἱ “εατοπ 
,33ὸοη δὲ ἦγ: ἠαν δαί 1 εἄριε "ο “4:4. 
“4 5586 χΙχ, το. 
αἴεν «ευδαὶ νιαππογ) 5 ἴπ 41] ραίίεποι," 

4 ΟοΥ. χὶϊ. 12: “" ΒΟΙΠΥ͂, 5}, θὰ ὑπ ϊδηιδ- 
ΔΌΪΥ..) 1 ὙΠ 658. ἰϊ. το. δι Ρδυὶ ννᾶς πηλρηγ- 
ἔς δϊ5 οὔἶος, οἱ ἰπιϑε}, [1 οδὴ Αγ Υ 

ΤΗΕ ΑΓΟΥ5. ΧΧ. 

Πυπι οὗ ταἰηά, απὰ στῇ ἐπὶ 
ἴ6λ{8.0 ΔπΠα τεπιριδτοηβ, ψνῃϊς ἢ δείε!}]} 
τς ὈΥ ἴδε ἰγιπρ ἴῃ νναῖῖ οὗ τῆς 
]εν9: 

20 ““π4Φ Ἦονν 1 ἱκαρὲ ας κ ποιῃὶηρ 
ταδὶ νγᾶβ8 ργοβιίδοϊε μπίοὸ γομ, Ὀυϊ Πᾶνα 
βῃεννεά γοι, ἀπά ἢδλνς ἴδιρῃξς γου 
ΡΠ ςΚίγ, ἀηά ἔτοπι ἤουϑε ἴο ἢοιι86, 

21 1 εβογίηρ Ὀοῖὴ ἴο τῆς [ενν8, 
πὰ αἷϑο το ἴῃε Οτεεῖβ, γερεηίδηςα 
τοννατά (σοά, δηά ἐδ τοννατά οὐγ 
Ι,οτὰ [εβ8ὺ8 ΟὨἨγίβι. 

ΤΟΔΘΟΠΔΌΪΝ ἀουδίοα (δαί νγὸ αν ἃ νογῦαὶ 
Τεροτῖ οὗ [Π15 Δα ἀγεββ. Μδηγ οὔ ἴπεὸ πουρἢ 5, 
Ἰάϊοπιβ, δπὰ ϑηρ] ψοσχάβ, ἃγὸ σῃαγδοίοσιβες οὗ 
[6 δροάκοσ. [{ 15 {86 ΟΠΪΥ οἠο νυ ἢ 81 [ὺΚὸ 
Βοαγά. ῬὉμὲ οἴδοιβ, ργεβογνθα ἔῸΓ ι1.8 ἴῃ {ἢ |8 
Ὠἰδίοσγ, ννεσο τηδάε ἴο [ονν8, οὐ δοδίμεπβ, οἵ 
ὈοΙῃ. Ὑ ΐἶ5, δοςογαϊ ΡΥ, δἰοηα δάπη5 οὗ θείης 
ςοιηραγοὰ νι] ἴῃς ἘΡΡΙ51[68. 

αἱ αἰ “εα.01.1 Ἐλλίδοῦ, Ὡσουκδουῖξ δ89 
ἭἘΟΙ]9 {Π1π|Ὶ0: 267 ογπέ ἰοηρι. Μαυϊραῖο. 

10. αὖ δι ν᾽} ὙΤΡῸ μέγιουΐ, ἃ5 ἘΡὮ. ἵν. 2. 
ἩυπΆ} ΠΥ ννα5 ἃ ἑδνουτσιῖς νγογὰ ννἢ δὲ Ρδυ], 
Ερῆ. ἱν. 2; ΡΒ]. ἢ..2.;. ΟἹ]. ἰζ. χϑ, 22, 111, 12. 
ΕἸΘΟννΠογο, ἴπ σ Ρεῖ. ν. ς ΟἡἱἹ]γ. 

»ιαηγ ἱεαγ. ] ήσηγ, ποῖ δυϊῃοτγζοὰ ὈΥ͂ βενογαὶ 
τηοσὶ ἱπιρογίδηξ Μϑ85., [25 θδεη οτηϊίεα ὉΥ͂ 
τεσθηΐ ογῖςαὶ οαἀϊζοτβ. Ῥυοποῆθθα ἴο ἴδαδιβ 
νγ5 οὔθ οὗ (δ σμαγαςίογιϑιῖὶοβ οὗ ἴπὸ γτοδί 
Αροβίϊθ, 8εὲ Ὀεῖον, νυ. 32:. Ηες νερὶ 498 ἢς 
τοῖο, 2 Οογ. 1ϊ. 4; ῬὨΠ. 1. 18. “ρερ- 
1η6.,᾽" 5δ:1ἃ [ἘΠ τ, “6 Βοῦβ Ὀδέοσγο ννοσκίηρ, δπὰ 
ϑ ἴογίηρ Ὀοίοτο ἀοίϊης." 

ἐεριρία!οη 1.6. {ὉΔ]5, δ] σΟη5 ; 85 ἴῃ 
[κὸ χχὶϊ. 28; [ΑΠ|68 1. 2. 

ἰγίηρ ἱπ αυαὶ!}) Ἐδίδεῦ, Ρ]οῦβ.: τῆοσὸ 86- 
Εν! 15 ἱπηρ οὰ ἴδῃ ἴῃ ΑΟ.Ἶ. (Οὗ ν. 3; 
ἐρ6 115 ΟΥ̓ Ππη]Πη6 Οὐ ΠσοΟιΠίγυτηθη,᾽" 2 ΟΟΥ, 
ΧΙ, 26; δὶ Ερβοϑυϑ δβρθοί!γ, Σ Οογ. χυ. 
42:1 2 Οὐογ. ἰ. 8---Το. 
9 δὲ ὕεαυ. ἢ Οδημθ]ε ρογϑοσυξίοηϑβ ἀϊά ποῖ 

αῇἴεςϊ Ὠἰπὶ 50 ἀδθορὶγ. θηΐοῃ. 

40. ἐἀεῤὲ δα. 1 Α πδυζὶςδὶ νυνογὰ ἔοσ ἰδκ- 
ἴῃς ἴῃ ἃ τεοῖ; τεπάεγοά ἄγαςφυ ὀσεξ, ΗδΘΌ. χ. 418. 
[τ ᾿πρ]ο5 {Π6 ἴδασγ οὗ εἰνίπῃς οἴδηςς. Οὗ. 
4 ΟΟΥ. ἵν. 2: Σ ὙΠ655. ἰἰ. 4: Ο Δ]. ἱ. το. 

2εὀ"[ελ} Ι͂ῃ ἴπε βγπδξοξιιθβ, δπὰ δῇεῖ- 
ννδγάς 'ἴπ ἰῆς βοθοοὶ οἵ ᾿Γγγδπηι8, χῖχ. 8, 9. 

ἹΙ. γεῤεπίαπεο ) ΤῊΐβ ννογὰ Ὧδ5 (Π6 ἀγίϊς]α 
Ῥιθηχοὰ : ἐδε τορεηΐδηςθ ἀπ ἔγοτῃ πο. Τῆς 
ΑΡοϑβεϊοβ πηϊηιϑῖῦυ ννὰ5 ἰνοίοϊά. Τὸ τῆς 
ΟεηἊϊε5. ἢς ΡΓΙΠΊΔΙΥ ἰοσι ἤοὰ τορεπίδηςθ ἴο- 
ννατὰβ8 ἴπεὸ Οοάὰ ἔτοηὶ νυ οτὴ μδὰ νδηῃ- 
ἀετεὰ ; ἴο ἴδ [|ενν8, νγῇο αἱ δοκηον- 
Ἰοάρεά ἀπά δάογεὰ πη, ἴπε πορεββυ οὐ (Δ ἢ 
ἴῃ ΟἸγῖϑῖ, δες Βρ [οὐ ᾽5' ϑδογοὰ 1,1εγαζωγο," 
δ 16, Ρ. 343. 

489 
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1 Οὐ, ευαΐξ 
2ον νεσ.ϑ 

22 Αῃπά πονν, ὈεδοΪά, 1 ροὸ δουπά 
ἴῃ τῆε 8ρίγίς υπῖο τὴ ποῖ 
Κηοννίηρ ἴῃς τῆϊηρβ τῆι 5}4}} Ὀε(}]] 
ἢλε ἴΠεγα: , 

23 ϑᾶνε τδαῖ ἴῃς Ηοΐγ Οβοβὶ νἱῖ- 
Παββαῖἢ ἰπῃ ΘνΕΤΥ ΟἰΥ. ϑβαγίηρ παῖ 
Ὀοηά5 πὰ 28] ]ςτΙοη5 ᾿ δῦϊάε πΊα. 

24 Βυῖ ποηδ οὗ ἴπεβ6 τῆ ηρβ πιονα 
τὴθ. ΠΕ Π6Γ σουηῖ 1 πὴγν [Πὸὶ ἀεᾶγ υπῖο 
ΤΛγ56] ἢ, 80 τῆδλὲ 1 πηρῆς ἤηΙΒἢ ΠΥ 
σουγβα ὙΠ [Ογ. δηὰ ἴδ πλ]ΠΙ5[ΓΥ, 
γῆ ἢ 1 πᾶνε τεςεϊνεά οὗ τῆς [ογά 
]6β805, ἴὸ τεβϑι γ τὴ6 ροβρεὶ οὗ τῇς 
στᾶςε οὗ Οοα. 

ὯΔ. δοωπά ἱπ ἐδε “ριγ!] Ὁπάεγ πιρηῖδὶ 
ςοηϑίγδιπί ἔγοιι Δ Ονεγροννογιῃρ 56Πη56 οὗ ἀυῖγ, 
νυ ἢ οἢ τοηάογοα ἢϊπὶ πα! !ἔδθγοηξ ἴἰο ἀδηρογϑ ἀπά 
1π5 Π5 1 0]6 ἴο γσοιηοπϑίγδησθθ. ΟΡ. ΧΧΙ. 12---ὖῖῶ4; 
ΧΥΣ, Ὡς, ΧΙΧ. 21: [οδη ΧΙ. 21. ὙΠΟ δρὶπίὶ 
5 ἀἸϑεϊ συ 5ῃροά ἴῃ (ἢ6 ποχὲ νοσϑο ὈὉΥ {πὸ δρὶ τ μοῖ 
ΗΟΪγ. 

983. αυἱίπεε δ ἴο πιο, πη ἤἥνο ἴὐηςῖα] ἀπά 
ΤΏΔΗΥ Ουτγθῖνε Μ55. Νοὲ ὉγΥ ἀϊγοςῖ ἱπνναγὰ 
σοτηπηηϊςδίίοη Οἱγ, Ὀυϊ ὈΥ [Π6 τη] σίγΥ οὗ 
Ῥγορμοῖϑ, 6... ΑρδΌυβ, χχὶ. το, σὲ. δῖ Ρι}᾿5 
ΔΡΡΙΈΠοηβίοηβ οὗ ἀδηρεῦ ἔγομι [πὸ νἱοΐδθηςθ οὗ 
ἢ15 οννῇ σου ΓΥΤΉΘη Δ1Ὸ ΘΧΡ ΙΓ ββϑοα ΠΊΟΓὸ οἰ αΥῪ 
δηὰ νυ ἢ 1655 ἀεβροηάεπου, Κοπι. ΧΥ. 21; δπά 
[Ππαΐ Ερίϑιϊθ μαὰ Ὀδοη νψυτθη μου Ὀδέοσο 
Ἦ]5 ἰσανίης (ογπίῃ. ὅ6ε Ραΐου, " Η. Ρ.᾽ 1. ὃ ς. 
δομά  'ΓὮ5 ννλ8 ἢυΐ ἃ πδίυγαὶ δηίϊςοϊραίίοη 

ἔογ ἃ Κοιθδῃ ος!}ἢΖεη. Βυΐ ᾿ξ ννὰ5 γοδ] βεὰ ἔοιισ 
ὙΘΑΓ5 ἰαῖογ, Ἐρὶ. 11. τ, δηὰ Ῥῃ]οπιοη 1, 9, 
δηά ἴννο γεδῖβ δίίογ {Πδῖ, 2 ΤΊπι. ἰ. 8. 

24. μεϊέδεγ σομπὲ 1 γι 7 ἀραγ ἢ Το πὶ 
ἴο ᾿νε ννγὰ5 Ὁ γιβῖ, ἀπά ἴο ἀϊδ δίῃ, ῬῊ]]. 1. 21. 

»ηΐσῥὶ πὶ γῖν εομγ] ΑνΕΥῪ ἔδνουχία 
Βα τυ ἢ 81 δι, ῬΏ1]). 1]. 1χ-ττις; 
Ὶ ΟΟΥ ΙΧ, 26. ΤΠΙ5 Δϑριγδίοη νγᾶ5. Γγϑδ ]5θα, 
4 Τίπι. ἵν. 7. 

«ὐἱὸ 7070] ΤὌὨΙ5 ἰ5 νγνδητηρ ἰὴ Α, Β, Ὁ, 
δηὰ ἴῃ ἴδ δγγίας δηὰ ἴῃ Ψψυϊραίο, 

ἐδε Σογά ει] ὙΠ15 Ἔχργοβϑιοη οὗ αῇδεο- 
(ἰοπαΐς ἸΟΥΔΙΕΥ͂ ΓΕσῸΒ ἔγοαυεπίγ, χχὶ. 12: 
Ι Οὐοτ. ν. 4, χὶ. 22: 2 Οὐοσ. 1. Σ4,) ἵν. 1ο. 

26. 1 ἀμοαυ]ὴ Ἠδξε Βιδὰ πο ϑιιρεγπδίαγαὶ 
ΔΕΘΌΓΔΠΟΘ 85 ἴο ἢ15 διΐυγο, ν. 22. ΟΥ̓ 1 Τιπὶ. 
1. 14. ὙΒὲ ψογὰ ὄἽχργεβϑεβ ηοΐ δΌϑβοϊΐε 
Κηον]οάρε Ὀυϊ βιτῃ ρογϑυδϑίοη, χχνὶ 27: 
Ἀοπι. χν, 29. [ἴπ ΡῃΠ). 1. 20 ἰξ 15 Θχρ δπθὰ ὈΥῪ 
ΘΑγποβί οχρεοίδίίοη δηὰ ἤορο. Ὑἢοθ8 ρᾶ5βαρΌ 8, 
ῬῃιηΠοοη 22: ΗδθΌ. ΧΙ. 22, μᾶνθ Ὀδθη ὑπάογ- 
βῖοοά 85 ἱπάϊοδίοης [δὶ δὶ Ῥδυ] ἀϊὰ δοίι 4} Ὁ 
τουϊδὶ Αϑδϑίᾶ, δέον ἢϊ5 ἢγβί ἱπιρυβοηπηθηῖ, οὗἁ 
τοίθαϑο ἔγοσι ὑν ἢ] ἢ ἃ ὙΘΓΥ 5ίγοηρ᾽ ργθϑοπττηςηΐ 
15 ὀχργοβϑοά, ἢ!) ἢ, 24. 

ἐδαὶ γε αἰ} “ Ὑδδῖ γὲ ψ1}} ποῖ 41} οὗ γου. 
Το δ] πιεηξ οὗ {Π1|8 γου]ὰ γραυΐγε ΩῸ πιοσὸ 

ΤΗΕ Α(ΟΤ95. ΧΧ. [ν. 22--.28, 

25 Απά πονν, δεμοϊά, 1 Κπονν τῆλε 
γε 4], δπιοηρ ννῆοπι 1 πᾶνε ροης 
Ρτεδομίηρ, ἴῃς [ἰηράοπι οὗ (σά, 5}2]} 
866 ἐς δ τως ὯΟ ΠΠΟΓΕ. 

26 ΝΥ Βετγείοσς 1 τακε γοιῖι το γεςογά 
(8183 ἀδγ, ἴδ 1 ὅπι ρυτε ἔγοπι τῆς 
δ]οοά οἵ 8]] »ιδη. 

27 ογ 1 πᾶνε ποῖ βῃυπηεά ἴο 
ἀδοΐλτε ὑπο γοὺ 4}} τῆς σουηϑεὶ οὗ 

28 4 Ταϊε πεοά τἢοτγοίοτε υπῖο 
γουγβαῖναβ, δηά ἴο 4]] τε ἤοςΐκ, ονεῦ 
τῆς ννῃϊςἢ τῆς Ηοἷγ (σβοβὲ Βδῖῃ πγδάς 
γοι! ονοίβθοιβ, ἴο ἔδεὰ τῆς σμυτγοὴ οὗ 

ἔηδη τῆδϊ βοπὶθ οὗ ἴποϑὲ ἤδη ῥγεϑεπὶ 5πῃουϊὰ 
ὮὭΘΥΟΥ 566 δῖ Ρδιιϊΐὶ δρδιη." Οὔτέϑινοὶ!, ᾿ν. 222. 

Ἴδὲ ἀιπράογι 9,7 Οο4] ΤὍὙΒὲ Μϑ. δυϊποῦίγ 
ἴον 9.7 Οοὐ 18 γθσγ ἀεξεσξίνα. 

46. ρώγε γον» ἐδε ὀίοοά)] Ῥογῆδρ5 ἃ τεΐετς 
Θηςθ ἴο ΕΖΟΙΚΙ6] 1}. σ 8, 20, ἃ ὈοοΚ οὗ νδϊςἢ ἢ 
δὰ5 Ὀδδη ϑαϊὰ ἔπαὶ τ 15 πόυοσ συοίϊεά ἴῃ ἰῃδ 
Νονν Τοβίδπιεηῖ. ὅ66 ἴῃς σοιηράγίϑοη οὗ ροζγ- 
ἰἰοη5 οὗ ἰξ δηὰ οὗ ἴδο Δροοδίγρθε ἴῃ Βρ 
ἊΝ ογάξννοτι ῃ5 ποῖεβϑ οὐ ΕΖΈΚΙ6Ὶ ΧΧ ΧΎΙΙ. 

47. αἱ! ἐδε εομπεεὶ 9, Οοα] ὍῊϊ5 μᾶ5 ὉΥ΄ 
50Π1Ὶ6 Ὀδδη γεϑίγισϊεὰ ἴο {πὸ δαάπιηϑϑίοη οὗ {πῸ 
Οδμί]θ5. [11 πιυβῖ δι γεν πάνθ σοιργοδοηάοα 
(δε τοδο βίης οἵ ἴῃ Οτεδῖ ἔογτῖγ Ὦδνβ. ΤΒετε ἰ5 
ὯῸ νϑναγδηῖΐ ἤόὸ ἔοσγ Δηγ Οὐ] ραϊίοη ἴο Ὀτίην 
41} ἀοςίτίπο5 Ὀείΐογε 4]} ρεορὶθ ᾿ηἀἰβοτπιπαῖο]γ. 
ΤΠε Αροβίϊθ ννὰ8 δά ἀγεβϑίῃρ Ῥγοβογίογθ δηὰ 
ἼδδοΒΟΓ5, 

28. ἐῤεγούογεῖὶ εοδυβ δοηςείογ ἢ [86 
ΤΟΒΡΟΠΒΙ ὉΠ τισί γεϑὲ ἢ γου. 

μηΐο γομγιοἰ τε. ΤῊΣ ΠΟΟΟΒΘΑΓΥ στουπάννοτκ 
ἔογ 186 ονογβίρῆϊ οἵ οἴδοιβ, σ ΤΊμ). ἵν. τό. 

ουεν ἐῤὲ «υδὶο 0} [π«υδιεύ, ΝΝ γεϊ. ἰοἸ] ον ην 
γυϊγαῖε: α»ιοηρ «ὐϑονι,) Οτγδητησεσ, ἀρτεοιηξς 
ν ἢ ΓΕΒ οΥ, 

ἐῤε Ηοὶν Οῥο.] Ῥευβοηδιυ δηὰ Ὀ νι ΠΥ 
ΔΥῸ ἱπηρ]ο. Οἵ ν. 3,4. 1}. 29, ΧΙ. 2. 4: 1 (οσ. 
ΧΙ. 11 δπὰ 28. [Ι͂ῃ ἴπῸ ἤγβξ ἃρὲ Οτγάϊηδίοη 
νν 85 ὈΥ͂ ΗἸ5 βρεςὶδὶ ᾿πίθγνθηζοη, ἱ. 24, χὶμ!. 2; 
1 Τίπι. ἵν. 14. 

ουεγοεεγ.] γειγίεγε, ο. τὴ. ““ Ερῤῥπεοῤει, 
ὙνΠΟ56 βΟΠΘΙΑΪ [ἀθα 15 Ἤνθῦϑθεῦ, νγ85 ἃ ννογὰ ἰῇ 
1.56 ἰοηρ Ὀεοίογο ΟΠ τ ϑ ΠΥ, 4 νογὰ οὗ υπϊ- 
γοῦβα] σγαϊδιίοῃ, ἴο δσοποχηϊοδὶ, οεἰνῖϊ, τ ἌΓΥ, 
πᾶναὶ, Ἰυά!οεῖαὶ!, δηὰ το] ρίοιι5 πηαῖῖοσθ. ΤῊ 5 
γννοκὰ ννᾶβ δοϑιιπηθαὰ ἴο ἀδποῖο ἴπ6ὸ κονετπίην 
Ἀπὰ ρῥγοβιἀϊηρ ργβϑοῃς οὗ ἴπ6 (πυτοῖ, 45 δ ω- 
εομς (ΔΠοῖδεῦ τνυτὰ οἵ νυϊραγ δπὰ αἰδιιϑεὰ 
0.56) ἴο ἀθποῖοθ {Π6 πηιηϊβίοσιδι. Τῆς Ῥγοβογίογ 
{Πεγεΐογε, νυ 8116 (Π6 Α ροβίίθβ [ἰνϑά, σνεσὸ ρά:- 
οὶ, ονεγβθοῖβ. Βυΐ ἴῃς Αροβίϊοβ, ἱπ ἔοτο- 
δψῆϊ οὗ {πεῖν ἀρργοδςπίηρ πιαγίγτγάοπι, μανίην 
ΔΡΡοϊηϊοα {ΠΕΣ βΒσσθϑϑοῦβ ἰπ [ἢ6 ϑδνεγᾶὶ οἰ [65 
δα Τομλπλιη 1165, ἃ5 δὲ Ραυ] ἀϊὰ ΤιΠΟΙ(ΙΩΥ δὲ 



ν. 20--34.} 

Οοά, νῆϊοῆ πα Βαῖ ρυτομδβεά νυ τῇ 
ἢΐ8 ονγη δίοοά, 

29 ἕαγ 1 Κπονν τ ϊ5, τῇαι δῆεγ 
ΠΥ ἀερατγίίηρ 5Π4}} ρτίενουβ νγοΐνεβ 
Θηΐεγ ἰπ ἀπιοηρ γοιῖι, ποῖ β8ρδγπρ ἴῃς 
ΒοςΚ. 

20 ΑἾβο οὗ γουγ οὐνγῇ 5εἶνεβ 5}|2]} 
ΤΘη ΔΓΙ56, Βρθακίηρ ρεγνεῦβα ἘΠ ηρ5, 
ἴο ἀγανν ἈΥΑΥ πεῖ ἐὲς δίκεγ τ θη. 

41 ὙΠαεγοίογε νγαῖςῃ, ἀπά γεηλθη,- 
δεῖ, τῆλ ὉῪ τῆς βρᾶςς οὐ ἴῆγες γὙε6ΆΓϑ 

Ἐρδοϑυβ ἀπὰ ΤΙΐι5 ἴὼ Οτεῖθ, Α.Ὁ. ό4, ἔουγ 
γεᾶγβ Ὀδίογε ἢ15 ἀθδίῃ, [ἴ ννα8 τῃουρῃς ννῈ}} ἴο 
Κοορ ἴλί παπὶθ ῬΓΌΡΕΥ δηὰ βδογοὰ ἴο ἴῃς ἤἢγϑὶ 
ΘΧΙΓΔΟΓΔΙ ΠΑΓῪ τη ββοηροῖ5 οὗ ΟΠ τσ. Απά ἴῃ 
[6 νϑγὺ ποχί ξεοπογδίοη δἴοῦ ἴπὸ Αροβίϊοθϑβ, ᾿ξ 
γγὰς ἀριοοὰ οὐοσ 4}} (γι ϑίοηάοπι αἴ οηςθ, ἴο 
δϑϑίσῃ ἂηὰ δρργοργδίο ἴο ἴηδ ϑισσθϑϑθοῦβ οὗ 
ἴῃ Αροϑβῖ]ο5. (ἢ ννογὰ Ερώεορι οὐ ΒΒ 5ῃορ.᾽ 
Βεπέϊευ, “ οπιασκβ οα ἔτεα ΤΒιηκιηρ, ὶ 35. 

10 με 7 70 δὲ “δεῤῥεγά: οὐ. Οὔρ. [οὁδη ΧΧί. 
Ιό6: τ Ῥεῖ. ν. 2. 

ερμγερ 9 Οο4] ὍΤῆε τοδάϊης τεργεβεηϊοὰ ἴῃ 
ΑΟΝ. Βᾶ5 {πε σιιρροζί οἵ 6 ἔννο οἰάεϑ5ῖ [ποῖ] 
Μ55,, δὲ, Β, οὗ 20. Ουγβῖνοβ, οἵ ἴπ6 οἱάδσ 
δγτγίας, δηὰ {π6 Νυϊραῖε ; δῃηὰ ἀρρεᾶγβ ἰῇ 4υο- 
ἰλιοηβ5 Ὁγ ̓ ξηδίίι5, " ΕΡΒ6β.᾽ 1, δηὰ Τογ ]δη, 
«δα ᾿ὐχοτγοπι, 11. 2. 

Τῤε Οδωγερ 4 τρε 1ιογά 5 ἴῃ ἔοι δηςϊθηὶ 
ἴύπεϊα]5, Α, ΟΕ, Ὁ, Ε, δηά χ4 Ουγϑείνοβ, ἰ5. τθ- 
Ῥιθθοηϊοα ἴῃ ἰδ Αἰτηθηΐδη δηὰ (ορίϊς, δπὰ 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἴῃ ἃ αιοίϊδιίοη Ὀγ ᾿γϑῆξειιϑ, Π|. χν. 2. 

ΑἸοηξ νιἢ τἢ|5 δἰδίοπιθηΐ, ννῃιςῇ, Ὀεέοτγο ὃὲ 
ννὰ5 Κπὺποννῃ, πδὰ ὕδξεη ὄσοηϑβίαἀογοά ΠΟΑΣΪΥ͂ 
ὈαϊΑπορά, ᾿ἴ [5 ἴο Ὀ. ὈογΠΘ6 ἴῃ πηϊηὰ (δὶ τη [ἢ 6 
Ερίϑ51165 οὗ δὲ Ῥδὺ! 2ῤε Ορωγεῤ 9.7 Οοά οσοιγβ 
ἴδπ {ἰπ|65, ἐδε Ορωγερ Κ, Οργε Ὀὰϊ οηςθο, δπὰ 
(ῃαὶ ᾿πἀϊγεςῖγ, Κοπι. χνὶ. τό. ΑἸ ογά, ἰπ μῖ5 
(ηϊγὰ οὐϊαπ, τορ δορὰ τοῦ Θεοῦ. 

[πάἀοροηθηίγ οὗ 115 ραϑϑᾶσθ, ἴῃς εἴσγηδὶ 
Οοάπδπεδὰ οὗ Οπηϑί ἰβ δϑίδ Ὁ ϑηθαὰ οἰϑοννῃογο, 
ε.3. ὈΥ ]οΒη ἱ. 1---14, δπά ἔοπι. ἴχ. ς; Ὀυϊ 
ἴθ ονιάθηοο ἔογ [ἃ σδηποῖ δε δἀθηυδίεὶυ 8εῖ 
ἔσἢ ὉΥ ΠΥ πυπιῦεῦ οὗ ἰϑοϊδλίϑα ἰθχῖϑβ. 

ἉΝΆΑΚΝΙΝΟ ΑΟΘΑΙΝΒΥ ΕΑΠ.5Ε ΤΕΛΟΘΗΕΚΒ. 

49. ἀεβαγεηρ) ΑΟΝ. ὨαΡΡΙΪΥ ΟΠ] οννοὰ τῆς 
Μνυϊγαῖο, ἃ5 ἀϊὰ ἰτποῦ ͵5ο, ἰῃ σίνίης Π|5, 
Ταῖμου ἴδῃ ἴῃ πιοσὸ υ8ι18] πιοδηϊηρ οὗ ἴπ6 
νογά, ἀγγίαὶ; ἴοσ νης Βοηροὶ ἀπά οἴδοῖβ 
πᾶνε ςοηϊεηἀοά, ιἱηἀετϑίδηάϊπρ ἃ δϊπὶ οὗἩ [Π6 
ἀλιῖκ ςἐμδγαςσῖοσ οὗ ἴθ ποχί ἀγγιναὶ ἰο δε Ἰοοκοά 
ἔοτ, 845 ἰῃ σοηίγασς νυ ἢ 5 οννη, [{ 15 πο ΠῸΓ 

ὯΟΓ δίῃ γαὶ ἴο υπάογβίδπα ἀοραγίυτο 
ουϊ οἵ [ἢϊ5 {π|6. 

ξτίσυοι. «υοἰυε} 80 ἰ'π ἘγΑβιηι5᾽ ῬΥΑΥΘΓ 
ἔογς ἴπο Ρεδος οὗ ἴπὸ (Ὁ πωτγςοῖ, σίνεη ἴῃ Επρ ἰ5ἢ 
ἴῃ ΗδητΥ ΨΝΠ11. 5 ΡΥ Πιοῦ, ᾿ς 4 ς, “ὙἼΠοιΙ ϑθσβῖ, 
Ο ξοοὰ δδερπεγά, νυῆδῖ βιιπάγγυ ϑογῖβ οἵ ννοῖνεβ 
δανε Ὀγοίκθῃ ἰηΐο ΤῊΥ 5ῃεεροοῖοβ."" Βιυτίοῃ᾽ 5 

ΤΗΕῈ ΑςὉΤ5. ΧΧ. 
9 

Ι ςεαβθά ποῖ ἴο ννᾶγῃ ὄνεγΥ οἠς πίρῃῖ 
ΔΠᾺ ἀδγ ννιτῇ ἴδ. 

22 Απὰά πονν, Ὀτγείῆγεη, 1 σοπηπιεηά 
γου ἴο (ὐοά, λπ4 ἴο τῆς ννογά οὗ ἢ 8 
σταᾶςςε, ννῃ]ς ἢ ἰ8 δὶς τὸ δυ}]4 γοιι αρ. 
Δηἀ ἴο ρῖνε γοιῖι! δη ἰηδεγίζδηος ἃπιοηρ; 
411 τῃδπὶ ἢ ἢ ἀγα βαποι θά, 

401 

ἜΝ τς 
23 [ Βανε σονεῖεά πο πιδη᾿ 8 8ἰΐνεγ,,, δ 

οἵ ροϊά, ογ ἀρραγεὶ. τα. 
σ ΤΩΣ, 2. 

34 Ὗτελ, γε γουγβεῖνεβ Κηονν, ὀτηδῖ 9. 
ἴμεβε μδηά8 ἤᾶνα πχηἰβεαγεά πῆϊτο ΠῚῪ ἃ 

ἐΤΉγεο ῬΓΙΠΊΟΓΒ,᾽ ς1, ΟΥ[Δςκϑοη 5 ὟᾺ ογκϑ, 
ΨΠΠ. 18:1, Νοῖ ρογϑοσυΐογβ, θυ 456 (ΘΔ  Π ΓΒ, 49 
ἷ5 ἱπάϊ!ςαιοὰ ΌὉγ ἴῃρ ποχί γοῦβο. ρ. Μαῖίῖ. νῖ!. ας. 
ΤὨΘ ἴεγπὶ ννδ5 5 υϑρὰ ὈΥ [πη δῖ1ι5,  ΕΡἢ65.᾽ 
8 ; Τυπίίη Μ. “ Αρο].᾽ 1. ς8; ἀπὰ [τοπῆε 15, 1. 
Ῥγδεῖ. 2. ΑἸμουσὴ ἔρασ ΟἸΤῸΓΒ ψΟΓΟ 
ΠΕΠΊΘΤΟΙΒ ἃηὰ ΘΑΥΪΥ 1η ἴῃ6 ΟΠυτοθο5 οὐ Αϑῖδ, 
ἔεν. 11. 6, 14, 1ς, 20, 111, 9, γεῖ [15 ννᾶγηϊηῦ 
ννᾶ5 εἴΐεςίιδὶ ἔῸΓ βϑοπὶε {ἰπιῈὲ δ Ἐρδοϑυβ. ον... 
ἰν 2. ΟΡ. Ιρπαῖϊυ8, " Ερδεβ. ὃ ὅό, ""Υυἴὸ δὶ] 
᾿ϊνο δεσογάϊηρ ἴο ἴπο ἔπῖῃ, δηὰ ποῖ οὔθ ΠΟΓΕΘΥ͂ 
ἄννο}}]5 διηοηξ γοιι.᾽" 

80. οὐγοωμν οτὐη «εἶνε: Τὸ Ῥ6 υπηάοιβίοοά, 
ΡΓΟΘΔΌΪ,, ποῖ οἵ ἴῃε ΕἸάδτβ οὐἱγ, Ὀιῖ οὗ 186 
ὙΠΟ] σοπηπιηϊγ. ΗΥπιεπαιϑ δηὰ ΑἸεχαηάου, 
1: Τίπι. 1. 2ο, Ῥῃγροῖυ8 δηὰ ΗἩδογπιοροηςβ, 
2 Τίπ.. 1. τς. δηὰ Ρῃμῃιοίυβ, 2 Τιπι. 11. Χ7., 
δ] 6]|1εἀ [Π]5 ργοαϊοζιοη. 

ἀἱπεἰρἰ 1 ἴλ9 δσωῥίο, (Πο56 ννῆο ῥγοξοεθεὰ 
δηὰ ςδ]] δὰ {Ποηηϑοῖνοϑ (γι ϑ[Δη8. 

αἴεν ἐδ») ᾳῆεν ὈᾺΘΤ1801ν9 8, Γ,ΔΟ᾿ηδΔηη, 
οἡ ἴῃ δι} ΠΟΥ οἵ ϑοπιὲ οἵ ἴπὸ Ὀοοὶ Μ55. 

81. ἐῤγεε γεαγ ἢ Α τουπά πιυπιθογ, οὗ 
ΜὨΙΓἢ ἔννο γοᾶγα δηὰ ἴῆγοθ πλοπίῃ5 ἃγὲ 5ρδς}"- 
βοὰ, χίχ. 8---ἰιο. Οομιρασε ἴῃ6ς ἱπάοπηϊία 
,)ῶγ α “εασομ, χὶχ. 22. 

πἰσδ! απμά ἀαγ} ἴῃ βϑεάβθοῃ, ουξ οὗ βϑεᾶβοῃ, 
2 Τιπι. ἵν, 2. 

«υἱὴῤ ταν Ορ. ν. 19. 

82. ευδίερ ἐξ αὐ ἯΤΟ ἐν αὐΐε, ἃ58. 5γγυ. 
δηὰ Ννυϊγχαῖο. ὙΠΟ 5640] οὗ [ἢ6 νϑῦϑὸ βῆονυνβ 
(πὶ (ἢ]15 5 ἴο Ὀ6 υπάειβίοοά οὗ Οοά, δπὰ ποῖ 
οἵ [ῃὴ6 ννογά, 45 ϑοπὴε Ὦδνο ργοροβθά. 

88. αῤῥαγΠ Οπὲ ἔοιτῃ ἴῃ ννῃϊς ἢ ννο ἢ 
ννὰ5 δοσιπι δίοα πὶ ἴῃς Εδϑὶ, Οσεη. χὶν. 22 ; 
Εχοά. 111, 22: 1 Και χ. 25,2 Κι ν. 26: 2) (ἴτο. 
ἶχ. 24: ΕΖτγὰ ᾿ἷ. όφ ; Νεῆ. νἱῖ. 70: ]οῦ χχνὶϊ, 
τό: Ζεος. χὶν. 14: ἃ ἴογῃ [|140]6 ἰο βυῖεῦ 
ἔἴτοπὶ τποίῃβ, Μαϊϊ. νὶ. το; [|4π|ὲ5 νυν. 2. 
ΕΡδόδιι νγᾶ5 δπιοιιβ ἔὺγ ἃ πιδηυίδοΐιγο οὗ 
Ἰυχυγίουβ ἀρρᾶγεὶ. Αἰπεηξυβ, ΧΙΙ. ς12ς. 

84. :6ε:9 ῥαπά:] Αἴ (οΥπίῃ, χυὶ. 5, 45 νγο ]]} 
ἃ5 αἴ ἔρθοϑυβ. ὡρ. στ Οοσ. ἵν. τσ, 12. Ἀοίεγ- 
δῇς 5 γοροαίεα!υ τπαδάθ ἴο ἢ 5 ἀδοϊ πίη ἴο 
ΑΥΔ1] Ἠἰπιϑοὶ οὐὗἨ ἢ]5 τ ὉΠ] ο] Δι πιβ, τ ὕοσ. 1χ. 
14,1ς, Ὀαϑοὰ οἡ Μαῖϊ. χ. το. ὕὥρ. σ Οοσ. ἵν. 
12: 1 ὙΠε58, ἰϊ, 9; 2 ὙΠΕ58, {Π. ὃ; 2 (οἵ. 
ΧΙ. 9. 

» 
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ΠΘΟΟΘΒΙ 68, Δη ἴο τῆεπὶ τΠδῖ νγεῖε 
γνττἢ πΊς. 

35 1 ἢᾶνε βῃεννεά γου 41} τῃΐηρβ, 
ἢονν τῆλ 80 ἰαδοιγίηρ γε οὐυρῆϊ ἴο 
Βιιρρογῖ ἴῃς ννεαῖ, πὰ ἴο γεπιθπιῦεγ 
τε ψνογάβ οὗ τῆς [,ογά [εβϑυ5, πον Πε 
δ, [τ 5 πιογα δ]6βϑεα τὸ ρίνε [ἤδη 
ἴο τεςεῖνα. 

26 4 Απὰά νἤεη ἢς παὰ {δι 
ϑροκβη, ἢεὲ Κπεεϊεά ἄοννη, ἀπά ργαγεά 
γν ἢ τῆεπὶ ἃ]]. 

27 Δηὰ δεν 41} ννερῖ βογα, δηά {ε]} 
οη αι} 5 πεςκ, δηὰ [Κιϑϑεα ἢϊπ, 

48 ϑοτγγονγίηρ πιοϑῖ οὗ ἃ}} ἔοσ τῆς 
ὑγογάβ ψ ῃῖςἢ ἤς βρᾶκα, ἴπλῦ {Π6Ὺ 
8ῃοιι 4 8εε 8 ἴδσα πὸ πιοῦε. Αμπά 
πεν δοςοπιραηϊεά ἢϊπιὶ πηῖο ἴδε 
8010. 

856. «α«] ἐῤὶπφ. Μόοτε σογγϑοῖγ, 1π 811 
ἭΔΥΒ, ἠοῖ Ὀγ ργόσερί ΟὐΪγ Ὀυὶϊ Ὀγ Θχδηιρία. 
Οὗ τ Οὐογ. χ. 21: ΕΡΏ. ἵν, ἰς. 

ἐῤε «υεωῷζ  Ὅμο σομῖοχί 566 π|5 ἴο ρΡοϊπηΐξ (ο 
ἐδε ροον, ᾿μου ἢ [Π|15 βαηϑο Ὀοίοηδϑ σγαΐθοῦ ἴο 
[π6 δεὐϊοςῖῖνο ἴπλη ἰὼ 1Π6 ραχίιςιρὶθ νυ Ὡς ἢ ἰ5 
υϑοὰ πογὸ. Ββοηρεῖ, Ὁ] ονν πη Οδ]νίη, γοίοτϑ ἴο 
Ὶ Οὕὐογ. ΙΧ. 21 ἃ5 ννγγδηῖ ἴῸγ τἱηάἀογβίδησιηνς 
ἐδε αὐέαξ ἐπ ἥαρ; πὰ 1Π1|5 ννὰ5 ἀρργονθά ὈΥ 
Τδο]ιςοκ απ Μογοσ. 

ῥοαν ῥὲ «αἰῳ} Ηε Η:» με «αἱά. 51 Ῥδυὶ 
νγ5 αυοίϊϊης ἃ βαγίπρ οὗ οἷ [γὰ ννηϊςῇ, 6 
6] σιιγθ, ννᾶ5 ἰδπΊ}ᾶγ ἴο τἤο56 ννῆοπι ἢδ ννᾶ5 
δαάάἀγοβϑίηρ. ΟἸοπιθηΐς οὗ βοπιο τγείογγεά ἴο ἴἴ 
ἴῃ ὃ χ οἵ πἰ5 Ερί 5:16 ἴο {86 (ὐογ πιἢαη5. [ἢ 
Αρρεοπάϊχ ὦ ἴο Ν᾽ δείςοϊ(β " Ιπἰγοάυςίίοη ἴο 
1Π6 διυγ οὔ [6 (σοβρο]5,᾽ {ῃθγθ 15. ἃ ςο]]δθοῖίοη 
οὗ τῃ6 Δροςσσγγρηδὶ ἰγδάϊοη5 οὗ ἴπ6 1, ογα δ 
ὑνογάβ δπὰ ννοῦκβ, ἢ [Π15 ΜΟΙ ΠΥ τοπλατκ 
Ριθῆχοά: “ 1{ 15 4 ἔδεΐ οὗ γγοαῖ σἰβηιἤσδηςσε [Πδῖ 
ἰγδάοηδὶ δοσουηΐθβ οὗ ννογὰβ οὔ᾽ ννογκβ οὗ 
{πὸ ογὰ νυ ῃϊς ἢ ἀγὸ μοί ποξσςοα ἴῃ ἴἢ6 Οὐοβρεὶς 
ΔΙῸ ΟΧίγο οἷ τὰ ὙὍὙἢ Οὐοθρεῖβ ἀὲ ἴδε [μ}} 
πιδάϑαυγο οὗ ννῆδῖ ννὰ5 Κῆοννῃ ἴῃ ἴῃς Αροβίοϊις 
Α56, δῃὰ (πιᾶὺ ννὲ ποῖ ἃ 3) οὗ ννῆαϊ ννᾶ5 ἀδ- 
βίσποά Όγ Ῥγονίάθεποθ ἔοσ {πε ᾿πϑιταςξοη οὗ 
ἔυΐυγο ἀρ65.᾽" 

87. δίς εα ῥέα] ΤὮΣ νετῦ ἴῃ ἴῃ6 ΟΥ̓ ΠΑ] 
ΟΧργοϑϑεβ ΘΑΓΠΘΒΕΥ δἰδος᾿οηδῖς ἀπά οἴξη γὰ- 
Ροδιϊθα Κιϑϑοϑ. Οὗ. [ὑ{ὸ νὶ}. χ8. 

88. 5: Α πιυςἢ π5ἰγοηρεῦ ψογὰ [ἤδη 
(μὲ υϑοὰ ὉγΥ (6 Αροβίϊθ, υ. 25. Τῇ 5 ἱπὶ- 
Ρ 65 γαζίης οὐ, νυ} ἢ γενογεηςα δηά ἰονθ. 

αεεον»βαπίεά ῥῥη}) ΏΘΓΟ νγᾶ8 ϑοπὶθ ἀἰσίδπος 
Ὀεΐννεεη ἴΠ6 ἴοννῃ ἀπά {δε 5ῃ!ρ, ν. χς. 

᾿ ΒΥ ΡΑΌΙ, 5.118, ΒΥ 6005, ἈΗΟΡΕΒ, ΑΝῸ 
ῬΑΤΑΚΑ, ΤῸ ΤΎΥΒΕ, 

ΟσηΑρ. ΧΧΙ. 1. οὐε7] Ὑτορπιι8, Ὁ. 29, 
Ατ᾽βίδγομιιβ, χχυΐὶ, 2, 81: μυκο., ΤΙΔΟΙΏΥ, 

ΤΗΕ ΑΟΤΞ5. ΧΧ. ΧΧΙ. ἷν. 35-τ- 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΚΝ ΧΧΙ. 
ι: Μαμὴ τοῖίΐ ποί ὧγ ἂπὴν πιέᾶαρς κε αἰϊετιαιζραῖ 
, νι συΐρσ 1ο “)εγσαίεσι. ἡ βἀέ᾽: ἀαμρά» 
ἐέγ: φγοῤλείξεσδες. 117 Δ αμέ εοσιφίλ 20 36 
σαίερε; 47 τολόγέ ἀξ ἐς αῤῥγέλεμαφαά, πα ἐξ 
φγεαί ἐαηρεν, 41 ὀμί ὁγν “{ς ελίφ «αῤίαϊ» ἐς 
γεέσεμε, α»πα ρῥεγνεἐα 10 »ρέαξ 1ο ἐἀε ῥεοβίΖ. 

ΝῺ ἰἴτ σδπις ἴο ρλ85, ἴῃδῖ δίτεγ νγε 
ννεγα ροΐϊζεη ἔτοπη ἴἢεπὶ, δηά 

Πα ἰδιιποἢ εά, ννε σάπια ννιτῇ ἃ βιγαίρῃς 
οουγβα πηἴο (ὥοοβ, ἀπά τῆε ἄγ (οἸ]ονν- 
ἱῃσ υηἴο Ἀποάεβ, δηὰ ἴτοπι τῆδηςς 
ιπηἴο Ραῖαγα: 

2 Απά Ππάϊηρ ἃ 5Π]Ρ 541}}πρ ονεγ 
υηῖο ῬΠεηϊςία, νγεὲ ννεης αροαγά, δηά 
86ἴ ἰογίῃ. 

4 Νὸν ννῆεη ννὲ παά ἀϊβοονεγεά 
ὕγρτγυς, ννε ἰείτ ἴτ οὐ τῆε ἰείς μδηά, 
Δα 54[]1δἀ ἰπῖο ϑγτγία, δπὰ ἰδιάςξα δὲ 

1 ἀρρεᾶγβ, ννοηΐ δος ἴτομῃη Μιϊοῖυ5. νν ἢ 186 
ΕἸάοτϑ. 

«ὑεγε φοίϊεη ζγονι ἐδ! Τῆς ΟΥ̓ΡΙΠΑΪ ννᾶ5 
υπαογϑίοοα ΌὈΥ (ἸΒτγ ϑοβίοπη 45 ᾿πιρὶ γίης ἰμδῖ 
ἴδε βερδζγαίίοῃ οϑβὶ ἃ ρα ΠΕ] σι ΓᾺΡ ΘΟ. 
ἄγ «υἱ α “σαὶ δὲ εουγ6] ὙΠ6 5ᾶπὶδ 

νογὰ 845 ἴῃ ΧΥ]ΟΣΣ. 
Οοο.41 Οτ Οο5, (ῃε Πδιεῖ ον οὗ {πὸ 5π|8]}, 

[ογΈ1]16, δηὰ ροριΐοιιβ ἰϑίαπὰ οὗ ἴπε 5ᾶπιὸ πᾶπιθ. 
δῦουϊ 40 πδιιῖίςδὶ πλὶϊθα οι οὗὐ Μ|οῖι. 
ἐν πδὰ κεϊἰοἡ ἴπόγὸ ἔγοπι θα {{π|65, 
1 Μᾶςς. χν. 22. δηὰ ννογὲ νεγῪ ννϑδιγ. δο- 
ςογάϊηξ ἴο ἃ ᾳυοίδιοη ἔτοτῃ δίγαδο ἴῃ [οϑός- 
Ῥἤυδ, ΧΙΝ. Υἱ!. 2. 
Κροά Αδουΐ ςο πιῖοβ δου ἢ οἵ (οβ. 

Ἡδρτε «80 ννᾶ5 ἃ [ἐνν]5ἢ δος [Ἰεπηοηῖ. [1 ἀοε5 
ποῖ ἀρρθᾶγ ἴῃδὲ δὲ Ρδὺὶ ἰδπάθά. “" ΤῊ!5 Ἰδίδηά, 
οἡ ἴπ6 νεῦρε οὗ ἴνο οὗ ἴδε Ὀαϑὶπα οὗ ἴδῸ 
Μεα!ϊογγάποαπ, Ὀοσάσηθ ἴἢ6 ἰηϊενπηδ αῖο ροϊηῖ 
οὗ ἴπ6 δαϑίοσῃ δηὰ ννεβδίοσῃ ἴγαθ, [{ ννὰβ [ῆς 
Ροϊῃξ ἔγοπὶ νος (ἢ Οτεοκ ΡἢεΙΚ 
ΓοσΚοποά {ΠΕ6ῚΓ ραγα εἰς οὗ ἰδιτὰδ διά πηοτὶ- 
ἀϊδη5 οὗ Ἰοηριυάθ." Ηννβυηῃ. 

Ῥαίαγα) ΤὍῆο ροτί οὗ Χαπίδυ, ἴῃς σδριἐδὶ 
οὗ 1 γεῖα, ἔτοπι ννῃϊ ἢ [τ ἰ5 αἰδίαπί ἴδῃ πη ]]δς, 
δῖ [86 βου τῃ-νγεβῖ δχίγθοι γ οὗ Αϑία Μ|ηΊηοσ, ἰπὶ- 
τηθαϊδίοὶΥ ονοῦ ἀραϊπϑὶ ἈΠοάθβ. [15 εχίδηϑινο 
Τα η5 ἃγὸ αἰπιοδὶ σονεγεὰ νυ ἢ βαπᾶ, δηὰ ἰϊ5 
οὔσα οοχηπιοάϊοιβ ΠΑγΌΟυΓ 15 πον ἀεβοτιδοὰ 
85 ἃ Ῥδϑὶ θη [14] πλδλγϑῆ. 

Ὡ. Ῥῥεπὶεἰα  ὅ966 ΧΙ. 10. 
8. δαά ἀμεουεγεα Ηδὰ σοπιδ πεᾶσ ἐπουρὰ 

ἔογ ἴδε ἰϑἰληὰ ἰο τίϑο ἀῦονθ ἰἢς πογίζοηῃυ. δὲ 
ζκο, 85 υδι.2] ψΠ ἢϊπὶ, υϑὸ58 ἴῃο οοττοςῖ 
πδιυῖςαὶ ἴογπι. 

οπ ἐδε ἰῇ βαπά ] 1.6. ραβϑοὰ ἴο ἴδε ϑοιἢ- 
νὰ οὗ ἴ. Ὑπὸ ννοδίποσ πηυϑὶ ἢδνοὸ ὈδεΏ 
ΨΟΓΥ ἤης, ΟΥ {πεῚΓ σουτθα ννου]ὰ πᾶνο Ὀδεῆ 
δεΐνγοοη Ογργυϑ δηὰ {πε πηδ᾽ πἰαπά, χχνυὶϊ. 4. 

ϑγγι4) ὙΠὲ Ἀοπιᾶπ ῥγονίηος, ἱποϊυάίηᾷ 
Ρι τα δηά Ῥαϊεβέϊηο, ᾿ 



Υ. 4-.} 

ἼὝγγε: ἴογ τπετε τῆς δῃϊρ νγᾶ8 ἴο 
αηἶλάς Πετο δυγάεη. 

4 Αμπά δηάϊπρ αἰδοῖ ρ]ε5, νγε ταγγι δὰ 
ἴθεγε βϑενεη ἀλγβ: ψῆὴο 8αἱά το Ραὰὶ] 
ΚὨγουρῇ τῆς δριγῖ, τῆλε ἢ6 5ῃου]ά ποῖ 
8ο ὺὑρ ἴο [εγυβαίεηι. 

ς Απά νῆεη ννε δά δοςοιηρ 5ῃεά 
ἴῆοβε ἀλγ8. νγε ἀεραγῖε δῃηά ννεηζ οὐγ 
ΑΥ ; πὰ {Π6γ 4}} Ὀγοιιρῆς 18 οὴ ΟἿ 
ὙΥΑΥ. ΜΠ γῖνε8 δΔη4 σἢη]άγεη, {1} τὸς 
τυεγε οὐ οἔ τῆς εἰν : Δπὰ ννε Κπεεϊβά 
ἄοννηῃ οἡ τῆς δῆοτγς, δηά ργαγβά. 

6 Απμὰ νψβεὴ νὲ παὰ ἴἌκεὴ οὖς 

ΤῊΗΕ Α(ςὉΤ75. ΧΧΙ. 

Ιεανε οἷς οἵ δποίδμεγ, νγε ἴοοῖς 8ὶρ; 
δηά (ἢεΥ τεταγηθὰ Ποηλς ἀρδίῃ. 

η Αμά νψῆεηῃ νγεὲ μδά Πηϊβϑῃεά δὰ 
σουγϑς ἔτοηι Ἴγτε, ννὲ σαᾶπὶς ἴο Ρίο 6- 
πιλῖ5) δηά 54] υτεὰ τῆς Ὀτεΐῆγεη, δηά 
ᾶὐοάς ντἢ τῆεπὶ οἠς ἀδΥ. 

8 Απά τε πεχὶ ἀχγ ννε τῆλε νψεῦε 
οἵ Ραυ]᾿5β σοπιραηγ ἀξεραγίεά, Δηἀ ςᾶπις 
πηῖο (ὐκβαγεα: ἂπά ννὲ δητεγεά ἰηΐο 
ἴῃς δοιδε οὐ ΡῬΒΠΠΠΡ τῆς ἐνδηρεῖ ἰ8ῖ, 
αν ῃἸο ἢ ννᾶ85 οπμφ οὗ ἴπε βανεη; δηὰ ““δαρ.ό. 
δὺϑοάς νι ΕΪ ΠῚ. 

9 Απά τῆς 8ᾶπι6 πιδῇ Πιδά ίουτγ 
ἐὑπαυισττ..................Ὸϑῦ0ὉῦὃϑᾷὋὉῦϑΨὃϑῦᾷϑΈὉὉΔ|ώς-ὖ 2 έΠ.......- Δ΄... .ν.ϑ....ν.ν.......νϑ.ῸὉ....ϑ...ϑ..νϑ.ν.ν........ς 

«υας ἰο μηπίαε)] ΑΟΨ. ρτοεβ ἢ ἴῃ 
γυϊγαῖο, 45 αἷϑο ποτ. Ὑγπάδὶθ, Ογδηπιοσ, 
δηά {πΠ6 ὕσφπονδ, ὠπίαάεα ῥὲγ ὀμγίῤεη, ΓΘ ΠΟΆΓΟΥ 
ἴο {πε Οτρίπαὶ, νυ ις ἢ ἰπλρ 165 (δὲ πε ἀ15- 
σδάγρο οὗ ἴῃ σᾶγρο οσσιιρίδαά ϑοπιδ {ΠΠ16. 

4. ἡηπάϊηνρ ἀϊμεὶρίε.  Ἡδνίηρ ἰουπά 89 ἀϊς5- 
οἴρ[οβ, “ς. [π4| ψνοῦε γεϑιθηΐ ἴἤογο. ῬχοῦδΟΙΥ 
ΠΟΥ ννογο πο Ποτ ΠΌΓΊΘΓΟΙΙ5 ΠΟΣῚ νγ6}} Κποννῃ, 
ἔογ 86 ννοτὰ ἱπΊρ]165 παῖ (ἢς Αροϑίϊς ἀπά ἢ 5 
ςοπιραηπίοηβ ἴοοκ ρϑίηβ ἴο ἥπά ἴῃθπὶ|. Τἢδ 
Οὐοβρεὶ πδά ὕδοη οαιτοὰ ἃ5 ἔδγ ἃ5 Ῥῇαπιοο 
αἴογ (ἢς ἀσαιῃ οὗ ϑίορμρῃη, χὶ. 19; δηὰ Ῥαυὶ 

. ἃηὰ Βαγηδῦθδϑ ραϑϑεά {πγου ἢ ἰπδὶ ἀϊδίγιςξ, χν. 
ἃ. Ουὖυζ ΒΙοεβοοὰ [,ογὰ δὰ Ὀδθοη οὐ ἴδ νϑγρο 
οὗ [6 ἰογτιοτγ οὔ Τγγα δηὰ διάοῃ, Μαίϊ. χν. 
1; Μαῖκ νι. 24: Ὑπὸ ἐουπάδίιοη οὗ ἃ 
ΟἸΒυγοῇ ἴπογο ννᾶ5 δῇ οροηϊηξ ἴο ἴῃς ἔ]Π] πηοηΐ 
οὗ [54]. ΧΧΊῚΣ, 18. 

“ευέπ 4αγ:] Οςουρίεά ἴῃ αἰϑοδμαγρίης [86 
ολγο, δηὰ βῃιρρίηῃς ἃ ποὶν ἔγειῃς. Τ 5 τηυϑὲ 
Πᾶν ἱποϊυάοά 4 [μοτά 5 Πδγ. 

ἐῤγομχ ἐδε ϑρέγ)] Οἱ, χχ. 121. Ὑἢδ ἔοτε- 
Κηον]οάρο ννᾶ5 ἱπϑρίγοα , (πῸὸ δάνϊοθο θαϑοὰ 
ἱροη ἰξ ννᾶϑ ἃ τη ΓΕΪγ ἢυπιδη ἱπίογοπος, δῖ 
Ῥλὼ] δοςορίοά ἴδε ἱπίοτγτηδίίοη, Ὀυϊ ἀϊὰ ποῖ 
γιοϊὰ ἴο {π6Ὸ νναγηΐηρ. (γι 5 δρργουδὶ οὗ 
ἢϊ]5 σοηάιιςϊξ 15 ᾿π]Ρ]|οἀ ἴῃ ΧΧΊΙ. 11. 

δ. πεεορηρὶ ῥεά 1δοιε 4α..] Α }] ψνθοκ. 
Τῆς ἀχργοβϑίοῃ ἰη ἴπε Οὐ ΊΠδὶ 5 γΟγΥ ρου ᾶγ, 
Δ 5 Ὀδοη υπάοτοίοοά ἴο σοηνου ἴῃ ἔδοῖϊ 
τΠαΐ 411 Ῥσγερδσζαίίοηβ ἔογ ἴδ ζυγοῦ ργοϑοσυ- 

᾿ἤοη οὗ ἴῃ6 νογαᾷὸ ψέγθὸ Ἴσοπ)ρ ειοδὰ ἀυτίηξ 
{ΠΕΡ βίδυ δὲ Τ γγο. 

ἀπεείρά ἀραυη ὍΠ6 πλοῦ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ Ῥοβίυτε 
ἂὶ ὈΓΔΥΟΙ ἀπηοηρ ἴπ6 [ἐνν8 νγᾶ8 σἰδπάϊης. Βυῖ 
ἴῃ {1π|65 οὗ βοῖτονν, βῃῃ:ςἢ 85 (ΠΟΥ πιὶρῆϊ γοραγὰ 
1Πδὶ οὗ ραστίηρ νὰ 81 δ], [ΠΟῪ 6} ὑροη 
ΠΟΥ Κηδθ5, 

αηδ ῥγωγε ἡ ὙΠεγο 5 στοᾶῖ ὑγοροπάδγαῃος 
οἵ Μ5. δυϊδουῖυ ἔοσ σπά δαυίηρ ῥγαγεά, «υέ 
ἑοοὰ ἔξατυε οπε 97) αποιδεν. 

ΑΝ ΡΤΟΣΕΜΑΙ͂Β. 

γ. Ῥιοίερια ὌΠ πᾶπιὸ ρίνοη ἀυσηρ ἴῃ 
Μαοεάοηΐϊδῃ δηά Ἀοπιδη μετά ἰο ἴῃς Αςςβο 

οὗ ἴῃς ΟἸἹὰ Τεβίαπιοηξ, [υρο5 ἱ. 11, δηὰ 186 
δὲ [|6Ὧη ἀΐάοσγε οὗ ἴ8ὸ Ογιιβϑδάθβ πὰ τόσο 
πιοάετῃ ἢἰδίοτγΥ. [1 18 τορεαίθεα γ᾽ πιοπίοηθά 
ἴῃ χσ Μάδος,, ν 1ς, ςς, ΧΟῚ, 48, 6ο, χὶ!. 489 δπὰ 
8 51}}} [ῆ6 Ὀεβδὲ ΒαγθΟὺΣ οὐ ἴΠ6 ουδϑὲ οὗ ϑγτία. 
]εννβ νοῦ ὙΘΓῪ ΠΕΠΊΘΓΟΙΙ5 ἴΠ6γ ἢ ἵννγο ἴβοὺ- 
5δηἀ νοῦ ϑἰδίη, πὰ ποῖ ἃ ἕδνν τηδὰθ Ὀγίβϑοηοῦβ 
ΘΑΥΪΥ ἴῃ {μ6 νγᾶσγ. [ ϑορμι5," 1. ὟΝ ̓ 11. χνῆ!. ς. 

8. δαὶ «ὐεγε 97 Ῥαυϊ: εο»βαη7,) Ὑδέβθα 
Ὑγογά5, ννδπίηρ ἰπ ἐδ, Α, Βι Ο, Εἰ ὅγτ. ἀπά Ν υἱκ., 
ἅτὸ οπιϊ(ἴοαὰ ὉΥ 4} γοσθηὶ Ἵγιςδὶ οἀϊζοῦβ, νῇο 
σοηϑι ον τΠ6πὶ ἃ ρ]ο55 ἰηϑοτίοα ἔοσ ἴΠ6 ρυγροβα 
οὗ ξίν!ηξ κτοδίοσ οἰθάγηθϑα ἴο {Π6 Ορεηϊηρς οὗ ἃ 
ϑοςίιο τηλγκοὰ ἔοσ σεδάϊηρ ἰῇ (86 Οδυτγοὶ 
ϑοῦν!οδ. 

ἐεραγίε1)] Ἐτοπὶ Ῥίοϊοπηδι8 ΠΟΥ ἰγαυο θὰ 
Ὀγ ̓ απά, 

Οσιαγεα}] 866 δὔονθ, υἱῖιΐξ. 4ο. Τῆς οοδϑὲ 
πὸ ννᾶβ5 ἰάκϑῃ, δηὰ Οδι θα ννὰ5 ἀνοι θά, 45 ἰξ 
μαὰ Ὀέθὴ ὈΥ 1η6 ἀερυίδίίοη ἔγοπι Απίϊοςἢ, 
ΧΥ͂, 2. 1πεὶς ΘΥΠΊΡΔΙΏΥ ννᾶ5 ἴο ὉὈε οχρεςοϊοα 
ἔτοτῃ Οδυσοθοβ Ἔχο] ϑίνεὶγ [οὐνῖϑῆ. Οὐ (ἢῖ5, 
πΠ6 τὨϊτὰ οσοδϑίοη οὔ δῖ Ῥαυ]5 Ὀεὶπῷ ἴῃ 
(αϑασθα, ἰχ. 30, ΧνἹ, 2, 581 [ὺκὸ ΠΊΔΥ ἤδνα 
Πεαγὰ ἴῃθ δοσοιπὶ οὗ ἴδε ΕἸΒΙορίδη δαπιςἢ 
ἔτοπι 81 ῬΏΠΕΡ Βιπιϑο]ε. 

ῬδΙ]Ὶ 1Ὲ νἱϊ, 49 ἰ5 ἴο Ὀεὲ υπάοτβιοοά οὗἉ 
ἢϊ5 παν Ὀεξυη ἴο τππᾶκὸ {ἢ]5 οἰ ἢϊ5 ΠοπΊΘ, 
ἔπεσε δὰ Ὀδθη δπιρ]ς {πιὸ ἕο ἴῃς ΟΒυγος ἴο 
ἴακε γοοί. 

ἐδε ευσηφείμ Νοὲ ἰῃ [6 ρορυΐδσ βθῆβϑθ, 
Ὀυΐ 85 βαυὴρ ἃ βρϑοΐδὶ δρίϊ πὰς ἀπὰ ςοπΊπιὶ8- 
ΒΟ ἔὺΓ ῥγθδοπιηρ (86 Οὐοδρεῖ, νὶἱϊ!. ς---40. 
Οοιράγε Ἐρῆ. ἸΥᾺ ΣΣ, δηά 2 ΤΊπΊ. ἷν. ς. 

οὔ δ ΟΥ δὲ “ευεη] νὶ. ς. Ἠρ δρρϑδῖβ ἴο δδνδ 
Ὀδοη Ῥγοιηιπεηΐ ἃπιοης ἴδεπι. ὙΠΕῖΕ 15. πῸ 
ποῖος δι Ὀϑεαυδηίΐ ἴο {ποῖσς ρροϊηςπιοηῖ οὗἉ ποῦ 
(πη ἴῃγοο, δίερμεοη, ῬὮΠΠΡ, δηὰ ΝΊςοΪΔ5. 
Ο(δὶνίη ννᾶ5 ἀϊδροβοὰ ἴο {π1ηὴΚ παῖ (Ποῖ οΟΠοδ 
8ἃ5 ΑἸΠΊΟΠΟΙΒ νγαδϑ ἰδ ΡΟΓΑΤΥ ἀπά [᾿πλϊοὰ ἴο 
7]εγυπδίεπι. 

ΤῊΞ τοῦκ ΠὈΑυΟΘΗΥΕΚΒ ΟΥ ῬΗΠΠΡ ΤῊΣ 
ἘΝΑΝΟΕΙ15Υ. 

θ. υἱγχί ἢ Αοροοτάϊης ἴο Ῥοϊγογαῖεβ, ἴῃ 
ἴδε ἐγακπιθηΐ ρὑγοβεγνεὰ ΟΥ̓ Ευϑεῦϊ:5, Κ. 24, 

493. 
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ἀδιυρῇϊειβ, νἱγρίπβ, νη ἢ αἸά ρῥτο- 
Ρἢ65γΥ. 

ΙΟ Απά 48 νγε ἰατγίεὰ ἐῤδγε πΊΔΩΥ 
ἄλγϑ8, ἴπεγε σᾶπὶῈς ἄοννπ ἴτοπιὶ [υἀδ:ᾶ 
ἃ σεγίδίη ργορῆεῖ, παπηεά Αρᾶθυ8. 

11 Απᾶὰ ψῇῆθη Πα ννᾶβ σοπὶὲ πηϊο 
ι.8) ἢς ἴοοῖ ΡΑι}᾽8 ρίγάϊε, πὰ δουπὰ 
ἢϊ5 ονῃ μαπάς δπὰ ἔξεῖ, δπὰ α]ά, 
Τῆυβ 54 τῆς ΗοὶΪγ (οβῖ, δο 5}4]]} 
ἴῃε [ενν8 δ [εγυϑβαὶεπὶ διηά πε πιδη 
τῆλ ονγηεῖῃ (ἢ]5 ρίγάϊε, δηά 5}4]] 
ἀοἰνεῦ ἀζπειο ἱπῖο τῆς παῃηάβ οὗ ἴδε 
(ὐεπι!ς5. 

12 Απά ψῆδρῃ ψὲ δεαγὰ τἋπεβ8ὲ 
τϊηρβ, ΟῚ τνα, ἂἀπά {πὰν οὐ ἴδαῖ 

οπὸ οὗ ἔποῖὴ πηλγιοά αἴεγνναγάς. ΤῊϊ5 πον- 
ΕΥΟΓ ἱπηρ]165 τὶ πὰ ἴδε αιοίδιίομα ρίνθῃ 
ΌΥ Εὐδβοῦ!ι5, ΠΙ. 30, 21, ἃπά ν. 24, ἴῃς ἀϊ5- 
εἰπεοϊίοη Ὀεΐννθοη ἴῃ Ἐνδηροι σέ δηὰ 186 
Αροβίϊς ννὰβ ονογοοκε. ΒἘουΐῃ αἰά ποῖ 8ς- 
4ιίοβοθ ἴῃ (ἢ 15, " οχυΐδθ ϑᾶσγϑθ, 11. 24---26. 

2τγορῥε.}}] ἮἨδὰ ἃ δι ἔοσ ἰδδοϊίηρ, ὈῪ τῃ 6 
δχροιπάϊηρ οὗ δογίρίαρε, νυ δ ἢ ΠΕῪ ἐχογοίβοα 
ἵπ {ΠοῖΣ Ποπι οἰγοῖθ, οὐ ἰῃ ργιναῖθ. ΤὨΙΕΥΒΟἢ 
νν)85 ποῖ νναιγδηϊοα ὮΥ « ὐοῦ. Χὶ. ς ἰὴ πιδὶπίδ!ἢ- 
ἱῃρ τδὲ (6 ἀδυρῃίοια οὗ ῬΏΠΡ ἰδ ρῃξ ἴῃ [Π6 
σοηργεραίίοη ; στ οσ. χίν. 34) 35 15 ἀδοϊβῖνϑ. 

ΤῊΕ ῬΚΟΡΗΕΟΥ ΟΡ! ΑΟΘΑΒῦ 8. 

10. »"παην ἀαγ. Ἐλίδεν, βονθτδὶ. ὟΝ ἰοβὲ- 
Ἰογ5 ὙθῪ σάτγοί] σαἰςυ]ατίου ρῖνο5 ἤνθ ἀΔγ5. 
δὲ Ρδυΐ ννᾶ5 διαϑίθπίηρ ἴα [Θγιιβαίεπὶ; Ὀυϊ ἢΘ 
νγᾶ5 πον νη ἵννο ἀδγβ οὗὨ ἰΐ, δηά [{ πιυϑῖ 
Βανὸ Ὀδθθη ἱηίογοδίϊης ἴο Πίπὶ ἴο 6 ψ ἢ δὶ 
ῬὨΠΠρ. 

ἄοαυη ον ὕμάσα} 8966 χὶϊ. 19. 
“σαδι.] Ιἀοπι νυ χὶ, 28 ΠΊΑΥ 5ΔΓΕἾῪ 

δε δοουπιοά, ὙἼΠδῖ πὰ 5 15 Ιηἰγοάιιςοά, 
ΔΙζογ 1Π6 ργονίουϑ μοῖϊσθ, ΠΊΑΥ ἢᾶνθ ἃγίβθη 
ἔγοιι (6 ἔλεὶ 1παὶ δὲ 1ὺΚ6 15 ΠόσῸ 8Δῃ δγε- 
υνἱϊηθος Οὗ ἴη6 ονυθηῖϊβ νυ ῖσ ἢ ἢΘ 5 γοσου πίη, 
δηὰ {παῖ [5 ννᾶ5 ἢἰβ ἢγϑί βίσξῃϊς οὗ Αραῦιι5.᾽" 
Βεηΐοηῃ. 

11. δὲς οαὐη βαμά. 1 ὍΠ5 15 ἴῃς Ἴσοττεςῖ 
τοπάογίηρ, ποῖ δὲς ἰαπά5, Ἰοανίηρ τοῦπὶ ἴογ 
ΔΙΛΙ ΖΌΪΥ ἃ8 ἴο ννῆοβο παπάβ τὰ ἱπίεπάρά. 
80, ἰῃ ἴῃ 5θαυοὶ, ποῖ ἐφε γιαμ. 1 ῥαυε δοιιπά, 
Ὀυϊ ἐῤε »ιαᾶη αυὐϑο οαυπεῖῤ δὶ, γίγαΐε. διγα δῦ 
ΒΥπιΌ τ] ἂςῖ5 διὸ γοοογάεά οὗ δηςίθηϊς Ῥσο- 
Ρ[οίβ, [54]. χχ. 2: [6Γγ. χιϊὶ 4, χχνῖ! 2: ΕΟΚ. ἱν. 
Σ, χὶϊ, 4, ᾷδηὰ οὗ ουν Βἰεβϑοά ἱἉ,οσγά, [οδῃ ΧΙ. ς. 

Τριω “αἰ ἰδὲ Ηοΐγν Οδο. 1] Α Νεν Τεβῖδ- 
τοπὶ ἐοπἶα, δηϑννόγιηρ ἴο Τρ «αἱὖὸ ἐδὲ 
Ζοκο ἴῃ ἴῃς ΟἹά Τεβίαπιθηῖ. ὍΠ15 ργεάϊοξίοη 
ψὰβ ποῖ ἱπίεπάδα ἴο Ῥγοδιθὶς [86 ΑἸ ΟοΞΕ[6᾽ 5 
δοίηρ, Ὀυΐ ἴο ἴεϑῖ ἢ 58 τγεϑοϊυ τίου ἀπά ἴο ᾿οη- 
ἄγτῃ ἴἴ. 

“ῥαἐ ἐδ ὕεαυ:.. δἰη 
ξᾶνε οτολϑίοῃ ἴο δι 

ΤΠοῖς πιδοϊηδῖ!οηϑ 
40.}}5 Ὀεΐης Ὀουπὰ δ 

ΤΗΕ ΑΟΤ5. ΧΧΙ. [ν. το---τό. 

Ρίδςα, δεβδουρῆς ἢϊπὶ ποῖ ἴο ρῸ ὑρ ἴο 
Ϊ]εγυβαίεπι. 

12 Τθεη Ραμ δπϑννεγεά, μδῖ 
ΠΊΘΔΠ γὲ ἴο Ψεερ ἀπά ἴο ὑγεᾶκ πιΐπε 
Ἠεαγτὺ ἴογ 1 δπὴ γεδὰγ ποῖ ἴο ὃς 
Ὀουπά οηΐγ, δυῖ «4͵80 ἴο ἀΐε δὲ |ε- 
Γυβαϊεπὶ ἔογ ἴῃς πᾶπὶς οὗ τῆς ],ογὰ 
εβυ5. 

14 Απά ψῆεη ἢς ψουϊά οῖ ὃς 
Ρειβιυδάςα, ννγὲ ςϑδϑαά, βϑαγίηρ, Τῆς 
νν}}] οὗ τε 1 οτάὰ δὲ ἀοῃπα. 

Ις Απὰ δῇεγ ἴτἢοβϑε ἀδγβ νγε ἴοοΐς 
ἋΡ ΟἿΓ ΟΑΓΓΙΆΡΕ5, ἀπά ννεπῖ ἃρ ἴο 
Πεγυκάϊςηι. 

16 ΤΠεγε ννγεηῖ ἢ αν 450 εεγέσέπ 

]οτυβδίοση, σοηνεγθά 45 ἃ ρυ ϑοπεῦ ἴο Ὁϑᾶγεδ, 
ΧΧΙΝ, 43, Κορί ἰῃ συιδῖοαγ ἴΠογα [ῸΓ ἴννο γοᾶγβ, 
Χχὶν. 27, δηὰ ἔπϑη ϑεηΐ ἴο ἘΟΠΊΘ 45 ἃ ργΊΘΟΠΟΓ. 

ἀεἰμυον ῥί»"}] Α5 Ἐμπὸγ δὰ ἀεϊνετοαὰ δὶ5 
Μαβῖεγ Ὀείογε ἢ π]. 

12. α«υδὲη «ὑὐε...δοὲΡ «ὐ6ὁ 51 Τυκὸ ἴοοῖ 
Ῥατί ἴπ ἴῃ ργοΐεβδί ἀραίϊπϑὶ 8: Ρδιυ} 5 γεβοϊιοη. 
Αἴ (86 {πιὸ οὗ ἢπὶ5. ΤΠ Πρ {815 δοσουηξ δ6 
ἀουθι]ο55. ἀρργθοιαίθα ἴπὸ Αροϑίϊοβ βττηποββ 
νΕΓῪ ΟΠ γοηογ. δ66 ἴῃς ποῖθ οἡ συ. 4. 

18. 7.α»ῃι γεαάν)) δῖ δι} πδά ργενι δι] 
Υἱοϊ θὰ ἴο 5: πλ}]αγ δοϊ οἰ δἰ οῃ 5 ; 45 'η ἢ]15 ἐὄβοᾶῃα 
ἔἴτοπι [απιάβοι5, ἀπά ἰῃ ΔὈδϑίδιηϊηρ ἔτῸΠπὶ οηΐοσ- 
ἴῃς ἴῃε {ποαῖτο δὲ Ερβεβϑιβ. Νοὺῦ δ (Εἰς τὲ 
δῆς ἰο δάμπογο ἴο ἢϊ5 ΡῬΡΌΓΡΟΘε, ΧΙΧ. 21, ποΐ- 
νυν ϑίαπαάϊηρ ἴΠ6 τορεαϊθα ννάγπιπρ, στ. 4 ἀπά 
12. Τῆς βάπὴ6 ϑριγιὶ ννῆο δηδυϊεά Αραῦυ ἴο 
ξογθῖθὶ, μδὰ 4150 ϑροκθὴ ἴο ἴῃς δοατί οἵ ἴῃς 
Αροβϑῖῖθ. Ηδ ξεὶτ ἰῃο ρτοαῖ ᾿πηρογίδπος οὗ ἃ 
Ὀεζίοσῦ υπάογοίαπάϊης δηά οἰοθοσ τπίοη Ὀοϊννθδη 
[ἢ6 [οννϑἢ δἀπὰ Οεπί]ο σοηγνογίβ, ἀπὰ ἀουδί- 
655 1πουρῆϊ τδαῖ (Π6 τοργθβοηϊδίινος οὗ τ 
Ἰδλιῖοσ γῇο νοῦ ἢ πὶ ννουά χοτῖ βιιςἢ ἃ 
ὨΔΡΡΥ͂ ἰπῆπιδηςο οὐοσ {ἢ τη]πα5 οἵἉ ἢ]5 σου ΠΊΓΥ - 
τλθη, ἰδδῖ, δἰ πουρ ἢ δπιοιραίϊηρ ἴσου δ]ς διά 
δ Ἴθγίηρ. χα. 23, ἢ6 νγ»ὰβ ΓΕΔΑῪ ἴο ἕδος ΔΩΥ͂ 
Ρεῖβοπδὶ μαζαγὰ ἴῃ Ὀγίησίηρ (ἤέστ τοξείμου. 

14. {ε «υἱἱ! οΥ 1τ1δεὲ  ογά δε ἄοπεὴ Ῥτὸο- 
ἔεββογ Βίαυπί τεξαγάρα [ἢ)]5 ἃ5 ἃ ἔπ} }1ὰΓ ηυοῖδ- 
τἴίοη οἵ {πὸ σογιεβροπάϊηρ οἴδυϑε ἴῃ ἔπ 1 οτὰ ἐς 
Ῥγαγοσῦ. “Τῆς Εἰγϑῖ ΤὭγοθ Οδηΐυτγίο5, ρ. 18. 

ΝΟΥΤΨΥΙΤΗΒΤΑΝΌΙΝΟ ΨΗΙΟΘΗ, 51 ΡΑΌΙ, σον. 
ΤΙΝΌΕΒ ΗΙ5 ΨΟΆΚΝΕΥ ΤῸ [Εκυβα 1} ῈΜ, 

16. :οοὐ “9] Ῥδοοὰ ουΐ δαρξαρο ου ἴῃ θ 
Ὀραϑίβ οἵ Ὀυτίμεη. Αποῖπογ σοδάπρ, οὗ νου 
ἱπίοσίοσ δυϊπουῦγ, ἱπιρ!ϊος (πὶ τῆς κτοδῖεν 

τί ννὰ5 [εἴ αἱ ϑαγοᾶ, δῃἃ ΟἿΪΥ ννῆδὶ ννὰβ8 
Ἰτ πο ἸδίοΥ γοαυϊγοὰ ἴακοη οἡ ἴο [εγυβαϊετῃ. 
Οανγίαχε οσουτβ ἰῃ ἴΠ6 52π|6 δη(ἰηυδῖο δΔοςερ- 
ὐοπὰ ]υάροβ χυι. 2Σ; Σ 8. ΧΥΙ!. 22 ; [8ὲ, 
ΣΧ. 18. 



γ. 17--22.} 

οὗ τῆε ἀϊβοῖρ]εΒ οὔ (κβαεδ, αδηά 
Ὀγουρῆς ἢ τῆεπὶ οὴς Μηδβοη οὗ 
Ογρτγιι8, Δη οἷά ἀΐβε!ρὶε, υνἱ ννοπὶ 
ννε 88ου ά Ἰοάρε. 

17 Απμὰ ψνἤεη νὰ ψεῖε οοπια ἴο 
7εγυβαίεπι, τῆς Ὀτγεῖῆγεη τγεςεϊνεά 1.8 
εἰδλάϊγ. 

18 Απά τῆε ἀκγ [ο]]οννηρ Ραυὶΐ 
ὑγεηῖ ἴῃ ΨΠἢ τι5 απο [Δη168 ; δηά Δ]] 
ἴῃ εἰάετθ ννεγε ργεβεηῖ. 

19 Απά ψνεη ἢε δὰ βδ᾽ιυῖεά τἤ θη, 
ἢς ἀεοϊατοά ραγε συ ι]γ ννμδῖ τῆ] ηρ8 
(ὐοά παὰ νψτουρῆς ἀπιοηρ τς Οεη- 
{Π|68 ὈῪ ἢ15 ΠιϊΠΙΒΕΓΥ. 

186. ὀγομχῥέ «υἱὲ 1ῥερι ] ΑΟΝ. ᾿ότὸ ἀρσίθος 
νὰ Εταβϑπλιβ, (αϊνίη, πὰ ΒθΖΆ. ϑοιπο ἢανο 
Ῥτγείογγοά οομώμείεα! μι’ 10 ἐδὲ ῥοισε 9 οπῪ «υἱἱῤ 
αυὐϑονε «υὐ τῥομί ἰοάσε. Βαϊ πὸ διτῖνδὶ δὲ 
ΘΓ σαἸοπὶ παὰ ποῖ γεῖ ἴδκοη ρἷδςσθ.0 Οἰνίης 
οὐρίηρ ννᾶ8 ἃ πιοβῖ ναὶ δ Ὁ]6 Κιπάποθα ἂδἵ {πὸ 
{ἰπ|ὸ οἵ ἃ στοαῖ δβίναὶ, ννῆθη {πὸ οἰἐγ ννᾶ5 [0}} 
ἴο ονεγῇοννίπῃ. ἼΠΟΓΕ ἰ5 ποι ίης ἰὴ ἴῃς Οτὶρίπδὶ 
ἴο σοηπεοὶ Νίπαθοη νυ Οπβαγοα, 

97 ργι.})ὺ Α' σοιυπηίγγηημδη οὗ ΒαγῃδῦΌ 83. 
1 πᾶ5 Ὀθθη ἐπουρῆὶ τηδὶ 6 ννᾷβ οὔθ οὗ [ῃ6 
ται οὗ ΟΥγρτγιιδ, χὶ. 2ο  Ὀυξ Πὶ5 Ὀδίηρ ςα]]οά 
απ οἷά ἀϊπεῖρίε ῬΥΟΌΔΟΪΥ ἱπάϊοαίο5. ἰπαι Μηᾶ- 
800 νϑᾶβ ἃπιοηρ ἴδ σοηνοῦίβ οπ ἰἢ6 ὨΔΥ οὗ 
Ῥρηιεςοβῖ, οἵ ψῆϊοῖ δῖ. Ῥοΐεσ σροῖκθ 85 266 
δεγίππίησ, χὶς τς. [ἴ ἰ5  Πὶπ 186 ᾿πι|15 οὗ 
Ῥοβϑ ὉΠ ΠΠΥ τῆδί 6 δὰ ποαγὰ ἢ ϑι᾽5 ἰοδοῃίην. 

ΨΗῈΕΚΕ ΗΕ 15 ΨΕΙΠΘΟΜΕΏ, 

17. ἐδε ὀγείδγεη Τὸ ΟΠ ΓΙ βΕΔῃ5 ΒΘΠΟΓΑΪΥ. 
δὶ Ρδὺ] ἀϊ!ά ποῖ 566 ἴῃς ΕἸάογβ {Π] [6 ησχί ἀδυ. 
Γρ. χχνῖ τς. 
γερο τς γσίαά } ὙΠῸ ΠοΑΓῪ ννεϊσοπηθ 

νν 5 ἴΠ6 τῇογο ποίθυν γί ἢν αοσγ ἢ15 ἰοὴς οςςι- 
Ραϊίοη ἴῃ ἰοδοπίηρ ἴπΠ6 Οοπι|65. 

18. εὐ “] ΤὙἤ ργδϑοηςς οὗ ἴῃς νυυιοσ 
5. Δη ἱποιἀθηΐδὶ διζοϑιδτίοη οὐ {πε ἴσυῖῃ οὗ ἢ 
παγταῖϊνο. 

)α»1.4)] 866 Χὶϊ. χ7, χυ 12. Νὸ οπὲ οὗ 
ἴῃς Ὑννεῖνε, ἰἴ Ἀρροᾶῦβ, ννὰβ ἰῇ ογυβαίθμῃ δὲ 
[815 {ἰπ|6. 
εἰάεγ. 1 ΟΥ̓ [π6 νᾶῆου5 ςοηρτοζαίίοης ἰπ 
ΘΙ 15416π) ἀπά ἰἰ5 ᾿πηπιθ δῖος ποὶρ θουτγῃοοά. 
ΠΟΥ͂ 59) θὰ οὐ 411] οσςδϑίοπβ οὗ ἱπιροτῖ- 

δΔῆς6. Ὅν. χν. 6. 

19. «αἰμ!ε4 Οἷνεπ ἴδε Κὶ'55 οὗ ροδος. Ὁρ. 
χνιϊ. 22: Ἀοπι. ΧΥΪ, 16: Σ ΟΟΥ. χΥΐ. 2ος 
4 ΟοΥ. χῆΐ, 12: 1 ὙΠ65ς. ν᾿ 26. 
δαγειαγίγ [τ ἀεῖα!!, τερογίηρ ρ]ᾶςο αὔἔοῦ 

Ῥίδοθ, δηὰ ἢ15 ϑιισοεββ ἰη οδςῇ. ὍΠ15 βἰδίεπηεηξ 
νν5 πιδάς, ποῖ δεσδιϑε δῖ Ῥδιιὶ ννᾶ8 γέβροῃ- 
δι 0]6 ἰο [μ6 Ἑμυγοῖ οὗὨ [ἐγυϑαίοτη, οὐ πεθάθα δΔηΥ 
ςοηβηπηδίίοη οὗ 15 ρτοςεεάϊηξϑ: Ὀυΐ Ὀδοδιυι56 
δε ἵπονν {πε ἄθὸρ ἱπίογεβὶ νυνῃϊςῆ ννᾶ5 ἴάκθη ὈΥ͂ 
ἔδδι ΟΠυγοὶ ἰη ἴδε εχιθηβίοη οὗ ἴδε ἔδι ἐμ, ἀπὰ 

ΤΗῊΗΕ ΑΟ(Τϑ9. ΧΧΙ. 

20 Αμπά ψἤεη ΠΕΥ Πεαγά ἐΐ, ΤΠ Υ 
Ἰογι ῆεὰ τῆς 1,οτγά, ἀπά δά ππῖο Ὠϊπὶ, 
ἤου 56αβῖ, Ὀγοῖῃεγ, πον πᾶν τῃου- 

βαπάβ8 οὐ [εἐνν8 ἴἤεγε ἀγὰὲ ννῃϊσἢ δ6- 
Ἰΐενε ; ἂηᾺ τῆ Ὺ ἃγὲ 41] ζεδίοιιβ οἔ τῆς 
αν: 

21 Αῃηὰά τῆδγ ἅτε ἱπίογηιεά οὔ ἔδεε, 
ἴπδὲ τῆου τεομεϑὲ 81} τῆς [ενν8 νης ἢ 
ἃΓ6 Ἀπιοηρ ἴῃς (ὐδητ} 685. τὸ ἰογβακε 
Μοβεβ, βαγίπρ παῖ πε} οὐυρῆς ποῖ ἴο 
οἰγουπηοίϑδα ἐῤειγ Το] άγεη, πειῖῆοῦ ἴο 
νγαὶκ δίτεγ τῆς συβιοπ,β. 

22 ναι [5 1 τῃεγείογε ὃ τῆς πιὰ]- 
οἴυάς πιυδὲ πδεάς Ἴοπὶς τορείθεγ: 

Εἰλάϊγ ἀνδιϊοὰ ἢἰπιϑοὶῇ οὗ δὴ ορρογίυ!Υ ἔογ 
δῆονηρ δαί ἢ6 δὰ αὐ. 1 }}}7 ἐο]]οννοὰ τῃς 
τορυἱατίοη5 οὗ ἴῃς (ομηοῖ, χΥ. 23--.-29. Αἴ 
(Π15 ἱπίογνιονν {π6 δηγουπί οὗ ἴπε ςο]] ΘΟ Π5 
τηδάθ οἡ Ὀδἢ δ] οὗ {π6 ροογ Ὀοϊθνοῖβ 'π Ππάπᾶ 
νν45 ἀεἸνογοὰ Ἰπίο [ἢ 6 Ῥγορεῦ δαπάϑ. 

ΑΝῸ ΒΟΙΟΝΒ ΑὈΥΙ͂ΟΕ ΟΙΝῈΝ ΒΥ ΙΑΜΕΒ 
ΑΝῸ ΤΗΕ ΕἸΡΕΚΒΒ. 

20. 4ῥὲ ον] ὝΒςε οἴδος γοδάϊηρ, 6σοἅ, 
5 ἀες! ἀν ἴο Ὀς ρτοξογτγεά. 

απαά ταὶ. Το δάνιοςς ννᾶ5 ξίνθη ποῖ ὉΥ͂ 
δ: [4π|65, ννῆο ργοϑι θὰ, Ὀυὲ Ὀγ {Π6 455θΠΊ ὉΪΎ. 

ἐῤοισαπά 7 [τ ἴδ Ο Πφίηαδὶ ἐεπς ὁ ἐδοισαπάς, 
ἃ 5ἴγοῃηβ ὀχργοβϑίοῃ, ποὶ ἴο 6 ργοβϑθα ἴο [ἢ 6 
ἰοειῖογ. Οἷς χα Οὐχ, ἵν. τς, χῖν. το; [ὑΚ6 ΧΙ. χα. 

ΤΠε ρτγορογίίοη οὗ σοηνοῦῖθ ἴο ἴδ δητὶγο 
Ῥορυϊφίίοη πλιιδὲ βᾶνε Ὀθθπ υοῦὺ ἰάῦρο. ὍΠὸ 
Ρτυδοπίπς, νἱϊ. 4,), 2ς ἃπά ἰχ. 3ς, δὰ Ὀδοῃ 
οβοοίια]. ἀπά, αἱ {{|8 {ἰπιὸ, (ἢς ἐθϑίιναὶ πδὰ 
βαϊμογεὰ πυπθοῦβ ἔγοπι 41} αυδγίεγβ ἰῃ δά ἀϊῖοη 
ἴο (ἢδ γεϑβιἀθηΐβ ἴῃ [γι βαίθπι. 

977 υεαυ. δαοπᾳ ᾽ἢ89 ὕετυν, λΔεσογάϊης ἴο 
ἴπ6 υπάου ίοαγ Ὀεζίον γοδά πε. 

αυῤίερ δεϊουε) [1{ϑὺΌϑὺὰἰόγά] γ, τΠμπῊὴὺ ΒδνΦ Ὅ6- 
Ἰιονθά. Βρ Νν ογάβυνοπτῃ υπαά»γϑίδπάϑβ, ῥῖνες 
ΧΩ ἈΓ Να οΥ τε Κα δ, 45 ἀραὶῃ ἴῃ υ. 2ς. 

χεαίοις οΚ ἐδε ἰααυ} Βεγοπά ἴΠε6 Ξἰδηάαετγά 
οὗ δ1 [4π|65 απεὶ {πη6 ΕἸάοτβ. δι Ῥαὺϊ! δἰ πΊ56] 
δὰ Ὀδδη ὀχοθοα ΠΡ ῚῪ Ζεδίουϑ οὐ {πο ἰγδά 0 ῃ8 
οἵ [5 ἔδίπογβ. (!. 1. 14. 

4]. αγε ἐμ ον  ΤὮδ νυογὰ ἱπιρ] 165 (Πα 
ΡΑΐη5 πδλά Ὀδθη ἴακεπ ἴο πιᾶκὸ τποπὶ Ὀθ]ϊανΘ 
(ἢ15 ἰπξογπιδίίοη, ἔοὸσ ννῆϊς ἢ (Ποῖ ννὰ5 ΠΟ 
διτοιηὰ. Εἰχεπιρίϊοη ἔγοῦι {π6 ἔνᾶνν 8ἃ5 ἴδ ρἢξ 
Ὁγ δ8ὲ Ρδὺὶ ννᾶβ Ππιοὰ ἴο Οδηί]ο σοηνογῖϑβ. 
Ορ. χνί. 3, πὰ σ (ον. νῖϊ. 18. 

ἐδε εμσίο»} νὶ, 14. (εγεπηοηΐδὶ οὐϑοσνδηςοβ, 
ἔγοπι νος ποῖ ὄνθη {πὸ ἀροϊγυςτίοη οὗ [Πς 
Τοπιρὶε οου]ὰ δὐϑοϊυϊεῖγ νγοδη (ἢς [6νν5 οὗ 
Ῥαϊοβεῖπα. 
Δ. ρῥαϊ ἑ ἐξ ἐδεγεζογε ἢ ΜΝ δι ἴδε 15 

οχροάϊεης υὑπάογ ἴποϑα οἰγουπιβίδηςεβϑὶ Ορ. 
Σ Οὐος. χιν. :ς, 26. ; 

ἐδε νεμἑεἐμάξ) ἃ »εωδ ἐμαῖς. [εὐ ΟΠ ΣΙ Δ 
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ὃ Νυσῦ, 
τ8. 
οὔδρ. 18. 
ε8, 

ἴογυ ἴεγ Ψ}}] ἤεὰγ (ἰδὲ τπου τὶ 
ςοΠΊΕ. 

21 ἴ)ο τπετγείογε τι 8 ἐπῖ ννε 38 
ἴο ἴῆεε: ν»ε Πᾶνε ἔοιγ πθῇ μεναι 
ἢδνε ἃ νοὺ οη ἴῃεηϊ: 

24 ἼΠπεπι ἴᾶκε, ἀπά ρυπΠ {Πγ56]Ὲ 
νν ἢ τπεπὶ, ἀπά δὲ δὲ σμάγροβ τ ἢ 
τῆεπι, τπᾶῖ ΤΠΕΥ ΠΥ ὄβῃανε ἐῤεινγ 
Πεδάβ: δηά 4}} πηᾶῪ Κπονν {παῖ ἴῆοβα 
τπῖηρβ5, ψμεγεοῦ ΤΟΥ ννεγε ᾿πίογπιβα 

6. 

ςοηςετγηΐηρ ἴῆδε, ἅτε ποῖπίηρ; δυῖ 
ἐδαΐ τῆου τῆγ56]1 α]5ο νναϊ Κεβῖ Ἥσγάθυϊγ, 
Δηά Κεερεβῖ τῆς Ἶανν. 

25 ΑΚ τουςπίηρ τῆς (σεπῖ]ε8 ψψῃ ]οἢ 

ΤΗΕ Α(ΓΤ5. ΧΧΙ. [ν. 23---27. 

θε]ίενε, ψγε ἤανε τυγιτεη σηά Τοη- “ ἐδαρ. ἐς. 
οἰυάεά τῆλτ ΠΟΥ οὔβεῖνε πὸ 8υςῇ 
τπΐηρ, ϑᾶνε οἡΪγ τπδὶ ΠΟΥ Κεερ τῆ 6πι- 
8εἶνεβ ἔγοηπι ἐῤίπρε οἴξεγεαά ἴο 1ά4οΪ5, ἀπά 
ἔτοπι δίοοά, Δπὰ ἔτοπι βιγαηρὶεά, δηά 
ἔγοηι ἰογπίςβζίοη. 

26 ΤΉεη Ρδιι] τοοῖς τῆς πηεη. ἀπά 
[πε πεχὶ ἋΔΥ ρυτγ γίπρ δίπιβεὶ ἢ ἢ 
τπεπὶ δηϊεγεά ἰηῖο τῆς τεηλρὶε, “το πο νποιο 
5 ΏΠΥ τῆς Δοσοπιρ  ϑῃπιεηῖς οὗ τῆς 
.Σ οὗ ρυτγιποδίίοθ, ἀπ|]} (δῖ λη 
οβετγίηρ βῃου]ά δε οἤεγεά ἔογ ἐνεῖῦ 
οπς οἵ τῆεηι. 

27 Απὰ ψνῆῇδη τς βενεη ἄδγς ννεῦς 

του] σοτίδιγ τὔγοηρ ἀγουπὰ ἢϊπὶι, ἰη ἴπ6 
ΤοΠΊρ]ε δηά εἰδοννῆογο, ἰο νγαῖοἢ ἢϊ5 Ῥχγοςθθά- 
ἴηρϑ, πὰ δϑςἼογίδιη ννῆδί σγουηὰ ἔθοσα ννᾶ58 ἔοῦ 
{86 ργοναίεηΐ ϑι15ρ|]Οη8. 

43. ἥἥε ῥαυε] Ὑῆα ἔουγ τλθη νγετο Ὀ6- 
Ἰίονοῖβ. ὙΠῸ νονν ἢᾶ5 Ὀδθη γοραγάςα 43 ἃ ἴθ π|- 
ΡΟΓΑΓῪ ἔογπιὶ οὗ (παῖ οὗ {Πὸ Ναζαγιίοβ, οὕ ἃ 
τον τπαδὰο δέοσ ΓΟσΟΥΟΓΥ ἔγοπη 5 σκῆθϑ5. ΟΥ 
δϑοδρο ἔγομπι ἀδήρεσ. ΟΡ. [οϑορῇυ5," [. Νν ἡ 11. 
ΧΥΙ, ΨΏΟΓΟ 20 ἀΔΥ5 ἃγὸ βρόκθη οὗ 85 ἃ (ιι5- 
ΤΟΠΊΔΓΥ {ἰπ|6. 81 Ῥαῃ) δά δἰγεδὰγ Ὀδεῆ πάθον 
ἃ νον, χυῇ. .8. ὙΠς ΟὈ] χαϊοηβ πὸνν ἰη- 
συτγτοά ΟΥ̓ πἰπλ ννογα ποῖ σοοχίθηϑινο νν ἢ (ἢ ο56 
οὔ [πὸ οτγβίηδὶ νοΐφσῖθβ. Ηἰ5 ρεοιυηίαγυ διὰ 
ννγὰ5 ἴπο γγεδΐ οὔ͵εςῖ. Ὅδ τοϊονιης οὗ ποοὰν 
Ναχαγιζο5 ἔγοπι ἴῆθ ὀὄχρϑῆϑβοβ ἰηγοϊνεα ἴῃ ΓΠΟῚΓ 
νον νν45 γεξαγάρα ΌὉ- ἴπεὲὶ [6νν8 85 ΟΓῪ ΠΊΘΓ - 
ἰογτίουβ. Αγρῦρρα ἴδε οἰάογ, δἴζοσ (ἢ6 γοδίογα- 
τίοη οὗ 58 ΤΟΥἉ ΠΥ Ὀγ ΟἸδιάϊι5, ἀἸὰ [ἢ 15. οη 
ἃ ἰαγίε 5οαῖθ. [οβορῆυβ, ΧιΧ. νἱ. σ. [ἢ {δῸ 
᾿ᾶ86 οὔ Ναχάγιῖϊο. {πὸ οβεγίπρϑ νοῦ ΥΟΓΥῪ 
ὨυπΊογοιι5 δηὰ σοβίγ, Νυπι. Υἱ. 14, 1 ς- 

24. ριεγν ἐδγεο ΤὍάκε ρατί ἴῃ ἴδ δὉ- 
βίίποηςε δηά ἴπδ ἀδνοϊοπαὶ οχογςῖϑοβ ἴο νυν ϊςἢ 
{ΠοΥῪ ἅγὸ ρἰοάρεά. δοπὶθ σουγϑθ οὗ ρυτγὶἔγ- 
ἱπρ ννα5 υ5114] Ὀείογε (ῃ6 ξιοαΐ Ἐεϑτῖνα]β, [οἢη 
χὶ. ςς. 

«υαἰζεε! ογάεγὶγ} Νοῖ 85 οὐϑβογυίηρ ἴπὸ 1ἃ,ἂνν 
ἵπ 4}} τεϑροςῖβ, ἀπά ιἱπάθγ 4}} οἰγουτηβίδῃοαϑ, 
Ὀυὶ 45 Ὀεϊης ἢ0 δροϑίδία. 

45. 1δὲ Οεηπη 4 Ἐταρῆδις, δ1 Ῥδυ}᾽}5 οοπὶ- 
Ὀ᾽ίδηςθ ἢ 1ἢ}15 δάν!ςθ ννὰ5 ποῖ ἴο δ6 υπηάογ- 
βίοοά 45 ἰπῃ ΔηΥ͂ ΨΥΑΥ ἱηϊογίετηρ νὰ ἴΠ6 
ΠΙΡΕΓΥ ϑεουγοὰ ἤἴοσ Οδηΐ]ο σοηνογίϑ, χΥ. 20, 
29. 
ΠΣ βαυε «ὐγίη}) ἘΔΙΠοΥ, τΘ Ὑσοῖθ. 

ΕἸρῃϊ γοᾶγβ ἢδὰ ᾿πίογνθηρά ϑἰηςε χν, 221. Τ ΠΟΓΟ 
ἰ8 ἀοεϊἀοα δυϊμουιν ἔογ ἀποίμοσ τοδάϊηρ, γ9 
ΒΟπῦ, 1.6. ΤῊΟΒ5ΕΏΡΟΓ5. 

ἐδαὶ δεν οὐσεγυε.. οκἷγ δα] Ὑῆοθὲ ψοτα5 
ἅτε ποῖ δι ιδογιζεὰ ὉγΥ Α, Β, ὅ5γζ. δηὰ Ψψυϊζ. 

πο “μὴ ἐῤρὶπςφ  Νοιδίηρ οὗ 4 ςογοπιοηίδὶ 
ομλιαςῖον ᾿κὸ τ 15 τον. ὍΤῆς [Θνν8 ννεσα ποΐ 

ἴο δ6 ρῥγοδι ιϊοὰ ἔγοτη σοπεϊπυϊηρ ἐποῖγ σετο- 
ΤηοηἶΑὶ οὈϑογνδηςοβ; ἰἢς Οδηΐιϊος στοτὸ ποῖ 
Ὀουπὰ ἴο δάἀορί ἐπὲπι. δ6εὲ Αὐρυπιηΐ5 “1, εἰες 
ἴο [Θγοπιθ, 9. υΧΧΧΙΙ, ΟΥΧΙΧ. [Ἐἰἢοτὸ μδὰ 
Ὀδοη ἃ οῃδάο οὗ ον] ἴῃ ἴδε ἰγαπεοδοϊίοη, οὐ 
ΔΏΥ ογϑϑθθῃ 114 Ὀ1]ΠΥ ἴο τῃ6 πη ϑἰοδάϊης οὗ ννοὰκ 
Ὀεϊονογθ, δὲ [π|ὸ5 ψουὰ πονὸσ πᾶνθ σις 
δεκιθὰ τΠ1|5 σουγϑο, δηὰ δῖ Ρδὺ] εσου]ὰ ποῖ δανδ 
δου δβοθά ἰὴ ἢ. [ἴ νν85 δῃ δχοιιρὶ ποδίιοη οὗ 
ἢ]5 ὈδσΟΠΊΙΠΖ 85 ἃ [ἐν [δῖ ἢ ταϊρῃϊ σαϊη τῆς 
1εννϑ5, σ Οοσ. ἰχ. 2ο. 

26. {δεν Ῥαμὶ Ἰοοῖ ἐδὲ »ιϑη Η!5 σοπάιυςξ 
μᾶ5 Ὀδθη ΟΥ̓ ὁοπια που ρῃξ ορθη ἴο σδηϑυγε. 
(δἰνίη γοραγάεα [δ6 Αροβίϊε 85 "" Π1ΠΊ15 ἴδ. 1] 195 
ἴῃ οὐβοψφυδηάο." [ἰ ψοι]ὰ αν Ὀδθη Ὀεζίοτν, 
δ τὰρυγχπῖ, ΠΕ 81 Ῥδ)ὺ] δὰ τεπιοπείγαϊοα νυ ἢ 
δῖ [ἅπ|ὲβ δηὰ {πῸ ΕἸάδτβ ἔογ ποὶ πανίηρ ἀοπὸ 
ογα ἰονναγὰβ οἰδασὶπρ ἴπ6 πιϊπάς οἵ ἴδ οοῦ- 
γεγῖβ ἔγοπὶ [νυ 15} ρΓο) υἀ!ςδ5. 

50 ΚΝνοϑίογ τβοιρδϊ ἴῃς ϑυδπιιβϑίοη οὗ δ1 
ῬΑὰ}}5 οὐνὴ ᾿υάρπιοπέ το ἴπΠῸ βιυιρρεβίοη υπ- 
δοςοιιηίδΌϊο, δηά ἰηφὶ ἣθς βυβογοά ἕογ τἴ δίϊοσε 
νναγάβ, υ. 12. 

ἼΤΠδ σομῃρίϊδηςε Ἰοὰ ἴο τηοϑβὶ ἱπιροτίδπι ςοη- 
βρη θηςθ5. Απὰ 1 δὶ5 ἀδδίγε ἴο Ὀεσοιῖσπο ἃ]} 
{Πτηρ5 ἴο 411 πιθη δδὰ ςαγγιοὰ ἢϊπὶ ἴοο ἔδγ, δὶς 
ςοπάμπςὶ ννου]ά συγοῖγ μᾶνὸ Ὀδεθη ὈΪαπηοά, ΕΠ ΟΣ 
ἴῃ ἴὴ6 σουγϑο οὗ (ἢ]5 παγγδίίνθ, οὐ Ό. Ὠϊπιϑεὶ ἴῃ 
8016 οὗὨ ἢ!]5 ἘΡΙ51165. 

ἐδε πεχὶ 447] Τῆς {πϊγὰ δἴοσ δ[5 ἀγτγῖναὶ ἴῃ 
7]ευυϑβαίεμι. 

0 οἰσηῦν δ. αεεορρ δια ὙΠΟ [48 
Ὀδεη ΠΟΙ ἃ ΨΟΓΥ τευ καῦ]ο ἀϊνοσρεηος ἀπιοη 
σοτηπιεηϊδίοτβ.Ό ϑοπὶὸ ᾶνὸ υπάετοϊοοα ἴπδὲ 
[ῃ6 Αροβί]ο δηποιυποθά δαὶ ἴπε ἰπίογναὶ ἔοσ 
νυ ῃϊςἢ (6 ἔοιιγ πιοη ἢδὰ ρἰοάκοα {μεπιϑεῖνοβ ἴὸ 
{Ππογ ΟὈ] χαϊίοηβ δὰ Ὄχρίτοὰ. Μδηγ δανς 
οχρ δἰ ηδά. [παῖ ἢ6 ζάνο ποίϊςς οὗ [ἔπ πυτηεΣ οὗ 
ἀλγ8 ἴογ ὑῃϊοἢ δ τηραηΐ ἴο δοϊ ἃ δἰ] 56} 
Ὀουπά Ὁγ δὶ5 ςοπιρίϊαπος ἢ {πὸ συξχεδίίοη 
τηδάς ἴο τὰ Ὀγ δῖ [4π|65 δηά ἴῃς ΕἸ ετβ ; δηά 
186 τοέδγεησε πηδάθ ἴο ϑονδη ἀδγ5 ἴῃ ἴῃς ἔοϊϊονν- 
ΪὩ5 γὑοῖβὸ [5 δῆ γοϑοΟΏ Δ ΟΪΥ ἰδουρῆξ ἴο 
ἔλνουν ἰμ[5 νἱεῦν. 



Υ. 28--- 35. 

αἰπιοδὲ επάεά, τῆς ἴενγβ ἢ ο ἢ ψετα 
οὗ Αϑ5ϊ|4, νεη τῆεν 8ᾷνν ἢϊηπι ἴπ ἴδε 
τεηλρὶς, 8εἰγγεὰ ὃρ 411} ἴδε ρμεορὶε, δπὰ 
Ἰλϊὰ παπάς οἡ ἢϊπι, 

28 Οἰγίηρ οι, Μεὴ οὗ ἰβγδεῖ, 
Πεὶρ: ΤῊΙ8 18 τῆς πηδη, τῆλϊ τοδομετῆ 
4}} σιόπ ἜνοσῪ ννἤετε ρα ηβῖ ἴῃς ρεορΐε, 
αηάὰ τῆς ἴανν, δπὰ τἢ18 ρίδλςε : δηά 
ἔυγιηεγ τοις Οὐὐεεκβ αἷδο ἱπῖο 
ἴἢε τοηγρὶςε, δηὰ δαῖῃ ρο]]υτεὰ ἢ 8 
ΠοΙγ ρἷαςςα. 

29 (ἔοτγ τλεγ δὰ βεεη δείογε νι ἢ 
ἢῖπὶ ἰπ τὴς οἰ Ττορ ϊπιὰ8 Δη Ερδε- 
814Π, ὑνῆοπι {ΠΕΥ βϑυρροβεά τῆαῖ Ραυ] 
Πα Ὀτουρῇῆξ ᾿ηῖο τΠς τετηρὶε.) 

40 Απὰ 1}} ἴτε ΟἿ ννὰ8 πιονεά, 
δηά τῆε ρδορὶε γδὴ ἴορεῖπεγ: δἂπὰ 
ΤΠΕΥ τοοκ δι], ἀπά ἀγενν ἢἰπὶ ουϊ οὗ 
ἴῃς τεπιρὶε : δηάὰ ἐοστνν ἢ τς ἀοοΓβ 
ὑνεγα 5ἢυϊ, 

ΗΕ ΊΒΙΝ ΘΑΝΟΕΚ ΟΕ ΗΙΒ ΓΠΡῈ ἘΚΟΜ [8 
ΨΗΟ ΜΨΕΚΕ ΟΡ ΑΒιαά. 

47. “δε “ουεη αν ΜΝ ΏςΝ ννετα 5{}}} ἀυς 
ἔογ σοπιρ]εῖπρ ἴῃ6 {πιὸ οὐ ἴΠ6 ἔουγ πιδη. 

“:14] ϑοιθ ἀπποηρ ἴπεηι, ἀουδέϊοθ5, ΤΟ 
Ἑρδεβυβ. ννουά Ὀδ διιγε ἴο γεσορηϊβο ΤΤορἢϊ- 
ἴυ5. [ δ1 Ρδι}᾽5 γεβροοῖ ἔογ ἴῃ παῖί!οπδὶ 
τοὶ σίου δοοϊποὰ ἢἷ5 δεϊϊενίηρς σουηίγγτιηση, ἰξ 
ΟἾΪΥ ἱπβαπιθὰ (ἴθ ὌΓΥ οὗ ἴπῸ δαάνογϑαγίεβ οὗ 
(ἢ Οὐοθρεὶ. 

48. 2ῤὲ }εορἰ] ὙΠῸ Ἄοἤόθθη ρθορὶθ; [86 
ννοτά, τευ τὶ υϑοὰ σοηοογηης (Π6 [Ἔνν8, 15 
4υϊῖε ἀ5ἐϊπεῖ ἔγτοπι πὲ ἴῃ ΧΙ. 22, ΧΙΧ. 20, 33. 
ΤΠ5 σπαῦρο Ὀγουχῆϊ ἀραϊηδὲ Πῖπὶ πηυϑὲ πᾶνὸ 
τευ ηἀδὰ Ὠἰπὶ οὗ ἰῃδὶ ἀρχαϊηϑῖ δίερδεη, ἴῃ πηαῖ- 
ἱης ννῃίς πε ΡγΟΌΔΌΪΥ δὰ ἰδίκεη ἃ ργοπιϊπεηΐ 
Ρατῖ, νἱ. 12. Βείοτε [οὐδ δ Πογι[68 Ὁ]45- 
ῬΠΟΠΑΥ ννᾶ5 δ᾽ορεὰ ; Ὀεέοσε ἔπε Ἀομπηδῃ, 5661" 
ἴοη. Νοῖ ςοπῖεηϊ ἢ ἴΠ6 υπηΐοιιηάοα 4556Γ- 
τίοη ἰμαὶ 81 Ῥδμὶ ργοδοῃθαά δνογγννῆοτο ἀπιοπρ 
(ἢ6 (σης 65 ἀραϊπϑῖ ἴπ6 1ἂνν δηὰ πὸ ΤορΙο, 
ΠΟΥ δοςυκοὰ πὶ οὗ πανίηρ Ὀγουρηϊ οπ6 τἢ- 
᾿αἰγουπης 5. ἰηἴο ἴπ6 βοςοηά σουτῆ, ἔγοπη νυ ϊοἢ 
Οδη δος. ννεγὸ νναγηεὰ οἰ, οὐ ρδίη οἵ ἀθδίῃ, 
ὈΥ ἂπ ἰηβογριίοη ἰῃ Οτεεὶς δπὰ 1,ἴ. [0 β6- 
Ῥῆυδβ, ΧΥ. χὶ. ς, "}. Υν.᾽ ν. ν. 2, νἹ. 11, 4. 

20. αημ ἘρδειίαηἽ ἴμο Ἐρῤῥεείαη; τοὶ] 
Κηονη. Οἱ οἵ οης Οτεεὶς ϑεεη νἢ 81 Ρδὺ] 
ἴῃ ἴῃς 5ἰγθοίβ, ΠΟῪ ἑδυτοδίθα ϑενογαὶ ἴῃ [Π6 
ἴλοΓΟ βαογοὰ ραχί οὗ ἴπο Τορίο. 

80. ἀγεαυ δὲ οἱ Οαῖΐ οὔ ἴδε σουτί οὗ 
[(ῆ6 5γδο 65 ἱπῖο τπδὶ οἵ ἴδ Οδηι 1165, ἰῃδῖ 
{πὸ ρΡοϊϊυϊοη οὗ 6 βδδοσοά ρῥγθοοϊηςῖϊ8 νυ τῇ 
Ὀ]οοάϑιηεά πιχῆς Ὀ6 ἀνοϊἀεὰ. Τμδὲ [ΠΟῪ πιχδῖ 
Ῥτγονεηΐ ἢ 15 ἱδκιης τεΐιρε δὲ {πὸ δ᾽ἴδσ Ὧδ8 Ὀεεη 
δυρεοκιοά  Ὀυϊ ἴπαϊ ννγᾶ5 ἀνδιϊδοϊο ἰῇ ολ968 οὗ 
τιδυβίδιρ ἢἴος ΟὨΪΥ. 

ΤΗΕ ΑΚ(ΊΞ5. ΧΧΙ. : 4907 

21 Απά 85 {ΠεῪ ψψεπὶ δδους τὸ ΚΙ]] 
ἢϊηι, Ἐάΐπρβ σάπς πηῖο ἴῆε οδίεῖ 
ςδρίδίη οὗ τῆς θαπά, τπδῖ 411 [ εγιιβαϊεπι 
νγΔ5 ἴῃ ἍΠ ὑργοδυ. 
᾽ ὟΝ Βο ἱπιηπιεά δεν τοοῖκ 80] ἀϊεγ8 

Δηὰ σοηζυγοηβ, δηά γᾶπ ἀοννη υηϊο 
τΠ πὶ: δηὰ ἤδη πεν 8ἂνν [ἢ ΤΠ εῦ 
ςλρίδίῃ ἂπηά τῇς 530] εγβ, παν ἰεΐξ 
δελίίηρ οὗ Ραυ!. 

422 Ἴδη τῆς Γἢϊεΐ σαριδίη σᾶπης 
ποδί, ἀπά ἴοοῖκ ἢϊπι, ἀπά σοπιηηδπαρά 
διηι ἴο 6 θουπὰ ννῖ ἢ ἴννο ς ἢ δὶῃβ ; 
Δηά ἀεπιδληάεά ννῆο ἣς ννᾶ8, δηὰ ννῆασῖ 
ἢς Πδλά ἀοης. 

24. Απά 8οηὶς οτίεὰ οπε τὨϊηρ,, βοπης 
Δποῖδεγ, δπιοηρ τῆς πλυϊττυάς : δηά 
ῃεη ἢς οουἱά ποῖ Κπονν τῆς ςετ- 
τλῖῃτγ ἔογ τῆς ταπιυϊς, ἢε σοπιπιδαπάεά 
ἢϊπὶ ἴο δὲ σΑτγγιεὰ ἰπῖο τῆς σδϑβτὶα. 

ἧς Απὰ νἤδη ἢς σᾶπιειυροη τῆς 

ἐδὲ ἄοογς «ὐεῦὸ “δμ1}] [ἴ ΤῊΔΥ Ὀ6 ργεϑυπηεοά 
Ὁγ ἴῃς 1, ον συδγά, ἴο ῥγονεπὶ ὑπὸ τοΐυσῃ οὗ 
πε Ἄστοννά, δηὰ [δὲ σίοῖ, ' ποῖ ργοΐξβηδίοῃ, 
ὙΠ ἢ τ χϊ Ὀε οχροςοϊοὰ ἴο ἐπϑιιθ. ὉΠ οἷοϑ- 
ἴῃς οὗ ἴῃ ἀουζβ βανεὰ ἴῃοϑο ἰπ {Π6 ἱπποῖ σουγῖ 
ἔγοϊη ΔΠΥ͂ ΓΕΒΡΟΏΒΙ ΠΥ (ΟΣ νν αῖονοσ οὐϊγαθα 
τας θὲ ρεγροϊγαϊοά ἴῃ ἴῃς ουΐεῦ ὑπηάογ [86 
αοἷοκο οὗ “8 Ἰυάρτηεηϊ οὗἉ 264]."" 

81. συεηί αὐομ  Ἀλδίπον, ΤΟΣῸ βοοκίῃᾷ. 
ΤῊ5 ὀχργεβδίοη ἴῃ ΑΟὖΥ.. ἰ5 ἴῃ ἴῃς ργεέϑεπὶ ἀδΥ 
διηδισυου5. ΟΡ. χχὶν. 6, ἀπά Τοξ νἱῖ. 19, 20. 
ΤΎΠΟΥ νεῖο ἐπαάθανουγίηρ ἴο θεδῖ ἢἰπιὶ ἴο ἀοφδιῆ. 
ἐπ. Ἀαῖποῦ, πζοσηλδίύλοπ, ἴῃ τῆς ᾿ἰεραὶ 

86η56.Ὀ. ἼΠ6 ΟἿΪΥ ἱπϑίδηςε οὗ ἴπὸ ννοσά ἴῃ {86 
Νεονν εβίασηθηΐ. 
εὶς εαριαἰΠ] ὙΠῸ 2γέδισιο ἴῃ σοτηγηδηά οὗ 

(ΠῸ εοδογί, δὐουξ τοοοὸ ἔοοϊ δηὰ 120 δοῦῖϑθ- 
τῇθη, Ὀείηρς, οπϑυϑιχίῃ οὗ ἃ ἰορίοη. 

ΗΕ Ι5 ΚΕΒΟΌΕΡ ΒῪ ΤῊΕ ΚΟΜΑΝ ΟΗἹΕΡ 
ΟΑΡΤΑΙΝ. 

82. ἐνι»ιεάϊα!εἰν} Ὀυτίηρς ἴπΠῸ δίνας [6 
ἘἈοπΊδῃ ΦΧ ΆΑΓΥΙΒΟΣ ἴῃ ἰδ οαϑιὶς Απίοηπία ννᾶ8 
Κορίὶ ὉπᾺοσ ἈΥτ5 ἴῃ γοδά!ηθ85 ἴὸ ϑΌρρΥοβ5 ΔΗΥ͂. 
ἰυπλ}15. ]΄οϑορῆυ5, " [. Ν.᾽ ν. ν. 8. 

838. οὐδῷ «υο εδαὶπ.ἢ ἘΔΟῊ αἰϊδλοποά ἴο 
ἃ 50] ἴθ ; ςρ. χὶϊ. 6ὅ.Ὀ Ηδ ννᾶ5 τοϊοαϑεὰ ἔτοπὶ 
τ}]5 σοποίγδιηΐϊ, χχὶϊ. 20. 

ἐενιαπάε 4) ΟΔ|Ἰοὰ οἡ ἴδε ογοννά ἴο 54γ. 

84. εγίε4 ἘἈδίδπεν, τόσο δι οσ πε. ΟΡ. 
ΧΙΧ. 11. 

86. δε «αἱ» ΤὮΡ τοοῖκ, οὐ νδΟἢ [86 
Ὀαττᾶς κα οὗ ἴῃ Απίοηϊα ννοτὸ Ὁ}, νγᾶ5 ςῸ 
ουδι15 Ὠἰχ δὲ ἴῃ6 δηφὶο ἰπῃ νιϊεῆ ἴδε ννοδῖ 
δηὰ ποῖ οοἰοπηλάεβ οὗ (ΒΞ Τοιρίο πιο. 



498 

4 εἶδρ. ς 

36. 

ΤΗΕῈ ΑΟ(Τ9. 

δίδϊ 8, 30 ἰξ ννᾶϑ. ἴπλῖ ἢς νγᾶβ δοῦης 
οἵ τῆε 5ο]άϊεῖβ ἔογ τῆε νϊοΐεπος οὗ τῆς 
Ρεορΐε. 

26 ἔογ τῆς πιυϊείτυάς οὗἉ {πε ρεορ]ς 
[Ο]]οννεὰ δίζεγ, σγγίηρ Αννα νυ Ἠϊ πὶ. 

27 Δπὰ 45 Ρδυ!] ννᾶβ ἴο δὲ Ἰεὰ ἱπίο 
τῆς οδϑῖῖς, ἢς 821:6 υπῖο τῆς «οδιοῖ 
ςἀρίδλίη, Μδᾶγ 1 8ρεὰῖκ υπῖο {δεεὺ 
ὟΝο εΑἰά, (ὑδηβὲ τῆοι βϑρεακ Οτεεκ ὴ 

48 “Ατί ποῖ ἴπου τπδῖ Εργριίδη, 
ἢ οἢ Ὀεΐοτα τῆθ56 ἀδγβ8 πιλάεβῖ δλη 
ὈΡΓΟᾶΓ, ἀπά ᾿Ἰεάάεϑβς οι ᾿πἴο ἴῃς νν}]- 
ἄεγηςββ ἔουγ τποιιδὰπά πηεη τῃαϊῖ ννεγα 
ταυγάσγεγϑ ἡ 

490 Βυις ΡδΑυὶ 544, 1 δὴλ ἃ πιδη 
τυῤίερ πὶ ἃ ἴεν οἵ ΤΆτγϑιιβ, ὦ οἷν ἴῃ 
ΟἸ]Πςΐα, ἃ οἰὕΖεη οὗ πο πιεᾶπῃ οἰ : 
Δηά, 1 δὈεβεας ἢ τῆδ6, 5υῆἔξν πὶς ἴο 
ΒρεὰκΚ υπο ἴῃς ρεορίε. 

40 Αμὰ ψῆξεη ἢε δὰ αἵνεη ἢἰπὶ 
Ιίσεηςς, δι] βῖοοά οη τῆς 5:ϊγβ, δηά 

δογπε ΟΥΓ᾽ ἐδε «οἱάϊεγ ἘΠῚΠον ᾿ἰοὰ ὰρ ὉῪ 
ἔδει ὑπαὶ ἢ6 πρὶ ουΐξ οὗ πὸ στοᾶς οὗ 
νἱοίεποθ, οὐ ἔοσοθά ὕροῦ {ποῖγ ϑδῃου !άθγθ ὈΥ 
[6 ργεββογε οὗ {πὸ τη οὐ ἔστοπι Ὀεῃἰηά. 

86. “ἴκυαγ «υἱὴῤ δἰ») χχὶὶ. 22. ΟΡ. [ἰὺὑκς 
ΧΧΙΙ. 18; [οἢῃ ΧΙχ. :ς. 

897. ὥσμ ἐδομ «ῥεαξ Ογεεξ ἢ δῖδον, 
Ῥοδῖ ἴδοι ππάδοχεαπάὰ Ογοο κι, 186 
Ὠᾶπὶδ 1 ,γϑῖ5, Χχὶ, τό, ἢᾶ5 θδθη τπουρῆὶ ἴο- 
ἰπάϊοαῖο τῃαὶ {Π6 σΒίεῦ σαρίδιῃ νγὰ5 οὗ Οτδεκ 
ἀεβςοοηῖ. 

388. “τὸ ποὶὲ ἰδοῦ ΜΝ ιηοῦ δηὰ Μεγοῦ 
Ῥτιεοίεσγεά, Τοω γί ποί ἐδεη. ἘΒυῖ ΑΝ. ἰ5 
διρρογίοα ὈγῪ ΟὨγγβοβίοπι δηά ἴπε Ν υἱραῖθ. 

ἐῥαὶ Ἐργραπ)] Απ ἱπιροδῖοσ, νῇῆο, ἔνα 
ὙΟΔΙΒ ὈΓΟΥΟΌ5ΙΥ, οἰ ]θὰ ὨΙπΊϑο] ἢ 4 Ὀγορδεῖ, 
Ποβερῆιβ, ΧΧ. νἱῖϊ. 6, δηὰ 15 ἀεβου οὰ ἃ5 ἃ 
[4156 ργορῆεῖ δηά 4 πηδρὶςίδη, " [. Ν᾽ 11. χιϊὶ, 
ς. ἼδΠεθο ρᾷβϑαροβ ἤᾶνὸ Ὀθοη Ῥγοπομηςδὰ [ἢ - 
ςοηϑίϑίεηΐ, Ὀδοδιι5θ, ἃ5 ἴῃς ΟὈ]δοΐουβ δ] θρα, ἰη 
1Π6΄[.Νν.᾽ 1ἈΠ6 ᾿πηροβδῖογ Ὀγουξῆϊ ἰο ἴῃς Μουπὶ 
οὗ ΟἸϊνοβ 1ο,οοο, πὰ τηοβῖ οὗ [686 ννογὸ 5121}: 
ὙΠ ΠΟγοᾶ5 ἴῃ {86 ὁ ΑΕ] 65" ννο τοδα τῆς (ῃς 
ἘΚ οπΊδῃ5 5'ενν 4οο δηά ἴοοϊκ 2οο ργϑοῃεῦβ. Βιυῖ 
πε Ξἰδίοπιεηξ οὗ [οβερῆιι5 γθίογβ [ῃ 656 ΠΌΤΕ 5 
ποῖ ἴο {86 ννῃοΐε θοὰγ οὗ 5 [οἹονγεῖβ, θὰ ἴο 
Ω εὖ ὁ ἐδένι Ὑο ἐϑοδροα ἔγοπι ΕῸΙΙχ δ]οης 

,, ΜΈ πηι. δὅδ6ε 1 ἀγάποι, ς ΟΥε Ὁ} γ. 11. νῈ}}, 
ΕἘπσπεδιι8, ἴῃ ἢ]5 “ΟΒΌτοἢ Ηἰβἴογυ," 11. 21; 
Εἰνεβ Δο,οοο 845 ἴθ ὨυΠΊΌΟΣ οὗ {πὸ ΕΥρεδη 5 
{ο]οννοῦθ; ἴῃ ἢ15. " (Ὁ γοηῖοϊο,᾿ 23ο0οο. 
μεν ᾿Ἰδοισαμα}] Δ6 γἼομγ ἐῤοιωμαπά; 16 

ὨυΠΊθΟΥ θείης Κηποιγη, 85 ἰτ τη ρηϊ ννῈ}} 6: 
ἔογ δείογε 1ῤεε 447: ᾿τΑρ 1165 δαὲ τῆθ ἐνεηΐῖ 
ψυλ5 5.1} τεσεηῖ. ὍὙΠΙ5 5 ἴο Ὀὲὸ υπάεγοίοοά 
88: ἴῃ υμαρες οοἰϊος οὐ ἴω τ Εγαὶ Ἰηβίδβος, 

ΧΧΙ. ΧΧΙ. ὀ Ἀἴ[ν36-.. 
ὈεςκΚοηοὰ ννῖ τῆς παπά ππῖο τῆς 
Ρεορίθβ. Απά ψῆεπ ἴδεγε ννδ5 πιδάς 
ἃ στελῖ βίίεηςς, ἢς βρᾶΐε ὑπο ἐῤεηι 'π 
ἴδε Ηεδτγενν τοηρας, 84 γ]ηρ, 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΧΙΙ. 
: αι αἀεείανγείά αἱ ἰαγρε, ἄστο ἦς τυᾶς τ0.- 

τυεγίεα (ο {ἦς Μαεέλ, 117 ανπαἱ καἰδεα ἐο ἀξ’ ἀρο- 
σελ. χ11 412 ἐλε τυδῦ τιεηπονρρ οὗ {λέ 
σροείσε, τἀε ῥεορίς ἐχείαῖνι σε ἀΐρε. 54 27ε 
σἀοέαί ἔστε ὀέφε :εσεγχεά, 15 διέ εἰαί»εξρε 
ἐλε ῥγίνέερε οὐ α Αοπαρ, ἀφ ἐφεαρείλ. 

ΕΝ, Ὀτγείῆγεη, δηὰ δ ουβ, ἤεαγ 
γε πὶ ἀεΐδηςς τυῤΙἼηε 7 πιαὲφ 

πονν υπῖο γοιι. 
2 (Απά ψἤεηῃ τΠῈῪ πεαλγὰ τῆδῖ ἢς 

βρᾶκε ἴῃ τῆε Ηςεθτεν ἴοηρας ἴο τπεπὶ, 
ἴΠοΥ Κερὲ τῆς πιοῦε 81||16ηςὰ : δπὰ ἢ 
841: },} 

.4Σ]1 λπὶ νῦν ἃ πηδη τυῤίεὐ πὶ  “ «Ἀδρ. ει, 
7ενν. θογη ἴῃ ἼΤἌγβιιβ, ἃ εἰἐγ ἴῃ ΑἸ] ςῖα, ἢ 
γεῖ Ὀγουρῆϊ Ὁρ ἴῃ τἢ}8 οΥ δὲ τῆς ἔδξεϊ 

Ὡς ἢ, ἰη ἴδ σουγϑὸ οὗ 4 εἰγουϊ ᾿Ὠγουρἢ ἴδ 6 
Ουϊϑικιτῖβ οὗ ἴη6 ἀδϑοσγί, ἰῃσγεδϑοα ἴο 20,ο0οο, 
ἴογ ἴθ πιοβῖ ραγί, ᾿ἃ πιᾶῪ ὕε ργεϑυσηθά, πῃ 
ππδττησα γὈΌ ]6. 

"πωγώεγεγ:  δίεαγιὶ, ἔτογα ἴΠ6 σίεα, ἃ συγνοὰ 
ἄλεξροσ σλττιοὰ ὑπάογ ΤΠοΙΣ οἰοῖμε5. [οβορδυϑ, 
ΧΧ. ΥἹ]}. ς. το; “. Νν»." τι. χιῖῖ, 2. ΝΠ. χ. σ. 
Η γόης δϑϑάϑϑηθ, ννὴ0 πιιγάοτοα ἴῃ Ὀτοδά 
ἀλγ]ρῆῖ. ΕΝ οπιρογοά ἴδοπὶ ἴο ἰᾶϊκοε (δε 
᾿τδ οὗ ἰδς Ηἰκῃ Ῥχγίεϑῖ, [οπαίμδῃ. 

80. 1αγ:] ϑ86ε ἅῦονο, ᾿ἰχ. σὲσ. 

ΗἩΑΝΙΝΟ ΟΒΤΑΙΝΕΡ ΨΕΑΨΝΕ ΤῸ ΒΡΕΑΚ ΤῸ 
ΤῊΕ ΡΕΟΡΙΕ, ΗΕ ΤΕ..389 ΤΗΕΜ ΟΕ Η15 
ΟΟΝΨΝΈΆΒΙΟΝ, 

40. ὀειζοπεά «υἱὴῷῪὼ ἰδὲ δῥαπ)] Μδὰς ἃ 
ξεβίυτε ἴο υἱεῖ ἔδεπι. Ὅμὲ βᾶπιε ννυογὰ 5 ἴῃ 
ΧΙΪ, 17. 

δε ΗἩρόγεαυ ἰοπσμοῦ 86ὲ ἴ. το. [ξ δο δδά 
ϑΒρΌκθη Οὔκ πα ννοι]ὰ ἢλνο ὀχαορεγαϊοα ἴἢοϑο 
ννῆοβο δἰϊοητίοη ἢς ἀοϑδιγοὰ ἴο ραὶπ. Τῆς 
Ἀοιηδη ΟΠΊΓΕΓβ δπα ϑοϊ ἀϊοῖβ ργοῦ δ  ὈΪΥῪ υϑάσοτ- 
δἰοοά π|1|6 οσ ποϊδμιηρς οὗ {Π15 δά ϊάγεςϑ, υυῃὶςῃ 
ννὰ5 ΥἹΓΙΌΔΙΥ ἃ σοηβάθσης! δ! σοπηππιολίοῦ 
Ὀεΐνγεθη ἴῃς ΑΡροϑίΐε δηά ἢἰβ σοι ΓΥ ΠθΏ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΙ. 1. “ἥδ, ὀγείδγεη) 8:ὲ υἱὲ. 
1. Το δάάγεβϑ ννᾶ9 αὐ σουτίοοιι5, ποῖ- 
νυν Πδιδπάϊηρ ἴῃς τγοαίπλεηϊ ννὶςἢ μ6 δὰ 1υ.5ὲ 
τεςοϊνοά δὲ {Ποὶγ Ὠδηάβ. 
“αιδεογ. ϑοπῖθ τυ ΐογβ, οἱ οὨϊεῦ τπησπ, γετὸ 

δποηρ ἴπ6 σγοννά, ρεγϑοηδιν Κηονντι, οὐ ἀϊ5- 
Ὀηρυϊδποὰ Όγ 5οπια ὑδάξε οἵ οὔἶϊποο. 

που] Ἰδὲ [Π6 Ὀργοᾶγῦ μδ5 οὐδϑοά. 

8. ἐπ δ᾽ αν] ὙΒεῖε 5πουϊὰ ὈδῈ ἃ ςοπιπιὰ 
δον εἰν, ἱπάϊςσδιης ἴμδὲ διὲς τετθουαὶ ἔτγοεα 



ὃ εἶχορ. 8. 

Υ. 4--1ὸ.] 

οὐ (απιλ]εὶ, σπαά τλυρῃς δεοογάϊηρ ἴο 
τε ρεγίεςξζ πιδηπεσ οὗ ἴδε ἰδνν οὗ τῆς 
[λῖῃεῦβ, ἀπά ννδβ ζεδίοιιϑ τουγαγά (σοά, 
85 γε 41] λύε [ἢ}]5 ἀδγ. 

4 δ᾿Απά Ι ρετβεουϊτεά (ἢ 8 νγᾺῪ 
ἀπο τῆς ἀεαῖῃ, δπαϊηρ᾽ ἀπά ἀε]"- 
νεγίηρ ἱπῖο ρῥγίϑοηβ δοῖδ πιὸη δηὰ 
ὑνοΠΊΘη. 

ς ΑΒ αἷβο ἴδε ΠΙρῇ ρτγίεϑε ἀοῖἢ Ῥδᾶγ 
ΙῺ5 ννἱῖηεθ8, ἂηὰ 4}1] τῆε εβῖδλῖς οὗ 
τῆς εοἰάειβ : ἔτοπιῃ ψγῇοπι «ἷ8βο 1 τε- 
ςοἰνοά Ἰεῖῖοτβ απο τῆς Ὀτγεΐῆγεη, δηὰ 
ὑνεηῖϊ ἴο [)Απιάβοιι8, ἴο δγίηρ ἴΠεπὶ 
σῆς ἢ ψναγα τΠεγὰ θοιπά υὑπῖο [εγυβα- 
Ϊεηι, ἔογ ἴο δε ρυπιβῇῆςα. 

6 Απὰ ἰξ οᾶπιε ἴο ρ458, 1ῃδῖ, 48 1 
ΤΆΔΕ ΤῊΥ ἸοΟΌΓηοΥ, πὰ νγᾶ8 σοηδ ηἱρῇ 

ΤΗῈΕῈ Α(ὉΤ5. ΧΧΙΊΙΙ. 

υηἴο ᾿απιᾶβοιιβ ἀδουζ ποοη, βυ  4ΕΠ]Ὺ 
ἴδετε βῆοης ἔτοπι ἢδάνεη ἃ ργεδῖ ᾿ρῃϊ 
τουπά δῦδουϊζ π16. 

7 ΑπάΙ [6]] υπίο τῆς στουπά, δπά 
ἢεατγά ἃ νοῖοε βαγίηρ υπἴο π|ς, ϑδυὶ, 
54}, ννἣν ρεγβεςσυζεβῖ τῆοιι πλε ὴ 

8 Απὰ Ι δηβννεγεά,  ο ἂτὶ τῆοιυι, 
Γοτά ἡ Απά ἢε 5414 υπΐο πια, 1 δηὶ 
]6εβὺ5 οὐ Νζαγεῖῃ, ννῆοπι τῆου ρεῖ- 
βοσυζεβί. 
ἢ Απά τῆεγ {παῖ ννεγε υνἱτἢ πιε 8ᾶνν 

Ἰπάεεά τῆς ᾿ρῆϊ, πὰ νγεγε αἴγαιἀ ; δυῖ 
" πεαγὰ ποῖ τῆς νοῖςε οὗ Πίπι τῃδῖ 
βρᾶκε ἴο πα. 

Ιο ἀπά] κά, ΨΥ͂δὶ 5.2]} 1 ἀο, 
Ιοτὰ Απά τῆς ],οτὰ 44 ὑπο πις, 
Ατῖϑε, δηά ρὸ ἰπῖο [)δπιδβϑοιβ; δηὰ 

ἼΑγϑιιβ πδὰ δκθη ρἷδσθ ἴῃ δαυῖγ γουῖῃ. ΤΠδ 
οὐυςείίοη οὗἩὨ ἰδδοῇοῦβ οὗ ἴΠ6 {ὔἰῶὴννὺ Ὀερᾶη οτά!- 
ΠΑΓΙΪΥ δὲ εἰονθη, πενοῦ ἰδίοσ ἐπδη {ὨΙ Γίθθ ἢ ὙΘ ΑΓΒ 
οἴ ἅξο. 

αἱ ἐδ ὕεεῖὶ 971] Ον. Τυκςὸ χ. 29; ουῖ. 
ΧΧΧΙΪ, 3. ὙΠ6 ΟἹ οΥ 5 ἴῃ σἤδίγβ, ἴῃ πιὰ ἀ]6.- 
ἀϑοὰ οὐ Ὀδηςθοα; ἴΠ6 Ἰυπίοτβ οἡ πιᾶῖβ οὔ ἴῃ 6 

Βοογσ, ἱξιμον ἀϊὰ ποΐῖ 5ἰδπά. 
Οα»παἰε])] 866 αὔονθ, ν. 424. Ηδ ἀϊεὰ 

οἰσῆς γοασβ Ὀδίογο {15 {1Π|6. 
ἐῤὲ ρογζέοι γπαππογ) ἘΧΑΟΙΙΥ ἰησίγασιεά ἴῃ 

[86 τγδά:τἰοηδ] ἱπιογργοϊδιοη οἵ ἴῃς ΟἹὰ Τοεβῖα- 
ταθηΐ, ἴδ ΟἿΪΥ ᾿εδγηΐης ναϊυοά ὈΥ ἴῃ 6 [δΘνν5, 
δηὰ {γαϊποὰ δοςογαάϊ πρὶν ἰπ {86 οὐβογνάηςσα οὗ 
Ἀγδ ἰοπ5 845 νοὶ 45 οὗ ἴπθ νυγιτίδη ἶανν, Οαϊ. 
ἱ. τ4: ΡΒ, ᾿ἰ. ς, 6. Αὐδοϊυῖες 5ἰγἰςΐῃεββ 15 
αἰἰπΠυϊοὰ ὈΥ ἰοϑορῆιυ5 ἴο ἴθ ῬΠαγίβθαβ, 
1. ΜΝ Ο τι, νὴ. σῷ; δηά ἴἢ 5 οὐγῃ " 1,1{6,᾽ 
ὃ. ,8. (οπιρδᾶῖο 2 ε »"ιοσί σἐγαὶίεε! “εεὶ, χχνῖ. ς. 

ἐῤε ἰααν Κ᾽ 1δεὸ γα! δου] Ατ αβοοςοηδῖθ 
τοοάθ οὗ ἀοϑιρπδίηρ ἴἰ, ἱπτεηάδα ἴο Ὀς σοη- 
οἰ]ΠἸδίοτγ. 

“εαἰος ἰοτυαγὦ Οο4] Οὐοπιραᾶτο ἔπ οδᾶ- 
ταςῖον οὗ Ρῃϊηοιας, Νυπι. χχνυ. 12. Τὸ Νὰ]-» 
ξαῖο, χεαίομ! γον ἐῤε ἔίααυ, τπιυϑῖ ἢᾶνο ἕο] οννοὰ 
ἃ ἀϊἴογοηϊ τοδάϊηρ. 

4. ρεγικεμίε (Οοπίρᾶγε Υἱῖ. 8, ΥἹ]. 
4, ἸΙχΧΟ Ι, 2, 13) Χχνὶ, το: σ Τίπι, ἱ. 1.2. 
Ἵδ 5 «υα7}} 8εε ἰχ. 2, χυ]]. 25, ΧΙΧ, 9, 23, 

Χχίν. 22. 
2 γοπ. Μοτε Μεζε ἀρργεβεπάξα ἴβδῃ οπὲε 

Ῥηϑοη ςου]ά τοςεῖνο. 

δ. ῤε ῥίφο ρῥγίο] ΤῊ μᾶ5 Ὀδδη σθηθ- 
ΓΑΪΪΥ υπάοτγϑι 85 Γείογγιηρ ἴο ἴπε Ποϊάογ οὗ 
(Π6 οβῆοο δἱ πὸ τἰἰπιὸ οὗ ἢὶ8 πηϊβϑίοη ἴο 
Τλατηδϑειι5, ἰχ. 1, 2, 51}}} βιιγνί νιν δ [Π 5 {1π|6. 
ΤῊ5 ννᾶ5 ργοῦδοὶυ Τ᾽ ρορ 0.5, βοὴ οὗ Απηᾶ5, 
οἵ Απᾶηυβ, ῇο, πανίηρ Ὀόδη ϑυϊδδιυϊοὰ ἴοΓ 
᾿ιΐ5 Ὀγοίποῦ [οπδίμαη ὉΥ ἴδε ρτοουγαδίοτ, ντοὶ- 
Ἰΐυ5, [οδόρῆυβ, ΧΥΝΠῚ. τ. 3,) γγὰ5 ἀςροδοὰ ὉΥ͂ 
Ακηρρα, ΧΙΧ. νἱ. 2. 

Νίσυ Τω:|.--͵- οἱ. 1]. 

1δὲ ἐ:Ἴα͵ε 9. δὲ εἰάεγ ἢ ὌΠα ϑδηΠοάτγΙ πη, 
ΗΙ5 Ποᾶγεοιβ σουἹὰ ποῖ [81] ἴο 8.6 ννῆαλῖ σγοαῖ 
ΒΟ ἤσεϑ οὗ ννου]άϊν ργοβρεςῖβ μὸ δὰ πιδάδ, 
ἐρεγ. 1 ἴῃ {πὲ ἢ τ ΡοΥΠΔρ5, 45 δά ἀγοβξβοὰ 

ἴο νᾶγίοιι βυπδροζὺθϑ ἰπ ᾿λαπιᾶβοι5. 
δε ὀνεοίδγεπ δννϑ τοβδίἀεπὶ δἱ Γ[ϑλαπηδβουβ. 

Τηγουρῆουϊ [ἢ}5 βροοςσἢ πὸ ἀοϑίρηαίίοῃ, 
ὀγείῤγεη, 5 ἜἘχο 5 ΝΘ γοϑεγνθὰ ἴοὸσ [εννϑ. 

«ὑεπ| ἡ Βαΐδποῦ, Ἧ 8 ΟΣ ΠΙΥ ἯΔΥ ἴ0. 
Ῥανιασα )] Ναπιθὰ ἔουγ ἰἰπηὲ5 οὐ ἢ ]5 

Οσοδϑίοη ἢ ΟἿΪΥ ἰνίοε ἴῃ ἴῃς ἸΟΊΧΕΣ ϑρθθςῇ 
δῖ ζϑάγρα, 

6. αομέ ποοὶ]ῇ Απ δαάϊηοηδὶ οἰγοιπι- 
δίδηςσο, ποῖ φίνθη ἴπ ἴθ οτ κί πδὶ δοσουπηΐ, ἰχ. 
21 Οἔ ᾿πιροτίδηςο 85 ϑσῃμονίης ταί ἴξ σου]ά ποῖ 
δᾶνὸ Ὀδθη ἃ τπεΐθοσ. 

ἐῤεγε “θοπ6} Ἀδίπον, ἔδοτε 18 889ᾶ. 
α 5γεαί ἐσὲ] ἴῃ ἰχ. 3, “4 ᾿ρῆϊ ἔτοπι 

Ὠσάνθη.," πὰ, πιοσγο ῥγεςί ϑεϊυ, ἴῃ ΧΧΥΪ. 11, 
“4ὔονο ἴδε ὈΠρΡἢἴΠ655 οὗ {Π6 5ιη.᾽" 

8. σώ 9.0.) Νακαγειὶ δὴ Α5 ἴῃ χχνὶῖ. ο; 
πῃ ἰχ. ς, ΟὨΪΥ [|εἐ8ι5. Ὅῆϊ5 δι Π1οΓ ἔοττῃ ννᾶ5 
ἔγοβῃ ἰῇ ἴὴ6ς Αροϑι θ᾽ σηεπίοσγ. Οὐ [οτὰ, 
αῇογ Ηἰξβ γεζυγη ἴο σίογυ, γεϊδίποὰ ἴδε ἢιιηδῃ 
ἀϑϑοοϊδίίοηϑβ οὗ Η!5 βαγίῃ]γ Μη. 

Θ. “ἀτὸ ἱπάεεά ἰδὲ Πἰσδι] ὙΤὨΐβ εἰγουπι- 
ϑίδηςο 5 ποὶ ποίϊςδά ἰῃ ἰχ. οὐ χχνὶ. Ηἰ5 ονσῇ 
ἱπιργοβϑίοηβ ὑγοΓῸ οἶδα πὰ σἴγοηρ ἢ Ὀυΐϊ ἴο ἢἷ8 
σομρδηΐοῃβ 4}} νγᾶ5 νάσιθ δηά ἱπαϊβιπεῖ. Ορ. 
]οδη χἷϊ. 28, 29, ἀπά [)4ῃ. χ. 7. (ὐοπβοίουβ 
οὔ {πὸ ὈΠΙΠΑΠΟΥ οἵὁἩ δε ᾿ἰρπῖ, {πο γῪ αἰὰ ποῖ 
566 {6 ρ]οτί βοὰ Μοβϑιδῆ. 

ἀπά «ὑεγε αὔγα! 4] ΤῊΐβ οἰαυϑο ἀοε5 ποῖ 
ΡΡΘαΥ ἰῃ ἔουγ ὕὕποειαὶ Μϑ85., Ὀυϊ ἰϊ πᾶς Ὀδοη 
Γοϊλίποά Ὀγ πιοϑί οὗ ἴῃς στ Εἰς Ἀ] δά ουβ.. 

ῥεαγά ποι] 80 ἃ5 ἴο υπάεγβίαπά. ἃ ΗἩοῦγᾶ- 
ἶσπι. Ορ. ἰχ. )η. ὙΠΕΥ ννεῖε ἀννᾶγὸ οὗ ἃ βουηά, 
ποΐ οὗἩ αγίϊςυϊαῖς υἵζογαπος ἰπ ἴῃς ἩΓΕ 
ἰοηφξιο. 

10. εδέγε ἐξ “δα δὲ ἰοἱά δε} ΟἸἘὲ ἀϊάὰ 

κκ 

499 



500 

ἴΠογε ἰξ 5Π2}] ὃς τοϊά τπεε οὐ ]] 
ΚὨηρθ τ ῃ]οἢ ἅγα δρροϊηϊτεά ἔογ πες 
ἴο ἀο. 

11 Απὰ Ψψῆση 1 ςουϊά ποῖ ες ἔου 
ἴῃε ρἷογυ οὗ τῆλε ᾿ίρῃς, δείηρ ἰεὰ ὃγ 
(Πε ΑΜ οὗ τῆεπιὶ τηδῖ νγεσα νυ τῆ πο, 
Ϊ σλπιε ἱπῖο [)δηγδβςιι8. 

12. Απά οἠἊῊε Αηδηΐδϑ, ἃ ἀδνουΐῖ 
ΤηΔη δοσογαάΐϊηρ ἴο ἴῃς ἶᾶνν, δανίηρ ἃ 
οοὐ τερογῖ οὗ 8]} τῆε [εννἪὸ ψν ἢ ιςἢ 
νγεῖς ἐῤέγέ, 
11 (ὑδπιε ὑπο της, δηά εἰοοά, δηά 

8414 υπἴο πιε, Βτοῖδεγ ὅδιι], γεςεῖνε 
(ὮΥ 5'ρῆς, Απά δε βάπιε δουγΙΪ 
Ἰοοκεά ᾧρ ὕροη Βίηι. 

14 Απά ἢε 54, Τῆς (οὐ οὗ ουγ 
[λῖθεῖβ ἤδῖῃ σἤοόβεη ἴπεο, παῖ τῆου 
δῃοιυϊάεϑι Κπονν 15 νν}}}, δηά 8εεὲ (δῖ 

ποῖ δίνο ἴῃς ἰποίσυςτοη Ηπιϑεϊ. Ηδ επ|- 
Ῥ᾽ογοά Πυπιαᾶη ᾿π5 ΓΙ] Θη ἈΠ ΠΥ, ΕϑιΔ Ὁ 15 ἃ 
Ριθοράθηϊ ἔογ Ηἰ5 Οδυγοὴ ἢροαγηρ Ηἰ5 νοῖςθ 
ΚὨγουρῇ Ηἰ5 πιϊπιβίοσβ. 850 ἴῆ6 Απροὶ ἀϊά ποῖ 
ἴεδοῖ (ούηοῖιι5, Ὀυὶ ἀϊτεςϊοὰ ἢίπη ἴο ΔΡΡΙγ ἴο 
ϑιῖ Ρεῖον. 

11. “ὃν δ χἰογγ ἮἩδετγε νγὰ ἤλνθ ποῖ ΟἡΪΥ 
{πε ἕδοϊ οὗὨ 5 τε ροσαγυ ὉΠ πάηθ55, Ὀὰϊ α͵5ὸ 
(Π6 σαιι56 οὗ [ἴ. [π ἴχ. 9 νὰ ἂῖὲ το]ὰ τηδὶ [ξ 
ἰλοιεὰ ἔοῦ ἴἤγοο ἀδγϑ5. 

12. « ἀευομ! γιαπ αεεογάϊηφ ἰο 1δε ἰσαυ] 
ἼΤῊῖ5 ἀδθογρίοη ννᾶ5 ᾿πϊοηάἀθα ἴο Ὀ6 σοπςο! ϊ4- 
ἴοτγ. ἴῃ ἴχ. τὸ ἢ6 ἰ5 δΠΡῚῪ σ4}16ὰ ἃ ἀἰδοιρ ἴθ. 
Βείοτο ἢΠ5 δυυάίθηςο δἱ [Π]5 {πιὸ δ1 δὶ] ἀϊὰ 
ῃοὶΐὶ ἀννε}] οπ ἔπ ἔαςϊ οὗ δὶ5 Ὀείηρ ἃ (τιϑιίδη. 
ΟΥ (δὲ νἱϑίοη νος Απαηΐαν ὨΙΠΊ56 1 ἢδά 
Β66Ώ, ΠΟ ποῖίϊςθ ἰ5 ἴάκδεῆ ἰῇ {ἢ}|5 βρθοςῇ. 

18, ἰοοζεά μὸ μροπ δί»ιἽἹ ἩῚ »γ γεσϊογεά 
“ἰσδὲ 15 ἴῃ ἔ]} ἔοτος οὗ ἴῃη6 ΟΥριπαὶ, ἴῃ6 ννογὰ 
Ὀεῖπηρ ἴἢ6 54π|6 ἃ5 'ἰπ Μίαϊϊ. χὶ. ς ; Μαγκ χ. ςὶ, 
52. 

14. Τόε Οοά 97 ομν ,αἰῤῥεγ ΤὌΪ5, δρδὶῃ, 
νγ͵Ἃὁ5 ᾿οηο]δίοσΥυ. ὙΠ δηὰ ἴπε (οἸ]οννίηξ 
γΕΓΒΕ5 ΔΤῈ 8: Ρ0]επγεηίατγ ἴο {πε οὐ ΊΠ8] δοςουπῖ 
ἴῃ ἰχ. ᾿ 

εροςο"Ἱ] Ἐδίμοσ, ζοσοοσδδ! πϑά. 
ἀπά “] Α5 ϑίπηθοῃ, υὑπάεν ἀϊβεγεης οἰγ- 

ΟὐΠἸσ(ΔΏς65, ᾿ἴπ ΔΏΒΝΟΥ ἴο ἰΠοἰοηΣ ἀϑριγδίί οηϑβ, 
'ννᾺ5 Δἰοννεὰ ἴο 566; 845 ΠΊΔΩΥ γορμοίβ πὰ 
'Κίηρϑ δά ἀεϑιγοὰ ἴο 586. [1 δῖ Ῥαὺϊ διδά ποῖ 
φϑοη Ηἰπὶ, ἢὸ σοι!]άὰ ποῖ δᾶνο Ὀδθῃ ἃ νυν ποβα οὗ 
τῆς ἘἈοπιττοςίίοπ. Οτοαὶ ϑίγοβϑ ἰ5 ἰδ! ἃ οἡ ἢ 5 
᾿ανΐπρ ϑδόθη (γί, ἴχ. 17, 27: 1 Οοσ. χν. 8. 

ἐῤδα! ὕισ᾽ Οπο) Οὔ. νι. ς.2. ΤΠ15 ἀεϑὶς- 
πδίϊοῃ ν 85 {ΠΚοὶν ἴο Ὀδ6 πιοῖὸ δοςρρίδοϊο ἴο τῆς 
[ενν5 ἴδῃ [ἢ πᾶπηὸ [650.8. 

Ι 

16. α"! »"οη ἢ ὍΠο οἤξηϑῖνε ἀεϑιρηδιίοη, 
Οτεηιε5, ννᾶ5 ἀνοϊἀδα, 

ΤΗΕῈ ΑΟ(ὉΤ5. ΧΧΙΙ. [ν. 11:---ἰθ. 

7υβὲ Οης, δηὰ βῃουϊάεδε ἤεᾶσγ τἂς 
νοὶςε οὗ 5 πιοιῖῃ. 

Ις ον τῇοι 5ῃαϊξ ὃς ἢ8 τυ 688 
τηἴο 41] πηεη οὗ ψνῆδῖ ἴῃοιι ᾿αϑῖ βεξῃ 
δηὰ Πελγά. 

16 Απὰ ποὺ ΨῈΥ ἰλγγίεδς τπου 
ΑΙ86. ἀπά δε δαριΖεά, δηὰ νυνδϑῆ 
ΑΥΨΑΥ͂ ν 81η8) ΘΔ] ρ οἡ τῆς Πᾶπηδ 
οὗ τῆς [,οτά. 

17 Απά [τ ςᾶπηε ἴο ρ488, ἴῃδῖ, ἤδη 
Ιννᾶ8 σοπια ἀραίη ἴο [εγυβδίεπι, Ἔνθ 
ψΗΠῈ 1 ργαγεά ἴῃ τῆς τεπηρὶς, 1 ννῶβ 
ΪἿῃ ἃ ἴγδηςε ; 

18 Απά 584} ἢϊπὶ βαυίηρ υηΐο ΠΊ6, 
Μακε δαβῖε, ἂδπὰ ρεῖ ἴῆεε φυῖςκὶγ 
ουῖ οὗ Ϊετγυβαίεαι: Ἃ {Πεγ ψ}}}} ποῖ 
τεςεῖνα ΤῊΥ τα. ΠΠΟΩΥ σοηςεγηϊηρ, ΠΊΕ. 

Ι9 Αμά 1 4, [μοτά, τῆεγ Κπον 

16. δ δαῤιίκεα)] Τι1ϊεγαῖ γ, δαυε 1 γε 
δαριχεά. 866 ᾿ἰ. χ8. ““ Βαρ[ἴ5π| νυ 85 αἱ Ἰδηρτῃ 
ἢ5 στδηὰ αὐβοϊυτίοη, ἢἰ5 ραᾳϊεπὶ οὗ ραγάοῃ, ἢῖ8 
ἰπϑίγισαθηΐς οὗ 5:8 ςδῖίοη σταηῖεά ἢϊπι ἔγοπὶ 
δΌονο: ποιοῦ νν85 πὸ δι 1 δοὰ Ὁ}}] μὲ τοοεινοὰ 
τὶ αἀἰϊνίπο 9564], ἱπδϑιηις ἢ 45 ἢ 51:ὴ5 ὙΕΓΟ 
ρου δίπι {1} ταὶ νοῦν {ἰπηε6. ἊΝ αἴογίδηά, 
ἐ ΘΙΙΠΠΔΤΥ γον οὗἩ ἴῃς Ποςίτπε οὗ [ι.518- 
οσδίϊοη.᾽ 

εαἰϊμῆἔσ οὐ ἱπνοκίης ἴῃς Νάπιε οἵ Ὁ τῖβῖ; 
ἃ ἀοοϊαγαϊίοη οὗ Ηἰ5 Οοαδπεδά. (ΟΠ τγγϑοβίοῃι, 
Ησοπι. Χν. 3. ΟΡ. νὶϊ. ς9. 
φΙδε 1ογ 4] ἴῃ το Ὀεϑὲ Μ55., πε ϑγγῖίδο, 

δπὰ τὸ Υυϊραῖο, Ην Νίανεε, ἰ.ε. ἴῃς Ναπὶθ οὗ 
πὸ {πι5ὲ Οπο. 

17. εονις σφαὶπ] ΑἸοΓ δη ἱπίογναὶ οὗ [ἤγθα 
γεδτβ, ὗ. ἰχ. 26, δὰ ΟἿ]. 1. ᾿ς 18. 

2γαγεά ἱπὶ δὲ Ἰορίο) ΔῈ ἱποϊάοπίαὶ δηθνγοῦς 
ἴο ἴῃ σμᾶγρο {πᾶὶ ἢς ἀδϑρίϑεά ἴῃς Τεῦλρίο ἀπά 
1ἴῖ5 ϑογνυΐςθϑ, χχὶ. δλ8. (Ἰ γγϑοβίοσῃ, Ηοτι. 
ΧΙΌΝΙ. τηουρδὶ {πδῖ [Π]5 οἰγουπιϑίδπος τνγᾶ8 
δάἀάοά ἰο 5ῃον {πδῖ 1Π6 νἱϑίοῃ ννᾶϑ ΠΟ ζετὸ 
ἔδπογυ. 

ἐπα ἔγαπεθ Οπε οὗὨ ἴδ ΠΊΔΠΥ τον δ! 018, 
4 Ὅον. χὶϊ. σ, ἀϊβξειηςῖ ἔτοπι ἴῃς τἀρίυγε, υν. 
4.) 4. 

18. “1π4 “τὸ δίνει “αγίπ5}] ΟΡ. Ἀσν. ἱ. 12. 
ΤΠοΓο 15 πὸ ἢϊηξ οὗὨἨ 1ῃ15 νἱβίοῃ ἀπά Ἴοπιπιδηά 
ἴῃ ἰχ. 26--- 30. 

φωϊεζίν οἱ 977 Ψεγμσαίο!}) ἨΗΠδ βίδῪ ἴδετε 
γυ85 ᾿ἰπιιϊοὰ ἴο Πἤθθη ἄδγϑ, 3]. 1. 18. 
δ.) δε [ενν8 τεσ θηῖ 'π [ἐγυβα ει. 

19. “1π4 1 «αἰ4] ΤὨΐ5 μᾶ5 ὕξεῃ υηΐον- 
βίοοά 45 ἃ ρῥἷεᾶ ἔον Πὶ5 θείης δ] οννοὰ ἴο τεπιδίῃ 
ἴῃ [ογυϑδίοπι, νυ νεγε ἢϊ5 ργενίοιιβ ἢ ϑἘ ΠΥ, οοη- 
ἰτδοϊοὰ νυ ἢ Ὦ]5 ργεβεηΐ ἀονοϊοήπεβα, ψουϊά 
ΒΌΓΟΪΥ πηακο ἃ ἀδὸρ ἱπιργεβδίοπ, δῃά εἰἰβροϑα 
᾿ιἰ5 σουπίγγτηθη ἰο δοςερῖ [15 ἰοΑ ἢ ηρ ; Οἵ, 88 
8η οχίοπιυδίίοη οὗ [Βεῖγ οὐ ΓΔΟΥ. 



Υ. 2ο---26.] 

τῆλε 1 ἱπιργίϑοηεἀ δπὰ δεαῖ ἴῃ δνεγΥ 
δγηδρόριε τῃ6πὶ τη θ6] ανεά οἡη [ἢ 66: 

20 “Απά ψῇἤδη ἴῃς δἰοοά οὗ τὴν 
πηλγῖγγ ϑίερῃδη ννᾶβ δῃεά, 1 [80 ννᾶβ 
ἐλπὶς ἦν ὃγ, ἀπά σοπβεπίίηρ απἴο ἢ 8 
ἀελιῃ, Μ Κερῖ τῆς ταϊπχεηῖ οὐ τῆ επὶ 
[δῖ 5ἷενν ἢϊ πὶ. 

21 Απά ἢε 84ἰά υπῖο πιε, [)ερατῖ: 
ἴου 1 ν}} βεπά τῆδε ἔδγσ ἤεηςε υπΐο 
τῆς (επ1ε8. 

22 Απά {πΠεΥ ρᾶνε πὶ δυάϊεηος 
ππίο {Π|8 νγογά, δαπάὰ ἐδεη ᾿εὰ ἃρ 
τπεῖγ νοὶςεβ8, Δηἀ 5414. Αννᾶὺ ἢ βυςἢ 
ἃ 7 ἰίοιυ ἔτοτα τῇς βγῆ : ἔογ ἴἴ 15 ποῖ 
δι τπδλῖ ἣἢς 5Ποιἀ Ἰῖνε. 

ΤΗΕ ΑΚ(ΓΤ5. Χ ΧΙ]. 

22 Απά δ5 πεν οτγίεά ουζ, Δηά ςαϑῖ 
ΟΥ̓ ἐῤεὶνγ οἸοῖῃεβ, δηά τἢγενν ἀυϑῖ ἰηῖο 
τῆς 8411, 

24 ΤἼε ςἢίε σλρῖδίπ σοπηπηδηάεά 
ἢϊηπιὶ ἴο δὲ Ῥγουρῆς ἱπῖο τῆε σαϑῖ]ε, 
Αηά θδάε τῃδῖ ἢς 5ῃου]ά θῈ ἐχαηπιϊποὰ 
Υ ϑβοοιυγρίηρ ; ἴα ἢς πιρῆϊς Κπονν 
γΠεγείοσα {Π6Ὺ στε 80 δρδίηϑβῖ ἢ πὶ. 

2ς Απά 85 τπεὺ δουπάὰ ᾿ΐπὰ νυν ἢ 
τῇοηρβ, δὼ] 54 υπῖο τῆς σεπέυγίοη 
παῖ βἴοοά ᾿γ, [5 1ἴ ἰαννέμ! ἔογ γου ἴο 
βσουΓρα ἃ ΠπΊΔη ἴῃλϊ 18 ἃ οπιδη, δηά 
υποοηἀεπηηεά ἡ 

26 ν͵εη τῆε σεπτυγίοη ἢελγά ἐῤαί, 
ἢς ννεηῖ δηὰ το]ὰ τῆς οἢϊεῖ ςδριδίη, 

ὠπργοπεἋ) [ΓΑΙ Ύ, «ὐαὉΦ φοπεπμαὶν ἐπι- 
2γιομίης. 

40. ἐόν νιαγὶγγἹ Τὸν «υἱήπεια, Ῥτενὶ ου 5} Ὁ 
ἴο Α.Ψν. 6Ὁρ. εν. ἰϊ. 13.) Χν, 6. Τα οχ- 
᾿ερίϊοπ5 ἴο ἴῃ ϑαγ θϑὶ νυν] Πο5565 ἕοτ ἴῃς (Δ ἢ 
βοδι πη {πεῖν ἰδϑο ΠΊΟΩΥ ἢ πεῖς ὈΪοοά ννογα 
80 τάγο (πδξ ἴπ6 ἢγϑί τηϑδπὶπρ οὗ ἴἢ6 νογὰ 
δασΥ ραϑϑοά ἱπῖο ἴδ ϑοσοπά. Αἱ [ἃὑγοῃβ, 
Α. Ὁ. 177. ἴδοϑθ ψῇο δὰ Ὀδοη ὁςουγρεὰ ἀπά 
Ὀγδπάσά, δπὰ οπος δηὰ δρδίῃ ὄχροβεὰ ἴο νἹ]ὰ 
δεαϑῖβ, γοῦυ οὰ τΠο586 ννῇο οδ]οὰ {Πεπὶ πηᾶγίγτβ, 
ἀρργοργίδίϊηρ ἴπαὶ ἀδϑβπαϊίοη ἴο (τσὶ, δν. 
ἱ. ς, 11. 14, ἂπά ἴο ἴποϑο ἴο ννῆοϑο (εβ  ἸΠΠΟΠΥ͂ 
Ης δὰ 5εῖ Ηἰ5 ϑ8εδὶ ἴῃ {πεῖγ ρδϑϑᾶρὸ οιίξ οὗ 
τηϊ5 "ἰδ ̓  Ὀυϊ ϑροακίηρ οὗ [ποπηϑοῖνος 85 πόλη 
δηὰ Ἰοννγ σοι εθθοῖβ. δεὲ Ευβεδίυ5, Ν. 2, ΟΥὉ 
Ἀουςῃ 8 " ἈοΙηυἶδο ϑδσγαθ,᾽ 1. 120. 

“πο ῥὶς ἀεα!}} ΤΠ ννεῖξμῖ οὗ Μϑ. δυῖδο- 
ΤΙ ἰ8 δρδϊηϑῖ ἔμθβα ννογάϑ, 

ΑΝῸ ΟΕ ΗΙΒ ΜΙΒΒΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΟΕΝΤΙΚΕΒ, 

4]. 1 «υἱἱ]! τοπά ἐδεε Καγ δεπεο)] ΤῊΙ5 δά 
Ὀεσυη ἴο βηὰ 5 ]ΒΙ πιθηξ ᾿π ἢ15.π]5ϑίοη νν ἢ 
Βαγηδῦαϑ, χίϊ. 2, 2. ὙΠο ᾿πίεγνδὶ δοίννεθη 
δ]8 σοηνοῖδίοη δηά {παῖ πιίϑϑίοη νγᾶϑ ϑρεπί 
“δΙοΗ͂γ ἴῃ ΟΠ ςΑ δηὰ κὲ Απεϊοςἢ. 

ΒΥ ΝΗΙΟΗ ΤΗΕῪΥ ΑΚΕ ΕΧΑΘΡΕΚΑΤΕΞ.. 

Δ. μπί|ο δὶ «ὐοτγ' ὙΠΕΙΣ σοηϊοπιρίι:- 
ουβ μαϊγοὰ οὗ ἴπῸ Οδη οβ, 2 Εϑάγαδϑ Υἱ. ς ς-- 
57, ΝΝᾶ5 5: ΓΟΊΚΕΥ ἴδῃ ὄνθη ἴῃεῖς διδοπηεηῖ 
ἴο ἴδο {τα ἰοπβ οὗ δεῖς ΒΑίπεῖβ. ὙΤἼδ δά- 
τηϊβϑίοη οὗ Οδης]ε5 ἱπῖο ἔπ ΟΠυγοῖ οχάϑρεῦ- 
αἰοά {πεπὶ πιοτε ἰπδη {πὸ δ εσεοὰ ργοξαπαίίοη οὗ 
το Τοιηρῖε: ςΡ. χχνὶ. 21. Οοπίρατγα [ἢ οἴεςϊ 
οὗ οὖν 1 ογὰ β τεΐεγεηςο ἴο ὑπὸ Ἵλϑ65 οὗ Νδδχηδῃ, 
δηὰ ἴῃς νΊτάον οὗ ϑαγερία, ὺκὸ ἵν. 2 ς---29. 

ἐδ ποῖ ἢ [Δἴογα! γ, δοοοσγαΐπς ἴο ἴΠ6 
Ὀοβὲ τοδάϊηρ, “ὶ τα πο δὲ; ἰ.6. ὯὮ6 οὐγρῆξ ἴο 
μβᾶνε Ὀδεη ρυῖϊ ἴο ἀεαῖῃ ἰοὴς ἄξὸ ; ἰῃς ςίοξ 
Ἄοδρίδλίη μβδά ἄοῃε νυγοηξ ἰῃ γοϑοιίηρ Πῖπι. 

48. οἷα Ἀαδίδοῦ, ΒΈΟΟΚ ; Δῃ Ἔχργεβ- 
δἰίοῃ οὗ ἱπιραΐδδηος πὰ δὺϑδοιτεηοε, Τδς 

Οἴδον οχρ᾽δηδίίοη, ἴπαὶῖ ἘΠΟΥ ννογο ργορδγίης 
ἴο βἴοπε ἢϊπι, 15 υπιθηδθϊο - ἔογ 81 δ], απάοτ 
5ῃοιῖοσ οὗ ἴπ6 σἤίεῖ σαρίδιη, ννὰ5 ουξ οὗ πεν 
ΤοΔΟἢ. 

ἄϊαὲ ἐπίο ἐδ αἰγΓ] Οοπιρᾶγε ϑ}π|615. ὃ6- 
Βανίοιιγ ἴο Ὠανιά, 2 8. χυὶ. 2. ὙΠΕΥῪ πιοδηΐξ 
ἴο ὀΧργαββ ἀοίεδίφιοη οὗ ννμδαῖ ἴπογ μδὰ Ποαγά, 
δηά δορεά, Ὀγ {ποῖγ νεποηλθηςθ, ἴο ῥτο)υιάϊος 
[86 Ἀοχίδη δι ποῦ ἰε5 ἀραϊπϑὶ {πῸ Αροβίϊο. 

24. «ῥοωϊά δὲ ἐχανιπε})] ΤΟ εχῖγδοϊ ὈΥ͂ 
[ογίυσγε ἃ ςοπέεβδίοη οὗ ἴθ οἴεποθϑ ννῃϊςἢ, 
Ὀεσᾶυβε οὗ ἴπῸ ρτοᾶγ, 1,γϑὶλ5 οποϊ ἀρὰ πριιϑῖ 
αν Ὀθδη σοπιηλτο. ἴτ ψνουϊὰ αν Ὀθθη 
ΤΊΟΓΘ ΓΟΔΘΟΠΔΌΪΕ ἴο 49 ἰῃ6 τυ! ἰτυάς ννμδῖ 
σἤάγροβ ΠΟΥ δά ἴἰο ὈΓΠΡ ἀραϊηϑὶ ἴπ6 ργβοποῦ. 
Τοτγίυτε νν85 σοπίγασγ ἴο Κοπιδη {ὑἂνν: "ΝΟ 
6556 ἃ [ΟΥΠΊΘΠΓ15 ἱποϊρίοπάυπλ, Ὁ. Αὐρυδίι5 
ςοηϑίζυ!." ὁ ροβε 1,. 48, ΤΙΣ 18. 

ΗΕ ΑΒ5ΕΚΤΒ 1115 ΡΕΚΙΝΙΠΕΘΕ Αϑ ἃ ΕΟΜΑΝ 
ΓΙΤΙΖΕΝ. 

46. δομπά ῥίηι ἮΘΣΘ 1 80 δοῖ οὗ Ὀ1πᾶ- 
πᾷ Ἀΐ1πι. ἴῃ ἴπ6 ροβίηγο οὗ ἰϑαπίηρ ἑογνναγὰ 
80 85 ἴο ΘΧΡΟΒβ6 ἢϊ5 Ὀδεῖς ἴο ἴῃε βδοουγγδ, 

ἐδοηφ.] ὍΔ 6 ἐῤοηχο, ΤΟΡΌΪΑΥΪΥ υ5ε4 οἡ 50 ς ἢ 
οοςδϑίομθβ.Ό ΑΝ. 15 στρῃϊ, ποῖ, ἃ5. πᾶ5 Ὀδδη 
διρχοβίεά, )ον 26. ἐῤοπσ:, ἰ.6. ἴον ἰῇς δεοῦΓγρο. 
ΤΒὲ ἱμάς δΠᾶ5 ἴδε ϑεῆϑε οἵ ἱγίπρ, Ματγκ ἱ. 7: 
[μὺκὸ 11. τό; [οἢη 1. 27 ; ὑϑγγ αἰογεηὶ ἔγοπὶ 
πε μάστιξ. [ἴ ννᾶ5 [ἢ]5 ἂςῖ οὗἩἨἁ δἰηάίηρ νυν ἢ 
τηδὰς 1,γ5125 Ἀρριθῃεηϑινθ, νυ. 29. [ἴ ἱηνοϊνοὰ 
Ἱσπογληγ, δηὰ ννὰ8 ἱπογείογε αυϊε ἀϊϑίϊηςὶ 
ἔτοτη με οδαίη, υ. 30, χχὶν. 27, ΧΧΎΐ. 29, 
ΧΧΥΪΙΪ. 20. 

δὲ εεπίμγίομ ) ΝννΏο ἢιδά ἴἴ ἴῃ σἤδγχο ἴο 566 
[δε ἘΠΌυ πο 5 ογάοσβ οχοςυϊοά, Οε,. Μαῖί, χχνὶϊ. 
44: Τακὸ ΧΧΙ, 47. 

. 1.“ ἰααυζμῆ ΟΕ χνὶ. 47. 

26. ἤζῥεη δὲ ἐἐπίμγίοα ῥδεαγά ρα} Ἠξς 
Ὀεϊονοά ἰξ δὶ οῆςο, 85 ἀἰά ἴδ σμεῖ σαρίδιη ἴῃ 
(6 ποχὶ υϑῦθο ὍὙδὸ δϑϑεγίίοη πδὰ ποῖ Ὀδεῃ 
αιυεϑιϊοηοα ἴῃ χνΐ. 38. ὕπίοιυπακα οἰαἰπιβ ἴο 
ΟΠ ΖΟΏΒΙΙΡ δὰ δἰννᾶγβ Ὀσουρσῃϊ ὙΟΓΥ ΒΟΔΥΥ͂ 

ΚΚ2 

Α͂Ν»»... 

5ΟΙ 



502 ΤΗῈ Α(Τ95. 

ϑάγίηρ, ΤΆκε Βεεά νῆλδῖ ποι ἀοεβῖ: 
ἴον 10:15 πηδῃ 18 4 οπιδη. 

27 ΤΠεη τῆς Τδεΐ σαρίδίῃ σᾶπιε, 
δηὰ «δά υηἴο ἢΐηπι, Το] πιε, ἀγ που 
4 Βοπιδὴ ἡ Ηε 5.14, Υεᾶ. 

,β Αῃά τῆς ςδίεῖ σαριδίη ἀπδϑνγεγεα, 
ΠΝ 4 ργεᾶῖ 80πὶ οδιδίηεά 1 ἢ ]8 
[τεεάοῃ. Απὰά Ρδυὶ 5Ξαἱά, Βιῖξ 1 ννδβ 
7έε Ὀοτη. 

29 ἼΠΠεπ 5ιγδίρηῖνγαυ ἴΠεγ ἀερατῖ- 
τΟτ, ἐως οἧ ἔγοιπι Ηἰπι νη ϊοἢ βῃου]ὰ πᾶνε ' ἐχ- 

διηϊπβα ἢϊπι: δηά τῆς οἢϊεξ σαρίδίη 
αἶδο ννγᾶβ δίγαλιἄ, δῇεγ ἢεὲ Κηδν τἰδῖ 
Βα ννἂ8 ἃ βοπιδῃ, δηά δεοδιβε ἣἢς πδά 
βΒουπά ἢϊπι. 

ο Οπ δε πιοῦγονν, Ὀεοδιδε ἢς 
ννουϊὰ πᾶνε Κποννὴ ἴῃῈ σογίδι ΠΙῪ 

ΧΧΙ]. Χ ΧΙ. 

ὙΠεγείοτε ἢε ννᾶβ δοουβεά οὗ τῇς 
]ενν8, ἢς Ἰοοβεά Ἀϊπὶ ἔτοπι δὲς δαπάς. 
ἃη4 σοπιπηδηάεά τῆς «Πα ρῥγίεϑιβ 
ἀπά }1 τῇ εἰγ σουηςὶ ἕο Ἄρρϑθᾶγ, δπά 
δγουρῆς δὰ] ἄοννῃ, δηά 8εῖ ἢϊπὶ δε- 
ἔογε τῃεπι. 

ΓΟΗΑΡΤΈΕΚΝ ΧΧΙΠ. 
τ Ας Σαμ ῥίεαάείλ ἀξ ἐαμδέ, 5 νπαρίας εὗπε- 

"παρπαίφίά ἑἔένε 109 σπιΐε ἀπε. 1 ὐεεεμσεον 
Ω,ΟΗΡ δὲς σεζμσεῦε. κι Οοά εἐπεοωγασείᾳ 
ἀν. τᾷ4ᾳ 7λὲ ειυε' ἰαγίμρ τοαῖ ον δαικώ 
40 ὅς φηαγεα πίο ἐδε λές ἐαῤίαϊρ. 41] 4 ἴε 
σεμαίείά λένε ο δεἑές 24ε ξουεννογ. 

ΑΥ Ὦ Ραυϊ], δαγμεβὶγ θεδοϊάἀϊηρ τἢς 
σους! ], 5414, Μεη απά Ὀτεΐῆγεη, 

Ι“ἢδνε ᾿ϊνεά ἴῃ 4}1] ροοὰ σοῃβεοίεπος 
Ὀείοτε (σοά υὑπε}] τἢϊ8 ἀδγ. 

ἶν. 27--.ικ, 

Ρυπὶϑππιοηξ, ἀπά ὑπάεῖ ΟἸδυάι5 ννεγε ἃ σδρ αὶ 
οἴδηςθ. ϑιυδίοπιιϑ, ὃ 2ς. 

Ταξε δε] Α.Υ. [ιλ5 [ο]οννεά ἴδε τεδάϊπε 
οὗ Ὁ. ὙΠε ργεροπάογδηςς οὗ Μϑ. δυϊμου 
ἰ5 ἀεοϊἀοάϊγ ἴῃ ἕδνουγ οὗ ἤζϑαι! γί ἐδομ αδομὲ 
1ο ἀοΥ ἃ5 ἴῃ ἴῃς ϑδγσίδς. 

47. αγί ἐδομ}] ὙΠε ροϑβίτίοη οὗ ἴδε ῥργο- 
ποιη ἱπ ἴῃς Οτἰξίμαὶ πιᾶῖκεβ ᾿ξ οπηρμαίϊς : Ατὶ 
ἐῤομ ἃ Βογηδι ἢ ὈείΓΑΥηΣ σοηίειηρίυοι5 511- 
ῬΓΊ56. 

28. Ἡπηιδ ἃ ξγεαΐ ἯΠ ΟἸ  ΖοηΚἢῖρ ννᾶ5 
8014, δἱ ἢγϑι δῖ ἃ νυ δίῃ ταῖς; αἴϊοσγνναγάϑ, 
ἃ5 υπάογ ἴῃ ἰηῆυρηςο οὗ Μεβϑαὶίηα, ἔου ἃ 
{πῆ . “ἼΡΟΓ ναγιτἰαπὶ ΟἸδιιάϊδηογιιπὶ ἰεπι- 
Ροτγυπι,," Ταςίτυ5, ' ΗΙ51.ἡ ν. 12. 

ἐδὶ: “γεεάον "ἢ Ἐδῖδμογ, [Π15 ΟἹ ΟΊ ΣΘΏΒΒΙΡ. 
1 «υα! 2 γεν ὀογη]ῇ Με ἀο ποὶ Κπονν ΠΟῪ 

ἀηἰ5 ννᾶ8. (ογδίῃγ ποῖ 4ἃ5 ἃ πῖϊνε οὗ 
Τλτβιβ. Ὑλαδὶ εἰζγ, ἴῃ Τοποιἀεγαίίοη οὗ [15 
δυβογηρβ πάθον (ὐδϑϑίιβ, δηὰ ὑθοδυβε οὗἉ [ἴ(5 
δάμποιθηςθ ἰο [υ]ὺ5 Οδϑᾶγ, νγ85 δά πιο Ὀγ 
Απίοηυ ἴο πδηγ ΡΥ] ροβ; Ὀαΐ ἰΕ ννᾶ5 ποῖ ἃ 
ΠΟΪΟΠΥ, ΟΠΪΥ ἃ ἔτεε οἰ γ, δηά (ῃδὶ ἀϊά ποῖ 
σοποσ οἰτἰχεπβῆϊρ. ϑοόῦια οὗ ἴπε Αροϑίϊε᾽ 5 
Δπορβίοσβ, ἰξ τΊΔῪ δῈ δϑϑιιπιθὰ, μδά Ὀδξεη δά- 
τϊτοὰ ἴο οἰτἰχοηϑιῖρ ἰπ δοκηονη ]θάρτηθπε οὗ 
ξοοὰ 5ετγνῖίςθ, οἰν}} οὐ πα ΑΓ. 

80. ὀεεσισε ῥέ «υομά δαυε ἀποαυη} ἘἈαίδεσ, 
ἀοδβισίπᾷ ᾽0 ἈΠΟῪ. 
ονι δὲ: δαπά] Νοὶ ἴδοβε οὗ συ. 25, δυΐ 

δε οἰιαίϊπβ Ό.Ὶ ψ ὶσἢ Πα ννᾶ5 δἰϊδομεὰ ἴο ἵ)ὸ 
βοϊάΐογβ, χχὶ. 232. ὙΠεβ ὑνογάβ, ννδητηρ ἰῃ 
βευεγαὶ οὔ {πε πιοϑβὶ ἱπιροτίαπὶ Μ55.. ιανὲ Ὀθεη 
οὐχ ἰοὰ ΌΥ τοοεπὶ οἶς 8] οἀϊζογβ ; Ὀὰΐ νη ἢ- 
ουῖἷ ἴοῖι ἰδ τπηραπίηρ ννουϊὰ ὈῈ “εἰ δίγε αἱ 
ἤἐδονίγ. 

εο»γιαπάεα  Οεββὶι5 ΕἸογιϑ βυπηπιοπεὰ {πε 
ΗΙεὴ Ρυίεβῖβ ἀπά ἴπε σουποῖ!. [οβερβυ5, " ]. 
ὟΝ τι. χνό. Απὰ ἴϊἴ 45 Ὀεθῃ βιιρεεϑιεα ἐδδῖ 
1,γεὶλβ του, αἱ 115 {ἰπ|ὸ, πᾶνε Ὀδεη Ἔχ εσοιβιηρ 

186 ρονγεσ οὗ ἴθ Ῥγχγοςυτγαίοσῦ ἀυπηρ 5 δὉ- 
56ησ6. ἴη ἴπεῸ σοηδιδίοπη πὰ δηΑγσὮΥ ὙΠ ἢ 
ννγὰ8 δῖ [Π15 {ἰπ|6ὸ Ὀσρπηϊης ἴο ῥγονδῃ]. [Θνν]5ἢ 
ἱἰπάδρεπάεηςσε ἰῃ χε ρίοιι5 τηδίϊοιβ ννᾶβ 56 - 
ΟἸΒΙΥ ἱπηραϊγεοά. 

[0 αῤῥεαγ] ἴἢο δ 8 βϑιῃὉ]9 ἰ5 ἴῃ θεῖον τοδά- 
ἴῆξ. Ὑῃε (ουης!!, δοςογάϊηρ ἴο ἴῃε Ταϊπιυά, 
ςοδερά ἴο δἱξ ἴπ {π6 84}} σακίῥ ἔοτγΥ γοαῖβ 
ὑείογο τῆς ἀοβίγυςτίοη οὗ ἴῃ Τοιρὶε, {ΠΟΥ 
Παὰ σοπίϊπιυρὰ ἴο πιεῖ νη 115 Ὀτεςι ποῖα, 
1,γ5ϊ8 πὰ ἢ15 ϑοϊάΐεγβ σοιϊὰ ποὶ δανὸ Ὀδεῶ 
ὈΓΟΒοηζ, 

ῬΙΚΕΑΙΒ ΒΕΡΟΚΕ ΤῊΕ ΪΕἸὙΊΞΒῊ ΟΟΥΝΟΙ͂Σ,, 

ἀηαρ. ΧΧΙΠΠ. 1. ταγπορΐν δεῤοί άπ] 
ΤῈ βᾶπὶθ ψογὰ δ5 ἴῃ χὶϊ 9 ἃἂπά [. 4. 
Οοοϊ «δηὰ οηΐοῃ βυρροβὶ ἴπδἴ ἢδ βοτιἰπιΖεὰ 
ἴΠοβὲ ἴῃ σοηὐυποίίοη νυ ἢ ννμοπὶ δ δά δεῖϊεὰ 
Ιοηξ Ὀεΐογθ, ννοπὶ ἰδ πᾶν δ6 ργεβιιπιθὰ δες μδὰ 
ποῖ 56θῇ ϑίηςσθ ἢ]5 σοῃνοΎθίοῃ. 

ΜΜεη ἀπά ὀγοίῤγοη) Νοῖ ἔλίποσβ, ἃ5 ἴῃ χχίϊ 
:. [ἴ ἢᾶ5 Ὀδδη βυρρεβίοα τηδΐ ἴΠ15 νγδ5. ποῖ 
ἃ Τορυΐὰγ πιροῖηρ οὗ πὸ ϑαπῃεάγπ, Ὀιῖ ἃ 
Ὠυγγιοὰ ραϊμογηρ οὗ δυςἢ τῆθη οὗ ννεῖῃϊ δπά 
Ροβιτίοη 85 σου! δ6 Ὀγουφῆϊ τορεῖμοσ. ὙΒοσς 
οδη Παγαϊγ ἤᾶνὸ δοθῆ ΔΠΥ τηδγκοα ᾿ῃἰογπιδ]} ΕΥ̓͂ 
«Δἔϊογ [ἢ ᾿πίογνοητίοη οὗ ἴπ6 οπιδῃ ἰσθυηο. 

1 βανε υε44] ϑοιὴδ ἢᾶνε ργεοσγεὰ ἴο Ἰιπιὶϊξ 
1η|5 ἴο 5 ᾿6 ἃ5 4 πιεῖδοῦ οὗ ἴδε Ηροῦτεν, 
σοι πλυ Υ, ἴῃ νὩΙΓ ἢ το] ρίου πα εἰν}] ΡΟ] Υ͂ 
ΕΓ ΠΡΑΥΪΥ ἰάἀεηϊτοα!. ΟΥ̓ οῖβ ἤᾶνα υἱπάσοτ- 
βῖοοϊ ἃ 5ρεοϊδὶ τείεγεηςς ἴο ἴῃ ἀϊδοπαγσε οὗ 
5. Αροβίοϊ!ς οἥοςε. Βυΐ οὐ ΑΟΥ. ἰ5. ΠΥ 
᾿υϑιιβοά Ὀγ ἴῃ6 υδὲ οὗ ἴῃς 58πι6 υοσῦ, ῬΆᾺ]]}. 1, 
27, πὰ οὗ ἴδ ποι, 11]. 2ο. 

ἐπ αἱ! σοοά εωμείοποε ) Ορ. χχῖν. τό; τ Τίπι. 
ἰ. ς, 19; 2 Τίπι 1. 3. Ηδς διὰ δοεοῖϊδα Ἵου- 
βοἰδη Ο 51, δοσογάϊης ἴο ἴπ6 σῆς δι ἢ ἢς 
μαδά. Βρ ϑαπάεσγθοη, "ἴ)ε ΟὈΪις. (οπϑοεϊεπίϊδε," 
Ιν. 13... Η!β [ἰοῃ ννᾶβ8 ἃ σγιουοῦϑ 51η, 
Ὀυΐ ἃ 5: οὗ ἱξπογᾶποθ, δῃὰ δὸ ̓ πουξμὶ ἴμδὲ 



γν 2--6.] 

2 Αμπά [δε "ΠΙρῃ ρῥτγίεϑὲ Απλη λ3 
ςοιηπιδηάεά τἢεπὶ τπδῖ ἐβῖοοά ΒΥ ἢϊπὶ 
ἴο 5πιῖτε ἢϊπι οη τῆς πιουτῆ. 

3 ἼΓΠεη 8αἱὰ Ραμ] ὑπο πΐπι, Οοά 
8ἢ.}} βιηἶϊε τες, ἐδοΐ ννῃϊτθά ννᾶὶ] : 
ἔογ θϊτῖεϑι του ἴο ᾿πάρε πιὲ δίζεσ ἴῃς 
ἴανγ, δηά ςοπιπιδηάεϑι πε ἴο ὃς 51η1ἴ- 
ἴδῃ ΠΟΠΙΓΔΓΥ ἴο ἴδε ἰᾶνν ὴ 

4 Απά τῇεγ παῖ βιοοά ὉΥ 584214, 
Ἐ εν! εϑὲ τποι Θά": ΙΡῊ ρῥηαβοὺ 

ἣς ννᾶ5 ἀοὶηρ Οοά ςογνίςθ. “" Απά ϑυσοῖγ ἢ5 
ΖΘΔὶ Ὠδὰ Ὀδεη σοοά, [Ε ᾿ἴὰ δὰ ποῖ Ὀδθη Ὁ] πὰ ; 
ΠΟΙ αἰά ἰδ νν}}} τυῦ ογοβϑθ ἴο 15 Ἰυάφστηρηϊζ, 
Ὀυϊ ννὰ5 Ἰδὰ ὈΥ ἰἴ;.. πὰ νοτῪ ἢ5 νν}}} πδὰ 
Ὀδεη μοοά, παὰ ἃ ποῖ Ὀδθη πηϊσὶοά. Βιυῖ {6 
ΟἸΤΟΓ νγᾶϑ8 ἴῃ ἢϊ5 υὑπάογβίδπαϊπρ." δϑογπιοη ἹΝ. 
“δὰ Αὐἰδπι," ὃ 16. (ὐοπιραγο δογπιοη ἵν. “δὰ 
Ῥορυϊυηι, ὃ 24. ὙΒουξῃ ἢδ τιδάς δηὰ πιδίη- 
ἰλιηοὰ τἢ}1|5 δοϑουζίοη Ὀοίοσο ἴῆ6 Οουπο!!, ἢδ 
ςοπάεπιηεα δἰ πιο ἢ τ γοβογνθάϊυ Ὀείοσο Οοά. 
ϑέθ Ὶ ον χν.ο; ΡῺ]]. 11}. 6; χ ΤΊπι. 1. 13,1. 

Ω. ““Ππαπία.Ἷ 8ϑοη οὗ Νεδοάξυϑ, ποπιὶηδιθα 
ἴο ἴδε οἶος, Α.Ὁ. 48, Ὀγ Ἠετοὰ, Κιίηρ οὗ 
ΟΠ) αϊςῖβ, ἴο νῆοπι ἱἰβεῈ Επιρεγοῦ (ἰδυάϊιϑ 
δταηϊοὰ ἴπδὶ ργίν!ορο. [οϑορῆμ5, ΧΧ. Υ. Δ, 
ΝΙ. 2. ϑοηΐϊ ἴο βοπιθ. ἢ ἢ5 δοὸὴ ΑἸ Δη145, 
Το σερδιι5, " [. ΝΝ.᾽ 11. χὶῖ. 6, 6 νν5 δοποιυτγ- 
ΔΌΪ διᾳυϊἰοὰ ; ἀηὰ ἴθ Ρτγοσυταΐογ, ΟἸπιᾶπηι!5, 
ΨΜΏο πὰ ᾿ΙΞἰοποὰ ἴο [ἐδ ϑδιπηδγιΐδῃ δος 56, 
νυᾶϑ ὑαηἰδῃοά. [οπαίῃδη, ννῆο ννᾶ5 πιδάθ Η!Ρῃ 
Ῥγίεδὲ ἀυγίηρ [5 αὔϑεποθ, ννὰ5 πιυγάογεα ὈΥ 
[86 ργοοσυπηρς οὗ ΕοΙχ, νῆο πδά Ὀδοοπις ἰπὶ- 
Ῥβιιεηϊ οὗἉ ὨΪ5 γοροαϊοαά δα πηοπιτίοηβ, [οβορἢι5, 
ΧΧ. Υἱ]ϊ. ᾿ς; δηὰ Απδηΐαϑ, οὐ ἢϊ5 στεΐυγη ἴο 
Ϊεγυβαίεπι, νἱπουϊ ΔΠΥ ΘΧΡύθαβ ϑαποίίοῃ, ἴῈ 
δδοη5, τοβϑιιπιοὰ ἢ 5 οἵοςε. ὙΠῸ δδηθοα τ, 
Γοςορη δίῃ πὸ Ὀδὑεϊίεγ ο]α! πδηΐ, πηυϑὲ μᾶνο 
δοηυϊεδοθά. Ηδ μοϊὰ ἴὲ 1}}} Ασηρρα, 5ΠΟΥΌΥ 
Ὀείοτε ΘΙ αυϊτοὰ τπδ ργονίηςο, ἰγαπϑίογγοα 
ἴΠ6 οΠἢῆςο ἴο [51:86], 5δὸπη οὗ ῬῃΔΌΪ ; [οϑορὮιι5, 

᾿ΧΧ,. νἱϊ. 8. ἼΠἢΘ τράϑοη ὙΠ ἢδ τεπιονοὰ 
ΑὨἸδηΐδ5 νν85 ἴπ ν|]Θ ἰπϑυϊτ σοπιη 6 οἡ ἴΠ6 
ἱπίογίοσ ρυεδῖβ δηὰ ρεορὶεςὲ ὉΥ ἴῃθ ἑογοιῦ]ο 
86 2 πῶ Οὐ ἴπε {ΌπῚΠ65 ννῃιοἢ ψνότο ἀϊ ἴο ἴδ 
ἰπηίοσιοῦ ρυθϑῖβ, 80 {πὶ [ΠΟΥ ψνῆο Ὀεέογε 5Ὁ- 
βἰσῖθοά οὐ {πεῖγ ἘὈἴηε5 Ρογιϑῃοὰ ἔογ ννδηῖ,} 
Βίβϑοοθ, ρΡ. ός. Αἴδον ἢϊ5 ἀοροϑίζϊοπ Απδηΐδβ8 
τοϊδιποὰ σγοαῖ ἰηβυεησθ ὈΥ ἰδνϑῃιηρ ννο ἢ 
Ποῦ 6 δὰ δοσυπ)ι]αϊοα. 

ἐδενι δαὶ “Ἰοδά ὁγ}] Νοῖ ΔηγΥ ΟΠ᾿οΥ οἵ ἴθ 
οουτί. 

[ο “»ρἼ16 δὲηι οα ἐδε νιομ 8} ΕἾ γίϑὲ ΗΠ. 
δὰ Ὀδδη 50 5π|τἴεη, [ἢ ΧΥΠΪ. 22. 8 Ρδὺ} 8 
Ῥγοπηρί δηὰ ἴθιπι υἱΐεγαποθ Ῥεγῇδρ8 δηϊὶςὶ- 
Ραϊοὰ ςοπιρίίδηςς νυ ἢ [ἢ]58 ἀϊγοςτίοη, νυ ἢ] ἢ 
γυ25 αυἱΐο {Π|6γα] ἰη 1156}, δηὰ πλιιδὲ πάνθ Ὀδθη 
ςοηϑἀεγοὰ ἴο Ὀε ἀρργαναϊοα 45 ρίνθη δραϊηϑὶ 
ἃ Ἀοπιδη εἰ Ζεη, ρἰδοοά δὲ ἃ εν ϑῃ Ὀᾶγ ὈΥ͂ 
ἔα Ἀσοπιᾶιι σοτηπιδηἀδηῖ. 

8. “δαὶ! “»ι42] ὙΠ1λ: 5τηϊΐο, ἰ5 δυουϊ ἴο 

ΤῊΕ ΑΚ(ΟΤ5. ΧΧΊΠΙ. 

ς ὙἼΠεη 844 Ραυϊ, 1 ννυῖϑὲ ποῖ, 
Ὀγεῖῆγεη, ἴπᾶὶ ἢς νὰ ἴῆε ἢϊρἢ 
ΡΓεϑῖ: ἔογ ἰξ 8 ννυγιτθη, «Του 5Π8]1 ὁ Ἐτρα: 82. 
Ποῖ 5ρεῈᾺΚ εν] οὗ τῆς στυϊοῦ οὐἨ ΤΥ 
Ρθορΐε. ᾿ 

6 Βυι Ψψῆεη Ῥαδὺΐ ρετγοεῖνεά (παῖ 
τε οης ρατῖ ννεγε ϑαάδυςεεβ, δηά τἣς 
οἴπεν Ῥἢατγίβθθβ, ἢς ογιεά οὐκ ἴῃ τῆς 
σουηςο!, Μδη αημά Ὀτοίμγθη, ὅ1 Δπὶ ἃ δ Ραῖ, 3. 5. 

. . φ 

Ρῃατγίβεε, ἴῃς βοῃ οὔ ἃ Ρηδγίβεε : “οὔ τῶ. "4 

5πηϊῖϊ6, ὙΠῸ ννογάϑ σοηνογοά ποὶ ἃ ἰγοδὶ, Ὀυ 
ἃ Ῥιόορἤθου, ννῃϊςἢ ννᾶ5 1 Π]]|δὰ ΌΥ ἢ 15 455δ551- 
πδϊίοη ἥνε γεᾶγβ ἀξϊεγνναγάβ. [ βερῃι5, " [ν΄ 
11. ΧΥΙ], 9. 

«υδῥεά «υαἱ] ϑυγροβίεα ὈΥ [δννϑἢ βθρυ]- 
εἴγε, Μαῖϊ, χχίϊ. 27, ννῃϊο ἢ κοῦ Κορὶ Ὀγι]- 
ἸΙαΠΕΥ ννῃϊο, ἴο ργενοπὶ ἴἢς σοηϊγδοτίοη οὗ 
ςογοπλοη!] ἀσἤβίεπηοηΐ ἔγτοπι τους Βίπρ τδοπὶ ἴῃ 
(ῃς ἀδτκ. 

ΤΗ15 Ὀυγοῖ οὗ Πυπιδη (δα της [ε]] βῃοτί οὗ 
[Π6 οπμθ 5ροῖ]εββ δἀπὰ ρογίεςϊ Ὄχαηπηρίθ, [οδη 
ΧΥΠ. 223. Βυὶ δον τοϊδίποά τῃγουρμουΐ {Π6 
Ἰηΐογναὶ! οὗ 30 γοδῖβ δεΐννοθῃη ἴπὸ θάϊτοιβ οὗ 
ἢϊ5 “ Ννογάς οὗ ἰδῆς Αροϑίὶεβ᾽ {Π6 ρεογβυδϑίοῃ 
1μαῖ δι: Ῥδὺ! ““οἡ ἴἢ15 οσςδϑίοη ςοπιη θὰ 
ΠΟΙ ΠΟΥ 5ἰἢ ΠΟΥ ΟΥγοσ." 

δ. 7 οφυἶνέ ποι] ϑοιῖδ πᾶνὸ υπάογϑίοοὰ (ἢαῖ 
(Π656 ννογάϑ ἄγε ἴο Ὀὸ ἰάθη τ γα γ, δπὰ (Πα 
ϑὲ δι], μανίηξ Ὀδθὴ ῸΓ ϑοπὴθ {ἰπ|6 νϑγῪ {{π|Ὸ 
ἷπ [ογυϑαίοπι, ΧΧΙΥ. 1.7). νγᾶθ δοίῃ ἢ ἱχπογαηξ 
(δὶ Αηδηΐδϑ νγᾶ5 ἴῃς ΗἸ ἢ Ργίοβι. Ης ἀϊὰ ποῖ 
Κηονν ἴῃδΐ Δ οπο νγᾶ5 ἰδνν ἔν ἴῃ ἴπδὶ ΟΠΊοΘ. 
Αςςοογάϊηρ ἴο Οτχοσννοῖϊ, ᾿ν. Σ19., “1 νν 5 ἃ 
εἰπιθ νν ἤθη ΤΠΟΓΟ ννᾶ5 η0 τορυΐαγ ΗἸΡἢ Ρυίοβε, 
Ὀυΐϊ ὙΏδη ϑοπὴθ οὔθ νγᾶβ οἰϊποσ υδυγρίηρ [Π|6 
οἢῆςο, οἵ, δ ἴπ6 υἱπηλοϑί, ννᾶ5 ΟἹΪΥ 2.70 ἐφρῆρογξ 
δοίίηρ ἰηβιοδὰ οὗἉ {π6 τοριτιΐασ ΗἸΡὴ Βγίοϑι, Τ 5 
ΒΟΠ6 ΟἿ ἰῃ ΟἸἿΠΟΥ σλ56 νγὰϑ ΑΠδη 45." 

ΟΥΒοῖΒ δᾶνθ τπουρῆς ἰπδῖ, νυ οί ποῦ, ἰπ 
ΒΟ ]Ου5η6 55 ΟΥ̓ πῃ ἰγοΏυ, ἴδε Αροβίϊθ ννὰβ δχ- 
ργθβϑίης [ΐ8 ορίπίοη ἴδαὶ {6 οοπάπςξ δηὰ 
σμαγαςῖοσ οὗ Απδηΐδθ σεπάθγοα ἰδ ἱπηροβϑὶ 16 
ἴο τεζαγὰ ἢϊπὶ 85 πὸ Ηἰρ Ῥυίιοβί, 

ΒΡ ϑαπάξθβοῃ σἼοηπϑιἀογοά ἴπδὶ 81 Ρδιϊ, 
δξαϊηϑδὶ [Π6 υϑυδὶ ΠΔΌΪ οὗ ἢ5 πιά, ννᾶ5 ονοῖ - 
ἴδκοη Ὀγ πυπήδη ᾿πἤτγγ ; δηὰ, ποῖ γοπγθπθοῦ- 
ἴῃ ἴο ννῆοπι 6 ννᾶ8 βροακίῃηρ, ἕογξοῖ ἢ πιϑο 
ϑούτήοῃ “δὰ ΑιἰΪλπὶ,᾽ ΧΙ. 8 τα; " Ῥγδοϊθοϊιο ἐδ 
ΟὈΪ ψαϊΐοπο (ὐοηϑοϊοηίίδς,᾽ 1. ὃ 9. 

Θ. ε«υδὸρ Ῥαμὶ ῥεγεοίυε 7] ὙΠΟΓΙΟ νγᾶ5 η0- 
[πη ἴῃ (ἢϊ5 ὑψόσ οὗ ἴπῈ Αροϑβίῖθ.0 Ηἰ58 
ΟὈ)εοοῖ νγᾶ8 ποὶ ἴο ϑᾶνὸ ᾿ἰπηβ61 ἔγοπλ ἀδηροῦ 
ΟΥ |Π|-αϑᾶγξο, Ὀυϊ ἴο οὐὈϊδίη ἃ ποαγίης ἔογ ἴῃ6 
Οὐοβροὶ. ΗἸἰ5 τεΐδξγεηςο ἴο ἢἰ5 ςοπάμυςϊ οἡ τῖς 
Οὐοσδϑίοῃ, ΧΧΙ͂ν. 2:1, 5ῃον5 ἰῃαῖ ἴπογὸ νγᾶ5, ἴο 
ἢ]5 ἀρργεβεηβίοη, ποίην ὈΪΑπιοννογὮ ἴῃ ἴξ, 
1{ ποτ δὰ ὕδεη δηγτ πη ᾿ἰκὸ ἀρ! οἱ Ὑ οὗ 
ὈΠννΟΥΓὮΥ σοπιργοπηῖϑο ἱηνοϊνεα, 1 ννου]ὰ Αγ 
δάνθ Ὀδδη 50 ϑοοῇ ζοϊϊοννοά ὉΥ 5ιςὶ ἃ Υυἱβίοῃ 
οὗ Ὠἰ5 1 ,ογά, 25 ἴῃ ν. 11. 

502 
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ἴῃς Πορε 4πά γεβυγγεστίοη οὔ ἴῃς ἀελά 
Ι τὰ οδ]]οἀ ἰῃ φυεϑείοη. 

7) Απά ψἤεπ ἢςε Πδά 80 584ἰά, ἴδετγε 
ΔΙοβ6 ἃ ἀϊβϑδεηβίοῃ δεΐνγεεη τῆς Ρἢδτει- 
8665 ἀπά τῆς ϑαάάιοσαβ: δηά ἴπῃε πηι]- 
(ἰτυάς ννᾶ5 ἀϊνιάεά. 

8 “Εοτ τῆς ϑλάάδυςεεβ 58Υ ἴμδῖ ἴἢεγε 
18 ΠΟ ΓΕβΌΓΓεστοη, ΠΕΙΓΠΟΓ Δηραὶ, ΠΟΥ 
βρίε: δυῖ τῆε Ῥηατγίβεεβ σοηξεβα δοῖῆ. 
ἢ Απά τῆδγα Ἄτοϑε ἃ ργϑαῖ Ὁ: 

δΔηὰ ἴῃς βογίδεβ ἐῤαΐ τῖγε οὔ ἴδε 
Ῥμαδγίβεςβ᾽ ραγῖὶ ἅἌγοβε, δπά ϑβἴτγονε, 34 Υ- 
ἵπρ, ὟΝε ἢπὰ πο ενὶ] ἰῃ τἢϊ5 πιδῃ: 
δυῖζ 1ξ ἃ 8ριτις οὐ δὴ δηρεὶ μδῖῃ 53ρο- 

ΤΗῈΕ Α(ΟΤ5. ΧΧΊΠ. Ϊν. η---ττ. 

Κα ἴο δΐπι, ἰεῖ ι8 ποῖ ἄρῃς δραίηβε 
Οοα. 

Ιο Απά ψῆδη τ θγα Ἄγοβα ἃ ργεδῖ 
ἀἰββεπβίοη, ἴῃς ςἢιεΐ ςλρίδίη,, ἐξαγιηρ 
Ιεβὲ Ῥδὼὶ 5μοι]ὰ ἢᾶνε θεθη ρυ]]εά ἱπ 
Ρίεςεβ οὗ τῆεπι, σοπηπιδηάεά τῆς 8ο]- 
ἀϊεῖβ ἴο ρὸ ἄοννη, δηά ἴο ἴακε ἢϊπι ὉΥ͂ 
ἔογοα ἔγοπη ἀπποηρ ἴῃ 6π|, ἀπά ἴο Ὀτίηρ 
ῥέπι ἰῆῖο τῆς οδϑιΐε. Ἵ 

11 Αηά τε πίρῃς (ΟἸ]οννίηρ τῇ 
Ιοτὰ βιοοά ὈῪ πὶ, δπὰά 44, Βε 
οἵ ροοά οἤεεγ, Ρδὺ] : ἔογ ἂ5 ἴῇοι 
ἢδϑβῖ τοβιβεὰ οὗ πα ἴῃ [6γιυβαίεηη, 50 
πλυβῖ τῃοιι ΕΔΓ νυἱῖηε585 4͵5ο δὲ βοπις. 

97 α βῥανϊ“εε] οὔ ΒΑΣΙ 8608, Δοσογάϊηρ ἴο 
ἴῃς Ὀδδὶ Ξξυρρογίοά τοδάῃρ. Ηἰ5 δησοβίουβ ἔοσ 
δενοσγαὶ βοπογαίίοπϑ ἢδὰ Ὀθθη Ῥηδγίϑοοθ. Οἡ 
411 (Π6 ροϊηῖβ ἴῃ σοηίγονουϑυ Ὀοΐννθθη ϑδάάιιςθαβ 
δηὰ Ῥῃαγίϑοεσ, δῖ Ρδυὶ οἰἀθὰ ἢ ἴδ ἸΔιοτ. 

ἐδε βορ] Τῆς ργελῖ πδῖίομδὶ ἤορὸ οὗ ἴδ 
ςοπλπρ οἵ ἴῃς Μεββίδιι, ἐδ δοβὲ 9 Τεγαεί, 
ΧΧΝ Ϊ. 20. 

ΤῊΕ ὨΙΒΒΕΝΒΙΟΝΒ ΟΕ ΜΗΙΟΗ͂ ΑΚΕ 80 ΝΕΗΕ- 
ΜΕΝΤ ΤΗΑΤ ΗΙΒ8 [{ᾧϑᾧβ|ΡῈ 15 ΤΗΟΌΟΘΗΥ ΤΟ 
ΒΕῚΝ ΡΑΝΟΕΒΕ. 

7. τὐεΖ νι μά] ΤὮϊ5 ΠΊΔΥ 6 υπάετ- 
βἰοοά ἴο ἱπεϊμάς Ὀγδίδπαειβ ἃ5 νν6}}] 45 [Π6 
ετοδὶ Ὀοάγ οὗ ἔς ἕοιης!]. 

8. πο γϑωγγδο οη) ὙΠῸ ϑαάάυςοοβ ποϊὰ 
{πξ ἴΠ6 ϑ80.}] σθαϑοὰ ἴο οχὶϑῖ δἰοὴρς ψ {86 
Ὀοάγ. ὍΤῇε ῬΠαγίθθοβ, ἴπαΐ [6 βου]β οὗ πὸ 
ξοοά πιϊρταῖς ἔτοπὶ Ὀοάγ ἴο Ὀοάγ, ἡ} 116 ἰθοθο 
οὗ ἴῃ6 νυἱοκοὰ ἃγὸ σἢαϑίϑεα υνἱτἢ ἀνου ϑτπς 
Ῥυπιβῃπηοηῖ. ζοϑορῆ δ, Ν1Π. ἱ. 3, 4," [. νν." 
11. ν"}. 14. ἼἽΠοΓὸ ἰ5 τοίογοηςς ἴο Ὀοϊ ἰοῦ ἴῃ τ 6 
ἰγδηβπ γδίίοη οὗ 5οι}]5 πη Μαΐίῖ. χνὶ. 4: [Κ6 
ἶχ. 8: [οἢπ ἰχ. 2. Το δαάάιιοθδῃ νίοννα ννοῖδ 
αἰἰπδυΐϊεα ἴο ἴΠ6 [δνν8 βΈΠοΓΑΙΥ ἰῃ {86 Οὐάδ 
οὗ [υπ{ἸπϊΔη,͵ ἦ Νονεῖ." 146, 2. 
πειὸ ἀπσε] ὙΠΕΥ οχρίδιποὰ ἄνὰν ἴῃς 

ΔΏΡΟΙΣ Δρρεαγδῆσεβ ἴῃ ἴῃ6 Ροηίδϊοιςἢ 5 οὗ 
Ὀεΐηρ5 ογοαϊρα ἔογ ἃ ραγί συ αν {Ἰπ|6 δῃ ἃ βοσγνίςς, 
διανίπρ ΟἹΪῪ ἃ (τδηβίθηϊ Ἔχἰβίεηοε, 866 Βίϑβοοα, 
ΟΣ. 
εοηΐει, δοι }]ὴ Τῆς Ἀεαβυττεοϊίοη; δηὰ ἔπ 

ἱπιπηδῖογιδὶ ννογ]ὰ, ἰπ 118 ἵἴννο ριοαὶ ἀἰϊν βίοπϑβ, 
δρὶ 15 ἱπίεγπιθαϊδίθ Ὀδῖννθθη Οοά δηὰ τηδη, 
δηὰ βοιῖϑ ἀϊβοτη οαϊεὰ ἀνναἰ την ἴῃς Βδυγτοο- 
τίοη δπὰ ἴῃς [υάἀξπιεηί. 

θ. αν γέαί .γ7] ὙΠῸ ῬΠαγϑοθβ ΟΓῸ Ποὺ 
ΘΆΣΕΓ ἴο ρῥγοίοςοϊς ἴῃ6 Αροβίϊθ, δπὰ ἴδπο 846- 
ἀυςεοβ ἴο ργένοηϊ ἢΠὶ5 ἐβοᾶρϑ. 

ἐδε τεγί δε} ϑοῖμς οὗ ἔμεπι. ὙΠοῖο ἴα πὸ 
δι Πηςϊοης δι ΒΟΥ ἔοσ {πὸ ῥγοῆχίηρ οἵ {86 
ἁτίοἶδ. 

“ἰγουε}] Α ὙΟΥΥ 5ἴτοηρ ψογά, ἱπιρὶ γίῃ 
ἀκ δηᾷ οὐδβίπδογ. ὈΡΉΒΟΥΕ 

ὑὕα «ον } Ὅῆϊ5 ἰδπσυάρο σουϊὰ ποῖ ἕλη 
ἰο οχαβϑρεγαῖο [πὸ οἴποῦ ραγίγ. [τ ἀϊὰ ποῖ 
ΘΟΥΤΘΟΙΥ τοργόβεηὶ δῖ δι], νῆο ἢδα βροΐεη οὗ 
δΔηῃ ἀρρθάγδῃςο, ποῖ οὗ ἃ ἀδρατίοα 5ρὶπί, Ὀυϊ οὗ 
18 1, ,οτὰ Η πηϑοϊξ, χχῖ. 18. 

ἐεὶ τῷ ποὶ σὲ αφαϊπσἱ Οο4] Ὑδα δαῖμον ῦ 
ἴον ἴῃς Ἰηϑεγίοη οὗ ἴΠ686 ϑνογάϑ ἰπ [ἢ ϊ5 ρίδος 5 
50 ἀεξεςξῖνο ἰῃδὶ ΠΟΥ τηιδῖ δ6 τεραγάθα ἃ5 δῃ 
Ἰπτεσγροϊδίίοη ἔτοπι νυν. 39. [ἔ ἸΠΘΥ ννογὸ σοπυΐπο, 
ΠΟΥ ννουϊὰ ἜΧχργοϑα ἃ δἴδίς οὗ ἔβο!πρ Ὀεγοπὰ 
ἴῃδὲὶ οὗ (δηλοῖ. ὙΠῸ δεηβο ἰ5 οἰοασὶγ ᾿πὰ]- 
οδἰοαὰ ὃγ ἴπ6 υΠ ἢ πΙϑῃ θα ϑοπίδηςθ, 45 ἴῃ δῖ 0Κε 8 
τεροτῖ οὗ ἴῃς Ῥαγδὺϊο οὗ ἰδ Βάγτεη Εἰς Ὑτεα. 

10. 4 δε εἰὶς  εαρ!αἰη}] Ἑτοπὶ ἴἢς ἴοννες 
Απίοηϊᾳ [δ 5δοϊ ἀϊεσβ μαὰ ἃ 1} υἱοὸνν οὗ ννμδῖ- 
ΟΥΟΥ νγ8ἃ5 βΟΪΠ ΟἹ ἰπ ἃπά πρᾶγ {πὸ Τ πη ρ]6. 
}εεά ἱπ ῥέει. ἘΒείννθεη Ῥῃδγίϑθοβ δ γινίης 

ἴο τόβοιοθ, «πὰ ϑαάάιιοδεβ Ὀθηῖ οἡ ϑοϊζίηρ, τῇ 
ποῖ ἀεϑίγογίπς ᾿ἰπι. ὙῊϊ5 νγᾶ5 [δε ϑεςοῃά 
ἀεϊνογάποθ, ΌΥῪ τη παπάς, οὗ [6 Αροβί!ς 
οὗ ἴῃ6 Οὐδηε ]εβ. ἔγοιη πη ποπί ῥογ], χχὶ. 12. 
ῬΒαγίθοθβ δπὰ ϑεδάάιιοθε δβογνναγάς σοπιθιηθὰ 
ἴῃ δοσυδίηρ δίπιὶ Ὀοΐογο Ἐεϑίμ, χχν. 24. 

ΗΕ 15 ΟΠΗΕΕΚΕ. ΒΥ Α ΥΊΙΒΙΟΝ. 

11. ἐῤεὲ 1ογάὰ] ὝὍΒῸΟ [ογτὰ [6805, 45 ἴῃ ἐδ 
Υυἱδίοη αἵ (ὐογι πίῃ, χυ]!. 9. 

ξοοά εὐ-εγ}] ὙΠΟ νγᾶ5 σιοδί ποεά οὗ δῃ- 
σουγαρεπηθηῖ. Το ἢυπιᾶπ Ἀρργοδβοηβίοη ὑποτὸ 
ὙγΔ5 δἵ [15 {π|6ὸ ποϊῃιης Ὀοΐνγεεη ἴπ6 Αροβῖϊα 
δηδ ἀθδίῃ Ὀμΐ τπῸ 5ῃοιῖοσ αδἴογάοα ἴῃ ἰδ 
ἘΚοπΊδη Ὀαγγᾶςῖκ. 

Ῥαμ1Π ὝΦὝπε νγεῖρῃς οὐ Μϑ. δυϊδουν 15 
δραϊπϑὲ ἴπδ σοϊθπίοη οὗ [π6 πᾶπιὸ ἴῃ [ἢ 15 ρίαςθ. 

αἰεο αἱ Κορ] ἨΗΐϊβ νυίϑῃ, χίχ. δι; οι. ἱ, 
10, 11. ννᾶ5 ἴο δ στα δὰ ἴῃ ἃ νὰν οὗ ψ πος ἢ 
ἴθ δαά δαὰ πο ἴδουρῆξς. ὙΠ εδο ἔονν ννοτὰβ 
ἔτοπι (ἢ γῖϑὲ νογὸ βυβηοϊοηξς ἴο βυϑΐδιη δϊπὶ ἴῃ 
ἢϊ5 ργεβϑοηῖ μεσ], τγουρδουξ ἢΐ5 ἱπιργϑοπιπεηξ 
δῖ ξᾶγεᾷ, ἴῃ βἴοιτῃ δηὰ 5ἰήρννγεοῖς Ἰυβὲ Βὸ- 
ἔογε νοι (Π15 ἀβθυγαποθ νγᾶ5 τοροαϊο, χχυῖϊ. 
24, δηὰ ὑπάσγ {Π6 ρῥγεςδγίοιιβ εἰγοιιπιϑίδηςδϑ οὗ 
15 ἃγτίνδὶ 'η Ἀοπιθ. ΤΟΥ ταυϑὶ δᾶνὸ γοςυττοά 
ο Π΄5 ᾿ΠΟΠΊΟΤΥ 49 Δη ἰῃτἰπιδιίοη [μα δ6 ννᾶβ ἴο 
ἄρρεδὶ ἴο βεϑᾶσ. , 



Ὁ 

Υ. 12---το. 

12 Απά νψ δη [τ ννᾶβ ἀἍγ., ςετ- 
τίη οὗ τὴε εννβ θαπάεά τορεῖδεῦ, 

Ἰ0 τ, οὐά ληὰ Ὀοιηά τῃεηιδεῖνεβ ἢ ππάσδγ ἃ οιΓβ6, 
Ὅν.“ σοαἵλ : : 
ἐκεῖνο. ϑΑΥγΠρ ἴῃλῖ (ΠΟΥ νοι ]ὰ πεζοῦ δα 

ποῖ ἀγίηκΚ {1 πο γ Πδά ΚΙΠεά Ραὰ!. 
12 Απὰ {ΠῈῪ ννεγε πιοῦα τἢδη [ὈΓῪΥ͂ 

νυ ἢ ἢλά πγχαάς τἢ]85 σοῃΒρίγδοΥ. 
14 Απὰ {ΠΟΥ ςάπιε ἴο ἴῆε οἢίεξ 

ΡΙεβῖβ Δηὰ εἰάογβ, λπὰ 814, Ὗνε πᾶνε 
Ὀθουπά οΟυγβεῖνεβ ὑπάεγ ἃ σελ σιΓδ6, 
τπαῖ νγεὲ νν}}} οδὲ ποιῃϊηρ, ἀπ|] ννα 
δανο εἰδὴ δι]. | 

Ις Νον τπεγείοσε γε ψνἢ δε 
σοῦης}] 5 ρη νγ τὸ τῆς ςἢϊεῖ σαριδίη 
ἴδδῖ ἢς Ὀτίηρ; ἥϊπι ἄονγῃ υπῖο γου ἴο 
ΤΛΟΓΓΟν,, 845 1πουρὴ γε νου ]ά ̓ παυΐγε 
βΒοΠΊ τ ηρ, τηοῦς ρεΓΘΟΕΪΥ σοησεγηΐηρ; 
ἢϊπι: Δηὰ ννα, οὔ δνεῦγ ἢθ σοιηβ πεᾶγ, 
ἃΓ6 γεδαγν ἴο ΚΙ] ἢϊπι. 

Α ΟΟΝΒΡΙΚΑΟΥ ΟΕ [ΕΥὦ53 ΤῸ ΚΙ ΗΙΜ 

12. εἼγιαὶ οΥΓ ἐδὲ “εαυ.] 80 ἴῃ ἴδ6 
νυϊζαῖθ. ὍΤΠο δι πογῖγ οὗ Μ5ὅ5. 5 ἀξοϊϑινο 
ἴογ ὉἈ89 9008. 

ὠπάεγ ἃ ἐμγ 56] Μοὶ νι] ἔογτηβ οὗἁ ἱπὶ- 
ἀνα θὰ ὙΟΓΟ ἴῃ 056. [οϑορπι5, " [,}Ὧ6.᾽ ὃ 5.2. 

υἱ τοῖθδϑα ἔγοπι {πὸ ΟὈ] χαίίοη ννᾶ8 δἰϊδιπδὺϊς 
που ἀἰβηου γ. ΕλδΥ δὐϑοϊυζίοη, [ἢ ννὰ5 
που ἢϊ, ννᾶ5 βαποίϊοπθά Ὁγ Ργονεγὺβ χίϊ. στ8. 
866 ᾿ςπιΐοοῖ, " Ηογαο ἨἩδοῦτ.᾽ ιν. 14). ὙΠῸ 
ςοῃϑορίγαΐοτ δ! τηδηγϑεῖνο οχοιηρίοα, ἃ5 
8οοῃ 85 ἴπδ ργΓ ϑοηοῦ νν45 τοιηονοὰ. ὙΠΟ ννᾶ58 
ἃ 5ἰπλιαγ σοπιυϊπδίίοη ἀραϊπδὶ Ηογοά, οὗ ἴοη 
τε, οπς οὗ {ποπὶ ὈΪπά, ρτονοκοὰ ὈΥ ἢ!15 
ὈυΠάϊηξ ἃ ἱμεαΐῖγο, δηὰ ᾿πϑι τυϊτης ργζο5 ἔοτ 
δοῖβο δηὰ σπαγίοὶ γάσοβ δηὰ ἴοσγ ϑυπιηδλϑις 
Ἔχογοίϑοθ. ἰοβερῇυβ, ΧΝ. νἱῖ}, 3, 4. 

13. 264 εοπσρίγας) ἴἴ δ45 Ὀδεῃ ὑτροὰ (δαί 
1 τὴς δαηῃοάππι δὰ Ὀδθη αἰϊοννεὰ ἴο τοϊδίῃ 
(6 ρονγεῦ οὗ Πἶο πὰ ἀδδίῃ ἴῃ σϑυ565 δβδοϊίης 
(ἢ [ἐννιϑἢ τε! ξίοπ, ἴποστὸ ννουὰ μάνα Ὀδθη πὸ 
ὨΘΟΟ5ΘΙΥ ἔογ {815 ρῥἱοῖ. 

14. 16ε εἰδέεῦ ῥγίο! ἀπά εἰάεγ] ὙΠ6θς 
ἀουῦι1ε55 ννόγεὲ οὗ ἴῃς ϑδάάυςθο ραγίγ, υνῃϊεῆ, 
ἂὲ παῖ ἔπιθ, βαρρ] δά {πε πλϑ] ΠΥ οὐὗἨ ἁ [ενν δὴ 
τηλριϑιγαῖοβ. ΤῊδ σςοπϑριγδΐοσβ, ἰὰ 15 ρίδιη, ἔο]ῖ 
αυϊΐϊα 5 οὗ 16 ΠοαγΥ σοπουττοηςα οὗ (πὰ 
Πιρῃοσὲ δυϊπουγιεθ. Τῆς ννογάβ οὗ Οδγῖ, 
7]ΘὁΒη χυῖ. 2, ἔουπὰ ἴδεῖς ἐμ] πηοηΐ, 

16. «ἱση}) ΑἸοραᾷὶ τοτῇ; χίυε οἵπεία! 
ποίΐεο; ἃ ἴουτηδὶ τοηυεϑὲ ἴὺσ ἃ τοχζυΐαγ ἰηνοϑιὶ- 
ξΑιίοη, ἴο τυδίςἢ [,γ5125, 1ἴ πιῖὶσξ Ὀ6 Δϑϑιιπιοά, 
νου ]ά Ὀς ἀϊδροθοὰ ἰο δεςεάς, δος ἴῃς δὺυγυρῖ 
ἱπιοττυρίίοη οὗ 6 ρῥγενίουϑβ ἀδγυ. 

μπίο γομ [ ΠΟῪ πηοδηΐ Ὀγ (ἢ18 (ἢ Ὠουθ8 
οὗ {πὸ Ηἰρῇῃ Ῥηεβῖ, [86 ἀϊδίδληοο ἔγοπι Απίοπὶᾷ 
νου]ὰ αῇοσγά πιοσὸ εἰοὶςθ οὗἨ ορρογίυπι!γ ἴον 
ἴδε δοολϑοιηλοη, ΤΕΥ τὐϊσας σοοκο οὐ ἴμ6 

ΤΗΕ ΑΟΤ5. ΧΧΊΙΠΙ. 

Ι6 Απά νψῆδη Ρδι}᾽}8 οἰβἔθγ᾽ 8 80η 
Πεαγὰ οὗ τῆεῖγ ἰγίηρ ἴῃ νγαῖξ, ἢς τνεηῖ 
Δηὰ δηϊετεα τηἴο ἴῃς σλϑβι]6. δηὰ το]ά 
Ραυ!. 

17 ὙΠεη δ ςα]]εἀ οπε οὗ τῆς 
σαπτυγοῃβ ππἴο ῥέσι, δηά 5414, Βτίηρ 
115 γουηρ πιδη υηἴο ἴῃς ΤΠ ϊεΓ σλρ- 
τλίῃ : ἴογ ἢθ ἤδιῃ ἃ ςεγίδίῃ τῆϊηρ ἴο 
ἴ6}} πὶ. 

18 80 ἢε ἴοοκ ἢϊπι, ἀπά ὕτγουρῃῆς 
ῥίπι ἴο ἴῆε ςἢίεῖ σαριδῖη,, δηά 544, 
δὰ] τῆς ργίϑοπεσ Ἵδ] δὰ πῆς υἱπῖο έηι, 
ἃπὰ ργαγεὰ τὴς ἴο δγίηρ τἢ!|5 γουπρ, 
πλλῃ υηῖο ἴπ66, ννῆο ἤδῖῇ βοπηςειῃίηρ, 
ἴο 54Υ πηῖο ἴΠεα. 

190 ΤΠ οη ἴδε οἤίεξ ςαρίδίπ ἴοοῖκ 
ἢϊπὶ ΟΥ τῆς δαπά, δηὰά ννεης τυἱῖιῤ 
ῥίπι δϑιὰβς ργίναϊεϊυ, δπὰ δεκεά ὀέχι, 
ὟΝ δᾶξ 15 τῃδῖ τῆου μδϑὲ ἴο [6]} της ἡ 

ξυλτὰ δοίης 'ἴπ πο ζγοδᾶῖ ἔοσοθ. Ὅδὸ πιιιγάοῦ 
νου] ὰ δάπριὶ οὗ θεϊηρ; γοργοβοηϊοὰ 45 ἴῃ γόϑυϊς 
οὗ δὴ δοςίἀδηΐδὶ τιπλ]ῖ, ἀπὰ πο ϑαπῃοασπὶ 
νου ]ά ὀχογῖ {μεπϑεῖνοβ ἴο ἄρρϑᾶϑο ἴπε Ἀοπιδη 
Δυ οι 65. 

0 νιογγοαυ) ΤἨ5 ννογὰ ἢᾶ5 ηοὶ ἴδε 531}0» 
Ροτίὶ οὗ Μ55. δηὰ Νεγβίοῃςξ ἤογθ, ἃ5 ἰῇ υ. 20. 

16. αὼωϊ, αἰσίογ: “0οη] Ηἰ5 ἐτἰοπὰ8. πδὰ 
Δςσοθ55 ἴο ἢΪΠῈ ΠΟΥ ἴῃ [ὁγυϑδίθηι, 45 ΠΟῪ Πδὰ 
αἴεγννατάς αἱ (ζϑαγοᾷ, χχὶν, 2. 7ΤΠ|5 5 ἰῃ6 
ΟἿΪΥ τεΐοσεποθ, ἰἤγουρδοιιΐξ ἐπ ννῇοϊθ Πἰδίογυ, 
ἴο ΔΠγ οὗ ἴῃς Ανροϑίϊθ᾽5 τγοϊαϊνεβ. 6 ϑἰβίεσ 
δηἃ περῆεν οδη Παγαάϊγ πᾶν δδθη τοϑι ἀθηΐ ἴῃ 
[ογαβαίεπι, οὐ ννῃδῖ ποθ σου]ὰ ἴποτὸ ἤανο Ὀδθῃ 
ἰοῦ [86 ἀγγαηροπιθηΐ νυ Μηδϑοη, χχί. τοὶ 

17. ομὲ 97 ἐδὲ εὐπέμγίο Οπδ οὗ {πὸ ἴδῃ 
ὉΠῸοΓ {πὸ τπθυπο. ὙΤῆδ ἀβοιγαηςθ ρίνοη ὉΥ͂ 
ΟΒιῖϑῖ, ν. τσὶ ἀϊά ποῖ ἀἰβροηϑθο νν ἢ τΠ6 Ὀοβῖ 
Ργεοδυζίοη δηὰ Ἔχογίίοη οἡ ἴπε ρατῖ οἵ 51 Ῥαιυὶ], 
ΔΏΥ πιοτὸ (ἤδη ἴδ6 Αηροὶ5 ἀδοϊαταϊίοη ἴπδξ 
ἴΠεγὸ ϑῃουϊὰ Ὀ6 πο 1055 οἵ ΔΠΥ πηδη 5 [ἰδ πιδδ 
ἢϊπὶ ἱπα! δγεηῖϊ ἴο ἴδ πιδποῦβ᾽ ΡΙΌΡΟΒΙς ἴὸ 
Ἰεᾶνς ἴῃ6 5ῃ!0, Χχν]!. 22, 1:. Ης τδουρδῖ τ 
Ργθὰάθης ὑπαὶ ἴδ ᾿πέογπιδίίοη σῃμουὰ 6 ςοη- 
νεγοὰ ἱπηπιοαϊφοὶγ ἴο (6 σὨιοῖ σαρίδίη Πἰ πιϑοὶ , 
ποῖ (Ὠγουρῇ (ἢδ οοητυποη. 

185 ΜΑ.Ε ΚΝΟῪΝ ΤῸ ΤῊΗΕ ΟἬΙΕΕ ΟΑΡΤΑΙΝ, 

186. ὀγοωσδὲ ῥένι ἰο ἐδὲ εὐἰ: Γῇ εαρίαἱ"] 8ῖ 
1ὰκ6, ννὰὲ σδηηοί ἀουδί, δὰ ἴδ ραγιου ΑΓΒ 
οἵὗἉ 1ῃ 5 τηοϑὶ ξγαρηϊς δοσουηΐ ςοπιπλιηϊςδῖοά ἴο 
διῖπὶ ὈΥ {π6 γουης τπηδη ὨΙη)56]1Ὲ. 

19θ. Τόεη {δὲ εὐὶς  εαῤταἰΜ] ἨἩ!5 ροβοη 
γγ)ᾶ5 ΥΕΤῪ ΘΠ δαγγαϑθίηρ. [{ πὸ ννᾶ5 ργο)ιάϊοοὰ 
Ὁγ ἴδ τοργεϑοηϊδλίϊοπϑ οὗ ἴῃς [Θνν δῦ δυϊποσγὶ- 
[.ε5, Ὀαςκοὰ ὈΥ̓ ἴπ6 Ἰηβυδρηςο οὗ Αξτίρρᾶ, ου 
ἴδο οἵπον μβαηὰ ἴπογο ννᾶ5 ἐδασίιϊ τγίϑὶς ἴῃ Δῃ γ- 
(δης (δὲ Ἰοοκοὰ {{κ6 τοπηβϑηεβθ ἰῃ ργοϊθο 
ἰδς ᾿ξε δινὰ ᾿ἰθεσγ οὗ ἃ Κοτζηδη οἱ ΖΕΏ, 
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Ξού 

10 Απά ἢε 544, ΤῊε ενγϑ ἢᾶνε 
ἀρτεεὰ ἴο ἀεβῖγε ἴεε τπλὲ τποὺ 
ψνου]άεδὲ Ὀγίηρ, ἀοννη ἤδυ] ἴο πιογ- 
ΤΟΥ ἱπῖο ἴἢε σουης!], 45 τῃουρἢ ἘΠΟΥ 
νοῦ α ἰπαυίγε βοπιενγῃδῖ οὗ ἢϊπι πιοτα 
Ρεγίεςιϊγ. 

2ι Βυῖ ἀο ποῖ τῆου γίεϊά υπῖο 
τῆεπι : ἕοσ ποτα [ἰῈ ἴπ νγδὶς ἔοσ ἢϊπὶ 
οὗ τῃεπὶ πλοῦα ἴλη ἰογὙ ππεη. νυν ἢϊςἢ 
ἢανε δοιιηά τηεηηβεῖνεβ ἢ Δη οδίῇ, 
τηλῖ ΠΟΥ νν}}} πειῆεγ εαὶ ποὺ ἀτγίηϊς 
ὉΠ πεν πᾶνε ΚΙΠεά μα : ἀπά πονν 
ἍΓῈ ἴΠ6Υ τοδάγ, ἰοοκίηρ, ἔογ ἃ ργοπηῖβε 
ἔτοπι ἴἢεα. 

22 ὅὃο ἴδε οΠίεῖ σλριδλίη ἐῤέεπ Ἰεῖ 
τε γοιηρ πιᾶη ἀδραγῖ, Δη4 ςδαγρεά 
ῥίὶγι, 8έε ἐῤοι 16}} ἢο τγᾶη ἴπαῖ τῆοιι 
᾿ιαϑὲ βῆεννεα {Πε86 τ] Πρ8 ἴο της. 

, 22 Απά δε ολἰϊεά ὑπο ῥίένι ἴννο 

40. Τ7ῤε ὕεευ1] Ὑπὸ δυϊπουι 65, ἴμ6 58η- 
᾿ιοάτ! πη, 45, γορεδίθαϊγ, ἴῃ ἴῃ6 Οοβρεὶ δοςογά- 
ἱηρ ἴο 81 [οἴῃ, 6.5. 1. Σ9. ΝΟ 1ς, τό. 

αι ἐδομφθ ἐῤεν «υομ4}] ἘἈεσεηΐ ςΠ Ἰεΐδπι 5 
5ΙΓΟΠΕΙΥ ἴῃ ἕανουγ οὗ ἴθ ραγιεῖρὶς ἰῃ (Π6 
Οὐξίηδὶ θεῖηρ ἴῃ {86 σἰπρυϊαῦ: α’ ἐῥομσὺ το α 
ψοπιάθδι. 

28. 2εὐο εεπίμγο} Οὴδ ννᾶβ ἴο 0 πο 
δι ΠοΓ (ἤδη ΑπΕρδίγβ, υ. 32. 

“οἰάϊεγ] Ἡθᾶνγ-ττηθὰ ἸΘρ] ΟΠ ΔΓΙ65. 
“ρεαγηιθη}) ΑΟΝ΄. ἨΔ5 ΤΟ] οννεὰ {πε Ν᾽ υἱγαῖα. 

ΤΠ ννοσχὰ 15 ΘΧΙΓΟΠΊΕΪΥ γάσο. ϑυϊάδα ὑπάετ- 
βἰοοά μι] ὰγῪ ΠΙσῖοῦβ ννῦο Κερὲ οπἡ ἴδ σὶφδί 
846 οὗ ἴῃ6 ργΓβοποβ Ἰνῃοπὶ πε Πδὰ ἴῃ σμᾶγρδ. 
Α νᾶγίουϑ τεδάϊηρ ἰῇ ἴῃε ΑἸἰοχ. Μϑ. πιοδῃξ 
σεν. 

ὙἼΠδ ἐβοοῦῖ νγᾶ8 ἴῃ 4}] 470, ἃ ΝΟΥ ἰᾶγρὸ 
ὨυπΊθοΥ  Ὀμυξ ἴδ ςΟΠΘρΡΙΓΑΟΥ παά (Π6 σαποίίϊοη 
οἵ πὸ [οννιϑὶ ὐτογῖθθ ; (πὸ σιγεηχίῃ δηά 
ογρδηϊζδίίοη οὗ ἴἢδ “ἰεαγὴὶ ννδΓὸ ὙΟΥῪ ἔογπιὰ- 
ΔΌΪΕ ; δηὰ (6 ἔο σοηδρίγδζουβ νη ἔῃ 
οἰἵγ ννουϊὰ πᾶνε δὰ {Πππ||6 αἰ σα] Υ ἴῃ σοσυτης 
ἴΠε σοορογαϊίοῃ οΟὗὨ ΔΩ ΠυπΊῦε 5 οιϑιάθ [ἴῃς 
νν8}]5. 

αὐ δε ἐῤίγἱ δομγ ἢ ΑὉουϊ ο Ρ.π|., ἴῃ6 ἐπὰ 
οἵ ἴδε ἤγϑϊ δηᾷ ορίηπίης οὗ ἴπδ βδεοοηὰ νναίς ἢ, 
ἃ Ἐπ|εὸ ἔον σε θνίηρ ρυαγά. 

ΗΟ ΒΕΝΏΩΒ ΗΙΜ ΤῸ ΕΕΈΠΙΧΑΥ ΟΞΒΑΚΕΑ. 

24. ὀεα:,.} ἴπ ἴα Οτίξίπδὶ ἃ βθποαὶ ννογὰ 
νυ Ὠϊοἢ τρ ἢ Ἰηοϊυάδ σαπγοὶα δηὰ 45965 85 ννο]] 
85 ποῖβοβ. (ββασοᾶ ννᾶ8 ἀῦοιιξ 70 Π11165 ποσίἢ- 
ννοϑί ἔγοπη [ϑγυϑαίεπι, ἀπά γοϊαγβ ννοιϊὰ ὃ 
πρεοϑϑασΥ. [{ ἴπε Αροϑβῖϊθ τοάθ, (6 ϑυ]άϊοιβ 
ἴο ννῃοπὶ ἢ5. σπδὶηβ8 ννθγε διδοῃοαὰ πηιϑδὶ ἢᾶνο 
Ὀδεη πιοιηϊοα 415890θ. Απά ἔγοπιὶ Απίραϊγὶ5 ἴο 
Οαβαγοα δὶβ ἐβοοῦΐ Ἴοηδβίϑίθϑες δης γεν οὗ 
Θλνδίγυ. 

ΤῊΗΕ ΑΟΤ5. ΧΧΊΠΙ. ἰν. 2ο---18. 

σοπῖυτοη5, βϑαγίηρ, Μακε τεδαγ ἴνο 
Βυπάτεαά 5ο]άϊεῖβ ἴο ρὸ ἴο (ὑκβᾶγελ, 
διὰ δογβϑεπιεη {πγεεβοοῖαε δηὰ ἴεῃ, 
πὰ ϑρεδγηεη ἴννο Ὠυπάτεά, δὲ τῆς 
τηϊγά ποὺγ οὗ τῆς πίρῆῖ; 

24 Απά ρτγον!ἀς ἐῤεπι δεδϑοῖβ, τῆδλι 
(ΠΕΥ ΠΊΑΥ 8εῖ Ρδυὶ οη, δηά δγίηρ ῤέπι 
δλίε πηῖο ἔεἰχ τὴς ρονεγηου. 

Ζς Απά δε ντοῖς ἃ ]εῖῖεγ δίτεγ τῃϊ5 
ΠΙΆΠΠΕΟΥ: 

26 (ΟἸαυάϊυ5 [,γ5125 απῖο ἴῃς πιοβῖ 
ἜΧοο]]θηϊ ρονεγποῦ Εἰ εἰἰχ σσπάρεῤ ρτεεῖ- 
ἵπρ. 
ἢ ΤΠ πιᾶη νγᾶϑ ζάκεη οὗ τῇῆε 

]ενν8, ἀπά Ξῃουϊά ἢανε δδβεη ΚΙ] ]εἀ οὗ 
{πεπὶ: τ86η Τᾶπιὲ 1 νυν ΔΠ ΔΓΠΊΥ, 
ΔΠᾺ τεβουεα ἢϊπι, πανίηρ υπάετγβοτοοά 
ἴηλῖὲ ἢε ννᾶ8 ἃ Κοηιδη. 
8 Απὰ ψῇεη 1 ψνουϊά πᾶνε Κηονγη 

εκ] 866 χχὶν. ἃς. Α ἐπεοάπιδῃ οἵ 
Απίοηϊα ἴδ πιοίμοσ οὗ Οἰδυιάϊι5, Ὀγοῖμοσ οὗ 
ῬΑ]1Δ8 τῆς «4]]- ρονγεγίῃ}! ἔανουτγιῖο οὗ ἰδμαῖ 
ΘΠΊΡΟΓΟΥ, νγᾶ5 τγαϊϑθά ἴο πο δαιιδϑίγδη ογάεσ, 
δηά, Α.Ὁ. ς2,) δΔρροϊηϊοὰ Ρτγοςσυγαίογ οὗ [υἀ ζᾶ. 
ΗΙ5 οοἵγυρὶ δπὰ ορρτγοβοῖνα δαπιϊηϊδιγαϊίου 
ὙΑ5, ἰἢ ΠΊΔΩΥ νγᾶγϑβ, πιοϑί ἀἰβαβίγοιι ἴο ἴδς 
]ονν5: "" [ηϊοιρεϑεν 5 ΓοπΊθ 115 ἀθ οἴ δοσθῆ- 
ἀεραῖ,."" Τδοιίυβ, “ Απη.᾽ ΧΙ]. 54. δυείοῃ!ιϑ, 
ἴῃ ἢ15 {ἃ3ἷ}{Π{ὸ οὗ ΟἸδυάϊιυ5, ὃ 28, “4115 ἢϊπὶ “Ππὶ 
τοσίπαγαπὶ τπλγιζι πὶ." Ηἷἰ5 ἤτϑὶ νἹίθ νγᾶ5 ἃ 
ἀδυξδίον οὗ [υδά, Κιηρ οἵ Μαυτγ δηΐϊδ, στδπά- 
ἀδυρῆϊεγ οὗ Απΐοηυ πὰ Οἰεοραῖγα, Τλςεϊϊυς, 
ςἩϊκι.᾽ ν. 9φ. Ηἰδ βεσοηὰ ννᾶ5 Ὀγυβ}|α, χχῖν. 
24. Οἵ [δὲ {διγὰ πο ραγίουϊατα βάν θθθ 
Ῥτγεβογνοα, 

Βεοϊννόθη ψϑῦβοβ 24 δῃηᾷ 2ς ἴῃς νιυϊργαῖο ἢδ5 
ἐἰ ΤΊπλυ!ξ δηἰπὶ πὸ ἔοτγίο γαρογθηῖ οὐπὰ [υἀξεῖ 
εἴ οοςϊάοτεπί, οἱ ρθε ροϑίθδ Ἷδ]υ πληΐδΠὶ 5ι1511- 
πογοῖ, ἰϑππαυδπιὶ δοςερίιγιϑ ρεσυπηίδηι." Αἢ 
Ἰπίογροϊδίίου γεοοξηϊϑοαὰ ὈΥ ΟὨΪΥ οὔθ Ουγϑῖνα 
Οτεοκ Μϑ5. 

6. αἴῶον ἐδὶς ριαππογ)] [ἃ [88 σοτὰ- 
ΤΊΟΩΪΥ Ὀδοὴ δϑϑυπηθὰ (δὶ 4 ἰεϊίεσ ἴσοπι ἃ 
Τηθυπο ἰο ἃ Ῥγοςιγαῖου πιυϑὲ οὗ σουτϑα δᾶνα 
Ὀδεη νυυιεΐση ἰη 1,Δεϊη. Βιυῖ, ἃ5 Οτβεῖκ νἂᾶς 
αἱ ἴῃς ἔππηα ἰῃ νΕΓΥ οχίθηβίνο 56, ἴ 15 φυδ 
ῬοΟβϑιῦ 6 {πᾶὶ δὲ [ὰκὲὸ Πδὰ ΟὨΪΥ ἴο τγδηϑογῖθς, 
Ὠοΐ ἴο {ταηϑίδῖς τῆς οτρίηδὶ ἀοςυπιοηϊῖ. 

26. »ποιΐ ἐχοοϊϊη ΑΟΝ. πᾶς ἔοϊ ον 
πὸ Ψυϊργαῖο ποτγο, δηὰ τῇ [μΚὸ ἱ. 4: δυϊ ναγιοᾶ 
[πὸ γοη θείης ἴῃ χχῖν. 3) ΧΧΥΐ. 2ς. 

7. «υὐἱὴὦὼἌῳὼΒϑονε αἢ ἀγρῦ} ἈΔίδοῦ, «ὐὐ δ ἐδε 
γος ὠπάδγ νῦν σορηαηά. 

απά γεσεμεά ὀρ} ΤΠ18. σοΓΙΔΙΗἾΥ τοίετβ ἴῸ 
τη6 ἢγϑῖ ᾿πϊογίοσγεηςο οὗ ἰῃ6 Τα π6, χχὶ. 31, 
δὰ ἴμοσα ἰ8 ἃ ἀεχίγου διιρργοβϑίοῃ οὗ ἴδ6 



ν. 29--.,᾽ ΤΗῊΗΕ Α(ὉΤΞ95. 

τῇς ολι86 ννῃεγείοτε {πεὺ δοουβεὰ 
ἢϊπι, 1 δγουρῆς ἢΐπι ἔογιῃ ἱπῖο {μεῖς 
σουης!} : 

29 ὟΝ οὶ ἱ ρετιςεϊνεά το δὲ δ.- 
ουβεα οὗ 4ιεβτο0η8 οὗ τῃεὶγ ἰανν. δυῖ 
ἴο ἢᾶνα ποῖδιίπρ ἰαἰά το ἢ σμᾶγρε 
ὙνουΓγ οὗ ἀφαῖῃ οἵ οἵ θοπάϑ. 

20 Απά ψνῇεη ἴἴ ννᾶ8 το πηε ον 
ἴηι τῆς [ἐνν8 ἰαἱά νναῖξ ἔογ τῇς τηδῃ, 
Ι 8εηῖϊ 81ὙΔ σῃΓυΑΥ ἴο ἴπεε, δπὰ ρᾶνε 
ςοπιηγχαηἀπηξηΐ ἴο Πἰ85 Δσσιιβϑεῖβ 4Ϊ50 ἴο 
δΑΥ Ὀείογε ἴδε ννῆδὶ ἐῤέν δά δραϊηϑβι 
ἢἰπι. Βλγεννε)}. 

41 ὙΓΒεη τῆς 80] ἀΐεγβ, 48 ἰξ νγᾶϑ 
ςοπιπιδηαςὰ τἢδηλ, ἴοοκ Ρδιυΐ, δηά 
Ὀτουρλς δὲέπι Ὁγ ηἰρῃς τὸ Απιεραῖτίβ. 

22 Οπ τδε πιοσγονν ἴπεγ ἰεῖ τῆς 
Ποιβαπίθη ἴο ρὸ ψντ πὶ, δηὰ το- 
τυγηςα το {πε σλβιε : 

22 Ὗηο, ψβεη {πεὺ τᾶπιε ἴο 
(κϑβάγοδ, δηά ἀε]νεγεὰ τῆς ερίϑι]ς ἴο 

ΧΧΊΙΠ. ΧΧΙΝ. 

τῆς ρονεγηοῦ, ργεβεηϊζεά Ρῥδυ] α͵3ο ὃδ6- 
ίοτε Ὠϊπι. : 

324 Δηά ψἤεη τῆς ρονεγποῦ παά 
τελὰ ἐῤὲ ἰφέϊθγ, Ἦς δδκεὰ οἵ ννῃδὲ ρτο- 
γος ἢς ννᾶ8.ι Απά ψῆεη ἢς ὑπάοτ- 
βῖοοά τῆλι ῥέ τυας: οἵ (Ἰ]Ἰςεϊδ ; 

45 1 ν}}} Πεᾶγ δες, 5α] 4 ἢ, ννῆβη 
της δοσιιβεῖβ γα 4180 σοπηὲ. Απά 
ἢς σοπηπιαηάεά πὶ ἴο θὲ Καρὶ ἰῃ 
Ηετοά᾿5 Ἰυάρπηεης ΠἢΔ]]. 

ΟΗΑΡΤΕΚΒ ΧΧΙΝ. 
: αμἑ δεῖ σεσσεα ὧγ 7 γί: 1Δ6 ογ 0, 

1ο αμειυεγείλ γογ ἀὶς ἐἔρε αμε ἀρείγίμς. 544 
27ε φγεαελείὰ Οἀγὴσ 1ο 1λε ξυνενηον αμα λὲς 
τί. 46 7ἀε ξυνεέγρον δοῤείλ γον ἃ ὀγίόε, 
ὁμί ἐρ υαἷπ. 17] 411 ἰαεί, ροΐρρ οἱ ο77 δῖ: 
οϑᾶῆκε, ἀε αυνείά αι ἐπ 2γέσορ. 

ΝῺ δεν ἔνε ἀδγβ8 Αηδηΐϊδβ τῆς 
ΙΡῊ ργίθϑὲ ἀεβοεπάςά ψτἢ τῆς 

εἰάετβ, δηά τοἱἐῤ ἃ ςεγίδι πῃ ογδῖοσ παηιδα 
εχ] 5, νν ΒΟ ἱπίογπμεα τῃς ρονεγηοῦ 
δραϊηβὲ Ραυὶ. 

ἔγυῖῃ νυ ἢοἢ [1115 {π||6 5ῃπογῖ οὐ ξδποδοοά. 
Τὸ Ἰείζοσ βίαίος ἔδςίβ, δὰ ποῖ ἴῃ 1Π6 ογάογ οὗ 
(Ποῖγ οσσυγγοηςθ. [{γπῖ45 τοβειθὰ τ Αροβίϊδ 
ἔγοπι ἴθ τἱοΐογϑ, Ὀοίοσγε ἢθ κπὸνν τῆδὶ ἢδ ν᾽ 853 
ἃ ἘἈοπΊδῃ, ἃ5 ΜΜῸ]}} 45 δίϊογνναγαα γοπὶ (ἢδ 
Οουπηοῖ!, χχῆϊΐ. το. Βιυῖ δο Πδά ποῖ τοβεπεὰ 
ἢϊπιὶ Ὀοοᾶυθθ ἢ ννᾶβ ἃ Ββοιηδηῃ, ποῦ ἐϊὰ ἢε 
1Πογειιροη ρἷδοο ἢιπὶ Ὀδοέογο ἐπ σοιης!]. Νὸο- 
(Πίηρ 15 5δ!ἀ οὗ {ῃ Ἔγγοπθουϑ ἱπηργοβϑϑίοη Ὡπάθῦ 
ὙΠΟ δὲ δά δεῖϊθα, χχὶ. 2418. Οτράϊξ ννᾶϑ8 
ἴλκοη ἴῸγ Πανὶηρ Γεβοιδὰ ἃ οἰ Ζοπ οὗ Ἀοπια 
ἔτοτῃ [οννϑἢ ουΐγαρο, Ὀὰϊ πο δἰη ννὰ5 ἀγορροὰ 
οἵ Βανίηρ Ὀδοη οἡ ἴΠ6 νεγϑο οἵ ϑδοουγρίης ὨῖπΊ. 

290. πμοὐῥίπρ ἰαἰά ο δίς ἐδαγρο)] 866 χχν. 2ς. 

81. ὁν πίσῥὶ] Α ργεοδυΐοη δραϊηϑὲ ΔῃΥ͂ 
νἱοΐθηςθ οὐ ἴπε ραγῖ οὗ ἴπθ [ενν8. [ἰ 15 ποί 
διὰ [μὲ (πογ τεδοῦῆοὰ Απιϊραῖτίβ ἰῃ Οπο 
πρπῖ. 
“μραιγ} 80. οδ᾽οὰ ἰῃ ποηοὺγ οὗἁὨ ἢ[5 

ἔλίποσ, Απιραῖογ, ὉῪ Ηογοὰ ἴῃς Οτεδῖ, ἤθη 
ἢ τεῦ ἃ, ὙΠῸ οἰὰ πᾶπιὸ Οάρῆδγ 8404, 
]΄οϑερῆυ5, ΧΙΠ. χν. σ, "]. ΜΝ. τν. ν"ϊ, 1, 51}}} 
ΒΌΓΝΙνΕ5 ἰῃ Κρ δϑαδα. [Θτοπὶθ βροόκο οὗ ἴἴ 85 
“ὁ βερτηγαῖιπι ορρί ἀπ." ΒΥ ἴπδ υ5ι14}}} 
υηάετείοοά τουΐο, τὨγουκἢ ἴδ6 ρ485 οὗ Βείῃ- 
Βοζοη, ἰξ ννᾶβ ἔογι γεῖννο Ἀοπιδη π|}165 ἔγοπὶ 
ογιιβδίοπι, ἀπά ννοηγυ-5}Χ ἔγοπι δαῦτο. [ἢ 

θδεη δβοογίδιποα (πδὲ ἔθου νγᾶβ8 ἃ βϑῇῃογίεγ 
τοδά, ὈὉγ Οορξδηᾶ. 

82. 2607) Ὑδὲ οο Ἰεξιοπαγίεβ ἀπά ἴδ 
2οο ϑρεδιτήθη. ὙΠῸ ἀληροῦ ννᾶ8 ον ἴἰε58, 
διά 50 ἰδγρο δὴ ὄϑεοῦῖ νγᾶβ ΠΟ ἰἍπροῦ ὨΘΟΟΒΘΔΤΎ. 

84. Οἰδε}] ἴῃ ἴΠ6 βϑλπὴὸ ργοϑι ἀσΠΟΥ 85 
πάσα, νἱΖ. ϑγγίδ, δηὰ ἱπεσείογε θα 02} 7 νν 1 }}- 
186 Ἰυπεα!ςοη οὗ ΕεΙχ. 

3556. 1 ε«υἱἱἱ ῥεαν ἐδε)] ἴῃ ἴῃς Οτρίπδὶ ἃ 
ςοπιρουπὰ νοτῦ, ᾿πρ] γιηρ ραϊϊεπὶ δηὰ ἔμ}} ἰπ- 
νοϑιραϊίοη. [ἴ ννᾶβϑ ἃ στραχὶπὶ οὗ ἰῃε Ἀοπιδῃ 
ανν ὑπαὶ ννοθυοσ ν 85 ϑεηΐ ἔγοπι οπθ δ ΠΟΥ͂ 
ἴο ποίου, ἢ 4 νυγιτἴδη βἰδίοπηθηϊ οὗ {Π6 
σμᾶγρεβ ἀρϑδϊηϑδῖ δϊπ|, ϑῃοι ά πᾶν ἃ ἔγεϑῃ ἤθᾶσγ- 
ἴῃς. "ιχοσε" κ.. 48, Τιῖ 3,1. 6. 

ἡ)μάσνιοπ! ρα} αῖβετ, βῬδϊδοθ, 45 Ρἢ]]. 
.. 13. Βιτ Ὀγ Ηοτγοὰ ἴδε Οτελῖ, ου ἃ ἰασρε 
βοΐ δηὰ οἵ σιοδῖ ϑςρίοπάοιυτσ, [ἃ δὰ Ὀδθοοπιθ 
(6 τοδί ἀθηοθ οὗ {πὸ Ἀοππδῃ βονεσποσ. (οιρ. 
Μαῖκ χυ. τό; [οὔ] ΧΥἹ. 28, 21, ΧΙχ 9. [1 
ννὰβ8 ἃ ΨΕΙΥ ἱπάυϊρεπε διταηροπιθηΐ {παῖ ἴἢ6 
ΔΡροβίῖα ννὰ8 ἰοάροα ἴῃ ἴῃ6 γχεϑιάθηςθ οὗ (δ6 
ξονοῦποσ δηὰ ποῖ ἴῃ ἃ ργίϑυῃ. 

ΤΕἘΚΥυΙῦ8Β, ἘΜΡΙΟΥΕΡ ΒΥ ΤῊΕ ΗἸΟΘΗ 
ῬΚΙΕΒΤΥ ΑΝῸ ΤῊΗΕ ἘΠΌΕΚΒ, Ασοῦ5Ε8 ΗΙΜ. 

σηαρ. ΧΧΙΝ. 1. ήυε 4αγ.} 1.6. αἴϊεγ ἴῆ8 
ΑΡροϑῖ]ε 5 ἀγγῖναὶ ἴῃ (ϑασοᾶ. ΤῊ15 ἱπίεγναδὶ 
ΤΩΔΥ ὙΕΤΥ ὙγῈ}} μανε Ὀεθπ οσσυρίοα Υ» ἢ ῥτο- 

ΓΑΪΟΓΥ Δγγδηροπιθπίβ ἔογ ἴΠ6 ἸΟΌΓΠΕΥ οὗ ἴῃ6 
ἰξῖν. Ρτίεξξ δηὰ ΕἸάθγβ, νυ ςἢ ἱποϊμάοὰ [ῃ6 

δηραρίηξ ἴῃς ργοξεβδιοηδὶ βογνὶςεβ οὗ Τ ἐστ }115. 
“παπία.} 8:6 χχὶϊ. 2. Οαἰνίῃ σοηϑϊαοτεὰ 

(}158 ἀδςοϊσῖνο ἀρδϊηϑδὲ ἢ15 δείηρ ἴῃς τεριΐαγ ΗἸ ἢ 
Ῥυγοβῖ. ὙΠῸ υπάογίακίης [815 Ἰουγηου νου ]ὰ 
μβᾶνς Ὀδδη Ὀοποδίῃ ἴῃς ἀπ γ οὗ παῖ οΟΠΓΘ. 

«υἱὁ δε εἰάργ] Α ἀδρυϊαιίοη ἔγοπη 86 
δαπῃοα Υ]Π]. 

Τεγ 4} Α πᾶπιὸ ἐογπηδὰ ἔτοπὶ Τοτι5, 
ἃ5. Οδίυ]]υ5 ἔγοπι Οαἴϊυϑ, δπὰ [μυςυ}}15 ἔτοπι 
Ιὰςἶυ5. ὙΠ6 ρτγουϊποίδὶς, ἱσπογαηΐ οὗ Κοσηδη 
ἰανν. πὰ ποῖ "Πὰν 8 1,Αἴἰπ, επιρογεοὰ 
Κοπιδη δάἀνοςδίοβ, νγῇο ΌΥ 5υςἢ ῥγαςίϊοα ὑγὸ- 
Ῥατοὰ {μεηλθοῖνεβ ἔοσ ἴδε ἔογυϊη. [ἢ 50:26 
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5.8. 

2 Απάὰ ψῆδη ἢς ννβ οδ]οά ἕογίῃ, 
εγο]]ὰ5 θαραπ ἴο ἃσοιβε ῤέηι, 5αγ- 
ἵπρ.) ϑεείηρ τῆας δΥ ἴπεε νγεὲ Ἂῃ]οῦ 
δτεδῖ φυϊεΐηεβ8, Δη τῆδϊ νεγῪ Ογ ΠΥ 
ἀεεάβ ἀγα ἀοπε ὑπῖο [ἢ 8 πδίίοη ὈΥ τὴΥ 
Ργονίάεξηςε, 

4 Ὗνε δοςερῖ ἐξ δἴνναυβ, δηά ἴῃ 1} 
Ὀίδοεβ, πιοϑῖ ποῦὶς Ε εἴα, νη 4]]} 
1Πλη ΚΑ] ηε88. 

4 Νοιν τ βιαηάίηρ, τῆς 1 θὲ ποῖ 
ἔαγίμεγ τεάϊοιιβ ἀηῖο ἴπεε, 1 ργᾶν 
ἴδε τῆλε τοι ᾿νουϊάεβς ΠΘΆΓ ικι5 οὗ 
τὴν οἰεπιεηον ἃ ἔενν ννογάϑ. 

ς ἔογ ψε πᾶνε ἔουμπα τἢ 5 πηδη ὦΖῖ 

Οᾶ565 Ὑοιπρ πιὸπ οὗ ροοὰ ἔδπην ρἰοδάρα 
ξταϊι!ουϑὶγ. ΟἾδη πε ψνεσὸ δίχα πη τῆθ- 
ἴοσὶςΔη5. 

«υδὸ ἐπϑονηριοα) “ς. Απδηΐδβ δηὰ ἴδε ἘΠ4ΘΓ5 
ἃ5 ννῈ]}} 45 {Πεὶγ δανοςδῖο. 

Ὡ. ὀεέραπ ἰο ἀεεισε ῥὲρι] ὝΠ6 ῥγοσθθάϊπρϑ 
οὗ φτγονίποιδὶ ἰανν σουγί5 ννοῖο γοριϑιογοά ὉῪ 
ἱπιο  ἰβεπὶ τερουΐοσβ ραᾳιίὰ ΟΥ̓ ἴπ6 βἴδίθν, 866 
Ναϊθβιδ᾽ ηοΐθ οὐ Εἰιϑθῦϊιι5, ΝῚ11. 11. 

«υό 700] Τογυ 5 ΠΟΓῸ δηὰ ἰη υ. 6 Ιάδη- 
{ποιὰ ΠΙΠΊ56 1] νυν ἢ Ὠϊ5. οἰοηῖα, Ὀὰῖ ἢ6 ἄγον ἃ 
πὸ Όγ εαγίῃρ ἐῤὲς παίίοῃ, ποῖ οὰσ ἠβίίοῃ, 

“γεαι φμὶειησ.51 Το 5 σμοννθά ἢἰβ ργος- 
[εβϑίοπδὶ 5111} ἴῃ ἀυδιϊϊην ΠΙΠΊ56} οὗ [6 ΟΠΥ 
ργεῖοχε ἔογ Δηγ βογΐ οὗ σοπιρ᾽ τλρηῖϊ. εχ μαὰ 
Ρυϊ ἀοννὴ Ὀαπάϊι! δηὰ δϑϑυπηθὰ ἴπ6 {16 οὗ 
γουΐπείας Ῥααδεαίον. Βυῖ τῆο 5646] οὗ ἢ5 
ξΒονογηϊηθηΐ νν5 Ἑδαϊγ δὶ νης νυ] ἢ [ἢ |8, 
Ης επιρὶογεὰ βοπὶὸ οὗ πὸ σἰεαγὶ ἴο δϑϑαϑϑιηδΐδ 
]οπαίμαπ ἴῆὲ ΗἸΡῺ Ρυίεβῖ; δπὰ ρίυπάοσ πὰ 
ΑΥΞΟῚ ὈΘΟΔΠΊΘ ὙΟΥῪ ργοναίθηί. [|οβερῆμ5, ΧΧ. 
Υ}1]. ς, 6, ."]. Νν.᾽ τ. χῖ. 2, 6. 

ὍΕΓΥ «υογίδγ ἀεε4}] ὙΠΕΓΟ ἰ6. ἃ ΥΔΓΙΟΙ5 
ΤοΔαηρ, 5. ΓΟΠΡΙΥ ϑυρροιίϊοά ὉΥῚ Μϑ858. δηὰ 
ἑανουϊεὰ Ὀγ ἴῃς Νυϊραῖς δπὰ {πὸ ϑγσγίας : σπά 
γεζογ»ι; αγὸ »ιαάε. 

ἐδν ῥγουΐάεηεο}]Ὶ Α΄ ὀχργοββίοῃ ἴῃ ἔγεσυδηϊ 
1.56 Οὔ ςοΐῃϑ δπὰ πιϑάδὶς, δοπ)θ ἤδνο ργοίογτοά 
ἴο σοπηοοῖ αἰκυαγ. «μα 'π αἱ ῥίαεςς ἱγατηθ- 
ἀἰϊφίοὶγ Β της. [{ ἢδ5 Ὀδθὴ ξυρροβίϑα τῃαῖ, 
ἀῇογ [15 σοτηπηθηςοιπηθηΐ, νν ἢ ννᾶ5 ποῖ οἡἱγ 
ξαϊϑοπιο Ὀυΐ (4͵56 (ςΡ. Ὑ. 27). ΟΠΪΥ 8ἃη δὐβῖγαςϊ 
οὗ {πὸ βρθεςῇ ννᾶ5 ρίνθη ὈὉγ ϑὶ [ὑκΚο6. 

5. « ῥετεεην “εἰ ἰοαυ] ΟΡ. τ Μᾶςς. χν. 3. 
“εὐϊοη] ὙΠΕΤΟ 15 ροοάὰ Μϑ. δυϊμογγ, 

ΒΌρΡΡοτγῖθά Ὁ (Πγγϑβοβίοῃμι δηά ἴῃς ΨΝυϊγαῖο, 
ἴογ σεὐϊίο. Το] 5 ρυΐϊ ἐογοπηοσὶ ἰδδ 
σθάγρε πιοβῖ ᾿κοὶγ ἴο τον Εεχ ἴο ἴακο οορ- 
Ὠΐζᾶποο οὗ ἴῃ6 ςᾶ56. 

ἐδγοω ῥομὲ ἐδε «υογἰ 4] ἴῃ ἃ Ἀοτηδη σουτέ οὗ 
ανν ἴΠ5 ννὰ5 δαυιϊνδίοηξ ἴο ἴδε Βοπιδῃ δπιρίγο. 

α γἱηίαάεγ) 1 ΑοΓΑΙγ, [ἢ ἐογοπιοβῖ ἰῃ ἃ 
τῦϊς οὗ 5ο]άϊογβ, ἃ ἢ]6-Ἰοδάοσ. Ὑηϊ5 ννᾶ5 ἃ 
δεσοηὰ εἤάτρο, Ὀείογο πὸ οὔἱρίηδὶ δοςυδίίοη 
οἵ ργοίδηϊηρ ἴδε Τοπρὶε νγὰ5 Ὀσουρὶ ἐογιναγὰ, 

ΤΗΕ Α(ΓΤ5. ΧΧΙΝ. [ν. 2--.8, 

Ρεβί]επς Μἰουυ, πὰ ἃ πιονογ οὗ 86- 
αἀϊτίοη. δπιοηρ 411} ἴῃ6 [ενν8 τῆτουρῃ- 
ουξ τῆε ννοῦ]ά, δηά ἃ τὶ ηρ]εδάετγ οὐ τῃς 
βοςῖ οὔτε ΝδαΖδγθηδϑδ: 

6 ΒΟ αἷθο βδῖῇῃῇ!β ροπς αδουΐ τἴο 
Ρτοίδης ἴῆε τεπιρὶε : ννῆοπὶ ννεὲ ἴοοκ, 
ΔΠᾺ νγουἱὰ ἢᾶνε [υἀρεά δοςογάϊηρ ἴο 
οιυγ Ϊαν. 

7 Βυῖ τε «δεῖ σἀριδίη 1 γ5145 
σΑΠΊ6 ΜΡῸΜ τὸ. Δῃὰ ψπ ρτθαῖ νὶο- 
ἴεπος ἴοοῖκ δίνι ἈΨᾺΥ οὐυζ οὐ ουΓγ 
ἢληάϑ. 
8 (Οὐοπιπιαπάϊηρ ἢ]8 δοσυβεῖβ ἴο 

σοῦ ὑπο πες: Υ εχαπιηίηρ οὗ 

ἐδ Ναχαγόηθ}) ΑΔ πᾶπιδ Ὄχργεϑθίνα οὗ σοῆ- 
επιρί. ὍΠΙ5 15. ἴῃ ΟὨΪΥῪ ᾿πϑίαποθ οὗ [15 4ρ0]}- 
οδίίοη ἴἰο ( γϑιίδηβ ἴῃ δϑεπρίυγε. ὙΠ εν ἀἰϊὰ 
ποῖ βῃσγιπκ ἔτοπὶ ϑροακίηρ οὗ ἴπρῖσ 1ογὰ 85 
]6Ή505 οὗ Ναζαγθίῃ, 1. 22. ἢ]. 6, ἵν. το. [π- 
ἀρεὰ Ηςο μδβαὰ Ηἰπιβοὶῦ δβἀοριεά τὸ ἀδϑισηδίοη, 
χΧχιϊ. 8. ϑοπιοννῃαῖ ἰλίογ, 4 [υάὐαϊχιην, ϑ6ςὶ ἴῃ 
Ῥαϊοϑῖῖπὸ Ὀογὸ [6 πᾶπια οὗ ΝδΖδγεηθ3. 

Θ. δαΐδ χοπο αδοι] αὐλοιαρῖθά, ἃ5 ἴῃ 
ΧΧΙ. 2Σ. Τοιτῖυΐι5 Κπὸνν (ἢ6 οἰτοιιπιδίδησθϑ 
ἴοο νγῈ]}} ἴο ἐσῆο ἴπῸ σδατρε οὗ δεΐυδὶ ὑγοίδπα- 
ἔϊοπ, 45 δ᾽ερεὰ Ὁγ ἴΠ6 [ὃνν5 οὗ Αϑία, χχὶ. 28. 
ϑυςἢ δὴ οὔἴδησθ ννᾶ8, ΟΥ̓ ἴΠ6 Ἀοπιᾶη ἴδᾶνν, 
Ρυπιϑθδθὶθ νυ ἢ ἀοδιῃ. 

«υδϑογι «ὐὐ Ἰοοξ }] ΑἸ] [Πδ διιθεθαιοηΐ ννογάϑ, 
ἄοννῃ ἴο εο»πὸ μπίο ἐῤεξ ἴῃ ὦ. 8, ἱποϊιεά, ἀτὸ 
οπλἰοαὰ ἴῃ τιοδὲ σΠΌςΑ] οἀϊίοηβ5. ἀπηὰ ὃχ- 
ἴΟΓΠΔ] εν! δ πο 15 σοί ΠΥ ἀρδιηϑί {Πεῖγ σεπυϊπθ- 
Π655. ΤΠΟΥ ἅτ ἔουπα ἴῃ ΟΠΪΥ οὔθ [[ης]λἱ] 
Μϑ. Μδῃγ νδτγαϊϊοῃβ. ἢᾶνε ὕθοπ που ρῆϊ ἴο 
Ὀοῖγαυ ὑπεὶγ σρυγουδηθβθ. ὙΠ ΕΙΣ οπιιςβίοῃ, 
ἢδ5 ὕδδη υγροὰ, 15 ἱποχρ σφ ὶθ, ννπογθᾶ5 ἱπίεσ- 
Ροϊδίίοη, ἔοπὶ χχὶ. 32, ΧΧΙΪ. 27, 5 ΘΔΘΙΝΥ͂ 
ὑπαοτβοοά. Οη ἴπε οἴποῦ Ὠδηά, ἴδ οἸδιιϊθϑθ ἰ5 
τοσοχηϊβοά ὈΥ πε ϑυγίᾶς δπάὰ Νυἱκαίς, πὰ ὑπ 
γΓεροστὶ οὗ ἴῃς ϑρϑοςἢ 15 οχίγεπηοὶν ὈΠεῖ ἀπά 
Πιρᾶστο ψπῆουϊ 11. Τα] 5 πιιδὶ συτεὶγ 
ἢᾶνθ πηδάς 5οπδ σεΐδεγεοηςς ἴο 1ῃϊ5 ἱποἰἀθηΐϊ, δηά 
{πὸ Ἰαησυᾶρο 15 416 ἴῃ Κοερίηρς ψν}1ἢ ἢἰ5 ὁγοο- 
ῬδδηςΥ. - 

«υομά ῥᾳαυε ἡμάφε] ὙΠΕΥ παὰ 4}} Ὀυὲ 
τηυγάογεά Ὠίπι, χχὶ. 21. ποὺ ΔΩῪ ἸυαἰςὶΔ] 
Ῥτοοδβϑβ5. Τῆς [ἐνν8 αἰϊοϑϊοα [ἢ}!}5 τιϑγοργεβεηΐδ- 
ἔοη οὗ Τογί]] 5, ννῆοβο ρυγροθο ννᾶ5 ἴο δᾶνδ 
(6 Αροβῖϊε μαπάδα ονδὸῦ ἴο ἃ [ϑνν δῇ οουτῖ, 
ἰη ὙΠΟ ο356 ἢὶβ5 δϑβαςϑίῃδίίοη ννοιἹὰ δᾶνθ 
Ὀδεῃ εἰεοϊοὰ που πλυςἢ αἰ βηςυ γ. 

7. οὐἱὲῥ σγεαὶ αἱοίεηεο )] [1 Τεγίυ 5 νγᾶς 
ποῖ σοπίουπάϊηρς ἴδ τος νυ ἢ τη ΔσϑοπιὈΪ πς 
οὗ (δὲ Οοιης!!, 1Π15 ννὰβ σγοββ ὀχαρ μογδίίοῃ, 
Τότ ῃαὰ Ὀδρη πο νἱοΐοηςο, Ὀδοδυ5ὸ ἴδοῦο πδὰ 
ὈΘΘΏ ὯΟ τοβιβίδηςσθ. ϑυςὴ δῇ δὀχργοβϑβίοῃ ἰ5 ποὲ 
ἸΙκοῖγ ἰ6 ἢᾶνὲ Ὀθεὴ υϑοὰ ΟΥ̓ ἅπ ἱπίογροϊαΐοσ, 
δηὰ 1ἴ ἰ5 50 δ δὴ διρυπιθηΐ ἕοσ ἴδε ξεηιυίηρ. 
1655 οὗ [86 οἰδιι56, 



νυ. 9---14.] 

γῆ οπι ἴπγ86} πιάγεβῖ τὰκε Κπον- 
ἰεάρσε οὗἁ 81] τῆ ε8ε τΐηρβ. ᾿νδβεγεοῦ ννε 
Δοςι86 ΠΙΠῚ. 

9 Απά τῆε {ενν8 αἷβο δϑϑεηϊεά, βλγ- 
ἵπρ; [ηδὲ τΠ686 τἈΪΠρ5 νγεγε 80. 
τὸ ἼΒεη Ρδὺ], δίτεγ τπαῖ τῆς ρο- 

νεγηοῦ πδά δεοκοπηεά ιυπῖο ἢϊπὶ ἴο 
ΒρεαΚ, δηϑινεγεά, Εογδβπιυς ἢ 248 1 
Κηονν τῆλ τῆοιι ἢαβὲ θθθη οὗ πηλη 
γεδλῖβ ἃ Ἰυάρε υπῖο [Π1|5 πδίίΐοη, ἷ 
ἀο τῆε τῆοτς Ἴμεεγγ Δηβνγεῦ ἰογ 
τΆΥ 561: 

11 Βεολυβε τμαῖ ἴποιι πιᾶγεβῖ υἡ- 
ἀετγβίαπά, τῆδλὲ τπεγε ἅτε γεῖ δυΐ 

Β. 97) «υδο»!ι] ὍΤἢῖβ ργοπουῃ 5 ἰῇ ἰδ 
δ'πσυΐατ, ἀπά τηυβὲὶ 6 υπάογοίοοά οἰἴΠογ οὗ δὲ 
Ῥλδυ] ογ οὗ 1,γϑῖ5. ὙΤῇδ λλπα νοῦϑα 566ΠῚ5 ἴο 
Ροϊηΐξ 1Πὸ τοίθγθποο ἰο ἴπ Ἰαίίογ, δηὰ 50 Οἢγυ- 
βοϑίοπι υπάογϑίοοά 1. ὍΠϊ5, ἀρδίη, 15 ἕδνουγ- 
4Ὁ]6 ἴο {6 ψοπυΐηοποββ οὗ ἰδ οἰδυϑθ. Εοσ, ἰΐ 
10δὲ νοῦ οπιτίρα, 9, «υϑδον»ε τουδὶ Ὅδ6 τυηάογ- 
δἰοοά οὗ [πε Αροϑβίϊς, ἰο ννῇοπὶ ἔπε δοσιιβϑογβ 
νου] πονοσ πᾶνὸ ἰπουρῆϊ οὗ ἰυγπίπρ ἔογ 51:- 
Ροτῖ ἴὸ 1ῃ|5 δ]εξαϊίίοη. Τεγίῃ!]!5, ΟΥ̓ νγΑῪ οὗ 
Ἰπιργεβϑίης ΘΙ ἢ (Π6 σοηβάσδηςε νυν ἢ ἢ 
ἔεϊο ἴῃ {πὸ ρουάηεθβ οὗ ἢϊβ5 σδιιϑθ6, ννουϊά παῖυ- 
ΤΑΙ τοῖοτ ἴο 1, γϑῖα5, δηὰ ποὶΐ ἴο {πὸ ῬυϑοΟποΣ 
δἵ τῇς ὉὈΔΓ, 

Θ. α-επ|.4] ὍΠὸ Ηἰξἢ Ρησβὶ δηὰ ΕἸάοτβ 
βιυρροτγίεα ἴδε 5ἰδίοπηθης ΌΥ {Π6Ὶγ [ϑϑιΠΟηΥ. 
ΤΠ τοδάϊηρ οὗ ἴθ Ὀεβϑὶ δι ΠουΥ, Ὁ 4 ΥΟΓΥ 
δ Ρηϊ νδγδτοη, ξῖνοθ Δποῖμεγ 56η956, Τοὐποά ἰἢ 
ἐδὲ αἰίαεῖξ, σοτηδἰηεά ἴῃ 4554}}Ππρ δῖ Ρδυὶ. 

ΤΗΕΞ ΑΡΟΒΤΙΙῈ ΜΑΚΕΒ ΗΙ5 ὈΕΡΕΝΟΕ. 

10. ἐο “ῥεαξ } δὲ Ῥδιὶ δὰ ἴο δῆβννγογ [ἢ γ66 
σΠάγχζοβ: βοάππίοη, στ. 11--οῖ1; ποδάϊηρ ἴΠ6 
δοςῖ οἵὗἩ ἴῃς ΝδΖάγθηθϑ, νυ. 14---τό ; δηά ὑΓῸ- 
ἔδηιδίϊοη οἵ πὸ Τ ρὶο, υ. 18. 

φΓ »ιαὴν γεαγ1}] ΟὌβετνθ, 42 ἡμάσε, ποῖ 
ξοικγπογ. ὍΠς ρῥγοσυγαίογϑῃιρ οὗ εχ, 6511- 
τηλίοα ΌὉΥ Βρ Ροδύβοῃ δὲ ἔνε γϑδῖϑβ ἀπὰ ἃ ῃμδὶξ, ὈΥ 
Βίϑοοθ ἂἃἴ βδόνθῃ Ὑδδγβ, δηὰ ΌΥ Οτσεϑννοὶ! οχ- 
ἴεπάεά ἴο ὑρννΑγάς οὗ οεἰγῇἢϊ γολγβ, νν85, ἀοςογάὰ- 
ἴῃ ἴο 1π6 Ἰον᾽ εϑῖ οὶ ςυἱαϊίοη, ἃ Ιοηξ Ρετγοά, νν ἤθη 
4} οἴδοιϊα!5 ννογα σμδηροα 50 ὙϑγῪ ἔγοα ΘΉΕΥ 85, 
ἔογ ϑ0πηδ {πιὸ ραϑῖ, ἴπογ δά Ὀδεὴ ἴῃ Ῥαδιθϑιπο. 
Τῆς γψονεγηπηοηὶ οὗ ἴῃ ἴῆγος ᾿πιπηθάϊαῖο ργὸ- 
ἀδοῦβϑοῖβ οὗ ΕοΙχ σουϊά ποὶ πᾶνο ἰδϑϊθαὰ πιο ἢ 
ἃῦονο οἰρῃϊ γοδῖβ δηὰ 4 [8] δὲ πε ἐγ ποβί, 
Απὰ ἰξ ἰ5 ἴο θὲ ὈογΠΘ ἴῃ σηϊηά τΠδῖ, ργεν! ου 5} Ὁ 
ἰο ἢἰ8 Δρροϊπίπιθηϊ 85 δυσσθϑϑθοῦ ἴο (ΟΠΊΔΠι15, 
ἘΘΙχΧ πδὰ Ὀδεη ἔογ ϑονογαὶ γϑαγβ ἰῃ ἰοἰπί δά- 
τα ὐη!ϑιγαϊΐοθ νι Ἀϊπὶ: ὁ) απιργίάενι [υάλολ 
ἱπιροπίῖυ.5," Τδοιϊῖι5, "ΔΑ ηη.᾿ ΧΕΙ. 54. Τ15 γοΐοτ- 
δπος ἴο {π6 ἀυγαίίοη οὗἨ ἢὶ5 ροννεῦ Ὄνεσ βιιςἢ ἃ 

ΡΪο, ὑπάσγ 811 {ΠῸ οἰγοιιπιοίδηςεβ, οσου]ά ποῖ 
1 το Ὀε ξτγδγίης ἴο εχ. 81 Ῥάαὺ] πιδάβ 

ἔπε ορεπίης οὗἩ ἢ15 ϑροες σοπιρ᾿ ἱπιοηίλγυ τ 1ἢ- 
ουΐϊ ἐΔ]}ΠἸς ἰηίο βαξίειγ. 

ΤΗῊΗΕ Α(ΤΞ5. ΧΧΙΝΨ. 
τνγεῖνε ἀλγϑβ βἰπος 1 ψεπξ ὰρ ἴο Ἶεπι- 
8416 Π| ἔογ ἴο ννογβἢ!ρ. 

12 Απά τ{ΠῈγ πεῖῖθεγ ἐουπά πὶς ἴῃ 
τῆς τεπιρὶς ἀϊδρυτίηρ, νὴ τἢ ΔΩΥ πιδη, 
πεῖ εγ γα βαρ αρ τῆς ρεορῖα, πετμοῦ 
ἴῃ ἴῃς ϑγπδροριιαβ, ΠΟΥ ἴῃ ἴῃς ΟΕ : 

11 ΝεΙῖεῦ σᾶη ἴπαΥ ρῥγονς τῆς 
τηρβ ἡ βογεοῦ ΤΠ6Υ Πονν Ἄσοιι56 ΠΊ6. 

14 Βυῖ τἢ}8 1 σοηΐεβ5 υπῖο ἴπεδ, 
τῆδὲ δἴϊεγ τῇς νὰ ψ ἢ ςἢ {ΠΕ οΔ]}} 
ΠΕΓΕΘΥ, 80 ἡγοῦβῃρ 1 τῆς (ὐοά οὗ πὰ 
ἔλῖΠεγβ, δε ενίπρ, 411 τηρβ ννῃϊς 
4τε υνγιτῖεη ἴῃ τῆς ἰᾶνν διά ἴῃ τῆς 
Ριορ ΘΒ : 

δὲ ὑπογὲ ερεογζμ}} 1 ἀο ΟἈΘΟΥΓΕΙΥ ἰ5 
δοῖεν δυϊποτίζεά. 

11. »ιαγαὐ ὠπάεγαπη4] ἘΔΙΠοΙ, οδπηδῖ 
0881}1 δβδοοσίδαῖῃ. Ετοπὶ [6 βῃογίηξθβ οὗ 
ἢ]5 δῖαν ἴῃ [ογυ5α] θη ΔΠΥ οἴξεποθ σοχηπλ το 
{Π6Γδ πηιϑί πᾶνὸ Ὀδθη γοσοπί. ὙΠ ογὸ σοι]ὰ Ὀ6 
πο αἰ ΌΪΥ ἴῃ οὈιϊδίπιηρ νυ 6 556ε5 απ ρῥτγοοῖβ. 

ὁμί Ἰαυείνε 44γ.] Τὸ ἴῃ6 ἤνε ἀδγϑ ἴὴ νυ. 1ἱ 
ἴμετε ἀτὸ ἴο Ὀ6 δαάδά ἵννο ἔογ [δ ἰγαηϑιὶΐ ἔγοπι 
(αϑαγοα ἴο [6.58 θπὶ, χχὶ. Σς---17; ἴΠ6 ἀδγ 
οὗ ΠΪ5 ᾿πίογνίονν νυ ἢ 81 [4π|65 δηὰ ἴπο ΒΕ] ἰδ Γβ, 
ν. τ8: ἴπ6 ἀδγ οἡ νν Ὡς ἢδ ρυγ βοά ὨΙπιβο]ξ, υ. 
16. πὶ οἡ ψνΠὶς ἢ ἢ6 ννᾶ5 γεϑουθὰ Ὀγ ἴ,γ5145, 
Ὁ. 31: ἰῃαὶϊ οὐ ψὨῖοἢ δθ 5ἰοοά Ὀείογο ἴΠ6 
Οουηςῖϊ, χχῖ. σ (Πδξ οὐ ψὨοἢ 1 γ5ι25 ννὰϑ 
Ἰηΐοιτηθα οὗ {πὸ [Θνν]ϑἢ σΟΠΘρΡΙΓΔΟΥ͂, ΧΧΙΪ. 17. 

0 «υογ“δ'}ὴῚὴ Ἐπαρῃαῖις. 1 οσου]ὰ ποῖ ὕὈς 
1πουρῆῖ δἵ Αἱ] Πκοὶγ ἴῃδἴ οὔθ ψῃο ἢΠδά πηδάθ 
80 ἰο"ρ' ἃ ἸΟ ΓΠεΥ ἔὉΓ βυςἢ ἃ ρύγροβε ννου]ὰ δε 
δ οὗ ρτοΐληϊης ἴδς ΤοπρΙο. 

12. «γπασοσμο,} 868 ΥἱἹ. 9. 

18. 2γου}] Α, Β, Εἰ βυδ)οϊη ἴο ᾽8 966, 
πὰ {}}}8 ἰ5 τεργοϑεηίοά ἴῃ {πὸ δγγίας δηά [6 
γυϊκαῖο. 

14. ῥεγο»] Ὅῇο 84π|6ὸ ὑγογὰ 5 ΤΊΟΓΟ οοῦ- 
ΤΟΊ τοπάογοά ΟΥ̓ “τοῦ, ν. ς, Υ. 17, χν. ς, 
ΧΧΥΪ. ς, δηά χΧχν. 22. [ἰ 5 υϑοὰ οὗ [ἢΠ6 
[ονν]ϑἢ ϑοςῖ5 ὈΥ [οδορῆυ ; οἵ Ξοῇοοὶβ οὗ ρἢϊο- 
ΘΟΡὮΥ ὈΥ Οτροὶκς νυ τοῦθ ΒΌΠΟΓΔΪΪΥ ; οὗἁ 9ςῃοοἑὶβ 
οὗ πιδάϊεϊπο Ὁ Οδϊΐεῃ. 

“δὲ Οοά ο »͵ν )αἰδεγ] Α οἰαβϑὶςδὶ ρῆγαϑθ 
νης ἢ τυσῖ ἤανο Ὀθοη ἔδη ΠΑΓ ἴο ἘΦ χ. ΟἹά 
Πιεγοάμ δῦ δϑϑοςίδιϊομβ οὐ {ἰπιὸ δπὰ ρίαοθ πδὰ 
51}}} ἃ υθγὺ βίγοηρ μοϊὰ οἡ ἴῃς Αροϑίϊε᾽5 πιϊπά, 
566 ΧΥΪ]. χ8, χχὶ. 26: δηά ἔπογ τεπιδι πο ἢ 
ἢϊπὶ ἴο ἴΠ6 ὙΕΓῪ ἰδϑὶ, ῷ Τίπι. 1. 2. Ηἰβ πον 
Ἄοτεοὰ δά ποϊδιηρ ἴο ἀϊδίυγ Ὁ 1Π656, ποϊπίηρ ἴο 
Τηλο ἢπὶ [π6] (Παῖ 6 ννὴ8 βονεγθοὰ ἔγοπι (86 
ἔδλιῖἢ οὗ 15 δηςοϑίΐοῖβυ Τῆς Ἀοπιδη ἰὰνν ΓῸ- 
φατάθά βάε!γ ἴο πεγεάϊἀγγ Ὀο οῦ ἀπά τἰϊυδὶ 
ἃ5 ΟΠΘ οὗ ἴῃ ἀυ1|65 οὗ ἃ σοοά εἸ[Ζοη. 

δε ἰααυ ἀπά ἐπ ἐδεὲ ῥγορόε.}] ὙΠῸ τοὶ 
ΟἹά Τεθίδπιθηὶ. ὅδε. Μαῖί. υἱῖ. 12. δι Ῥδυὶ 
ἔουπὰ ἴῃ ΟΠ πε δη Υ τπ6 σοπδιπιπιδίίοη οὗ 
πο ψᾳνν δηὰ [86 Αἰ πιεηὶ οὗ ῬΤΟρΡΏΘΟΥ. 
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ΤΗΕ Α(ΟΊΤ5. ΧΧΙΝ. 

:ῖς Απά ἤᾶνε δορε τοναγὰ (Οοά, 
πο ἢ τε τἢεπιβαῖνεβ αἷδοὸ [αν 
τηδλὲ τΠογε 8341} δὲ ἃ γεϑιιγγεστίοη οὗ 
τῆς ἀεαά, θοιὴ οὗ {πε 1υ8ῖ ἀπά υπ]υωϑ8ῖ. 

16 Απά Πετγείπ ἀο 1 εἽχογςῖβα πιγ- 
861}, ἴο ἴᾶνε δἰνναγβ ἃ Ἴοπϑεοίςξηςα 
γοϊά οὗ οκεηςς τοννατά (σοά, ἀπά 20- 
τυαγά τηξῃ. 

17 Νονν δίϊεγ πιδΠΥ γϑδγβ 1 σδῃς 
ἴο δγίηρ αἰπιβ ἴο ΠΥ πδῖίοη, δπά 
οἔετγίηρ. 

18 “ΝΠ εγειροη ςεγίδιπ [εὺννϑ ἔτοπὶ 
Αϑῖα ἔουμά πὲ ρυγβεά ἴῃ τῆε ἴεηι- 

510 [ν. 155-22. 

Ι9 ὟὟὟἼἜο ουρῇὲξ ἴο ἢανε ὕεεη ἤεγε 
δείοτε τμες, δηά οδήεςξ, 1 {πεν πδὰ 
οὐρῇ ς ἀρδιηβῖ πΊ6. 

20 Οτ εἶβε ἰεὲ τῆεβε βᾶπὶς δέγέ 
847, ἰξ τῆεὺ πᾶνε ἴουπά ΔΠΥ 6ν]]} 
ἀομὴρ ἱπ πιὸ. ἢ] 1 βιοοά δείογε 
ἴῃς σουης!!, 

21 ἔχοερς [ἴ δε ἕογ [ἢ]5 οἣς νοῖςδ. 
τῆλε 1 οπεὰ 5ἴαπάϊηρ ἀπιοηρ {Π6Π], 
ὁ Τουςίηρ ἐπε γεβυγγαςίοη οἵ της ἀελα ὁ “85. 5» 
; πὶ οδ]]εὰ ἰπ 4ιεβιίοη ὈΥ γουῦ ἢ 15 
ΔΥ. 
,ν Απά νῆεη εχ Πεαγὰ τἤεβε 

4 εἶχαν. 2:. 
87. 

ΡΪε, πειτῃεγ νι πχυϊείτυ 6, ποῦ ἢ 
ταπλιϊς. 

16. 2067) ῤενμείυ.)] ΤὨῊΐδ πηυϑσὲ πᾶν 
Ῥοϊπηιοά ἴο ἴδε ῬΠΔΓ5οε5 ἀπιοηρ ἴπ6 ἀδρυϊδίίοη 
ἔτοπὶ ογυβαΐίοπι. ὙΠεὶῖγ ροοάνν, χχὶϊ. 9, 
νν 88 ΥΟΥῪ ἰγδηβίθηί. , 
φ ἐῤε ἀεα4] Νοῖ δυϊπουζοά Ὀγ δὲ, Α, Β, Ο, 

οΥ νυϊξαῖο. ΑἸέογὰ κιρροϑῖβ ὑπαὶ [6 οπηϊβϑίοῃ 
νγ 85 ̓ πῖθητοηδὶ, ἰῃ σοηϑιἀογδζίοη οὗ ἴἢ6 ρῥγὸ- 
ἠυάϊοεβ οἵ Πἷ5 ἤδᾶγοσβ.0 (ρ. χυ]ῇ. 22. 

απά ἀπ᾿ 1] ὙΠῸ ῬἬΔΓ 5665 τεβίγιοϊοὰ ἴπῸ 
ἰγαηϑηλιρταίίοη οὗ δοι}]δ ἴἰο ἴπθ τιρῃῖθοιι!β. 
7οβερῆυ5, ΧΝΤῚ. ἰ.. 3,2." . ΝΝ.᾽ π΄. νι, χ4. 

16. ῥεγεὶ"Ἱ Ἀδίμοσ, οπ Ἐ816 δοσοιῃῖ, 
ἴῃ δοοογήδησε ψῈ Π [ῆ6586 ΤῊΥ̓ ΡΠ ηςῖρο5. ΑΟὟ.. 
Εἶνοβ ὁγ ἐῤίς ἴογ 1ῃ6 54π|6 Ἔχργεϑϑίοῃ ἰῃ [οῇῃ 
χυὶ. 20, ῇετε Τγπάδίς ἀπά ΟΥ̓ΔΏΠΊΟΥ Πᾶνα 
ἐῤεγεζογε. 

τὋν7ο.ῦοϊά 97 οὐεπεε] [ΔῖοΓΑ ΠΥ, ἐσιδωγέ, ζαμ ες. 
Οοπίρᾶγο χχὶϊ!. 1. 

17. αν »ι457 γοαγ} “Αδἔεγ ΒΟΥΟΤ 1: ἃ 
1π|16 ονθι ἐΟῸΓ βίπος ἢΠ 5 1αϑῖ υἹϑὶϊ ἴο [δγιιβαίθπι, 
ΧΥΪΙ. 22. ὙΠαῖ ἰηΐογναὶ ννγὰ5 ἰοπρ σπου ἴο 
τΏΔΚΟ ἰΐ πιοσδῖ πη}1Κ ὶγ {πὶ ἢῈ δὰ ἑογπιθὰ. 
ΡΑΓῪ οὐ δχοϊϊεά δὴν ἀϊδίυγθαποο. επίοηῃ 
υὐηἀεοιϑίαπαάς ἴπεῈ ἴννο ἀπά ἰννθηὶγ γοᾶγβ δίῃοθ 
Ἦ15 σοηνουβίοῃ. 

αἰ»ι...«απὦ οὔεγίπφ}] ὙὍὙῃ6 σοηνογίηρς οὗ 
ὙΠΟ ννᾶ5 ρα οὗ ἢ15 πηϊπίϑίοτίης ἴο ἴδα 
βαἰηΐθ, ΚΟΠπΊ. χΧν. 2... 4», [6 τέϑι δ οὗ [Π6 
ςοἰϊοοϊτίοης ἰπΠ Μοδάομπία δπὰ Αςβδία ἔογ ἴδ 
ΓΟ Ιεῦ οὗ (ἢ6 ροοὸῦ ΟΠ γίϑιιδηβ δὲ [ΘΓ ϑα] θη, 
Ἐοπι. χν. 2ς, 26: τ ον. χνί. 1-τ-4 ; 2 (ου. 
ν}}. 1--4. Ογεγίης: Μαῖα [ῸΓ τοὶ ρίου. οὗ 
σδαγι δ ΌΪ6 ΡυΓΡΟΘο5. ΚΟΠΘΓΔΙΥ ; ἴῃ ἵννο ννογά8 
τυδιγαπίίηρ ἴπ6 σοϊηδιηδίίοη οὗὨ “ 41π|5 δπὰ 
ΟὈΪΑτοη5,᾽" δεοςογάϊημς ἴο οπθ δοςερίδίίοη, ἴῃ 
ἴῃς Ρτγάγοῦ ἴογ {πε Ὁμυγοῖ ΜιΙΠαηϊ. 

ϑοπὶὲ ἤᾶνὸ ΟΥ̓ ογεγίηρ. υπηάεγβίοοά ἴἢο56 
ννἢϊοῃ (Π6 Αροϑβίϊο πιδάθ οἡ Ὀεῃαὶέ οὗ ἴπ6 ἔουγ 
τῆδη ψῆο πδὰ ἃ νον, χχὶ. 24, 26. Βιυῖ (ἢϊς 
δὰ Ὀδδη πὸ ρᾶτῖ οὗ δὶ ρυγροϑο ἴῃ (ἢ}5 νυἱϑδὶς ἴο 
]εγυϑβαϊεπὶ; [ἃ ννὰβ ἀπο ἰῃ σοπιρίϊαπος ἢ 
ἴηε δάνϊοθ ξίνθῃ ὈΥ δῖ [4π|65 ἀπά ἴῃ ΕἸ] ἀεσ 
δῇτεσ εὶς ἀγγίινδὶ, 

τῆΐϊηρβ, διανίηρ πιοῦε ρεγίεςς Κπον;- 
ἰεάρε οὗ ἐῤαὶ ννᾶγ, ἢς ἀείεγγεα ἴῃεπι, 

18. »ήχνεμροη ] Ἀλίῃογ, Αἱ ὙδΊΘΣ υἴτη9, 
ΟΥ Απιϊάδὶ ἩΒΊΘΣ ΟΟΟΌῸΡΔΙΙΟΣΒ, 245 ἰῃ χχνὶ. 
12. , 

εογ αἱπ ὕεαυ» ον ““πἰα 
]ογυβδίοπι, 45 Τογί}}ι5 
ππάοτβῖοοά, υ. ς. 
ῥμγ γε] Νο τεβεσεῆσθ μαά Ὀξεη πιδάς ἴο 

ἴἢ15 'ῃ ἢ5 δρθθςἢ ἴο ἴΠ6 ρϑορὶθ, ογ ἴῃ τμδῖ ἴὸ 
ἴδε δαηῃοαγηι. 

19. Ἡὔῥο οὐδὲ ἰο ῥαυε δεεπ ῥεγο)ὺ Τῇ 
ῬΟΪΊΟΥ ἀπά ἱπιογεβί οὗ {Π6 ϑαπῃοάππι Τογυδὰς 
{π6 ρύόβδοηςο οὗ ἴῃ [ἐνν5 ἴτοπὶ Α54. ἅπυ 
Θχδηιπαϊίοη οὗ ἴποπὶ τῇ ἃ σουτί οὗἉ Ἰᾶνν πικιυιῖ 
δανα ργονοά τῃαὶ ΠΟΥ ννογε ἴπ6 δυΐδοτγῃ οὗ ἴδπδ 
ἀϊπιυγθαποο, δηὰ παῖ ᾿ς μδά 115 οτἱβῖπ ἴῃ εἰγ- 
οσὐπηδίδηςος ποῖ ςοπποςοίοα νυ ἢ Ραϊοϑίηο, δηὰ 
Ὀεγοπά ἔπε ςορηΐζδηςς οὗ Κοπηδη ἰανν. 

απά οὐ͵εει ] Βοιζογ, δοοῖ 89, ργενυϊοιϑὶγ ἴο 
Ι6ΙΙ. 

40. ἐκ “δον ῥα 3ομπ4)] Ἀδίμοσ, Ὑδδὲ 
ΟΥ11 ἀοίπᾷ 1 εν 7ομπά ὅτι »ιδ. 

«υδιΐς 1 τ«Ἰοοά ὀείογε δὲ εοωπεὶ ἢ] Ἧϊξπ νυλ5 
ππάθῦ πὸ Ἀρργεποηβίοη οὗ Ὀείηρ οεπϑυγεὰ ἴογ 
γουκίης ΑἸδηϊδ5. 

Νοῖ τεβιάἀθηξς ἱπ 
ὰ Ιοδ αὶ ἴο ὃςἊ 

2]. Τοιεῤίηρ "δὲ γεσωγγεο οι ΟΡ. χχῖν, 6. 

22. ῥαυὶηρ γνιογὸ ῥεγζξεί ἐποςευϊεαϊςε] 1.6. 
Ὀδοδυδθ ἢ6 84. Ἐεῖχ ἀοιυδίϊοββ υπάοτγοιοοά 
ἴπ6 ροπιτίοη οὗ ΟΠ Πϑιίδησ, δὰ τη Ὀρδτίπς οἵ 
τποῖγ ὈδΠοέ οὐ εἶν} δηὰ ρος 8] αἴδιγβ, ἴοο 
δοουγαῖεὶν ἴο ὃς πγίϑεά Ὀγ ἴῃς 4]]ερξαίοῃ5 οἵ 
τῆς [ὁνν5β. Μαυςῇ οἵ ἢί5 {πΠπ|ὸ ῃδὰ ἤθη βρεῃῖ 
ἰῃ κεαγθα: δηά ἰϊ 15 ργοῦδῦϊο ἴπδῖ πὸ Ἴχαπιρὶο 
οὗ (ὐογποῖι5 τπλδῪ ἤᾶνο ᾿ἰπἢπιοποδὰ οἴδεσς Ἀοαιλη 
βοϊάϊετβ. Ηἰ5 ςομαθιϊδιίοη νυ ἢ τι 5:}1. ἃ 
Θννεββ, τᾶν ἧδνο ςοηί(τιθυϊοὰ ἴο ἴυτγη ἢ15 
τοι 5 ἰπ {παῖ ἀϊτοςτοη. 

ἐῤαὶ «υὰγ} 888 ἰχ. 2. 
“πρώ “δε ΑἸοραὶ ἴοιτῃ ; δαϊοιγπεά 

ἐδέὲ εασε. ὍΤὍΟ [ὁνν5 δὰ ποῖ Ἐβι Δ ΠἸ5πδὰ {ΠΕΣ 
σθαγρεβ. Βαϊ ΚΕἸ χ πιᾶὺ ἤᾶνθ Ὀεοη ρετρίεχοά 
ὉΥ 51: Ῥυ}᾽5 δοκπον θά ξιης Πἰπιϑε ἃ Νδζάγεπε, 
ΨΏΠῸ δὲ ἀεηϊοὰ [μὲ δ πιδὰ ρῥτγοίδλποὰ ἴδε 



γ. 23--2}. 

δηά 8214, ΝΠ εη Γ,γϑἰ48 τῆς ςἢ εἴ ςλρ- 
Κλὶη 8514}}] σοῖς ἄοψη, 1 νν]}] Κπονν 
τῆς υἱταγηγοβὲ οὗὁἨ γουΓ πηδίζεγ, 

22 Απά δε ςοπιπιαπάεα ἃ ςεπίυ- 
γίοη ἴο Κεερ δαὶ, δπά ἴο ἰεῖ διέγι 
ἢανε ᾿ἰ ΘΓ. ἀπά τῆλι ἢς βπουϊά ἔογ- 
δά ποης οὗ ἢϊβ δοφυφἰπίδηος ἴο πιὶ- 
ΠΙβῖεγ ογ σοηπῖα ὑπο Πίηι. 

24 Απά δἴεν Ἴεγίδίη ἀδγϑβ, ψγῆεῃ 
ἘΕΙΙΧ σάπια ἢ 5. νυίς ᾿τυ51118, 
γῇ ἢ νν28 4 [ενγεβ8, με βεπῖ ἔοσ Ρδυϊ, 
δηὰ πεαγά ἢϊπὶ σοποεγηϊπρ ἴῃς ἔΔἢ 
ἴῃ ΟΠ γιβῖ. 

25 Απά 85 ἢε τελϑοπεά οὗ τίρῃϊ- 

Τοηῖρίο. ΗἜς ἀϊά ποὶ 5εῖ ες Αροϑίϊΐὸ αἵ 
᾿ἰδογῖγ, ποῖ ἀϊὰ δὲ ξίνε πὶ ὉΡ ἴο ἴΠ6 
]ενβ. Το Κκπονν θάρο Ἰνῃϊςἢ 1 γϑ45 δὰ οὗ 

, 811 186 εἰγευπιϑίΐδησος δηά ἢϊ5 οριηΐοη οὔ ἴῃς 
ΓΟ ΟΓ 5 Ἰηποσθῆςα γαηιϊγεὰ ἴο Ὀ6 Ὀογπὸ ἴῃ 
τηὶηά. νεὲ δᾶνθὸ πο τηθδῃβ οὗ δϑοσγίδι πίῃς 
νυν βοῖθοῦ [,γϑϊα5 σα ἄοννη ἴο (ϑασοα Ης 
τηυϑὲ ἤᾶνο ἀοπθ 50, ἰῃ ἴπδ σουγϑα οὗ ἴνγο Ὑϑᾶγϑ, 

ΟΕ δ τεϊδιηθα ἢ8 σοπηπιαπά. Βυΐ ἴπ6 [δνν5 
ΤΏΔΥ ἢδανε πιδάδ ἰπίεγεδὶ νυ ΕΦΙΙχ ἴο Κορ 
[86 αιικίίοηβ σοηηοοῖοα νυν 81 Ρδμ] ἴῃ αθογ- 
δῆσθ. ΟἿ πιοῖϊνο ἔογ ἀθίαυ ἀρρθᾶγβ ἰῇ υ. 26. 

ἄμοαυ ἐδὲ μέίεγγιο 1} ἘΛΔΙΠΟΓ, ΕἾΘ ΠΥ 
Ζ1π 8) ἀθ01810:. 

23. «4 εεπίμγίομ͵ ὉὈΔ 6 σεηϊυγίοη νγῆο πδὰ 
σδάγεο οὗ Πἰπι. 866 ἄῦονο, χχὶὶ. 26. ῬγΟΌΔΟΙΥ 
[δ βάπη6 [πὲ πδά σοπὶὸ 4}} ἴῃ6 ννᾶὺ νντἢ τΠὸ 
ΟΑΥΔΙΓΥ ἐβοογί νν ἤθη ὑΠ6 οἵποσ οὗ ἴῃς ἵννο οεη- 
ἰυποηβ, χα. 23, ννοηΐ ὑδοῖς ἴο [ογιβδίθπὶ 
νυ ἢ της ἔοοϊ 50] ἀἸθσβ, υ. 22. 

ἠϊδεγ}} ϑοῖὴδ γοϊαχαίίοῃ οἵ ἴῃς βἰΠοῖποϑβ οὗ 
ἴδο εἰσἹοάϊδα »εαγὶ ἀπάθτ νι ςἢ πὸ πὰ θδθη 
Κερῖ ; ροβϑίΥ ἴο ἴΠ6 οχίοπε οὗ [6 βοϊ θοῦ 
Δοσοπηρδηγίηρς πἰπὶ ννἱθοι ΔΠΥ σπαῖη. Βυΐϊ, 
ἃ5 81 Ρδιιὶ νγᾶβ ἰο οι, τ. 27, ΔΠΥ 5:1οἢ 
ἱπάυϊοηςο 566 πὶ5 ἴο αν Ὀδδη νυν ἐπ έγαννη. 

ῥὶς φεφμαϊπίαποε)}) Ἐμοῦ, ΔΩ οὗ δίς οαυπ 
“εἰ ον" ὀγοίῥεγῥοοά. ΤὮΘ Θχργοβϑϑίοη 5 1ῃ6 
ΒΑΠῚΟ 45 ἰῃ ἷν. 232. ΡΟΙΙΧ ρεγῆδρα ποροά (δαὶ 
80Π16 ΟὗἩἨ {ῆ656 ννου]ά σγδηϑοπὶ δὲ Ρδι], 

84. εω»με] δ πιὰ ἤδνο Ὀεοη δυϑοηϊ [Γ᾿ 
Οαβαᾶγοᾶ, οὐ ΠΟῪ οδηὶς ἰπίο 16 [411] οἵ 
διυάϊεηςθο. 
δειἤα] Οἰδὰ οὗ δὴ ορρογέυπιΥ ον 566- 

πᾳ ἴΠ6Ὸ τιηρίοα ον οὗ ἴῃς Ναζδγθησϑ : η0 δία ἤοΓ 
τηοῖίϊνο {πη πὶ οὗ Ηεγοά Απίϊρᾳβ, [ὺΚ6 
ΧΧΙΙ. 8. 80ὴ6 ννᾶ8 (ῃ6 γοιιπροδὶ ἀδιιρηϊον οὗ 
ΗἩετοά Ακηρρα Ι. (ςἢ. χὶ!.), 5'χ γοαῖδ οἷά δῖ 
ἴδε τἰπιε οὐ ΠοΓ δι Ποε 5 ἀεαῖῃ, [οβερῆιβ, ΧΙΧ. 
ἶχι τ: δηά 5ἰβίεγ οὗ Ηεγοὰ Αχγίρρα [., χχν. 
13. ὕπαεν ἴδ Ἰηἤυσηςο οὗ ἃ βογοογοῦ, δἰπηοη, 
ἃ ονν οὗ γργυβ, ποπὶ 5οπηθ πᾶνε Ὀδεη ἀ19- 
Ῥοβοὰ ἴο ᾿ἀσπι Υ ἢ ϑίπιοθπ Μάᾶχιιβ, 586 
ἀεϑβεσίοά αν Ὠιυιβδαπά, ΑΖίΖζιι5, Κίηρς οὗ Επιοϑδ, 
ἴο ΠΙΔΙΓῪ ἘοΙχ, [οϑερῆυϑ, ΧΧ. Υἱί, 2. Ὦγι- 

ΤῊΗΕ ΑΟ(ΟΤ795. ΧΧΙΝ. 

δου 8η 688.) [οι ρογᾶηςα, δηά 7υἀρπιεηῖ 
ἴο σοητα, εχ {γε δ] 6, Δηα δηϑννοῖ- 
εα, (ὐο ΤΥ ΨΆΥ ἕογ τἢ}8 τπιε ; ψῆεη 
Ιἢᾶνε ἃ ςοηνεηϊεηΐξ βεᾶβοῃ, 1 νν}}] οΔ]] 
ίογ τῆεε. 

)6 Ηε δορεὰ «4,50 δας πιοης 
8ῃου!ἀ ᾶνε Ὀδβεη ρίνεη ἢἰπὶ οὗ Ραιὶ, 
ταῦ πε πιρῆῃς ἰοοβα ἢἷπι: τ δβεγείογα 
ἢς 8εηῖ ἔογ ἢΐπι ἴῃ οἴζεηοτσ, πὰ ςοπ- 
πιιηδά νντἢ ἢϊπι. 

27 Βυὲ δαἴϊεσ ἔνγο γεαῖβ Βογοῖι8 
Ἐεβῖυς σάπης ἰηῖο Εἰ χ᾽ τοοῖιὶ: δηὰ 
Ἐεῖῖχ, ψ]Ππρ τὸ 8πενν τῆς [εν ἃ 
Ρίεδϑιγε, ἰείς δὰ] Βουπά. 

5:12, σῇ ΠΟΙ δὸὰ ΟΥ̓ ΕΕΙΙΧ, ροτιϑμεὰ ἴῃ ἴπ6 
ογυριίοη οὗ Μεβυνίυ5, Α. Ὁ. 79,Ώ ΄δερδι5, 
ΧΧ. νἱϊ. 2. 

ΤΕΈΛΟΗΕΒ ΟΟΝΟΕΆΝΙΝΟ ΤΗΕ ΚΑΙΤῊ ΒΕΡΟΚΕ 
ἘΕΠΙΧΆΑΝῸ Ὠκύϑι,Α. 

δ. γἱφρίεοισηο. ΕἸΣ συδ]οςϊ οὗἉ ννάγηΐης 
ἴο οπὸ οὔ ψῇοπὶ “Τδοϊϊυ5 ννυγοῖδ : “" συποίᾷ 
ταλ᾽οἴδεϊδ 5:0] ἵρυπὸ γαΐι5," " Απη.᾽ ΧΙ. ς4; 
δηα "" ΡΟΓ Οπηθπὶ 5Δον. πὶ οἱ ᾿ἴηοπι, 1.5 
Γερί αΠὶ βοῦν ἱπζθηϊο οχογουϊ," " Ηἰσι.᾽ ν. 9. 

ἐρπρεγαηπο αῖποι, οοπθποποθ. ΤὍΤἨ15 
νγᾶ5 ποῖ ἴῃ ἴδε Ἰυάριηδηϊ ὯΔ], δὰ ἴῃ ἃ ργίναϊα 
ἱπίογνίονν. [Ι͂ἢ ρυ ]ῖς ἴπῈ Αροϑίϊθ μδά ϑροκθῃ 
τ ἢ 4}1 ἀοίδτοποο δπὰ γεβροςῖ. 
7μάφηιεπ} ὉὈᾺ 9 ἡμάρηιεπί. 

26. ἐῤαὶ γνιορμςῦ «ὀομά δαυε δεεη φίυεμ ῥί») 
[ἡ ἀοῆδποο οὗ {πὸ 1,6χ [0}14, " Ὠ᾿ζοϑι. ΧΙ, ΧΙ, 
4. ὙΤΗΐβ πιαϊργαςίίος ννᾶ5 σαιτίοαὰ Ὁ ΑἸ Πυ5, 
ννἢο Ξυςςσοραάοα Ἐοδβίιβ, ἴο ϑιιο ἢ δὴ ουὔΐγάρβθοι5 
Ἰοπρῖῃ τδδὲ τἴῃ6 ργίϑομβ νγογε ὀπηριιεα, δηά ἴῃς 
ργονίποθ ϑυναγιηθαὰ νυν γοῦῦεσβ, [ βορῆι8, 
ΧΧ. ἰχ. ς. 

εονργιιπε 4] (Οὐοηνεῖϑεά ἔῃ] ατῖγ. ὉΠ 
Ἰτηρογίοςϊ ἰδῆϑα ἱπιρ 165 [δῖ 1ἢ}5 τοοῖκ Ρἷδορ 
τερεδίθαϊγ. 

7. «72εγ ἰαυο γεαγ4“] οοκοποά ἔτοπι ἢ 
σοπιπδηςοπιοπὶ οἵ δὲ Ρδυ}5 ᾿πιργιϑοππιθηΐ. 
ὙὝΠΙ5 ἀοίαγ πιυσῖ να ὈΘΘΠ ἃ 5θνογο {{|4] ἴο 
(6 Αροβίῖϊθ. Ηἰ5 5θείηρ βοπὶὲ ἂπὰ 8}} ἢῖ5 
Ρἶδη5 ἕογ ἴμε ἔυγῖμεγ ργοραρδίίοη οὗ πε οϑβρεὶ 
πιυβὶ αν ἀρρεαγοά ἴο ἢἷπι ἴο Ὀ6 ἀοίοττεα 1η- 
ἀεβηϊζεῖὶγ. Νὸ ἀεϊϊνογαποθ νγὰ5 ὑνγουρ δὲ ἔὸγ 
Ἠἰπὶ 485 δὰ Ὀθθη ον δῖ Ρεΐεγ. Νουτγίβ βιιρβοϑίβ 
(αὶ Αἴοῦ ἢῖ5 ἰησεεβαπὶ Θχεγι] 5. ἰΠ15 ᾿πῖογναὶ 
οὗ αυϊεῖ πιᾶγ πᾶνὸ Ὀθεη φορά ἴογ ἴΠ6 Αροβίϊ]ε 5 
Βοδὶἢ, ϑρί γί] 45 νν6}} 45 Ὀσα ΠΥ. 

Τῆο νητηρ οὗ ἴπ6 Οὐοβρεὶ δοςογάϊης ἴο 8ῖ 
Ικὸ ἢ498 Ὀδοη, ποῖ νἱτποιῖ βοπὶὸ ΡΟ ΔΌΪ ΠΥ, 
δϑϑισποὰ ἴο 15 Ἰηϊογναὶ. 
ΤΠ ποῖο οἵ {ἰπ|6 πογε χίνθη 5 οἵ ὑϑγῪ γτεδῖ 

ἱπιροτίδηοα ἰῃ ἀείεγπηηιπρ ἴμ6 ΠὨΓΟΠΟΪΟΘΎ. 
Αςοογάϊης ἴο ἃ τοςεϊνεά οδἰςυϊδείοη, εχ 
υϊιτοὰ Ῥαϊεϑιϊπε 'π τῆς βυπηπιεῦ οὗ Α.Ὁ. όο. 
Οἰδοῖβ δυὸ Ὀγουσὰῖ ἰ ἀονγη ἴο Δ.Ὁ. 62 οὗ 63. 
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ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΝν. 
4 71ὲ ἤκιυς σέχξσς ἔαμέ δεγογε Ῥεείμσ. 8.272 

αμευεγείλ 0», ἀένισε, τὶ ἀπά ἀῤῥεαίείλ το 
Οιφανγ. τῖ4 ἡ μεγισαγας δεσίμς οῤεηείλ ἀΐς 
»"αἱδ 9 ξίμρ Αγγίῤῥα, 43 α»ά ἀξ ἐς ὀγομρλέ 
,)ονίλ. ,γ“5 δερέμς εἰεαγείλ ἀΐνε ἰο λαυε ἀρ» 
ποίλίηρ᾽ τυογίλν οὗ ἀεαΐά. 

ΟΥ̓ νῆεη Ἐδβῖυβ ννᾶβ ςοπιὸ 
ἱπῖο ἴπε ργονίηςε, δίζογ τῆγος 

ἀαγβ ἢε δϑβοεπάεά ἔτοπιὶ (ὐσβάγεα ἴο 
7ετγυβαϊεπλ. 

2 Ἴπεη ἴπε ΒΙΡΩ ργίεδε δηά τῆς 
σδεῖ οὗ τὴε [εννβ ἱπίογπιεά ἢίπιὶ ἃ- 
ϑαϊηϑὶ αι], ἀπά Ῥεβουρῆς Ὠΐπι, 

2 Απά ἀεβίγεά ἔδνουγ δρδίηϑβε ἢ πὶ, 
ἴηι ἢς ννου]Ἱὰ βεπὰ ἔοσ ἢϊπὶ ἴο [εγὰ- 
ϑ8} 6 πὶ, ἰδγίπρ νναῖὶϊ ἰπ τῆς. νγᾺῪ ἴο 
ΚΙ] Ὠϊπι. 

1ο “ῥεαυ ἐδὲ ὕεαυ: α ῥίρασμγε] ἴπὶ τἢ 5 δἰτοτηρὶ 
δὲ 6. ὙΠ ΕΟΥ ἐο]]οννοὰ ἢἰπὶ ἔτοπι σαϑᾶγθᾶ 
ἴο Ἀοπια νν ἢ ραν δοςσιυαίϊίοηβ, δηὰ ἢὸ 
ἐβοῖρθα οπἱν Τῃγουρἢ πὸ ἱπίογνθηϊοη οὗ ἢ5 
Ὀγοῖποι Ῥᾳ]]5, ννῆο αἱ τῃῖ {πιὸ βἰοοά ὑυϑγΥ 
διΡἢ ἰπ ἴπ6 ἄνους οὗ Νέσγο. [οϑβερῆιι, ΧΧ. 
ΥἹ]. 9. 

ΕΜΙ͂Χ 15 ΒΌΟΟΕΕΡΕΡ ΒΥ ἘΈΒΤΟΞΒ, 

ζηαρ. ΧΧΝ. 1. δε Νοίδίηρ 15 Κποννῃ 
οὗ μἷπι. Ηἰδ5 παπὶῈὲ ἀρεβ ποῖ οσουγ 'π Τεϊζι5 

᾿ ΟΓδθείοηϊι5. Ηδ οσαττίεα οὐ νν]τῃ στθαῖ ΘΠΟΓΡῪ 
Π6 οροτγαίίοηθ οὗ ΒοΙϊχ ἀραϊηδὲ ἴῃς τοῦ οΥσ, 
ἐκ δὴν ΧΧ, ν}}. το, "]. ΝΜ." χα]. χῖν. ας δὰ 
15 ΔαἀπιϊΠἰβιγδτ!οη νν85 ἰουπιϊηδίθα ὈΥ ἢϊ5 ἀθδιἢ 

ἴῃ 1655 [ἢδῃ ἵννο γϑᾶγβ. 
ἐδε ἸΑΩ, [π δὐυϑβοϊιΐα βἰ τς πε55 [ἢ 15 ἀϊὰ 

ποῖ ΔΡΡΙΥ ἴο βμιάξεα, ᾿πᾶ5πλιιο ἢ 85 ᾿ξ ννᾶϑ σι. Ὁ- 
οτάϊπαῖς ἴο ϑγγίᾳ, ννῃϊς!}) ννᾶβ ρονογποὰ ὉΥ ἃ 
1 ραῖι5 (ὐδοβαι5. ὙΠῸ Ρτοςιταῖογ οὗ [μπᾶ 
ννᾺ5 ἴΠ6 τοργεβοηϊδίϊνο οὗ τῃδϊ Γιππειοπατγ ; δυῖ 
ἣε οχογοιδοά δἰπιοσῖ ἱηάθροπάεηϊ δυϊβουίγ. 
Τῆὸ Επιρόγοῦ ΟἸἰδυάϊι5 τεϊδιπθὰ [πάκὰ νυ βθη 
ἢε σοπϑίτυϊοά 4 Κἰηξάοηι ἔος ΗἩεγυά ΑΚΠΡΡβΆ. 
[Ὀϑορῆυ5, ΧΧ. νἱῖ, 1. 866 ο΄ 12. 

αὐεν ἐόγεε ἐαγ4} [ἴ Ὧά5 Ὀδθη συρρεοῖθα (δαὶ 
1Π15 ΤἸΏΔΥ ἰᾶνο ςοἰποίάοα νὴ ἴῃς Ερδϑὶ οὗ 
Ταθογηδοῖεβ, Βυΐϊ νοΐ ΠΥ δυςοἢ ϑροςῖα] 
Ρυγροδὸ ἃ πὸνγ Ργοσιγαίοσ ϑνοι]ὰ παίυγδ!ν 
νἱδῖς {πὸ σαρίϊ4] ἃ5 ϑοὺὴ ἃ5 ἢξ σοηνοπί ΠΥ 
ςου]ά δἔϊον 15 ἀγτγίναὶ ἴῃ Ρδθϑίίηθ, 

ΒΕΕΟΚΕ ΨΗ͂ΟΜ ΤΗΕ [ΕνψἘοᾶ Ασοῦϑ8ε 51 ΡΑσ.. 

Ὡ. δὲ ῥίσό ῥγιοε] 11 1}15 ἰ5 δοςορίοα 85 
ἴῃς ἴσιο τοδάϊης, [5π|86], βοὴ οὗ Ῥῇδθι, ννῆο 
βιιςςοοάοα Δ ΠΔΠΙΆ5, ΧΧΙΙ, 2, πιυβὲ ὃς ἱπιοηάοά, 
]οβορῆυ5, ΧΧ. νι]. 8, Βυΐ ἴπ6 Ὀδίδπος οὗ 
ΔΌΪΠΟΥ Ε5 15 ΝΕΓῪ 5 ΓΟΏΡῚΥ ἴῃ ἔδνουν οὗ Ηϊσό 
γίευ Ὦογδ, Δ5..}} ψ. ας. 

ἐδε ἐρίφῦ οὗ δὲ ὕεαυ] ΤὨδ τποτὸ οηϊποηΐ 
Ἀπ ἰπβιυιοπίϊδὶ ἁπιορ ἔδεπὶ, ἃ5 ννῈ}} 88 πιδπη- 
ὍδΓ5 οἵ ἴπ6 ϑαηποά ΠΠ, 

ΤΗΕ Α(Τ5. ΧΧΝ. [ν. 1:--. 

4 Βυὲ Εεβῖυβ δηβιχογεά, τῆλι Ρδυϊ 
5ῃουϊά θὲ Κερὶ δὲ (ὕξβαγεδ, ἂπὰ τῇῆδὲ 
πε Πιίπιβοῖ ννουϊά ἀεραγὲ ϑ5ῃουιῦ 
ἐῤίτδεγ. 

ς [εἰ τῆεπὶ τδεγείογε, 54 Πα, 
ἢ ΙΓ ἢ Δπηοηρ γοι ἅτ 4016. ρὸ ἄοννῃ 
νυ γιό, πα ἀσσιιβε [ῃ15 πηδῃ, 1 τῃεγα 
δὲ ΔΠΥ νὶοΚεάπεββ ἰη ἢ]πι. 

6 Απὰ νψῆεπ ἢε δά τἀγγεά δπιοηρ 
τ επὶ ᾿ πιογα τΔη ἴεη 4Δγ8, ἢς ννεηΐῖ 

ε ὲ ι ἀλγ 5ϊττίπρ οἡ τῆς Ἰυάρπηεηϊ 5εδλῖ σοηι- 
πιαπάεα δι] το θὲ Ὀγοιρῆῖ. 

7 Απὰ Ψψἤεη ἢε ννᾶβ Ἴοπιε, ἴδε 
]εἐννβ νος ἢ σάπιε ἀοννῃ ἔτοπι [ετυ- 
8416επὶ 8ἴοοά τοιπά δδοιῖ, δηά ἰαδιὰ 
ΤΠΔΩΥ Δπὰ ρτίενοιιβ σοπηρίαϊπῖ8 ἃ- 

.Ὶ Ὺ 

ἐηογηιοά δὶ] ἘΒτουρῆϊ ἃ ἔοστηδὶ δοςσυϑ2- 
οη. Το 54π|6 ννυογὰ 88 ΧΧΙ͂Ν 1. 

8. 4εἱγεά αομγ ἀφαϊπσί δἰ] ΑΡΡΑΓΘΏΓΥ, 
ςοηάοπηηδῖίοη νου ἃ ἵγι]. ὍΠὸ ἱπίογναδὶ 
οὗ ἴννο γεᾶγβ, χχὶν. 27), δὰ ἄοπο ποῖδιηξ 
ἴονναγάὰθ δϑϑιιδρίηρ {ΠΕ Θηπηϊγ. ὙΠΟ δδά 
πὩονν δάορίεἀ 85 [Πεῖγ ονγὴ ἴπε ρἱοῖ ἔοτ δϑϑδϑϑὶ- 
ΠΔίΊΟΏ, ΧΧΙΪ!. Χ2--τ-|να ς. 

4. «ῥομίά δὲ ἀρ] ἘἈλίπετ, γδα 1 δβα79 
οπδίοάν; ΠΟῪ περὰ πᾶνθ ΠῸ Δρρτγεμοηβίοῃ οὗ 
ἢΙ5 δβοδρίηρ. ὉΠ15 [5 ΠΊΘΓΕΪΥ ἃ σἰδίοπιοηΐ οὗ 
(Π6 δεῖ. δβῖιβ, 1 ΠΥ ὃὈκ ῥγοϑυπιθὰ ἔτοπι 
Ὁ. ο. Μ»5 ὩὨοΐ ἀνᾶτοὸ οὗ ἰῃς ῥ]οῖ. 

«υομίά ἀεραγ Νν 45 δυοιι ἴο ξο ἴο (ὥϑβατθᾶ, 
δηά τπεγοΐογο ᾿ξ ννᾶ5 ἱποχρβάϊθηϊ ἴο τέπιονο δὲ 
Ραμ]. Το ἴοπο οὗ (ἢϊ5 τϑρὶγ 15 ἀϊβίδηϊξ, Ὀμξ 
ποῖ 85 ΓΟ Βἢ ἃ5 ΑΟ Ν. πᾶν Ὀε ἰπουρῆϊ ἴο τὸς 
Ργεβοηῖ 1, 

δ. ἄγε τοὶ Υουῦ οΒ1 67 ποι, οὔδοϊ 
δηά τῆθη οὗ ᾿ηἤιδῆςσθ ΡἝΏΘΓΑΙΪΥ, 848 ργοϑῖβ 
οἸάοιβ, ὍὙῆδ 54πΠ|6 ννυϊὰ ἰ5 ἰγδηϑίδῖοα »εσδίγ, 
1 ΟὐοΥ. 1, 26; ον. νἱ. 1ς. (οπιρᾶσγο [οβϑορῃυβ, 
4}. ὙΝι 1. χιὶ. 4.11. χὶν. 8. 

Θ. »"ογὲέ ἰδαη ἱεπ 4.7 ὍΠὸ τοδάϊηρ ἰῃ 
16 πιαγρίπ, Ὡοῦ »πογε ἐβαη οἰ ΚἈΞ ΟΣ ἔθῃ, ἰ8 
ἴο 6 . [1 ἢᾶ5 ἴδο βυρροτῖ οὗ ΠΙΔΗΥ͂ 
Μϑ55. δηὰ οὗ 6 νυϊραῖο, 

απά δὲ ποχί 4470] ΒῪ (58 ὑσγοπιριτυ06 
Ἐεβίι5 δῃοννοά πὶ ἢς σοποιἀετεὰ τῆς ς856 ἴο 
Ὀε οὗ ξγθᾶξ ἱπιροσίδηςθ. Ης τηΔΥ, ἃ5 ἰ5 δ} 8- 
ξεσίοἀὰ ὈΥ (ΟΠγγϑοβίοπι, βάν θδοη ῥσγο)υάϊοοὰ 
δρδαϊηβὶ ἴπεὸ Αροϑβεὶς ἀυγίηῃρ Πὶ5 5ῃογὶ σίδγ ἰῃ 
]ογυβαΐίθπι, ἀπ ἤᾶνὸ σςοποϊυάεοαά πὶ Πα πκυϑὶ 
ποΐ 566πὶ ἴο ςουπίοηδηςο ἃ ῥὑγοίβηδίίοη οὗ ἴδε 
ΤοπΊρ]α νυ ϊοἢ ἢδα Αἰγοδαγ οδυϑοὰ ἀἰδιυγῦδηςο, 
δηὰ πιϊξίντ" σάυ86 τηογθ. Οη (ὃς οἴμεσ παηΐ, 
(Πότ ννᾶ5 ἴῃ ρἱδίπ ἀυΐγ οὗ ϑεσυγηρ ἢἰ5 7.5 
τὶ 5 ἔοσ ἃ Ἀοιηδῃ ςἰἰΖδη, 

7. γομμα αὐομ] ὌΠοΓε 15 ἀπιρὶο δυϊ βοσῖγ 
ἴογ βυ Ὁ) οἱ πᾷ Ἀλτα, ἡ.6. ἴῃς ΑΡροϑίϊε. 

ϊ ὶ 

' Οσ, 

ἄοννῃ υπῖο (ὕχϑαγοδ; δηὰ ἴῃς ποχῖ ρμέες 
ΘΟ. Ἵ 

Ὶ 



ν. 8ὃ--τ..] 

σαϊηβὲ Ῥλυὶ, ψ Ὡς ἘΠΕῸΥ οουϊά ποῖ 
Γονα. 
8 ὙΝΏΙΕ πε δηϑιψεγεα ἔογ πὶ πλβε 

Νεῖῖθεγ ἀραίπϑβε τῆς ἰὰνν οἵ τῆς [εννβ, 
ΠΕΙΓΠΕΓ ἀραίηϑδὲ πε τεπιρίε, ποῖ γεῖ 
Δραϊηϑδῖ (ὐβαγ, ἢανε 1 οβεηάδα δὴν 
τΠὶπρ δἵ ]]. 

9 Βυῖ δκβῖυβ, Πρ ἴο ἀο τῆς 
7ενν8 4 ρίεαβιιγε, ἀπδννεγεά Ραδυΐ, δπά 
544, τ τῆου ρῸ ὉΡ ἴο [εγιιβ8]6Π|, 
πὰ {πέτα ὃς Ἰυπάρεαά οὗ ἴπε86 τῆϊηρϑ 
δείοτε πὶ ἢ 

Ιο ἼΓΠεη 844 Ρδιι!ΐ, 1 5ἰδηά δἵ 
(ααϑαγβ )υάρπηεμτ βεδλῖ, νῆεγε 1 οὐρῆς 

«- 

"Ια, ἀπά γτίευοι εογιρία!π.1 [Ἐ 15 οἰθαγ, 
ἔτοπι ἴΠ6 δῆβνγογ ἰη {πὸ ΓΟ] ον πᾷ νοσβο, [πδῖ 
ἴδεβε νυόγὸ ἴΠ6 βᾶπιθ ὙΠ οἢ ἢδά Ὀδοη υγροά ὉΥ 
Τοπ]]5 Ὀείογο Ε ΙΧ, χχῖν. ς, 6. 

8. ἀγα! Ο“:4«γ] ὙΠΕΓΘ 15. ΠΟ γοίεγοησδ 
ἴο ἴῆ6 Ετηρογου, χχὶν. ς, ό, οἵ ἰῃ νυ. 18, 19 
οὗἹἉ 1Π15 σῃαρίου. 

9. ο ἀο {δὲ ὕεαυ: α ῥίεασμγο ] ΑἹ ἴῃε φοπὶ- 
τιθποσπιθηΐ οὗὁἨ ἢ]5 δαϊπηηιϑί γα Οη, 845 ΕΟΙχ δ 
[86 εἶοβϑε οὗ ἢἷ5. “Γἢ5. ργοροϑδὶ νγᾶβ τηδὰβ ἴῃ 
ςοπιρ] απο ἢ (ἢδ ϑυρρεβίίοη οὗ ἴῃς [εννϑ 
ἴῃ ν. 4. Οοπίραγε Χχν!. τ, 10. 

δεΐογε »οῚ ὙΠΟ 5 8Δῃ Δι ΚΠ ἴῃ [ἢ15 
εἐχργεβϑίοη ; δείογε π|θ, 85 Ἰυάρε, ΟΥ̓, ἰῇ ΠΥ 
Ῥτγέϑοηοθ. Τῃὸ Δροϑβίὶο ὑπάοτοιοοά Ἐδβίι5 85 
Δϑκῖηρ ἢϊπὶ νυν οῖΠου 6 σου] νναῖνο ἢὶ5 τρῃῖ5 
8ἃ5 ἃ Ἀοπιδῃ οἤίζοη, δηὰ σοηϑδεηΐ ἴο ὃὈ6 {τιοὰ 
ὈΥ ἴῃ δαῃποάστῃ, ἰῇ νης ἢ (Π6 Ῥτοσυγαίογ 
Του] ἴαϊκο ἢ 5 ρίδοθ 85 Δῃ 4556βϑοῦ ΟΠΪΥ. Ἐεϑίιβ 
Δ Πδτγάϊγ δᾶνο ὀχρεοῖϊεά Δῃ ΔΏσννο οὗ δϑϑθηΐ, 
Ὀυϊ (Π6 ιυσδιίοη βογνοὰ ἴῆ6 ρυγροβο οὗ Ἰῃργα- 
Εἰδτηρ ὨιπΊ56} ἢ τσ ιἢ τΠ6 ἸΠΠΌΘΠΕ4] [ενν8. 

ΗΕ ΑΡΡΕΑΙ,5 ΟΝΤΟ ΟΞ ΒΑΚ. 

10. 1::“π4] ὍὌΠα δ] ἔοτος οὗ (ἢ ΟτἹρὶ- 
Δ] ἰ5, 1 οἰαπὰ 45 1 ἢδνθ ΠΟῪ ἰοὴρ Ὀδθη ϑἰδπά- 
ἴῃ, δηὰ 85 1 γεϑοῖνε 511] ἰο δἰδπά . 1 8π| υπάοσ 
Ἐοχλδη ἰιιγιϑαϊοϊΐοη, ἀπὰ ΤΥ οᾶ96 οδπηοῖ Ὀ6 
ἰγδηϑίοσγοα ἴοὸ δηγ οἵπογ στη). Τ ΒΘ Αροϑβίὶα 
νοι ποῖ ρ͵δος Ὠἰπηδεὶξ ἴῃ ἴῃς απαᾶβ οὗ ἢϊ5 
προ Όϊς ὁποίηϊεθ, ΗἰἾ5 δῆϑννου σοηνογοὰ ἃ 
σεῦικο ἴο Ἐδδίιδ5, νῆο δὰ Ὀείγαγοα γοδάϊποϑβ 
ἴο ΠσΟΙΏΡΓΟΠΊ56 {Π6 αἰ γηϊΥ οὗ ἢἰ5 οἶος ; δηὰ 
ἰϊ ᾿πϑυγεοὰ δὲ Ρδι]5 θείης 5εηΐ ἴο Ἀοπιο, ννιςἢ 
6 Αροϑβίϊε κηδνν ννᾶθ ἰῇ δοσογάδποθ νυ" [6 
᾿υινὶπο ΝῊ], ΧΧΙΣ. χα. 
κεαγ: ἡμάφνιεης “.α1} “" Ὧδ6 δοίδ ρεϑβία- 

4116 ϑιπὶ ἃ Ρτιοσυγαίοτοε (δοβαγίϑ, ϑδἷίς δῦ 6ὸ 
ςοπιργοδαπίυτγ, δίαιιθ δὶ ἃ (δεϑᾶγο 'ρ50 βεβίᾷ 
δυηί." Οἱ]ρίδη. 
εν «υεἰῆ ἴπ ἴα Οτξῖπαὶ, δεέίεγ; “«. ἰΏδΔη 

ΚΥ ἰδησυᾶξε ᾿πλρ]165; οσὐ, ἴμδη ἴο πεεὰ ΠΥ εἐχ- 
Ρδηδίίοη ἕτοπι πὶ. (Οοπιρᾶστὸ 2 Τίπι. 1. 18. 
εβῖυβ ταδὶ αν κηοννγῃ ννρδὶ ρᾶϑϑοὰ ὑηάοῦ 

ΤΗΕ Α(Τ5. ΧΧΝ. 
ἴο δε Ἰυάρεά : ἴο τῆς ]εἐννγ8 ἢᾶνε 1 
ἄοπε πὸ ννγοηρ, ἃ8 ἴδοι νεῖγ ννε ]]} 
Κηονγεϑῖ. 

Ι: Εογ [1 δὲ 4η οἤεπάεοι, οἵ 
ἤανε σοπηπιτεά ΠΥ τῆϊηρ ννοσγίῃ 
οὗ ἀδαῖῃ, 1 γεῆιβε ἢοῖ ἴο ἀϊε: δυῖ ᾿ῇ 
ἴτε 6 ποηα οὗ ἴΠ68ς 1Π]1ηρ8 ννῃεγθοῦ 
ἴΠ656 δσςιιδ8 Π16, ΠΟ ΠΊΔΠ ΠΊΔΥ ἀε]ϊνοι 
Γγ6 πο ἴπΠεπὶ|.0 [ρρεα] υπῖο (ὑξξβᾶγ. 

12 ΤΠ οη Βδβῖαβ, ἤδη ἢς ἢδα ςοη- 
ἔεττεά νῇ τῆς σους, δηβννεγεά, 
Ηδϑῖ τπου ἀρρεδίεἀ ὑπο (ὑξεϑασὶ υπ- 
ἴο ὕβδαγ 5Πα]: ἴῆοιι ρο. 

13 Απά δἤσγ ςεγίδίπ ἀδγβ Κίηρ 

Ἦ]5 ῥγοάδοσϑθογ; ἋῖΠ6 τϑοογά οὗ ρῥτγοσδεάϊηρβ 
Ὀοίογο Εδὶχ νγᾶϑ ἰπ ἢϊ5 ἢδηάϑ. 

11. πο»αη] Α σουτγίεουϑβ ἔοττῃ οὗ τεπιϊηά- 
ἵπῷ Βοβίυβ τῃδι ἢ6 σου]ά ποὶ ἀο ἰϊ. 

ἀείμυογ νι] Το βυδιν ἘΠΕ; ΠΊΔΥ πιᾶκο ἃ 
Ρτοϑοηῖ οὗ πιὸ ἴο πε. 

1 αῤῥεα! μπίο Ο“-«γὉ Ὑδε τρῃϊ οὗ δρροαδῖ 
ἴο (6 ροορὶθ ννᾶ5 βεουτεὰ ὈγῪ {π6ὸ ΜΝ )εσδη 
1,νν, δῃηὰ ςοηπιτππεὰ ὈΥ ἴδε Ῥοτοίδῃ δηά 
δοηηργοηΐδη. ὍὙΠῸ ροόοννογβ οὗ ἴῃ6 (ὙἸθιη65 οὗ 
ἴηε ρΡεορίς δὰ ραϑϑεὰ ἱπῖο ἴῃε μαπάς οὗ ἴδ6 
ἘΠΏΊΡοτγοσ. 

12. δὲ εομπο!]} Νοῖ νὴ ἢ ΔΠΥ σοιης!] οὗἁ 
ἦδ "5 ἃ5 ΟΠ τιγϑοβίοπι υπάεγθίοοά, Ὀυῖϊ νν ἢ 
5 οὐνῃ δάνίϑβοτβ. ΒΥΟΌΔΟΙΥ ἴἢ6 φυςδῖοῦ ἀπά 

ςὨΙοῖ τὰ  γῪ οἰ ἥσεσβ. οδορῆυβ, " [. ὟΝ. ΠΙ. 
ΧΥΪ, σ. Οὐποϊ αὶ! ἀπὰ “4.-:οσογοι ἴῃ ϑυοίοηίι8. 
ΤΎΠΟΥ πδά ηο δΔυϊδογῖγ, Ὀυξ γάνθ δαάνίςθ ννῆθη 
ς8]1δὰ ἁροη ἴο ἀο 580θ. ΠΟΥ ἔουπὰ ἰδαῖ ἴΠοΤΟ 
νγ85 ἰ6ΡᾺ] στουπά ἴογ [86 ἀρρϑδὶ. 
Ηδ5 ἐῤοιε ἀῤῥεαϊε4)] ϑοπὶθ πᾶν {πουρῆ ἰξ 

δεῖζες ἴο υπετβίαπα [15 δῇηττηδίνοὶυ : Του 
ῥα“ ἀβϑμθε ὅἅζε. οβίι5 νγᾶ5 ποῖ Ἰοαίῃ ἴο Ὀ6 
4υϊ οἵ ἃ ΡΓΘΟΠΟΣ γῃοϑα οᾶϑθ ἢ6 νγᾶβ ὈΠΑΌ]6 
ἴο υπάετγϑίδπά. 

ΑΟΒΙ͂ΡΡΑ ΑΝῺ ΒΕΚΝΙΟΕ ΝΙΒΙΤ ΕΈΒΤΟΞΒ. 

138.0. ἐἀίησ “σγρῥα] ὉὨιϑιἰηρυ ϊϑηοά 848 
Αξπρρα 11., οὐ Αρτίρρα Μίπογσυ. Ηδ νγὰβ 
βθοηὴ οὗ Ηετοὰ Αρτιρρα, ψγῆοθε ἀθαίἢ ἰ5. σὸ- 
σογάρά ἴῃ ςἢ. χὶ!., ΟΥ̓ Ογρτοβ, ἃ ρτδηάπίθος οὗ 
Ἡδοτγοά ἔπε Οτοαῖ. Βεῖῃξ ΟΠΪΥ ϑενθηΐθοη γοαῦβ 
οὗ ἂρὸ δἱ ἴδ6 {πιὸ οὔ {Π6 ἀδαῖῃ οὗ ἢϊ5 ἔδί Ποῦ, 
Α.Ὁ. 44, ᾿ἴἃ ννὰ5 τορτοβοηϊοα ἴο ἴθ ΕἸρογοσ 
ΟἸδυάϊι5 [παι δε ννᾶ5 ἴοο γοιιπρ ἴο θὲ ἱηίγυκίεα, 
νὴ 186 ξονοεγηπιεηϊ οὗ [ά πὰ, [Ὀϑορῆιι5, ΧΙΧ. 
Ϊχ. 2, ΜΏΙΟ νγᾶ8 δοσογαάϊησίὶγ, πὰ, 45 ἰἴΐ 
Ῥτονερά, βηδιὶγ, τοἀυσοὰ ἴο ἃ ργονίηςθ υπάθγ 
Ουβρίι5 Ελάυ5. [πη Πὶ58 ννεηῖγ-ἸΠΓὰ γϑᾶγ Π6 
νν85 ρουτη το ἴο σιιςςοεά ἢἷ5 [ΔΊ ΠΟΥ 5 γουηροῦ 
ὈτγοΙθΟΓ ἴῃ {Π6 κἰηράοπι οὗ Οδδὶςῖβ, ἴο ννῃιςῇ, 
ἴουγ γεαγβ δθεγνναγάξ, ννεῦε δαάἀθὰ [πῸ ἔννο 
τειϊγασοῆϊοα ἰμαῖ πδὰ ἐοπ  Ἷ Ὀδθοη ἴῃ {π6 
μδηὰς οὗ ῬὨΠῈρ ἂπὰ 1,γϑαηίαϑ, [υ κα ἱ, σὶ 
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Αρτίρρα δηά Βεγηΐος σδηγα υηῖο ((5-- 
ΒΆΓΕΔ ἴο 84]ιἴε Ε εβἴιι8. 

14 Απά ψῇεη πεν Πδὰ Ὀεεη ἴπεγα 
ἸΔΠΥ ἀλγβ. Εεβῖιι8 ἀδοϊαγεά δι} 8 
οδιι86 υπῖο τῆς Κίηρ, βαγίηρ, ἹΏΠετε 
15. ἃ ςεγίδίη τη ἰεΐςζ 'ἰπ Ὀοπαβ. ΟΥ̓ 
Ἐεϊχ: 

Ις Αδουῖ ψβοπι, ψνῆεπ 1 νγὰ8 αἵ 
7ετυκαίεπι, τῆς ςἢίεῖ ρῥγιεβῖϑ δηὰ τῇς 
οἰάεις οὗ τῆς [εν}8 ἱπίογπιεα σι ἀε- 
βίγίηρ 19 ῥανε Ἰυάρπηεπξ ἀρδίηϑβῖ ΠΙπι. 

16 Τὸ ψῆοηι 1 δηβννεγεά, [τ 15 
ποῖ τῆε πιδῆπεῦ οὗ τῆς Ἐοπιδηβ ἴο 
ἀεἰϊνεν ΔΩ πιᾶῃ ἴο αἷς, ὑείογες τῃδῖ 

ΤΗΕ Α(Τϑ. ΧΧΝ. ἵν. 14---0. 

ἢς ψὩΓἢ ἰ8 δοσυβεά πᾶνε με Δοουβεῖβ 
ἔλεε ἴο ίδςε, δηὰ ἤἢδνε ἰἴσεπος ἴο 2η- 
ΒΕΓ [ῸΓ ἢ] Π156}{ σοποεγηίηρ ἴῃς ογίπχε 
ἰλϊὰ ἀραϊπϑβε ἢϊπι. 

17 ἸΜΒεγείογα, ψθεπ ἘΠΕΥ τνεγε 
ςοῦλς διῖμογ, ψτδουΐϊ ΔτΥ ἀεῖλυ οα 
τῆς πιοῖγονν 1 βλῖ οἡ ἴῆς Ἰυάρτηεπε 
βεδῖ, δηὰά σοπιηδληάεά τἢς τλη ἴο ὃς 
Ὀγουρῆς ἰοπῃ. 

18 Αραΐηβὲ ννῆοπι ψἤεη ἴδε δο- 
συιβεῖβ βῖοοά τρ. πεν Ὀτουρῃϊς ποης 
Δοοιβδίίοη οὗ βιισῇ τῆϊηρβ ἃ5 1 5υρ- 
Ροβεὰ: 

19 Βυῖ Πλά ςεγῶαϊῃ αιυεβίίοηβ ἃ- 

Τοβερῆιι, ΧΧ. ν. 2, “]. Νὴ. 11. χῖϊ, σ, 8, ΧΙ, 
4: ἴοροίμοῦ ἢ ἴΠ6 σοηΐσοὶ οὗ ἴῃ6 Τεπρὶε 
δηά [15 [ΓοΑΞΌΤΥ, δηὰ ἴπ6 ροννοῦ οὗ δρροϊπίϊης 
ΔηἋ ἀϊδρίαςϊπρ ἴῃς ΗἸζῃ Ῥυιοβῖ, [οϑορῆι5, ΧΧ. 
ἴ, 3. ὙΠ, 8; ἴὴ (ἢ6 Θχογοῖδο οὗ νυν! ἢ Αϑῖ ρτὸ- 
τοραῖινο 6 βῃοννοά πὸ ρτοαῖ νν]ϑάοιι, Νεῖὸ 
δα δὰ ΤΊροσγα5 δηὰ ἃ ραγὶ οἵ σα! ἶθο, τορεῖμοῦ 
ἢ []145, ἃ εἰϊγ οὗ Ρογαξα, ἀπά ἐουτΐθθη 
Ποσ ΠὈουγίηρς νη] αροθ, [οβορῆι5, ΧΧ. ὙΠ]. 4. 
Αἱ (Πϊ5 τἰπὸ ἢ6 νᾶ Κιπρ ΟΥ̓ σου ΓίοσΥ ΟἿΪΥ : 
ἣθ δδὰ ποῖ γεῖ δοῖιιδ!ν οὐϊαιποά τἢ6 ἘΠ|6 
Ὑ ὨΙΟΝ ἀρρδδΓβ οἡ πιοβί οἵ ἢϊ5 ςοΐπϑ, ἀπά νος ἢ 
6 ννᾶβ {πὸ ἰαϑῖ ἴο Ὀδθᾶασ. Ηἰβ5 νυδι!ηρ οὐ 
Ἐεβίυβ ἴἢι18 ΘΑΥΪΥ αἴοσ ἢ5 δοσεβϑίοπ ἴὸ [(ἢς 
ΡῬτγοσυγαΐζουβθη!ρ νγᾶ5 ἴἢ Κοορίῃρ ψ ἢ Π15. υπ|- 
ἔοττι Οὐϑοηυουϑηθ55. Ηδ ννοηΐ ἴο ΑἸοχδηάγια 
ἴο 584]υῖο ἴῃς σονογποῦ ϑοηΐ {ΠῚ ΠΟΙ ὉΥ Νέτγο, 
ἐολέρρυσ, 4}. ΝνῸ 11 χν. στ; δηά, δοσοπηραπιθὰ 
Υ Βογηῖοθ, ἰο Βεγγίιβ, [δι ΠΟΥ πιρῆϊ ΡΑΥῪ 

[6 54π|6 σοπῃρ] πηεηΐ ἴο (ὐθϑϑυ5 ΕἼοσγιι5, [056- 
Ρἤυ5, "6. α αχ. ΗεἜ νουΪ]ά δίῃ ἢᾶνο ἐϊ5- 
βυδάρα ἢ5 σουπίγυτηθη ἔγοτῃ δπίοσιηρ οἡ 1Π6 
ννατ, ὁ. ΝΝ. π΄. χνί. 4, ἀπά ννᾶ5 ουπαάρα δἵ 
[0 βίορθ οὗ σαπιαΐᾷ, ιν. '. ,.Φ. απἔοσς τῆς (2]} 
οἵ [εγιυβαίθη π6 γεῦτθά ἴο Ἀοπιο, δηὰ ἀϊθὰ 
ἴδογο, δοσογάϊη ἰο (86 σοπιῆοη δοςσομηῖ, 
υσδιοηοα ΌὈΥ Ῥεάγθου δηὰ ὟΝ εἰβίεϊη, 1 ἢ] 5 
ϑου ηΐγ-ἰὨϊτὰ γοδγ, Α. Ὁ. 10ο. 

Ηἰς δποεβίογς πδὰ θθδη Ῥειβοσιίοσβ. Ηἰς 
δτοδὶ γγαπάξαίμοσ, Ηογοὰ {πὸ Οτοδῖ, ἀοοπιδὰ 
[πὸ ᾿πίδης Οἢτβε; ἢ15 ρυαπάξδίμογ, Απῇρᾶϑ, 
δίενν ἴπ6 Βαριϊ5ῖ δπὰ πιοςϊκοα οἵ [νοτά ; ἢϊ5 
ἔλῖμεν Κι θὰ δὲ: [|ἅπι|65, δπὰ ἱπιθηάθα ἴο ἴδκε 
ἴῃ 1 οἵ δῖ Ρεῖοσγ 4]ῖϑο. Ηδ Πἰπηβοὶ ἢ ϑθοη5 ἴο 
παν Ὀδοη τοϊογαηΐ, αἰ πουρὴ ἴῃ ἢϊ5. ΟΗΊςοΪ Δ] 
τοι οη5 ἴο {πε Τ ΠΊρ]6 σοηνογβίοηϑ ἴο Οἢγί5- 
ἘΔΏΪΥ πλιιδὲ πᾶν Ὀθθη ἀἰδίδϑί οί! τό ὨΪΠῚ. 

Βεγπίεθ)]ὴ ἨΗΐ5 5ἰϑῖεσ, οἱάδθσ ἴῆδη Ὠτι51118, 
Χχῖν. 24. 816 πιδγγιθὰ ΠΟΥ τποῖθ, Ηοτοά, 
κίηρ οὗ Ομαϊςοῖβ, [υβερῆιυϑβ, ΧΙΧ. ν. χα; δηά, 
ΔΙΟΥ ϑοπὴε γϑᾶγ οὔ νἱἀοννῃοοά, Ῥοϊοπιοῃ, 
κιηρ οὗ ΟΠ ἰεϊα, Ὀυΐ ννᾶ5 ϑοοῇ ϑοραγαίοα ἔγοπὴ 
δ πὶ, ννπογευροη δα [5]}] ἀννᾶὺ ἔτοπὶ [ιιἀ4[5π|, 
οὗ νηοῦ πὸ μδὰ πιδάθ ὑγοίθβδίοη,. 8:6 νγ85 
ψεΣ ἜΠΥ ϑυβρεςίεά οὗὨ ᾿ἰνίηρ ἴῃ ἱμοεδὶ νυ 

δοῦ ὑγοΐδοσ, Χχ. νἱῖ. 1: [υνθηδὶ, ΥἹ. 1τό: 
Τλοϊϊυ5, “ Ηἰκι.᾽ 11. 11. Ιχχχ. Τι5 νγᾶβ 
λϑοϊπαῖϊοα ὈΥ ἤεσ, Ὀυΐ ἴῃς Ἀοπιδη5 σου]ά ποῖ 
το]ογαῖο ποὺ ἱπβαεποθ ονὸῦ ἢ, Ὠῖο (455. 
ΕΧΝΙ. ς: δυείοπια5, " ΤΙ 5,, ἃ 7. 8516 οἰοοά 
Ὀαγείοοί Ὀείοτο ΕΊογιβ, {πὸ Ῥγοσυγαΐοσ, 1π|- 
Ρἰοσίπα ἢῖ5 πλεῦοΥ οἡ ὈΘΠΑΙΓ οὗ ΠῈΓ σουηίγυτίθῃ, 
δὶ ἴῃς τὶϑκ οὗ δογ 16. [οβερῆιβ, “ [. Ν᾽ τ΄. 
χν. 1. 

Ιο -αἰμί6] Το σοπρταίυϊδῖς Εεσῖ5. οὐ [15 
δοοσοβϑίοη ἴο ἢ15 ΟβΊςΘ. 

ΤῊΣ ΟΟΨΝΕΚΝΟΚ ΟΟΝΘΌΤΤΟΈ ΤΗΕ ΚΙΝΟ ΟΟΝ- 
ΓΟΕΚΝΙΝΟ ΤΗῊΗΕ ΟΑΒΕ ΟΕ ΤῊΗΕ ΑΡΟΒΊΚΕ. 

14. »ιαηῦῷ 4.γ}:.1] ὙΤΠῖ5 Ἰπάϊσαϊοσ ἢῸ ΥΟΓΥῪ 
Κοθη ἱπίογοσί οἡ 1π ραγί οὗ Β΄ δβίιιβ. 

ἀτείαγεά Ῥαΐμῖ, εαι 9] ϑιαϊθὰ ἴῃ σδᾶτρα 
Ὀγουρηϊ ἀραϊπδῖ Ὠϊπιὶ; Θχροσῖηρ Ποὶρ ἵἕτοπι 
Αρτίρραβ Κηοννοαξε οὗ ἴῃ σδαγδςοίοσ δηὰ 
υϑᾶρθ5 οὗ ἴπε [ονν5. 

156. ἐδὲ εδῖς ῥγί 1 866 ἷν. 6. 
ἡμάσνιεμ!] (οηπάεπιπαίίοη ; ἃ βεπΐθηοο δαϑοὰᾶ 

Οἡ ἃ Ποῃν]οϊίοη ργον]ουϑΥ οὐίδιποά, 45 186 Ὺ 
ΔΙΙορεά. 

186. 1ο ἐϊ] Τἢ]5 15 οπιτῖοά ἴῃ τἴῃ6 Ὀοσὶ 
οὐ ἰς] δα Οη5. 

ἤξεπος  Ορρογίιη εν ; [ἢθ 54 π|ὸ ννογὰ ἰ5 ἴγαῃϑ5- 
ἰδίοα δίαεε, ΗἩϑοῦ. χιϊ. 1; Ἐρῆ. ἵν. 27. 

17. «υἱέδοιὲ Ὧη7 4εἰα.})ὺ ΤῊΪ5 9θθπι5 ἴο 
ἰπδίπιιδῖο ϑοπΊθ σδῆβιγα οὗ 818 ργεάδφε βϑου,, 
υηάοτ ννβοπὶ ἴπ6 ἴνο γραῖα οὗ ἴῃς ΑΡροϑβίϊε 8 
ἀειεπείοη μδὰ ἰοά ἴο 0 τεβ}}1, 

18. ““γαϊη" «υὐδο»"] ἈΔίδος, δοποοσπῖπ δ 
σοῦ. Μουοσ ρῥγείειτοάα “ωηπάϊες ἀγοιραὶ 
«υῤο»;. 

ποῆφ σεγμσα ον} ὙὙδογο ἰ5 φοοά δυο Υ͂ 
ἔοτ πο ευὴν δοσυβδίίΐἼοη, Ηδ πὰ ργοῦδΌ!]Υ ὃχ- 
Ῥεςιοα ςοπιρ᾽αἰπί5 οὗ δυο ςΟηβϊοῖθ Ὀεΐννθεπ 
16 [οννίϑἢ ἀπὰ Οεπί]ο ϑοοϊοηβ οὗ ἴθ ρορυ- 
Ἰδῖίοη οὗ ξβαῖθα ἃ5 μδὰ χίνθη οσςδϑίοῃ ἴο 
Ὀ]οοάπῃεοὰ ἴῃ ἴδ νο οἵ ἴὮσες γδᾶγβ ργεοθαϊηρ. 

19. “ὠῤεγ 405} Ἀλίδμος, ΣΘ 1 1κ1οῈ8 9119 ζ, 
ἴῃ νυ δῖσἢ 8εηθε ἴῃς ᾿νογὰ ἰ5 τερεαίο υ υδοὰ Ὁ 



ν. 20--ἀς.} ΤΗΕ Α(ΟΤ95. ΧΧΝ. 

σαϊπϑῖ Πἰπὶ οὐ ΠΕῚΓ οὐγη 8: ρογβ Ιοη, 
Δπὰ οὗ οπὲ Ϊ7εβϑ059 ΨΨῃΙΟἢ ννᾶ8 ἀεδά, 
νοῦ Ραυὶ δῆιγπιςεά ἴο ὃς δἰΐνα. 

"τ, θα’ 20 Απα βεοσδιιβε "Ϊ ἀουδιεά οἴ ϑυςἢ 
ἀρῤομί ΡΠΆΠΠΟΓ ΟΥ̓ υεβίίοπβ, 1 «βκεά ὀὲπ 
ἀπ ΜΠΕΙΒΕΓ ἢε νγου]ὰ ρῸ ἴο Τεγυβαίεηι, 

ἀπά τῆοτε θὲ Ἰυάρεά οὗὨ τπε86 πιχαίίογα. 
21 Βυῖ ψῇεη Ρδι] πδὰ δρρεα]εά 

"Οτ, ,μάρ. ἴὸ δὲ τεβεγνεὰ ππίο τῃ6 " Πελγίηρ σέ 
ἘΠῚ Αὐυριβῖυ5, 1 ςοπιπιαπάεά πὶ το Ὀ6 

Κερῖ {11 1 ταῖρῃς βοπὰ ἢϊπὶ ἴο (ὐσβδγ. 
22 ΤΠεπ Αρτίρρα 8414 πο Εἰ εβἴι8, 

Ι νου] αἰϑο ἤδαγ ἴῃς πιᾶῃ πλγϑ6]Έ. 
Το πιοῖγονν. 844 ἢδ. ἴοι 5ῆλὶς ἤδαγ 
ὨΙπ|. 

232 Απά οη ἴδε ποτοῦ, ἤδη 

Αρτίρρα ννᾶ8 σοπῖς, δπά Βεζηίος, ἢ 
δτοδῖ ροηρ. πὰ ννγᾶ8 επίεγεά ἰπῖο τῇ 6 
Ρίδος οἵ ἢεαγίπρς νι ἢ τῆς ςἢίεΐ σλρ- 
ταῖῃ8, δηὰ ργίποῖραὶ πιεη οὐ ἴπε οἰτγ, 
αἱ Ἐεβζιιβ᾽ σοπηπιαπάπιεπε Ρδυΐ ννγλβ 
Ὀγουρῆς ἰοπῆ. 

24 Απὰ Εξβειϑ 84, Κἰπρ Αρτίρρα, 
Δπὰ 411] πιὲπ ννῆϊς ἢ ἀγὲ ἤεγα ργεβθηΐῖ 
ν ἢ 15, γε 866 [ἢ18 πιδη, δρουζ νυ ῆοῃι 
411 τῆς πικυϊττυάς οὗ τῆς [εἐνν8 ἢδνε 
ἄἀεαῖς νυν ἢ τῆς, θοιὴ δὲ [γυβαίςπι, δηά 
αἰτο Ἀετε. ογγίπρ; τμδῖ πε οὐρῆϊ ποῖ ἴο ᾿ 
᾿ἴνε ΔΠΥ ἰοηρετγ. 

ΔΖς Βυῖ νψῇῆςδη 1 ἰουπά τπδῖ ἢς δά 
σοπηπλϊττεἀ ποιπίηρ γον οὐ ἀεαιῃ, 
ἂη τπδλῖ ἢς Βίβα ματῃ ἀρρεαϊεβά ἴο 

]οϑορδυβ: ἐ... Χ. 111. 2, ΧΙΧ. ν. 3, ]. Ν᾽ τ. 
Υ. ς, 11. 1χ. 2. ΧΙ. 2. Οὐ ΑΨ. 566 πὶ5 ἴο ἤλυθ 
ἔοϊ οὐνοὰ ΠΕ Πποτ ἴοοῸ οἸΟΘοΙΥ ΠΟΓΘ, 45 ἴῃ ΧΥΪ!. 22. 

ο ἐε αἰζυε] Ἐεβδῖαβ ρογῇδρβ υηάογβϑιοοά πὸ 
ποτε ἴμδη ἴῃδῖ δι] σοηϊοηάεά {πὶ ἀσδίῃ δά 
ποῖ ἔφθη ῥΐαςδ. ὔ 

2Ο. 1 δοιδιε ὍὌΠὸ Οὐ ῖπδ] ἱπιρ 65 ρετ- 
Ρἰοχῖν σαῖποσ ἤδη ἀοιδῖ. ΤὙΠοτα 15 ἤοΟ ἃ 
ἀεραγίυτε ἴτοτὴ ὄχδοῖ ἰσυϊῃ, ποῖ η]|κὸ ταὶ 
ἱπῖο ψυῆϊοἢ [,γϑα5 ννὰβ Ὀδοίγαγθά, χχὶϊ. 27. 
ΤΠἼΘ γϑᾷὶ πιοίϊνο δὰ Ὀδεῃ ἴο βδίη ἴῃς σοοάνν]} 
οὗ (ἢς [Θνν8. 
9 τεσ. νψιαϊεγ ΤὨΘ τηαγρίη οὗ ΑΟΥ͂. ξο]- 

Ἰοννβ ἃ νϑγοι 5 γοδα πᾷ ἴῸΓ ΙΓ ἢ ἴΠΟΓΟ 15 ὙΈΎΥ 
ππ||6 δι ΒΟΥ, ἰπϑίεδά οὐ τούτων, τούτου, 
ννῆϊςἢ, Εἰ δά ἃ οἰδίπιὶ ἴο σοπϑιάογδίοῃ, 
ΤΑΙ ἢ ὁπ 4}}γ νν6}} θ6 υπάετβιοοά 45 τοίεγτί πε 
ἴο ἴῃ6 πα οὗ οὖῦγ [ογὰ ἴπ ἴπὸ ρῥγεσθαϊηρ 
γΟΓΘΘ. 

2]. “μσω} 1.ε. Νετο, ποῖ γεῖ ἃ ρεῦβο- 
εὐἰοτ. ὕΏΙ18 ννᾶ5 ἃ {Π||6 ρίνεῃ ὈὉγ ἔπε δοηδίο 
ἴο Οςΐανιιι5, Β-Ο. 2). [ἴ ν᾽ 85 τεϊδιποά, ᾿ἰπουρὴ 
ποῖ νυ ουΐ βοστιρίθ, ὉγῪ ΤΊδθεγυ5, ννῆο τὸ" 
ξαγάρὰ ἴἴ 45 Ἰηνοϊνιπρ ἃ αυ.4]1Π 6 ργείϊεπείοη ἴο 
ΓΠινιπιγ ; δηὰ 1ἴ ννᾶ5 ἔγεεὶυ δϑοϑυπηθα ὈΥ ἰδίεγ 
Ἐπιρογοῖβ ψῆο σου! οἷδῖὶπὶ ἢο σοηποοίίοη 
οἰἴδοῦ ΌΥ ὈϊΪοοά οΥΓ δάἀορίϊοῃ. 

ὅσ: αγἹ] ΟὐἹρίπα!Υ ἃ πᾶπὶὸ οἵ ἴδ [υ]14π 
ΑΛΆΙΥ, 1ἴ ννᾶ5 σοηίογγοα οὐ βυυιςςδϑϑῖνο ΕἸ ΡΟΓΟΥΒ 
ΛΠ] [ἴ Ὀδοάπιε ἴπ6 ἀεδιρηδίίοη οὗ ἃ ἀγπδϑίυ. 
ἐι (ἸΔΟΘΔΓΕΠῚ οἵ ΑἸδιιπίμπι, οἱ οπιηΐδ ρτπεῖραι5 
νοσδῦυ δ," Ταςίτιι5, ’ Ηἰσῖ.᾿ 11. 8ο. ΑἸδΓ ἃ 

. Ὁπι6 ἃ ννὰ5 κίνεπ ἴο 411 νυ [86 ῬοβϑίὉ]δ 
[ιπ||15 οὗ 50 ΠΟ 9ϑουϑῃρ,, ΘΘΡΟΟΙΔΙΥ ἴο (Π6 δΒοὶι 
Ῥιεϑυπιρῖννο, Αὐρυπῖυϑ Ὀοὶπημ τοβογυοά ίος (ἢ 
ἘΠΊΡΟΓΟΓ ΠΙΠΊ586]1{, 

42. 1 «υομί4 ἴ ,1ογΑ ΠΥ, 1 «υα: «υἱμδὲέπφ; 
ἐ. 6. 1 ἕλη νουἹά, [ΕἸ ταῖς Ὀ6 Αἰ] οννοὰ. Τἢὸ 
ραϑί ἴδηϑο ννᾶ5 υσϑοὰ [ῃδῖ [Π6 γτρηπεβὶ πιῆ ποῖ 
ἄρρΘΑΓ τγζεηί. Βρ {μἰϊφμιέοοξ ργοροθοά, “7 
»ιγεοί αἰδο κοι ϑαυε «αὐἱεδεά ἴο δέαγ' ἐδὲ ρῶν, 

186 ἔδνουγ δὲ ποῖ ὕδεη ἴοο ξιφαὶ ἴο δεῖ." 

νυ 7ώ:1.---ΦΥΚϑ οἱ.. 11. 

Οδϊνίη τπουξης (Πδξ πὸ ᾿πηροτίοςϊ ἱπιρ!οὰ τηδῖ 
(6 νυ]δἢ ννᾶβ οὗ βοπῖε βἰδηάϊηρ, Ὀυϊ Αρτῖρρᾶ 
νουϊὰ ποῖ τὰη ἴἢδ γχίϑὶς οὗ 115 θείης τμβουρξ 
(παῖ πα πδὰ δῇγ ϑεοςοπὰ πιοίϊνο ἔογ σςοπηης ἴο 
Οσβάγοα Ὀεγοηά ςοηρταίυ]δίϊηρ Ἐσβίι5. 

ἐδε γιαμῇ Α σοηίοπιρίυοιιδ ρἤγαϑο. 

28. Μεγρηὶ] 886 δοσοηιραηἰεά Αγτίρρᾶ 
ονεσγννίοῖο, οὐ Οὐ Οσοδϑίομβ οἵ ἀδηρογ, 48 
ψγῆεη Πα δηάἀεανοιγοά ἴο ΓΕρτοββ [Π6 νναυϊἶκο 
ἀσγάουγ οὗ ἴῃς [ἐγ8. [᾿ϑορῆιβ, “ [. ὟΝ. τ΄. 
χνυΐ. 1. 1,δεἴογβ οὐ ρῃὶὶς δὔδίγβ ννογὸ δά ἀγοβοϑὰ 
ἴο Αρπρρᾷ δηά δἢοῦ σοῃ)οίπεη]γ. [οβερῇυϑ, 
411,’ αι. 

9ο»!») Τῆς νογὰ [5 υδοὰ οἴξῃ ὈΥ ῬοΪγ- 
Ὀϊ05 ἴοσ ἀἰβρίαΥ οἵ ραγδάδ. 

ῥίαως οΥ δεαγίηφ)ὴ Αὐάϊΐοποο σμδπιθοῦ; ποῖ 
ἃ Ἑσουγῖ, ἔογ ἴπογο ννᾶς πο {γδἱὶ. 
ἐδ Γ ἐαρίαἱ 9] ὙπΌυηαβ; οὗ ψῇοπι {ποτ 

ΜΕΓΟ 0514 }}} ἢνς ἰῃ βατοα. Τιζυ5 Ὀγουρῆΐ 
ἤνε σοβογίβ ἴποησθ ἴο το πέογος [86 ἅιτὴν οὗ 
γεβραϑίδῃ. [οϑόρδυϑ, " [. ΝΜ. 111. ἵν. 2. 

24. Κὴησ “σγρῥᾳ] ἩΗϊΐδ τογδαῖυ αἱ 1ἢ}5 
{πιὸ ννᾶ8. ΟὨΪΥ τυϊᾶτ, ἀπά ὉΥ σοιιγίοεθγ. ὙΡΕ 
τοσορηϊίοη οὗ ἰἴἴ οσουγβ ἴθῃ {π|6ὸ5 δεΐννθοῃ 
Χχν, 11 δηά χχνΐ. 27, ϑενθη {{π|65 ἴῃ αἰ τος Υ 
δ ἀγοββηρ ἢϊπηι, ἤνο {ἰπ|65 Ὁγ δι Ραυϊ. 

αἱ ἐδ πω μά] ὙΠῸ ἔννο στοαί ραγίεβ, 
ῬΠαγιϑθος δηὰ ϑεαάάιςσοθοβ, πιϑῖ πᾶν νναἰνεά 
1Ποῖγ αἰ βογοηςοθ, δηὰ οοπιϊποὰ ἀραϊηδὶ (86 
ΑΡροβίϊθ, δηὰ βοὴ ϑυςςεοάοα ἰῃ ὀχοτης τῃ6 
Ροριιίδᾶςα. 

ῥατυε ἀεαΐξ «υὐἱὸ »] Μαὰδ δρρ]οδίίοη ἴο 
πιὸ. Το βδᾶπι ψογὰ ἰ5 γεηάογοα εορρῥαὶν 
αἀσαϊμαΐ, τ Μᾶδςος. νἱῖ}. 32: εογ»ιρίαἰπεά, α Μᾶςς. 
ἷν. 36: Ιο σεωίωε, τ Μᾶςς. χ. 6:. 

απά ανόο ῥεγο] Ὑπὸ [ε᾿νν5 ἰῃ (ϑᾶγοα ννογα 
85 Ὀιροϊοά δηά υγθιιϊεηΐ 45 ἢ οβ6 'π [οτγυ 54] τη. 
866 [οἍβϑερῆυ5, " [. Ν'ν.᾽ Π|. ΧΙ. 7, δπά χῖν. Αἱ 
(0ὴ6 ουζῦγτεακ οὗ [Π6Ὸ νγᾶσ 2οιοοο ὑγΌῦθ τηᾶ9» 
βδογοὰ Όγ ἴπε ϑυγίδη ἱπμδοι δηΐβ, χν !. Σ.ἄ 

26. ποἱδίηφ αὐογέδγ 97 ἀεαι6}] 81 Ῥδυὶε 
ἱηποοεῆοβ δδδά ὕδεῶ δίγοη ὶ δἰτοσιοὰ ὉΥ 

:., 



κιόδ 

Αὐυριικῖι8, 1 πᾶνε ἀεζεγηχπεά ἴο 8επά 
Ἀϊπι. 

26 Οὐ ψβοπὶ 1 ἤἢανα πο οεγίδίη 
τῆϊηρ ἴο ννγῖτα ἀπἴο ΠῚ ἰογά. Πεγε- 
ἴογε 1 ἤδνε Ὀγουρῆς ἢϊπὶ ἐογῃ δείΐογε 
ἴεν: Δηἀ 5ρεοῖδ!ν δείογε ἴῆες, Ὁ 
ἱηρ Αρτίρρα, τῆς, δίζεσγ Ἄεχαπλπδιίοη 

᾿ά, 1 τηὶρῃϊ ἤλνε βοπηθννῃδῖ ἴο ννγίζα. 
27 ογ ἴἴ β8εεπιεῖῃ ἴο πὲ υηγεᾶ- 

ΒΟΠΔ0Ϊε ἴο βϑεπᾶά ἃ ρῥγίβοηδγ, δπὰ ποῖ 
νη] τὸ 5ίβπ τῃ6 οτίπιεβ ἐσσι 
Δρδϊηϑβῖ Ὦ]ΠΊ. 

ΟΗΑΡΤΕΒΚΝ ΧΧΥῚ. 
4 αμῖ, ἐπ “ἦς 2γεδόπες οὗ ἀργίρῥα, ἐεείαγείλ 

δὲς κι γόνι ἀὶς εὐλϊαλοοά, 11 αμα ἄστο 
νιϊγασιέοισίν ἀφ τας εοκυεγίεα, αγιοωἱ εαὐἰέεαὶ ο 
ἀϊς αῤοτίεσ δ. 54 δέείμς ἐλαγρείλ ἀΐπε [0 
ὁε ριασ, τυλεγερμο ἀξ αμουέγείλ τμράξείίγ. 
18 Αργίρῥα ἴς αὐρνιοεί ῥεγεμασεξα 10 ἐὲ ὦ 
Ολγίαη. κ4τ 71λ6 τυλοίς κα» 270- 
μος λέγε ἱρηοοὩ . 

Ι,γ5145, χα! λ)ο, 858 ἴξ νγᾶβ δραΐη ὉΥ Αξιῃρρᾶ, 
ΧΧΝνΐ, 31. 

ῥαυε ἀεἰεγηιπε Ἐδίμογ, 1 ἀϑυθσιαπ θά. 

46. πὸ εὐγἸαἱπ ἐμ Νοίδιηνς ἰγυκίνγογίῆγ. 
7 ἰογά 1.6. ἴτῇ6 ΕΤΆρογοσ, Νεῖο. ΤΠϊ5 

ἘΠ6 δά Ὀδοη τοριάϊαϊοὰ ὈΥ Αὐυριιίι5 ἀπά 
Τιθετῖα5. δυδίοπῖιβ, ΑῸρ. ὃ 52; ΤΙΌ. ὃ 27; 
Ταςι5, ὁ Απη.᾽ 11. 8). Οὐομρᾶτε Τογ ] Δ η, 
. Αροϊοξγ, ὃ 34- Οδ]ιρυ]α δοσορίοα "(. ῬΊ ΠΥ 
80 Δα ἀγεββοὰ Τγααη. Βυῖ τἰἴ ννᾶ5 ποΐ ἃ τεοορ- 
ηἰδοὰ ραγί οὗ ἴῃς ἱπιροτῖαὶ δίγ δ {1}} τῃ 6 {ἰπγὸ οὗ 
Ποχμιτίδη ; ἀηὰ Απίοπίηιϑ Ῥίυ)5 ννὰβ ἴπ6 ἢχϑεϊ 
νὯο Ρυϊ ἴξ οἡ ἢἰ5 ςοἶπβ. ῬοΙγσᾶσρ τεξιϑοά ἰο 
υἱΐον τἴ, “ Μαγίγγάοπι,᾽ ὃ 8. 
ἐχαρηί 1 10η}] ὉΔᾺ6 ἐχωρπίπαίίοη. ἴῃ ἴῃ6 

ΟΥ̓͂Σ ΠΑ] ἃ ἰᾶνν ἴθγτη ἔουῦ ἃ ὈγοΙ ΠΗ ΑΓ ᾿ΠΩΌΪΓΥ, 
ἀϊξεϊποεξ ἔγοπι ἴῃς ἔτ], Νοιίδίην ἠμάϊςοϊ4] ννὰϑ 
ἰηϊοπάθα. ΑἹ] Ἰορὰὶ ἱπηνοβεισαίοη δὰ ὕθθῃ 
διιροιϑοάθα ΌγῪ ἴδεῈ ἀρρεαὶ ἴο θβαγ. 

27. πρηγεασοπαδίο)] 1 νουϊὰ 4150 ἢδνο 
ἐχροβϑὰ ἢϊπιὶ ἴο ἴΠ6 ἀϊϑρίθαβιγο οὗ Νόγο, ἢ ΤΠοσῸ 
διδὰ ὕδθοῃ πο ἰδῃριθ!]6 σαθθ Οἰθαυ Ἡ] ῖη 186 
ςορπηίΖδηςς οὗ Ἀοιηδη ἴᾶνν. 

δ ΡΑΌΙΪΙ, ΟΙΝΕῈΒ ΑΝ ΑΟΟΟΥΝΥ ΟΣ ΗΙ5 
ῬΚΕΝΙΟΒ 10ϑὕ71ἘῈ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΨΝΙ. 1. Το ἀγί ῥέεν» 64} 
Ακξτίρρᾷ ὀχργεββεὰ ἢἰπιϑοὶ (5 ΣΘΏΘΓΔΙΥ τπαΐ 
86 ται ἢΐ ποῖ ϑθθπλ ἴο σοιηρτοπΊῖϑα ἴπΠ6 Ργοσυ- 
ΤΑΙΟΓ ὈΥ ἀ55ΙΠΊΠΡ ΔΟΪΠΟΥΙΥ͂ ἴῃ ἢ ῬΥΌΘΘΠΟΘ. 
ἴῃ οοπΒιάογδιίίοη οὗ δὶβ ταηῖς ἀπά ἢϊ15 θείῃ ἃ 
ξυεϑὶ Π6 ννᾶϑ αἰϊοννεά ἴο ργεβίάθ; δηὰ 5 γἰϑίῃς 
ἰεστηϊηδιθα π6 ργοςθθάϊηρϑ. 
Τῤεη Ῥαι ὍΤΙ ϑρδεοῦ 15 ὙΘΙΥ ἀϊβιϊηςξ 

ἔτοπι ἴΠδΐ ἴῃ χχὶὶ, Η!5 ἀρρϑᾶὶ μδὰ ρ᾽δοθά δϊπὶ 
Ὀθεγοπάὰ (6 7υγιϑάϊςιίοη οὗὁ ποθ σψῇοπὶ ἢ 
δά τεβθθά, δηὶ ἢς ἀϊά ποῖ ποῖϊοθ ἴπ6 σἤδυρο5 
οὗ δροβίδϑΥ δηὰ ργοίδηϊπρ ἴ6ὸ Τοπιρίὶο. Ηθ 

ΤΗῊΗΕ ΑΓΟΤ5. ΧΧν. ΧΧΥΙ.Ὶ. [ν. 26---ς.. 

ἽΠΠ Ὶ Αρηρρα αἰ υπῖο Ραυὶ, 
Του δῇ ρεγπιττεά τὸ βρεᾶῖς 

ἴογ τῆ γβεϊί. Ὑμεη Ρδυὶ 5τγεῖομεα ἐσσι 
τῆς Βαηά, δηά δηβνγεγεᾶ ἔοσ ἢ πηβε]: 
.211 τῖηκ τλγ586]  ἤάρργ, Κίπρ Α- 

σῆρρα, δεσᾶιβε 1 5}|4}}] Δῆβνγε [Ὁ Γ 
ΠΛ 561 1818 ἀΑΥ Ὀείογε ἴΠεε ΠΕ ΠΕ 
ΑΙΪ τῆε τῆϊηρβ ψνῃεγεοῦ 1 πὶ δος 
οἴ τῆς ]εννϑ: 

4 Ἐδρεοία! γ ὀέεαμός 7 ἐποτυ ἴῃεε ἴο 
δε ἐχρεγῖ ἴῃ ἃ]] σιιβῖοπῃβ ἀπά αιιαβἴ ἢ 8 
ΜΙ ἢ ἀγα ἀπιοηρ ἴῃς [οννγϑ: ψγῆεγε- 
ἴογε 1 Ὀεβεεςῇ ἴπεὲ ἴο ἤεᾶγ πι6 ρᾶ- 
τεμεῖν. 

4 ΜγΥ ΠΠΔΠΠΕΙΓ οὗὨ [ἔὸὶἃ ἔτοπὶ ΓᾺΥ͂ 
γουτῃ, νγῃϊο ἢ ννὰ5 δὲ τῆς ἢγϑθι ἀπιοηρ 
ΠλΪΠ6 οννῃ παίϊοη δὲ [εγυβαίεπι, ΚΟΥ 
411 τῆε [ενν8; 

ς ν Βιςἢ Κηεν πιὲ ἔτοηι ἴῃς θερίη- 

δϑϑοσγίοα ἰῃ6 αἰ ρτ Υ οὗὨ ἢ15 ΟΠἿΟΘ 85 ἃ τσ θη ΡῸΓ 
οὗ ἢράνϑῃ, δηά αδἰπιδὰ ποΐ 50 πη ςσἢ δὲ ἢ15 ονὐγῇ 
ἀείδηςο 45 δ (6 σοην!οῖοη οὗ ἢ 5 Πρᾶγοτβ. 

ἐδε ῥαπμάα)] Ὑπαῖ Ὡς ἢ Πδά δὲ 1 ΓΙΥ, 
ποί ομαϊηεά. ᾿ 

2. 11ῥιπὰ »ιεῖ δα5Ὁ7)] ΔεΙρρα᾽5 οἰῆςοϊδὶ 
τοϊδι !οη5 ἢ Ἀοπθ ννοε 4 ννδιτδηΐ ἴῃδϊ 6 
νν»5 ποῖ ἔδπαίίςδὶ οὐ Ὀϊροίοα ἴῃ ἢϊς [υάδίσπι ; 
δηὰ ἢὶ5. Ὀϊγίῃ, οἀυοδίίοη, πὰ Παθ115 αυλὶιβεὰ 
ἢϊπι ἴο ιἱηάογείδπα ἴπ6 χυσϑίίοης (μα μδά Ὀδθη 
ταϊιϑθὰ ἔδσγ Ὀδείζοσ ἔμδη Δὴγ μοδίῃοη Ῥτοσιυγαΐοσ 
Ἔν Γ ςομ]ά. : 

ὀείογε ἐδεε}] [Ι͂τ [ὮΥ ργεϑοποθ. ὙΠΕΓΕ ἰ5 πὸ 
τοςορηϊου οὗ Αρτρρῥᾷ 85 ἃ Ἰιάρψο. 

ἐῤε ὕειν. Ἀορεδίθα ἔουγ {Ππ|65 ἴῃ συν. 2---7. 
Οη [(ἢϊ5 ραγίϊ συ δῦ οσσαβίοη ἴπ6 Α ροϑίΐο βανογοὰ 
ὨΙπΞ6 1 ἔγοπὶ ἢϊ]5 σου πΠίΓΥ πιο ἴῃ 85 πικρὰ ἃ 
ὍΓΑΥ 85 αἰβθνῃεγο δηὰ ροπογΑ ΥῪ πὸ ἰάἀοη πο 
ὨΙΠΊ56 1 ἢ {Ποπὶ, δ... ΧΧΗΪ. 6. Ηε νν»ᾶ5 δἀ- 
ἀγεβϑίηρ Ἐδβϑίυ5 45 ννῈ]}] Ὧἃ5 Αργῖρρᾶ: δηὰ ἢο ϑεῖ 
τογἢ ΟἸγιδὲ 85 ποῖ ΟἿΪῪ πὸ βου οἵ 15γδεῖ, 
Ὀμΐ 4150 85 ἃ Ἰρδὶϊ ἴο ᾿ἰρῃϊθη ἴπ6 (ὐδητ 1165. 

8. ὀεεσιμο 1 ἀποαυ}] ὙΠ6θῈ ννοτάβ ἴῃ ἰ(8}105 
Τοργόϑεηΐ ἃ ϑρρ οπιθηΐ ἐἰονϑο ὈΥ Βεζᾷ, ιπ- 
ΒΡΡογίοα ΌὉΥ Δὴγ Μϑὅ., πὰ αυϊῖο ΠΗ ΟΟΘΘΑΓΥ͂ 
ἴο σοπηρίεῖς ἴΠ6 86ῆϑε : ὀφίογε ἐῤεἊ, τ ρεσαίν 
ἐχρέγὶ ας ἐῤομ αγὶ ἐπ αἰ, ὅζε. 

εἰσίοι. πα φμεείοη.}] Ῥγδοίϊςθϑ ἀπά Ἵοη- 
{τονοῖβίδϑ. 

4. ,ηον» ν»ῖ» γομδ.. αὐ ἐδε ἥγ ὝὙΠεβε εχ- 
ῬΓΟΘ5Ι ΟΠ 5 ἱΠΊΡΙΥ ἴπᾶὶ 6 τηυκὶ μᾶνὸ ἰοῆ ΤἌσγθυ, 
ἴοσ 186 τοδοῃίηρς οὗ (ὐδπιδ}}6}, δὲ ἃ νΟΎῪ ἘΑΠΥ͂ 
56, ΡΥΟΌΔΟΪΥ, δοσογάϊης ἴο [6180 ιϑᾶζδ, 
δϑουΐ ἵννεῖνθ. 866 ἀὔονο, χχὶϊ. 3. 

αὐ εγισαίο) ὙΠῸ Ὀεβϑὶ γοδύϊηνς 15, Δ ἃ δ 
.εγι αίρ»», - 

δ. »"ον! “ἰΓαἰ191] Μοὶ οχδςὶ δηά τ ζογοῦδ 
ἴῃ (πεῖς ἰηϊεγργοίδιοη οὗ ἴδε 1ὺὺ δηὰ ἴῃ Θ» 



ν. 6---ἰ.] 

πἷπρ, ᾿ΕΤΠΟΥ γου]ά τεβτ ἐγ. τηδῖ δἴζεγ 
(ἢ πιοβῖ 5ἴγα [εβϑῖ βεςξ οὗ οὐγ γαϊρίοη 
Ι]νεά 4 ΡΠαγίβες. 

6 Απά πον 1 ειδπά λπηά δ ᾿υἀρεά 
ἴογ ἴῆε δορε οὗ τῆς ῥργοπιῖδα πηδάς οὗ 
(ὐοά υπῖο οἱιγ ἔλτΠοῖβ: 

πιο νψῆϊςῇἢ ῥγοηησε οὐγ ἔννεῖνα 
{τ 65,) ἸΠΒΙΔΠΤΪΥ βογνίηρ σά ἀδγ ἀπά 
ηἰρῆϊ, ἤἢορε ἴο σοπθ. Εογ ννῃϊςῆ 
ἢορε᾿β 84Κε, Κίηρ Αρπηρρα, 1 δηὶ δο- 
συβεὰ οὗ τῆς [ενν8. 
.8 ΜΝῺἊΥ 5Ποιυϊά ἰἴὲ δε τῃουρῃϊ ἃ 

τὨϊηρ ἱπογεά!δ]ς νυ ἢ γου, τῆαῖ (ὐοά 
8ῃοι ἃ ταῖϑε τῆς ἀεδά ὁ 

ἔοτοϊηξ ςογότηοηῖαὶ οὈϑογνδηςεθ. [|οβορῆυϑβ, 
ΧΨΠΙ. ᾿ἱ. ό, ΧΝΠ. 1. 3, "͵. ΝΜ. 1. ν. 2, 11. 
Υἱ. 14. Οὐοχηρᾶτγο 81 Ρδι}}}5 δοοουηῖΐ οὗ ἢὨἰπι- 
56], Οδὶ. 1. τ4:; ΡΒ]. εἰ. ς, 6. Οἡ [Πὶ5 οςοδϑίοη 
ἢἰ5 Ηο]]οηΐϊξεῖς Ὀιγῖ ἢ πρζ, νυ πουΐ [ἢ}15 σἰδίθ- 
τηοηΐ, ἢᾶνο Ὀδθη Τπουρῆϊ ἴο ἕανουγ ἴΠ6 σἰάγρὸ 
οὗ ἢ15 ὑπάυδ σοπίογμ τυ ἴο (σεητιο νίενν5 δηὰ 
Ρτάςιις65. 

γοἰγοη}] δι. ΟΪγ, οχίθηαδὶ, ςεγοπιοηΐδὶ οὉ- 
βοῦνδηςθ ; ἴἢ6 ϑτὴὸ ννογὰά 85 ἴῃ [Δπ|65]. 2ό, 27: 
δηά (ὐοἹ]. 1. 8; ἰπ νδιςἢ ἰδίοῦ ρἷδοθ 1 15 
Τοηάογοα «ὐογυδίῤῥίησ. 

Θ. ἐῤὲ γον" "6] ΟΥ̓ ἴῃ Μεβθίδῃ. Ορ. χὶϊ. 
41; ὯἋπά, ἰῃγουρῇ Ηΐμ, οὗ ἴπμ6 Ἀρδβυτγτγοςίοη, 
ΟΡ. χχίὶ!!. 6. 

7. οἱ ἰαυείυε ἐγϊδεΙ] οίογοησος ἴο {ΠῸ 
{Π04] ἀϊνίδίοη ἃγὸ δχι γε πον γάγο ἴῃ (ἢ6 Νεὶν 
Τοεβίλπιοηϊ; ἱν. 26. 866 [μ|κ6 1]. ,η6: [Δ1Π|65 1. 
ι; σν. νἱῖ. 4--5.. Τῆς νΠο]6 ον !8ἢὴ ρθορὶθ 
τὨγουρδους {ποῖγ Πιδίογυ παά ἰοοκοὰ ἔοσγ ἴῃς 
Μεβϑίδῃ, δηά τῆς Τννεῖνο Τ στῖῦε5 σοπιημδά ἴο 
6 βροκθη οὔ; ἕογ, (που ρ ἢ ΟΠἼΪΥ ἴννο ἃῖὸ 6χ- 
ΡΓΟΒΘΙΥ 5αἰά ἴο δᾶνε τεϊυσηθά ἔτοπὶ ἴῃς Οδρ- 
Ἐν γ, ποῖ ἃ ἕονν οὗ οἵἴδπογ {γ1068, 1ξ Ἄρρθδῦϑ, 
ὑογῸ ταϊχοὰ νν ἢ Ποπὶ, ΕΓΔ 1. ς, νἱ. 17, 1]. 
Ἂς. Τὸ ἀοοοοπάδηϊδβ οὗ ἴδ ἀϊδβρογϑθὰ Ἴοη- 
ἘὈπυρά ἴο τόϑοτί ἴο [εγιιδίεπι δὲ ἴῃς γσγοαλῖ 
Ἐσϑεναϊθ; ἀπά ἃ ννᾶ5 4 ροὶϊηΐ οὗ ἴδε πδίοηδὶ 
ἕλῃ (πὶ ἴη6 δπίϊγο ρθορὶθ ννουϊὰ Ὀδ γεουηϊοὰ 
ὑπάογ ἴπ6 Μεοβϑιδῇ, 

ἑπσ!αη} ἘΔΥΠΟΘΌΥ, νν ἢ Ἰηΐοηϑθο ἀονοϊίοῃ. 
866 ἴῃς ποῖθ οἡ χίϊ. ς. 
αν απά πἰσδ ΟΡ. [κὸ 1. )ς, 11.2.7, ΧΥΠῚ, 

γ, ΧχΙν, 3: ω ΤΠ685. 1}, το ᾿ ΤΊτη. ν. ς. 
βοῤε το εον!}] (ρ. ΡΆΠ]. 11. στ. 
ἀίης σγρῥαᾳ] ΤΠ [Π|Ὸ 15 τοϊαδ! πὰ ἰῃ βενοσαὶ 

ἰτηροτίδης Μ58. ννῆϊοῖ οπιτ ἴΠ6 ὨΔΠΊΘ. 
ἐῤε εαυ} ὝὍΠΕΓΕ 5 δὴ δπλρἢδϑῖβ ἴῃ {π|5 

δοίης Κορὲ Ὀδοῖκ ἴο {πΠ6 ἰαβῖ ; δῃά ἴθ Θπιρ 4515 
5 ποϊχῃϊοποὰ ΟΥ̓ [Π6 οπλϑϑίοῃ οὐ {Π6 δγίιςὶθ, 
ὙΠΙΓἢ 15 ποῖ ἔουπά ἴῃ ἴπ6 Ὀεοὶ Μ558. 

8. ἢνῥν «δομίά 4 ϑοπῖς ἢᾶνο ῥγοίεττεά ἴἰο 
Ὁπάεγϑοίδπά, δα! ἐς “1 ἐδουσῥί---βαξ ἴῃ τῃ6 
Ῥδβδδζοβ τείοιτοά ἴἰο ἴῃ Ξιιρρογίὶ οὗ (ἢ15,  οηι. 

ΤΗΕ Α(ςΓΤ5. ΧΧΝΙ. 

᾿ ΧΙ. 24. 

.9 1 νεγνγ τπουρῆς νν ἢ τηγϑβεῖξ, 
(παῖ 1 οὐρῇ το ἀο πιᾶηγ τπίπρβ σοη- 
ΓΓΑΤῪ ἴο ἴῃς πᾶπις οὗ εβϑ8 οὗ Νδζα- 
τεῖῃ. 

Ιο “ὙΉΙΟἢ τἢΐπρ 1 4150 ἀϊά ἴῃ “ “βαρ. 8 
]ετγυβαίετα : δηὰ πιδπΥ οὗ τε ϑβαϊηἴϑβ 
ἀἰά 1 8ῆυϊ ᾧἃρ 'π ρτγίβϑοης δανίησ 
γεςεῖνεὰ Δπίποῦγ ἔτοπιὶ ἴῃς ςοἢίεΐ 
ΡΓίεβῖβ; δπηά ψνῆῇδθη ΠΥ ψγεγα ρυῖ 
ἴο ἀελῖῃ, 1 ρᾶνε ΠΊΥ νοῖςε δραϊηϑβί 
ἐῤέηι, 

Ι1 Απά 1 ριυμηίεῃεά τῆεπὶ οὔ ἴῃ 
ἜΥΘΓΥ ϑγπάροραα, ΔΠ4 σοιηρε)]εά ἐῤένη 
ἴο δίαβρῃεπιε; δηά δείηρ Ἔχοθθά! Πρὶν 

εἰ. 43: ΡΏ1]. ἱ. 18; 4 ἀϊ ἔογοηϊ ἔογπι οὗ ὀχργοβϑίοη 
5 υϑοὰ: δηὰ ἴπΠ6 δογαρίηθθθ οὔ ἴ6 χιεϑίοη 
νου Παγάϊγ δᾶνα συμ οά [ἢ6 σαὶπὶ ἴθποὺγ οὗ 
[Π15 δ άγοϑβϑβ. 

«υἱἐρ γομ] Ὅῆδ ργοηουῃ 15 οπρ μας ; “το 
γου (Πδὲ ἤᾶνθ ϑυς ἢ ργενιουϑ ποίΐοηβ δηὰ ροῖ- 
βιιδϑίοηβ δῦοιιϊ οί 8 οπιπ!ροίθησγ." Βαστονῦν, 
ϑουγήοῃ 29. 

9. ἐῤαὶ] οι] "81 Ῥδυϊ σοηξεβϑείῃ ἢϊπι- 
56} το ἢάνε Ὀθθη ἃ ρογβεσιΐου, πὰ Ὀἰδϑρἤῃοπηεγ, 
δηὰ ἰπ)υγίουβ [ῸΣ 50 ἀοίηρ, δἰ πουρ ἢδ ἔοϊ- 
Ἰονεά {6 ρσυϊάδποθ οὗ ἢϊ5. οννῇ συηϑςοίθηςσδ 
ἐπογοίη : δῃηά ἴο ἤλνο οἱοοά πῃ ποοὰ οὗ τηοῖς 
ἔογ ἴῃ γοπιιϑϑίοη οὗ ἔμοϑθ ννἱςκοὰ δςοΐβ, ἰδουρ 
ἢθ6 ἀϊὰ τῃδπὶ ἸΞΠοΟγΑΠΕΎ, ἂπὰ οι οὗ Ζ26δὶ ἴο 
ἴ(ὴ6 [ϑμνν. ϑηάογβοῃ, ϑογιήοῃ ἵν. "δὰ (]6- 
τυ, αὶ 10. 
ψε οΚ Νακαγει 8] ΤὍΤ5 ἀοϑιρπδίίοη νν88 

σἤοϑθθπ ἴο 5ῆδν ἴμλὶ ἴΠ6 Αροϑίὶα τπογου Ὁ 
Δρριθοϊδίθα [6 ῥγο]υάϊος5 ννϊςἢ δα δὰ αἵ 
ΟΠ6 [1π|ὸ ἰάΓΡΟῪ σπαγθά. 

10. ἐδὲ «αἰη..1] ὙΠῖθ ἀδϑιγπδίίΐοη ννᾶβ ἴῃ 
ΒΓ ἢ ΤΟσοΙνθα 56 (ΠΡ. ΙΧ. 32, 41), παῖ [86 
Αροϑβί]ε επηρ] ογϑὰ 11, 45 ἃ τιδίζοσ οὗ σοιγϑθ, ουθῇ 
ψν ἤδη πὸ νν 85 δ ἀγοϑϑίηρ 4116Π5 ἔγοπὶ {πὸ 4:1. 

ἐῤέν «ὐεγὸ ῥμὲ 1ο ἀεα! }] δῖ δίορῆθη νγᾶβ ποῖ 
[Π6 ΟἿΪΥ πιαγίγτ ἴῃ ἴδ ἢγϑϊ ρογϑοουτίοη. 

1 γαυε »"» φὐϑ δα ἢδ5 Ὀδθη 5ιιρροσίοα 
μαι (Π]5 πᾶν ἢᾶνα 1 πιο ἰἢδη Δϑϑθηΐ ΟΣ 
ἀΡΡτγονδὶ ; [ηδϊ 6 πῆᾶύ, ροσθαρϑ, μᾶνθ νοϊθαά 85 
ἃ τηρπΊῦοῦ οὗ ἴπ6 ϑαπποάγιπι. Τῆς [ενν8 ννοῦα 
Δῆοννοά ἴο τεϊδ ῇ ον ῈῚ οὗ "δ ἀπά ἀδδῖ ἢ ονυὸσ 
(ΠΕΙΓ ον ρθορίθ, ἃ5 ἔὰσ 85 5 ὙΠ σεϊζίουβ 
τηδίϊοιβ ννεσο σοηςογηδά. 

11. ρωιδεά ἐβενι ἊΝ ΠΝ οἰσῖρεβ. Ορ. 2 (οσ. 
ὝὟῊ5 ννὰ5 ἴπ δ] ἰπιοηξ οὗ ( γιϑῖ 5 

ψογάβ, Μαᾳίϊ. χ. 1); Μαζᾷκ χιϊ. 9. 
5 δΌΕΓΥ ἀγπαφοσμο) ϑΥπλσοξυοδθ ὙγΟΓῈ ΥΟΙΥ͂ 

Ὠυπιδγοι5 ἴῃ [ΘΓ 54 |6Π|, 566 ΥἹ. 9. 
εονγρεἰἰ.41Ὶ ὍΤΠδ ἴθηϑα οὗ ἴΠ6 νοῦ 1π|ρ1168 

ΠΟ πιοῖο ἴπδη ἴδε οἴοτγί, ἀηὰ [πὲ γορϑδιθα!Υ 
τηδάδ: ἢὸ δὰ ἄοῃθ ννῃδί ἢ σουϊὰά ἴο ςοπιρεὶ. 

9 ὀίαρῥενι)] Το ϑ5ρθᾶκ αγζαϊηϑῖ (ἢ γιὲ 
δῃὰ ἴμ6 δ ἴῃ Ηϊπι, Οἵ, Ρ]ηγ, ΕΡ. Χ. 97. 
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κιβ 

ὦ οἶδΡ. 9.8. 

πιλά δρδίηϑιὲ ἴΠ6π|, 1 ρεγβεουῖεα ἐῤέηι 
ἔνε ὑπο βἴγδηρα οἰ 68. 

12 ἐν Βεγειροη 45] ννεηΐ το [)- 
Ππηλβοιι5 Ὑν ἢ ΔυϊῃοΥ  ἀπὰ σοπλπλ]8- 
δβίοη ἔγοπι ἴδε οἢιοῖ ρῥγιεβῖβ. 

115 Αἵ πιίάάλγ, Ο Κίηρ, [ 8δνν ἴῃ 
ἴηε ννᾺῪ ἃ Ἰίρῇς ἔτοπι ἤξεανβη, ἄδονε 
τῆς ὈΠρΡΏτηα85 οὐ τῆε δυη, ϑβῃϊπίηρ 
τουπά δουῖ πὶὲ ἀπά τπεπὶ ἡγῇ] ςῇ 
Ἰουγπεγεά νυν ἢ πη. 

14 Απά ψῇεη ννὲ ψγεγε ἃ]1 (8 |εἢ ἴο 
(ες οαγίῃ, 1 μεαγά ἃ νοῖςε βρεακίηρ 
ηῖο π|ε,) ἃπὰ βαγίηρ ἴῃ ἴτε Ηξεθτονν 

Ῥοΐγεαγρ νὰ9 υγρεὰ ἴο 115, Ἐυιδθ Ὁ. 1Ν. 1ς. 
ΤῊὶ5 ὀχρσγοββϑίοι σου] μαγάϊγ πᾶνε Ὀδοη υοά 
Ὀείογε δῃ δυάϊθησς Θχοϊαϑίνοὶυ [Θυν]ϑἢ, 85 ἴῃ 
ΧχΙΐ, 

»ια4] Νοῖ ἱπιοπάθα ἃ5 δΔηΥ͂ οχίεηιυδίϊοη. 
Ης δὰ οοτὴδ ἴο τεραγά {π6 ρογβϑοουζίοη 85 
ὈΠΓΡΑΘΟΠΔΌΪΘ 85 νν6}] 45 νυἹοκθά, 
“γάρ οὐ τ. Ὠδυλᾶβοι5 ννᾺ8 Οη6 οὗἉ βϑνθγαὶ 

ουϊείάο ἴη6 11η1115 οὗ Ρα]θβέϊηθ ἰῃ ὑνΒο ἢ σοη- 
γεγῖβ ἴο ΟΠ 5Έ ΙΔ ΠΥ γεγο ἴο 6 ἐομπά. 

12. ᾿ῥεγεμρο ΜΝ ὮΙ 1 νγᾶ5 ἴῃ. οσςσιι- 
ΡΙεά ; σοπηρᾶγο χχῖν. 18. ὙΠ656 νϑόγβοβ, 11--- 
:ς, ξῖνο ἃ {πιγά δοσουηΐ οὗὨ 15 σοῃνογϑίοῃ. 
“ονι ἐῥε ἐρις  γίε.  ὝὮΡΓΘ 15 πηογα δυΐῃο- 

ΤΥ ἕου [Π15 ἴῃδ ἔοτ (6 βἰηρυϊαγ, Οδίς Ῥυίενι, 
ἴῃ 1015 ρίδςθ, ῬγοῦΔΟΪΥ ἴῃθ ργεβϑιἀθηΐβ οὗ 186 
24 σουζϑέδ, 0 νοῦ ἐν οὔεῖο τλοπλΌ Γ5 οὗ [Π6 
δδημοάμπι, ν. το, υΚὸ χχὶϊ. ς2, ἅτ ἴο ὃδ 
υπάἀογοῖοοά. ὅ66 ᾶῦονυθ, χίχ. 14. 

18. “1: »νιάάααγ} χχῖ!. 6: ἃ ςοἰτοιπηδίδηςσο 
ποῖ 5ἰαϊθα ἴῃ ἴχ. Ι--9ς. ὙΠογο Ππδὰ θθθη πῸ 
ἀο]υϑίοπ, ΠΟ ΘΟβίδϑΥ ; ἃ νοΐοε ννᾶ5 αἰ ΞΕ ΠΟῪ 
Βεοαγὰ ; ἃ ηιυεβίίοη ννᾶ5 Ρυῖ, δηά δὴ δῆϑννεγ 
τεςονοά. 

αὐουε ἐῤε ὀγὶρῥίπει: ἡ δὲ “μπ ΤὨϊ5 15 ἔδσ 
Ὀεγοπὰ ἰχ. 23 δηὰ ΧΧΙϊ. 6. 

14. «ὑὐὖὐ «ὑεγε αἱ γμαἰϊη]ὴ Ἠΐϊ5 οἼοτῃ- 
ΡΆΠΙΟΠ5, ὈΠΩΘΓ ἃ βοΠοΓΑὶ ἱπηιργεββίοη οὗ ἴεγτγου, 
ἴοΥ ΟἿΪῪ 8 ΘΙῪ 5Ποτί {1π|6, 'χ, 7. Ηδ διπιβοϊξ, 
ἢ Ὠ15 ΟἸΘΆΓΟΓ ἀρρυθῃεπϑίοη οὗ ἴῃς πιδηϊοϑίδ- 
ἴοη, δὰ πανιηρ δὰ ἴδς δά άγοςς αϊγεςϊοα ἴο 
Π1ΠΊ ῬΟΓΒΟΠΔΙΪΥ, τοπηδιπϑὰ Ἰοηροῦ ρτγοβίγδίο. 

ἐπ ἐδ Ἡεόγεαυ ἐοησμο} 866 χχὶ. 4ο. ΤῊ ]5, 
ΔΕΔΙΏ, 15 ΔΠ δα ΠἸΟΠΔ] οσἸἰγουπιδίδηςθ, ποῖ ρίνθη 
ἴῃ ἰχ. 4,) ΟΓ ΧΧΙΙ. )γ. [{ παὰ Ὀδδη ἢο νᾶριδ 
᾿ηρΓοβϑίοη ; ἤς δεοαγὰ δὐιςουϊαῖς ννογάβ οὗ ἃ 
ΤΆΤ] Αγ ἰδηριιαρο. δ: Ῥδὺὶ] δα ἀγεϑϑοὰ Αρτρρα 
δηὰ Βεβίιι5 1ὴ Οτροκ; ψνῆοθη ἢῈ ννᾶ5 βρεδακιῃρ 
ἴο ἢ]5 σουπίγγτηθη ἴῃς ἰδηριιαρε τισϑὰ Ὁ Οἢγιϑὶ 
ννᾶ5 ποῖ ποίϊςεὰ, ὍΠ6. ἤδῖθ 5411] ἈρῬΘΔΓΒ ἴῃ 
115 Ηφῦγονν οττλ ἴῃ 4}} (πὸ (ἤγϑο δοσομηίβ. 

αὐδνὴ ῥεγυεομσί τροι ριο ὙΠῸ ογάογ οὗ 
Π656 ννοσγάβ ἴη ἴπ6 ΟυσἹβίηδὶ μῖνθϑ ἃ ϑσίγοῃξ ετὴ- 
ΡἢΔ515 ἴο φιε. 

ἐο ἀἰεᾷ ἀψα!1] ὍΠε ἱπίγοάἀυσίίοη οὗὨ {}}5 
Ῥιόνεῦῦ, ἰῃ 1Χ. ς, 15 Βρυ ΠΟΙ 5, δηὰ ἴῃ χχίϊ. 7 

ΤΗΕ ΑΓΟΤ. ΧΧΝΙ. ἷν. 12---τό. 

ἴοηριις, ὅδ], 84}, νὮΥ ρεγβεςσιζεβῖ 
του πιεὺ ἐξ 5 Ππαγά ἔογ (ες ἴο Κις κ 
Δραίηβ τῆς ρῥγοΚ8. 

Ις Απά 1 δι, Ἔηο αγί δου, 
Ιοτάδ Απηὰ πε δά, 1 δπι |Ἕεϑυϑ 
ψνῃοῖὴ ἴδοι! ρεγβεςαυζεβῖ. 

ι6 Βυῖϊ τγίβε.) δπὰ βειδπά ὑροη τὴγ 
ἔεεϊῖ: ογ 1 δανε δρρεαγεά υπῖο {πες 
ἔογ τῆιβ ρυγροβε. ἴο πιᾶαΐζε ἴδεες ἃ 
ΓΑΙ ἰβῖογ ἀπά ἃ νν]Ππε885 Ὀοῖῇ οὗ τἢε86 
τΠηρ5 γῆς τῆου ἢαϑῖ ϑεεη, δῃά οὗ 
[Βοβὲ τῆϊηρβ ἰπ τὴ ψΠΙςἢ 1 ν}]}] ἂρ- 
Ῥεᾶγ υπἴο ἴδεε; 

ἰ5 ΒῈρρογίθα ΟΥ̓ ΟὨΪΥ οπὸ ἴὕπεϊλὶ Μ5. Ησγο 
1{|5 υπάουίοαΪγ ρεπιπο: ἀπά ποτε ν᾽ 85 ρσο- 
ῬΠΕΙΥ ἴῃ {815 ποίςθ οὗ 15 μβανίηρ Ὀδοη αυοίαά, 
οὗ [τεηυθηΐϊ ὁσσυ ΓΙΈΠΟΘ 85 1ἴ ν 45 ἰπ Ὀοΐἢ Οτεεκ 
δά 1,δἴϊη, σ. . Ριπάδλγ, 2 ΞΟ, γ]ι5, Εἰιγρι 65, 
Τεγθηοθ, δηὰ Ρ]δυΐυβ. [{ νν85 ϑικρεϑσιεὰ ὉῪ 
Δ ΟΧ Ὀδσοπλίηρ τγοβῖῖνα δῖ ἴπὸ ρου ρα, ἱπ] τ 
156], δπὰ ψαϊηῖηρ ποῖμιης ΌΥ ἴπ6 5ἴγυρ]ε. 
ΤΠ Οτοηῖδὶ ροδά, δοσογάϊμηρ ἴο Μίδιιπάγει, 
νν 45 Εἰ ἔδοϊ Ἰοηβ, Ὠδυη οὔθ δηα ϑἤδγρ ἴοὸσ 
υγρὶης οὐ [86 δηϊπδὶ, ἢ οἵπον βΒαῖ, ἴοτ οἰδδη- 
ἴῃς 1η6 ΡῥΙουρ βῆαγθ. [1 ννὯ5 σδραῦϊθ οὗ Ὀεϊησ 
υϑοὰ 248 ἃ ἔοϊτηϊ ἀδῦ]α ννεάροη, [υᾶξοϑβ 11}. 31; 
1 5. ΧΙ. 19, 21. 

156. ἴΙπ [ῃϊ5 δηὰ {πῸ ἴῆγοθ ἔ]ονν πρὶ νότϑοβ 
δῖ Ῥδιιὶ ννᾶ5 ξίνίπρ ἃ σοιῃρθοηάϊοι5 βἰδίοτηεηζ, 
ςοιηδιπίηξ ἴδε σιυϊδίδηςε οὐ ννῃμαῖ ννὰβ5 5διὰ ὈΥ͂ 
ἴῃς [μογτὰ δὲ ἴπ6 πιοπεπί οὗ ἢ]5 σοηῃνογβίοῃ 
ψἢ τΠῸ σοτηπιαηιοδίοπ πιδάδ ἴο ἢϊπὶ αἴϊεῦ- 
νναγάϑ ΤΠσου ἢ Απδηΐδ5, δηά γεῖ δρδίη ἴῃ 86 
νἱϑίοη ἴῃ ἴΠ6 Το πΊρ]6. Ηδ ἀϊά ποῖ ἀϊπιϊηρυ 5 ἢ 
1Π6 οςςδϑιοηβ, ΟΥΓ δὼ ἱπῖο Δῃγ ἀδί8115. Αγτρρᾶ 
νοι! ποῖ παν Ὀέθη ἱπβιδηςεὰ Ὀγ [6 ΠΑΠῚΘ 
οὗ ἃ |ενν Ἰινίηρ ἴῃ ΟὈΒουΓῪ αἱ ᾿αηηδθςι8. 
Βεβίυ5 πῖρς Πανὸ Ὀξεη ἀϊδροβθά ἴο ἵγεαῖ 86 
νἰϑίοη ὙΠ τς Ὲ]6. 

“πὰ4 ῥὲ “αἰά] [πῃ δνεῦ ἴὔηποειαὶ Μϑ. ὃθυῖ 
ΟΠΘ, απάᾶ ἘΔ 6 ΤΟΣὰ «αἱδ. 

16. Βμὶ γ99] ετϑεβ τ6--- ὃ σοηίδίη ρᾶγ- 
ἘἸσυΪΑΥβ δ ΡΡ επί δσυ ἴο {πε δοςοιιηῖβ ἴῃ ἰχ. 
δῃὰ ΧΧΙΪ. 

,7)ὃὸγ δὶς ῥμγρου] Νοῖ ἴο ἴαϊκα νεπρθδῃηςδ 
ἴοῦ ΤΥ ΠΟΘ Υ ἴο ἴπὸ (ὐοδρεὶ δπὰ ἴοσ ΤῇΥ 
μαϊτεὰ οὗ ΜγΥ Νδγηδ. 

1ο γιαάε δε] Ἀδίβογ, 9 δρροῖτὶλ ἡόεε; 
[Π6 βδδῖο ννογὰ 8ἃ5 ἴὴ χχιΐὶ. 14. 

«υἱ ! ἀρρέαν μπίο ἐδε ἢ ΑὉ Ἰρ] ἰοἱξ ργοπη]56 
οὗ ΓΙΠΟΥ γονοϊδτοηβ, ἀρ ἔμ Π]]οὰ, ἴὸ Οὐγ 
Καονν]ορο. Ορ. χυῇ 9, ΧΧΙΪ. 18, ΧΧΙΒ, 11: 
2 (ὑος. ΧΙϊ. 1--). 

17. εἰ υογὶης ἐψ ΤῊ ἱπιρὶ θα πδῖ 
5 τη 5, ἀδηροῦβ, δηά ρῥογϑοοιτοπ5 ἀνναϊτοὰ 
ἢϊπι. ϑοπὶθ ἤᾶνο ρτγοροβθεά σείγελίπρ, εἰοοσέη 
ἐδεε. Βυῖ ἴῃθ ννοσὰ οςουτβ ἕουγ οἴδμογ {{π|ὲ5 
ἴῃ ἴῃς Αςῖδ, ΥἹἱῖ. το, 34, ΧΙ. ΧΙ, ΧΧΙ, 2). δινὰ 
πῃ Οδ]. ἃ 4, αἰννᾶγβ ἴῃ ἴπ8 δθῆϑε δεγὲ ξίνθῃ. 



γ. 1᾽---23.} 

17 Π)εἰϊϊνεγίηρ πες ἔτοηι ἴῃς ρεορὶε, 
πὰ ,οηι τὴς ΑΙ ἐὰ πηἴο ἡνῇοηι 
πον [ Ξεπά τῆδο, 

18 Τὸ ορεη τῆεἰγ εγε8, σμά ἴο τιγη 
ἐδόπι ἴτοπι ἀλγκηεβ8 ἴο ᾿ίρῃϊ, ἀπὰ “σι 
ἴα ροννεσγ οὐ ϑαῖδη ὑηῖο (σοά, παῖ 
(ΠΟΥ ΠΊΔΥ τεςεῖνα ἐογρίνεηβββ οὗ 51Π8. 
δηά ᾿πδεγῖδησε ἃπιοηρ ἴδηι ἡγῇ ςἢ 
ΔΓΕ 8Δποτῆδα ὃγ ἔλιτῇ ἥμι 15 ἱπ Π16. 

19 Υ̓Πεγευροη, Ὁ Κίηρ Αρτίρρα, 
Ϊ ννᾶ8 ποῖ ἀϊβοδεάϊεης ππῖο τῆς ἢεᾶ- 
ὙΘΩΙΪΥ νίβίοη: 

20 Βυῖ Ξῃεννεά ᾷτϑι υπῖο ἴδεηι οὗ 
᾿ρλαπλᾶβοιιβ, ἀπά «αἵ [εγυβαίθηι, δηά 

[τ 15 ποῖ δαϑύ ἴἰο υὑπάετοίδηά ἢοιν δ1 Ρδιι 
οουϊὰ Ὀδ 5414 ἴο θεὲ σβοβθὴ ἔτοπὶ ἴῃς Οδηι]65. 

ἐδὲ ῥεορίε] Τῆς ΟἹ Τεβϊδηηθηῖ ἀεπίρπδίίοη 
οὗ [6 ἰοννδ5, διυγνινίηρ (Π6 Οδρενγ δηὰ [6 
Ὠιιβρογβιοη. οἴ. ν. 23. 

ποαυ) ΤΗϊ5 ννογὰ 15 ηοῖ δυϊδογΖοα ὈΥ ΔΗ͂ 
οὗ ἴῃς δηςσϊοηπῖ Μ55. Τῆγθο γεᾶσβ οἰδρϑεὰ 
Ὀεΐοτε [ἢ 5 πηϊϑϑίοη ννᾶϑ δοίι δ! ρίνθη. 

18. ἀαγάμε.} Εττοῦ ἂπὰ 'ξΏΟΓΔησΘ, 845 
Μαῖϊ. ἵν. τό; οΐη νὶϊ. 12; Κοχῃ. 11. 1; 
Ερῆ. ν. 8; (ο]. ;. 12. 

ο ἐμγη ἐρερ!} ἘἈΔΊΠΟΓ, ογ ἐδενε 10 ἐγ, οἵ 
ἐδαΐ ἐδεν για 'μγη. ὍῊδ νου 15 Ὠδιογ, 85 [ἢ 
ν. λο. Ομ. 1. 26, χὶν. 15, ΧΥυ. 36; Σ ὙἼΒε55. 
ῖ,.9. 

ἐδε ῥοαυόν ΟἹ ϑαία"Ἱ ΤΌ ΧΙΪ. 21; 2 (ογ. 
ἷν. 4; Ερῆῇ. 11. 2, νἱ. 12. 
απο ἐφόρει «αὐδίορ αγε “ἀπε! ἡβε4] ΤΉΘΓΕ 

Βῃοι! ἃ Ὅς ἃ σοπλπιδ δἕζεγ “απειηεά, ἴο 5ῃονν 
(δῖ ἐαἰτἢ ἴῃ (Ἶγιβί ἰ5 (Π6 ομθ γγϑοδί ἱποϊγυπιθηῖ 
οὗ }} (ἢο εβεςῖβ. όγὸ οηυμπηεγαίθα. Τὸ ἴσγὰθ 
οἵάεσ οὗ ἴθ ννογάβ 15, ἐῤαζ, ῤγομοὸ γαὶ: ὁ ἰπ 
Μὲ, ἐδὲγ »α7ῦ γέζεῖυε ογχίυσπες, ὅς. Ιἰ 15 
Ὧ5 ΨΟΓΥ ΠΙΕΙΏ ΕΓΒ ἹπσοοΟγρογαῖθ 'η Πα τηγϑιςδὶ 
Ὀοάγ οὗ (ἸὨγῖϑὶ (δῖ ννὸ θδεσοπὶθ ἢεῖγβ (Ὠχοῦ ἢ 
ὮοΡδ οὗ πὸ δυο δίς Κιησάοχῃ. 

190. ποῖ ἀϊοδεάίοπ!}) ΟὐυτδἼοα 15. ποῖ ἱγτεβίϑῖ- 
1016. Ηυπιᾶῃ ἀρόπογ νγᾶ5 ἔγθο, ὄυθὴ ἤθη ἴΠ6 
(411 ννᾶβ 50 ὀχ γδογα!ΠΆΓῪ δηά ροννεγῆι, 

20. “γε! πιο ἰδέηι οὗ Πανιασε 1 ΤῊΪ5 ννγὰβ 
αἴεῦ 815 τεΐυγῃ ἴο παῖ ςἰΥ ἔγοπι ἴΠ6 γεϊγοαλϊ 
ἴῃ Ατγαῦῖα, νος ἢ ἱπηπλθαϊδίοΥ ἐο]οννοὰ ἢὶ8 
ςοηνογβίοπ, (8]. ἱ. 16, 17, οἵ ΝΠΙΟἢ πο διηϊ 15 
Εἰνθη ἴῃ δὲ [{κ6᾽5 παύγαῖϊνθο. ὙΠ ΡΘΓΟ ἰ5 ροοά 
τοΆϑοη ἴογ Ὀοϊονιηρ Πα, Αἱ {Π6 ριοδῖ οὐϑὶβ οὗ 
ἢϊ5 Ἰϊδθ, ἐβοϊηρ ἴΠ6 ποοά οἵ δϑϑοϊιΐο βοτὰ 
ἴοτ ςοπιπηηρ ἢ 5 οὐσῃ δοὺϊ δηὰ ν ἢ 
Οοά, δο ρἰυηςεά ᾿πΐο ἴῃς ἀεϑβογὶ ἰσγαςῖ οἰοϑε ἴο 
ΠλαΑπιᾶβδοιι5, ᾿ Κ. χίχ. ᾿ς. 78 ἀϊδίοις δά- 
)οϊπίης ἴπαῖ ΟΥ̓ οὐ Εἰ. δηὰ 5.Ε. ννὰ5 σοῃ- 
διάθοιτο ἃ ρατὶ οὗ Ασδδϑία; δηὰ [υϑιϊπη Μ., 
. Ὠιδίοχυς,, ὃ γ8, Θρϑᾶκ5 οὗ Γλᾶπιδϑθουβ 85 
Ὀεϊοπρίης ἴο Αγαῦιὰ γαῖμοῦ ἴπ8η ἴο ὅγτο- 
ῬμαηϊοίΔ. Απάὰ [ἴ πΊΔῪ ὃς ρῥγεβιπιθά, ἔγοτὰ 

ΤΗΕ ΑΓΥ5. ΧΧΝΥΙ. 

τῆγουρδουϊς 411 τῆς ςοδϑῖβ οὔ ΪΤιάξδ, 
διὰ ἐῤέη ἴο πε (σεπιι]65, τπδῖ ΠΟῪ 
5ῃου]ά γτερεπῖ ἀπά ἴὰγη ἴο (σοά, ἀπά 
ἀο νγογκβ πιεςῖ [ογ γερεπίδηςβ. 

21 Εγ [656 σδυι865 τῃε [ἐνν8 σαυρῆϊ 
πλ6 ἴῃ τῆς ἴαπιρὶς, πα νεῖ ἀδοιῖ ἴο 
Κ1}} γιέ. 

22 Ηανίηπρ' τΠπετγείογε οδιδίπεὰ μεῖρ 
οὐ (ὐοά, 1 ςοπείπιε ὑπῖο τῇ 8 ἀδγ, 
ὙΠ αβϑίηρ Ὀοῖῃ ἴο 5118}} ἀπά ρτγεᾶδῖ, 
ΒΑΥΠΡ ποης οἴδεγ τῆϊηρβ τΠΔπ ἴποβε 
ννῃιοἢ τῆς ῥγορμεῖβ δηὰ Μῶόοβββ αἱά 
ΒΥ 5Ποι)ἀ σοπηε : 

23 Τῆαῖ ΟἸτγίϑε 5ῃουϊά βυῇετν, σηπά 

Οδ]. ἵν. 24, ἐς. παῖ, πανίηρ ννδηάετγοά οἡ ἱπίο 
ἴΠ6 τορίοη οὔ δ1πη8]1, ἀιιγίηρ ἃ βο)ουγῃ πιά ϑῖ 
τηοπηοτο5 οὗ Μίοσοβ ἀπά ΕἸ) 4 ἢ, δῖ δ] γοοοϊνοα 
[ἢοδ6 νυἱβίοῃβ ἀπά γϑνοϊδίϊοηβ νυ ἢ ἴῃ ἢ]5 σα56 
δι ρογβοάθα ρογβοπ] ἱπίθγοοιγθο νυ ἢ ΟἾγίϑῖ, 
δηὰ πιδάο ἢϊπὶ ᾿ηἀορεηάοηϊς οὗἨ 4}1] πυπιδη ἰη- 
δἰ σιιςίίοη, Οδ]. 1]. ὁ ; χσ Οου. χὶ. 22. 866 Βρ 
ΤΠ ἰρπκέοοῦ᾽ 5 ' (Οπιπιοηΐδγυ οπ ἴῃς Ερί βίο ἴο [ῃ 6 
Οαἰδιίδηβ,᾽ ρρ. 88---Ἰοϑ, δηὰ δηοη βν"]η- 
50η 5 "81 δ) ἰῃ ᾿απιδϑουβ διὰ Αταρία,᾽ ΡΡ. 
127---ἼΑς. 

αἱ “εγισαἰορι}] 866 ἶχ. 28, 29ς. Οπ ςοπὶ- 
ραγίηρ Οδὶ. ἱ. 17, 18, 22, ἰἴ ἀρρϑᾶγβ [μδΐ οἵ μοῦ 
6 Αγροβίϊο ἀϊά ποῖ οὔϑογνε ἴθ ογάθγ οὗ {{π|6, 
ογ ἴῃαὶ 81: {ὼ0Κὸ ἀἰὰ ποῖ αδἰϊοπά ἴο ἴπ6 ἀεί: }8 
οὗ ἃ ρεγὶοὰ οἵ νῃϊο δὲ πὰ πὸ ρεγϑοῃδὶ 
Κηονν]οάρο, 

δὲ εοα: 4] 8566 ΧΗΣ. ς0. 
ο ἐδε Οεμε ΟἿ, χχ. 21. 
»ιδεΐ 20" τεβεπίαπεε] Ορ. Μαῖζ. 11}. 8. 

ΑΟΨ.. ἴῃ 1} }5 ρδϑβᾶρο, ἄρρϑᾶῦβ ἴο πᾶν ξοϊ]οννοὰ 
ΒεζΖᾷ, εογυεπίομἐία γε ῥίσεεπίαξ. 

4]. Σὸν ἐδειε εαι64} Βεοδυβε 1 δὰ ἱδυρΒῖ 
(ἢ6 Οοηι]ο5 ; ποῖ Ὀδοδιιϑε οὗὁὨ ΔηΥ͂ ῥσοΐηδίίοη 
οὗ (πε Τ επηρίο. 

1δὲ εν. Τῆηαῖ ᾿οτγο οὗ Αϑία, χχὶ. 27. 
1ο ἀπ} »6] ὙΠῸΥ ἀϊά ποῖ Ὀτγίπρ πιὸ ἴο ἃ 

ἔδὶν δηὰ τορυ]αγ {σἰδὶ, ἘΠΟΓΘΌΥ Ὀείϊγαγιην ΠΟΙΓ 
Ποηϑβοϊουϑη655 οὗ Ὀείηρ ἴῃ ἴῃ6 ψ τοηΚ. 

4Δ. οταϊπεά ῥείρ} [ἴῃ τερελῖεά τόϑοιο5 ἀπά 
ἘϑΟᾶΡρΟΒ ; 45 ἐ. α. 4116 ΓΕΟΘΠΙΪΥ, ΧΧΥ. 3, 4. 

«υἱϊπει 5] ὙΠΟΓΕ σὴ δ᾽ ΠΟ ΓΟΑΘΟΠΔΌΪΘ 
ἀουὺὶ οὗ τἢϊ]5 Ὀείης {πὸ ΓχὨΐ τγοδαϊηρ. ΟἾΪΥ͂ 
οπο Μϑ. 5 ἴῃ6 ρᾶϑϑῖνο ραγίιςι ρα, ἐεε Με ἰο, 
«υεἰ!] γερογίεά οὐ Μίογετ 5: ΓΔηΡΟΙΥ δηὰ 5ἰγοηΡ 
Ργοίδογγοά (818, ἱποοηϑβιβδίεης 8ἃ5 ἰΐ ἰ5 νυ (ἢς 
[λεϊ5. 
“»ιαἱ! ἀπά φγεαὶ] [πὶ τεβρεςῖ οὔ γάπκ. Αξτίρρᾷ 

ἀηὰ Ἐδβῖιιϑ ννεγὸ Ἱπο]υάοα ἴῃ {ἢ βοορὲ οὗ [86 
Αροϑιϊεῖβ σοτηπιϊϑϑίοη, ὗρ. δον. χὶ. χ8, χη, 
Σό, ΧΙχ. ς. 

428. Τα! Ορνμ “ῥομίά “ἴεν 1 1ἴογΆ }}γ, 
“δομίά 6 ὁαρΡΔὉ19 ΟΥ̓ ΒΌΤΙΟΣΙ πα. δὲ ρα:- 
εὐ Οργέ, Υ αἱξαῖο. ΠεΟΡΙ ἀϊδιαβιοξυὶ 

519 



τῃαῖ ἢξ 8ῆοιυ]ά ὃς τῆς ἤγεῖ τῆλ 8ῃοιυ]ά 
Γῖβ6ε ἔτοπι ἴῃς ἀδδά. δπὰ ςῃοιυϊά 5ῃηεν 
᾿ρῃς ὑπο τῃ6 ρεορὶε, δηά ἴο τῆς 
ἜΝ ΠΡ 

24. ΔΑπὰά 8 δε τῆι. βρᾶκε ἔογ ἢίπι- 
861, Εεβῖιβ 844 ψνἢ 4 Ἰἰοιά νοὶςα, 
Ραμ], τῇουι αγὶ δεβίάς τῇγϑεὶξ; τπιυςὴ 
Ἰεαγηίηρσ ἀοῖῇ τπλῖο ἢ δα πηδλα. 

2ς Βυῖ δε 5414, 1 δὰ ποῖ τηδά, 
πιοδῖ ποῦὶς εβῖιβ; δυῖ βϑρεαὶς ἔοσίῃ 
τῆς ννογάβ οὗ τγυῖἢ δηὰ βοθογη 688. 

26 ον ἴδε Κίηρ' Κποννείῃ οἵ τῆεϑ8 
τῆϊηρβ, δεΐογε ἐν θὰ αἶδο 1 β5ρεᾷκ 
ἔτεεϊγ : ἔογ 1 δηὶ ρετβιιδάςα τῃδϊ ποπα 
οἵ τῆε8ε τηϊηρβ γε Ὠάάδη ἔτοηι ἢϊπὶ; 

ΤΗΕ Α(ΓΤ5. ΧΧΝΙ. [ν. 24---30. 

ἔογ τῃϊ5. (Πρ νγᾶβ ποῖ ἄοπε ἴῃ ἃ 
σΟΓΏΘΓ. 

27) Κιηρ Δρηίρρα, δεϊϊενεβε τῆοις 
τῆς ρῥγορῃεῖϊϑὲὶὲ [ Κπονν δῖ τῇοι 
θέε εν εβῖ. 

28 ΤΠοη Αρηπρρᾷ 844 ἀπο Ραυ], 
ΑἸπιοβὲ του ρεγβυδάεβς πιὸ ἴο ὃς ἃ 
Ομηβεῖαπ. ο. 

29 Απα Ραυὶ 5αἰά, 1 ννοι!]ά το (σοά, 
ἴδ ποῖ οἠἷΐγ ἴδοι, διῖ 4͵5ο 411] τπδαῖ 
ἤΘΑΓ πι6 1Π15 ἀδγ, νγεγα δθοῖῇ δἰπιοβῖ, 
ΔΠπὰ ἰτορεῖθογ δυο ἢ 45 1 δὴ. Ἔχοερῖ 
τΠ656 Ὀοπά3. 

20 Αμπὰ νπεη ἢε Παά τῆι βροκεη, 
ἴπε Κίηρ ΓοβῈ τ|ρ, ἀπά ἴῃς ρονεγηογ, 

-ἴο ἴπε [ονν8, [ἤδη χὶϊ. 24: ἵ Οοσ. ᾿. 23; Οδ]. 
Υ. 11. ὙΠὶ5 δηὰ [6 ργθσθάϊηρ νοῦβα θοῆο 
1κὸ χχῖν. 4.4---47. 

ἐδε ἥν": ἐῤαΐ «ῥομίά γἱ46] Οοἱ. 1. χϑ; ᾿ Οογ. 
ΧΥ. 20, 23: ον. τ. ς. Οἰ γῖβί 580 γϑοιπιθα Ηἰ5 
᾿[ὸᾧἷ τηαὶ ἀδαίῃ ἢδά πο πιο ἀοπιηΐοη ΟΥΘΓ 
Ηΐι, ποῖ 85 ἴῃ6 βοῇ οἵ ἴῃ6 ϑῃιπαπηηο, 85 
[,Α2ᾶτιι5, δὰ ἴΠ6 5δοηὴ οὗ ἴπὸ ψιάον οἵ Ναίπ, 
ψ ῃ0 δά ἴο ἀϊο ἃ ϑεσοηά {ἰΠ|6. 

ἤφδῇ Ηορεο δηὰ οοπιξογί 8ἃ5 ννε]] 25 ἴῃ - 
βίγυςτοη, [νΚ6 11... 22 ; 156], 1χ. 2, ΧΙ ΙΣ, 6, ΧΙΙΧ, 
ό, Ἰχ. 1--- 2. 

ἐδὲ ρεορί] 866 ἀῦονθ, υ. 17. 

ΤΗῊΗΕ ἘΕΕΕΟΥ͂ ΟΕ ΗΙ5 ΘΤΑΤΕΜΕΝΤ ΟΝ 
ΕΈ5τυϑβ, 

44. « ἰομά «οἰς] Ἠδτι ταὶϊϑρὰ ἢἷς νοῖςδ 
Ὀοσδιιϑο οὗ [ῃ6 ϑυζρτγίϑο νυν ῃϊοῃ ἢ6 ξ]. Ηθδ 
Βροῖκθ ἴῃ δαγποϑίηθϑϑ, ποῖ δὲ 41] 6βϑι ! η }γ, 858 
806 δᾶνὸ υπάογοῖοοά. Ἐδϑῖιι5 ννᾶ5 ποῖ 85 
νν6}} δοφυδίηϊοαὰ νυ (ἢ σδατγαςσίοσ δηὰ ςι5- 
ἴοτηβ οὗ πὸ [δνν5 8ἃ5 ἢ15 ργθαάδοθϑϑογ, ΧΧΙν, 10. 
Το ἴδε ἀραῖῃυ οὗ Ἐοπιδη ϑοθρίϊοἰδαὶ [Π6 
ΑΡοβε|6᾽ 5 ὀδτηῃθϑίῃθϑβ ννᾶ5 Ὁπ|η 06} 010 Ϊ6. 
περ ἰεαγπὶπ) ϑοόῖὴθ ᾶνα τῃουρῆΐ {παῖ 

([Π6 Οτρίηδὶ δάμπη5 οὗ Ὀδίηρ υπάεγοϊοοά οὗ 
[ὴ6 »ηαη} ἀοειιοη: ΟΥ γεζογάς ἴο ΜΏΙΓΒ [ἢ6 
ΑΡοϑβίϊ!θ᾽ 5 διϊθιιτίοη ννᾶ5 ξίνθη. 

258. »ιαα] ΤΌ 538η|6 ψνογὰ ἴῃ ἴδε Οτικίηδὶ 
85 ὀειάε ἐῤγεεί ἴῃ Ὁ. 24. 

4Θ. ποὶὲ ἀοπο ἱπ 4 εογπμοῦ) Μοβεὶ ἴπ|6, 
ψΠεῖμοῦ ἠδ ἐδίπο ἰδ υπάοιβίοοά οὗ ἢ5 
ςοηνογβίοη, οἡ (ἢ πιρῇ τοδά, δ πιιάάδυ, οἵ 
οὗ (6 Οτιυοϊβχίοη δπὰ Ἀοϑιγτγοοϊίοη, ἴῃ ἴδ 
σΔρίαϊ, δὲ {πὸ {ἰπὶῈ οὗ ἴῃς Ῥαβϑονεσ, 

47. δείϊευεσ! ἰῤο Ὅτυδ δηὰ ἱπίο]Π ρθη 
ῬοΙΙοΥ ννουϊά πάνθ ἱηνοϊνοαά δοϊωον)οάρπιθηςϊ 
ἴηαῖ [65115 ννὰβ ἴῃ. Μεββίδῃ. Απάὰ δῖ Ρδυ] 
νγᾶ5 ον Ὀϊ1655 ργοροϑὶηρ δηῃὰ ργοσεδάϊπρ ἴο 
ἀδπιοπβίταϊα (Πἰ5 θη Αξτίρρα ἱπιεσγυριοὰ 
ἴπι. 

ΑΝ ΟΝ ΑΟΕΙ͂ΡΡΑ. 

48. Τῶπ “σγρρα}] Ἧς ἀϊὰ ποῖ δῆϑνεσ 
1ὴ6 ᾳιρβίϊοη, διιξ επδηροὰ ἴῃς βυδ)οςῖ. Ορ. 
ν. 10. 

Δι νιον Τῆς τοπάογηρ ἴῃ ον ΔΝ... νης ἢ 
Πα5 ἴΠ6 ϑδιρροτγῖ οὗ ἴῃε ϑγγίας, οὗ Εγάαβιλιβ, 
δηὰ Τἴπογ, χίνθϑ 50 σοπιρίοῖθ ἃ 5656, δηά 
ΤΛΑΚκος [Π6 τσο]οϊπάθυ οὗ ἴῃΠ6 Αροϑβίϊε 50 νϑγΥ 
ἂρί, (ῃαῖ ἰξ 15 τπποϑὲ ὑηννοίσοπια ἴο ἢανς ἴξ 
υσοοηρά. Βιυιῖ, ἃ5 ΠΊΑΥ Ὀδ 5θόη ὈΥ̓͂ ηιιοῖᾶ- 

τιοη5 ἴῃ είείειη, {Π15 15 ποῖ [6 ϑθηϑθθὸ ἴῃ 
ψὨϊοἢ [86 ΘΧΡΥΘσϑίΟη 5. υϑοὰ Ὁγ Ρ]δίο, Ρ]ι- 
ἴσο, ογ Ροϊγδιυβ. Τῆς Ψυϊραῖΐε ἰ5 45 οὔϑοιτθ 
ΟΥ̓ ἀπιδίριου5 45 ἴη6 ΟτΥρῖη4]. (ΟΠγγϑοβξῖοπι 
υοϊεά, Ὀυὶ ἀϊά ποῖ Ἔχρίδῖπ. [η5ἰοδά οὗ “ἑὑποιΐ 
ΨΑΓΙΟΙΙ5 ΠιραΠίη 5 ἤᾶνο ὈδΘη διργροοῖοα : 15ῖ, 
15 α σ“ῥογί ριο; χὰ, με ἃ ὀγίοῦ ἀγχωηιοπῖ; 
ὙΠ ἢ 5 Θαπϊναϊοηῖς 0 ἐξ λέτυ «στογά!, 85 
ΟΝ. τεηάριβ ἴῃ Ερμ. ἱΠ.. 2.: γγά, ζω ἐμὲ 
ἐγομδίς; αἰ, [πα “αἱ τιοασαγε; ΜΝ ὨϊσὮ 15 
ΨΕΓῪ ποᾶγ ἴο Τ Υπάδ]ε δηὰ ΟγδηπΊοσ, “ο»πεφυδαί. 

ΟΥ πόθ πὸ ϑοσοπὰ πᾶ5 Ὀδοὴ ρβοηοΓΑ Ὁ 
Ριοίοιτοά, δηὰ ἴῃς γοίξγεηςθ τηδάς ἴο ἰΐ ὃὉγ δΐ 
ῬΑ] Πᾶς Ὀθδὴ τεραγάθα ἃς δὴ δϑϑουγαηςσο δαῖ 
ἣθ νυου]ὰ πιοκῖ ρδαϊγ γσῖνο {ἰπ|6ὸ δηά ἀγριυπιοπὶῖ 
ἴο ΔΠΥ οχίοεπι πὶ πρῆϊ ὍΘ τεαυϊγοὰ ἴο Ὀγηζ 
ἢϊ5 Ὦδάγογϑ ἴο Ὀοίϊονθ ἴῃ ΟΠ τγβί. 

ἐδομ ῥεγεμαάς ΓΓῊ5. 15 βίσοηρεσ ἴδῃ ἴῃς 
Οτἰξίηδὶ, ἐδομ αγὶ ἐπάεαυοιγὶης ἰο ῥεγεμαάς πηι. 
ΤΠ6 ννογάς οὔ Αργῖρρα ἤᾶνὸ δε τοραγάρά 
ΨΟΓΥ αἰ ΕΓΘΠΕΥ ; 45 8 ΠΡ ϊ 765ῖ, 45 ἃ σοῃϊοπῃρ- 
ἴμοιι5 Ξαγοδϑηῖ, ἃ5 ςοϊά ἰγοῦγ. Ορ. υ-. 10. 

α Οδνμεωη] (Οὐοπιρᾶτε χὶ. 26. ΤῊ ννλ5 
τῇοτε σουτΐεους ἴλη δίαξαγεπε υϑεὰ ὉΥ Τεῖ- 
[}1ὺ5, χχὶν. ς. 

29. 1 «υομά ἰο Οο4] ΤῬΤΠο ἔοιπῃ οὗ ὁχ- 
Ργεβδίοη ἴῃ (Π6 Οτρῖπαὶ ἰβ ὙΟΥῪ ρεουαγ: 1 
«υομίἑ ῥᾳυε ρῥγαγεά ζὸγ ἰϊ, 16 1 Ὠδὰ (οἸ]οννοά 
ΤΩ οὐ ννϑῇ, δηὰ Ἵοου]ά πᾶνὸ Ὠορεὰ ἴο δὲ 
πεαγά, 

80. ουδὲπ δὲ βαά ἐδιω “ῥοξοη } ὙΠ6θο ὑνογάϑ 
ΔΙῸ ὙὙΔΠΈΩΣ ἴῃ 186 τηοϑὲ ἱπιροτίδης Μ558.., δηὰ 



νυ. 31-.-2.} 

δηά Βετγηίΐος, ἀπά {πεν τῆδὲ 84 τ 
τὨεπι: 

21 Απὰ νψῆεη [ΕΥ̓ νγεγε ροὸπα 
δίας, τῃαγ τα] Κα θεΐννεθη ἡὐβδν. νὰν 
ΒΑΥΊΠΡ, 1 Π15 τηδη ἀοεῖῃ ποζῃϊηρ ννοῦ- 
τὴν οὗ ἀφδῖῃ ογ οἵ θοπάϑ8. 

22 ΤΤΒεη 5αἰά Αργίρρα υηἴο Ε δϑἴυβ, 
ὝΠΙΒ. πιᾶη πιίρῃς ἤανε δεεη 8εῖ δῖ 
ΠΙθογῖγ, Ε ας Βαά ποῖ ἀρρεαϊεὰ υπῖο 
(αϑδγ. 

ΓΠΑΡΤΕΚ ΧΧΥΙΠ. 
ι Σακμέ «ἀέῤῥίμρ' Τοτυαγαά Αονις, το Τογείεϊελ 

ἴῃ ἴπ6 ϑγτγίδς ἀπά Νυϊξαῖθ. ὙΠῸ οπηϊββίοη οὗ 
ἔμεπὶ ννοιϊά τοργοϑοηΐ Αργίρρα8 δοίίοῃ 85 
τλοΓο ἀῦτιυρί. 

ἐδε ἀἰπς γούέ ρ} ΜΝιΒουϊ οχργεβϑϑίηρ δῃ 
ορίηΐίοη οὗ σοπϑυϊίηρ Βεδίῃβ ὙνμεῖΠπεῦ ΤΠΟΥ 
5δοιυα ἰἰϑίθῃ δὴν ἰοῆρεσ. Δ'νδ5 δὲ Ἀρργθβεη- 
βϑῖνθ οὗ ϑοίηδ ργδςίίοδὶ, ρογβοῃδὶ γοπιαγκ δίίογ 
τ. 27, ΟΥΓ Δ5Πδηιοα οὗ δοκπον)οάριηρ Ὀεΐοσγε 
ΟδμΕ 65 15 δε] ἰοῦ τη (πὸ ΟἹ] Τοεβίαπιοηϊ ἡ 

81. «ἰάε] Ἰηΐο δηοῖπογ τοοπῖ, ἔοσ ργναῖθ 
ςοῃέεγθηςθο. 

ἀοείὁ ποιδὶπς 1 ΤῊΪ5 βίγοπε δἰ(εβίδι!οη γεΐευβ 
Ὡοῖ ἴο ΔΩΥ͂ ραγίου αν Ῥοϊπί ἴῃ ἢ15 σοηάαςΐ, θὰ 
ἴο ἴΠ6 ΠΔὈϊ5 οἵ Ὠἰ5 1186 ξΘΠΘΓΑΪ]γΥ. 

82. »"ἰσῥί δαῦέ δέθη “εἰ αἱ ἰδεγ!)}}] ὙΤὨΘ 
Ροννεῦ οἵ εβίυβ ἴο ἀθδὶ]ὶ νυ ἴἢ6 σᾶϑ6 ννᾶ5 
5 ρογϑοάθα ὈΥ τῃ6 ἀρρϑραὶ, [{ {πὸ Αροβίϊο μβδὰ 
Ὀδεη ᾿Ιθεγαϊθὰ μὲ νυουϊά ἤᾶνθ θδθη ὀχροβεά, 
δὰ ΡΥΟΌΔΟΌΪΥ ἔΔ]]θη ἃ νἱςῖῖπι, ἴο τὴ6 τηδ]ος οὗ 
[Π6 [ονν8. Αἱ }} Ἔβνθηΐβ ἢὲ ννουϊά ἢανο πιιβϑρὰ 
[86 νογᾶρο δηά ἴἢς ἵἴννο γεᾶγβ οὗ [θείη ἴῃ 
οιηθ. Ὅδε ποδγίηρ Ὀείοσε Αργίρρα Ὀγουρῆΐ 
ἃ οὔβὶβ; ἴἴ ριιῖ δὴ δηὰ ἴο ἴθ ἀθίδγ ννῃιςἢ δὰ 
ΔΙΓΟΔαΥ ἰαϑίθα τηοσε [ἤδη ἵννο γϑᾶγϑ, δηὰ ἔθβίι5 
νν5 σοπϑίγαϊποα δὲ οῆςθ ἴο βεηὰ δἰπὶ ουΐξ οἵ 
ἴδ τϑᾶςἢ οὐ ἢϊ5 θποηϊιθβδ' ὍὅπΠὸ γδηςοιυγ οὗ ἴπὸ 
]ενν5 δῃηὰ ἴδ ἱπάϊβεγοηςο οὐ ἔπ ΒΚ οπηδῃβ ννθγθ 
ΑἸῖκα ονογι]οὰ ἔογ ἴπ6 δοσοπιρ! !5Ππηγοπὶ οὗ 186 
Ὀἰνίπα ρυγροϑθ. ΕΟ γιϑι 5 ἀππουποοπιθηῖ, χχ δὶ. 
11, ψγ»ὰ5 ἐ6}16, ἀπά 51 Ῥαυ]5 ργαγογ, Ἀπ. 
ΧΥ, 23, 32, νν85 ξιδηϊεά. 

Οηαρ. ΧΧΥΝΠ. 1. ἡ" «ὐα,. ἀεϊογνείηοα 
1... ἴο ξο ὈΥ͂ 5368, ἀπά ποῖ ονογαπά, ἀπά (ἢ 6 
{ἰπ6 [ῸΓ 5411ΠΠπρ’ ννᾶ5 ἢχοά. 

ἐῥαὲ «υ6} ΤῊΙ5 ἱπαϊοδίίοη οὗ δὲ 1,υὑἱκοβ 
ῬΓόδθηοΘ 15 Γοδυμηθα ἤῸΠπὶ χχὶ. 18. ΤΒδ 
ΑΡροβιίεῖς ἀγγεβὲ δηὰ ἱπιρυϑοητηθηὶ παὰ Κορῖ 
(πθπὶ ἀρᾶγί ἰἢγουρπουΐ {Π6 ἰηΐεγναὶ. Τα 
ταϊπιῖο ἀο[4115 οὗ 1ῃ15 ρογίίοη οὗ ἴῃς Βοοῖκ δτὸ 
ποΐ οχίγαπθοιιβ ἴο ἰϊ5 ομοῖ ρυγροβο. ΤΟΥ 
βδῆονν δον ἴπο Οοβρεὶ μαὰ ροποίγαϊοα ἱποϊάθη- 
(Δ}}γ ἰπΐο γεπγοῖθ δηὰ ἰβοϊδίοα Ἰοςδι εϊθϑ. 

ἴῃ ἴπ6 ψ Βο]Ὲ τάηρο οὗ Οσεοκ δηὰ Κοπιδη 
Ἰογδΐαγο ἴπογο 15 ποίδίης τῃδὶ κίνοβϑ 50 της ἢ 
Ἰηξοττηδίίοη δδουϊ δησίθηξ 5}105 δηὰ ϑϑδιηδῃ- 
δὶνρ 45 [815 οβιαρίοτ. 

ΤΗΕ Α(ΓΤ5. ΧΧΝῚ. ΧΧΝΊῚΙ. 

ἄβῳ ἀαηρεγ ΟὗἹἨ 116 τυογαρέ, τι ὁμί ἐξ ποΐ 
ἱίσυεα. 14 7λὲν αγέ ἐρσφεαά ἐο απα )ο τᾷ 

ἐερρέσί, 4τ απα τ 727 τἀϊῤτυγεέοξ, 21, 34, 44 
,)εἰ αἰῥ ἐο»ό ταζέ ὁ ἰαμά. 

ΝῺ νπδη ἴτ νγᾶβ ἀεϊτεγη πε τῃδξ 
γε 8Ποι ἃ 541] ἰηῖο [τἀ]γ. πεν 

ἀεϊνεγεά δὼ] δπὰ ςεγιδίη οἵδε ρῥτι- 
ΒΟΠΟΙΒ ΠΠῖῸ οη6 παιηθαὰ [189 4 σεη- 
τυγοη οὗ Αὐυριιϑζιε᾽ θάπα, 

2 Απὰ δηζϊογίηρ ἱπῖο ἃ 5Πὶρ οὗ 
Αἀγαιηγτίπι, νγε Τὰ πεμεῖ, τηθδηΐηρ' 
ἴο 5411 ὈΥ τῇε σολϑῖβ οὗ Αϑβία; ομδ Ατὶβ5- 

οὐδεν ῥγίσοηογ] ᾿βορῆυ5, ὁ [ω}6. 8.2, 54γ5 
πὶ ἘΦΙΙΧ δοηΐ βονογδὶ ργίοδίϑ ἴο Ἀοϊῃθ οὔ ἃ 
ὙΟΙΓῪ ἔγπνι4] δοσιαίίοη, δπὰ ΕἼἸθαζασ, 4 οἰϊεξ 
οὗ Ὀδπάϊϊ, “[. ΜΝ. πι. χιϊ. 2; ταῖ νᾶπιβ 
ϑοηΐ ἴῃς ᾿Ισλάοτβ οὗ ἃ ϑράϊτίοη, ἐδ. 11. ν. 2. 
ν ογάξννογι ἢ ἀπά Μεγογ ροϊπί ἴο ἑτέρους (ποῖ 
ἄλλους) ἃ5 ἱπαϊςαϊϊηπρς 4 αἰ θογεηΐ ςοἷλ55 οὗ 
ΡΓϑοηοΓθ, Αἰξοστά δάορίβ (6 γεπιατκ οὗ Ὀς 
ΔΝ εἴα, ἴδ δὲ [μὺκΚ6 νυᾶ5 ποΐ αἰδοσ πη βίην 
ἴῃ 5 υϑ6 οὗ ἴΠπδ56 ννογάβ. Ορ. χν. 3.5) ΧΥἹ]. 34, 
δηὰ νι]ϊ. 2. οὗ ἴῃς Οοθρεὶϊ. 
μα} Ἡονίβοῃ ςοπβϑίἀετβ ἐμαῖ ἢῈ ΤΠΔΥ, 
ἢ ἃ Ὠισἢ ἄσρτθο οὗ ργουδὈ ΠΥ, ὈΆ ἸΙἀεπε βορὰ 
ἢ [0115 Ργίδοιβ, δὐιογνναγάς ργαΐεςς οὗ 
ἴθ ργαϊοσγίδη ρυάγά ὑπάογ ΝΠ] 15. 

“μσιια" δαμά} ἘΒδηὰ 15 ἴο ὃὈ6 ὑυπάεγείοοά 
ὨοΙΟ 85 ΠΊΘΆΠΙΠΡ ἃ ΠσοΠοτῖ, 45 ἴῃ Χ. 1. 

[π 16 αὔϑοποθ οὗὨ ΔῪ ϑαιἰϑίδείοσυ οχρίδηδ- 
ἰίοη, 411 {παὶ σδῃ Ὀ6 αἰζεπηρίεα ἰ5 ἃ πηιθπέιοη ο 
501η6 οὗ ΤΏΔΠΥ ςοη͵δοΐυγοβ, 41} πλοῖο ΟΥ [655 
ΔΙΌΪΓΑΙΥ. Οτϑϑννοῖ!, ἵν. 2οο, σοηῃϑιάογοά (ἢ 
Οχργοβδίοη ἰῇ ἴθ Οτίριπδὶ ἃ Οτθεκ οπῇ οὗ 
δον: γαείογία. Ϊοϑερῇι:β ι.505 δεῤαείοηε 
(Περι ίαη.) ΧΧΝῚ. τ, δηὰ " Ϊ. ΝΝ. 11. χιὶ. ς, 
8ἃ5 ἃ ἀεδίρηδίίοη οὐ σᾶνδὶτυ ; Ὀυϊ [Π|5 Παπὶθ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἀοδιρπαϊθα ἰπαὶ ἔμοῪ δὰ Ὀδεη οτὶρὶς- 
ὨΔΙΪῪ δηγο θὰ δὲ ϑαπιᾶγια, ννῃϊο ννᾶ8. σδὶϊεὰ 
ϑεραϑῖθ. Α Ὀοάγριατγὰ οὗ Νοῖο, οδ]]θὰ “ωυσω- 
ἰαηὶ, Ταςίζιι5, " Απη.᾽ ΧΙΝν. ὡς, ϑυσίοῃιβ, ὃ 
4ς, 5 Ὀδθη ϑιρροσῖοά. Βιυιῖὶ {πεῖγ οὐρδη ϑθα- 
ἰίοη, ἔογ ἴδθ ρυγροϑθο οὗ δοςοτηρδηγιηρ δηὰ 
Δρρίδυάϊῃρ [5 ἰποδίσγιοδὶ ρογέοιτηδησθθ, νγᾶ8 
ἴοο ΠΟΑΓ [815 ροτοά οὗ οἱυγ ἢϊδίοσγΥ. Δπὰ ἰἴξ 
[25 Ὀδέη υγροὰ τπαΐϊ, που ἢ 5οπιὸ ἰορίομβ ννογα 
πιο Αὐφιυπίαη, ποτ 15 Ὧ0 Δι ΠΟΥ Υ ον 
δἰ υπρ (Π15 ἀοϑίρηδίοη ἴοὸ ΔΩΥ σοδογί. 

ὝΠΕΓΟ ἰ5 ποϊπίηρ ἴο ἱπαϊςαῖο ἴμδὲ [υ]υ5 Παὰ 
Ὀδεη αυδιίοτρα ἰῇ Οαϑασοα. [1 πᾶ Ὀδοη 
(ουρῆς αἵ ἰοαϑδὲ θηυδην ΠΙΚΟΙΥ ἰῃαῖ 6 ννᾶβ οἢ 
ἢ]5 ΓΕΙΌΓΗ [ΤΌΤ 506 ϑροςῖδ] τη ϊβϑίοῃ ἴο (δ 
Εκλϑῖ. 

51 ῬΑ, ΜΊΙΤΗ ΟΤῊΕΚ ΡΚΙΒΟΝΕΚΒ, ΕΜ- 
ΒΑΚΚΒ ΕΟΚ ΚΟΜΕ. 

Δ. “4ἀνα»γ μη} [ἢ Μγϑία, δὲ ἔπ πιουϊῃ 
οὗ ἴδ6 (αΐοσυπ, βίνίηρ 1[ἴ5 πᾶπὶὸ ἴο ἃ ἀδερ ζιυ] 
ΟΥ̓ΣΡ δραϊπϑὶ (ῃ6 ἰϑἰδηὰ [,ϑῦοϑ. ὙΠ ΟΓῈ ννλ8 
{16 ἀϊγοςξ σοτηγλυηϊοδίίοη Ὀδίνγθθη Ῥδίθβί 
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τλύσῆυβ, 4 Μδοδάοηΐδη οἵ Τ μ685410- 
ηἷςΔ, Ὀείηρ νν ἢ 8. 

Απηά τῆε πεχὶ ἀχγ νγε τουςῃεά 
δα δίάοη. Απᾶά 7υ}18 ςουγίξοι]γ 
επιίγεδῖεά Ρδυὶ, δηὰ ρανε ὀιπι ΠΠἸθεγΥ 
ἴο ρὸ υπῖο ἢ 5 [ΠἸ6πά8 ἴο τεΐγεβῃ ἢϊπι- 
ς6]. 

4 Απὰ νβεη νὰ Πδά ἰδυπομεά ἔτγοηι 

[ν. 3--6. 

ἴδηςς, νγὲ 84,164 πάθε ὕγρτγιβ, δ6- 
ςᾶιι86 ἴῃς νν»Π48 νγεῖε σοπίΓΑΓΥ. 

ς Απὰ ψῆεη νγὲ παδά οαἰϊοά ΟΥ̓ΘΓ 
τῆς 868 οἵ (ἸΠςία ἀπά Ῥαπιρηγ]14, νγε 
ςᾶπις ἴο Μέγτλ, ὦ εἰς οἵ [,γεῖδ. 

6 Απὰά τπογὸ πε ςεπίυγίοπ ἔουπά 
ἃ 83ῆ1ρ οἔ ΑἸεχαηάτγίδ βα!Πἰπρ ἰπῖο [τἀἱν ; 
Δηά ἢε ρυῖ υβ τπεγείη. 

δηὰ [ἰαἷγ. Βυΐϊ (δ σεπίυγίοη τεσκοηθὰ ἐδδῖ, 
ὈΥ ρδεϊῃρ ΠΙ πιο]  οα ἴδε τηδίη ᾿πὸ οἵ ἰγαβῆς, 
Π6 βῃουϊὰ πηπὰ ἃ νεβϑοὶ Ὀουπά ἴογ Δη [{8]Δη 
Ῥογῖ, 25 ἢ αἷά δἱ Μγγὰ, νυ. 6. ἔτοπι ἴδ 
ἔἶτηε οὗ θγοπὶθ ἔπεσ ἢδ5 Ὀθδη ἃ Ξἴγδῃρο ἴθη- 
ἄρηςγ, ἴο νος Οτοῖλυ5 γιοϊἀοὰ, ἴο σοηΐοιιπὰ 
1Π15 ρίδςθ νν ἢ Ηδάτγυπιείυπι ἴῃ Αἴποδ. 

γιοαπίης ἰο «αἰ ΤἼΘ Ὀδτίογ βυρροτίοα τοδά- 
ἴῃ Ρυΐϊδ [86 ραγίίς!ρ]Θ ἴῃ σοπϑίσιςϊίίοη ν] ἢ 
[Π6 σοκϑδίηξ ν6556]}: ἃ ΒΕ 1 ὙΒ16Σ δα δρουΐϊ 
ῖο 8811. [ἰρπιίοοϊ δηὰ ὟΝ 4)}] ἐδηςϊοὰ παῖ 
ἴῃ τῃ6 σουτγβὸ οὗ [ἢ15 νογαρὲ ὀρρογίι !ῦ ννᾶϑ 
ἴἌΚοη ἔογ ἰοανίηῃρ Ὑτγορῆαυ5 αἱ Μι]εῖι, 
4 Τίπι. ἵν. 2ο. [»ἀγάπογ ἀρργονρὰ 1ῃ15, δπὰ 
τουδὶ πὶ ἴΠ6 οπιϊδοίοη οὗ ἢϊ5 παπιθ ἴῃ (Π6 
ἢγϑὶ νεῦϑὸ οὗ [ἢϊ5 σῃδρίει ννὰ5 οννηρ ἴο ἢϊ5 
ποῖ μανίηρ σοπιρ οϊοα {πὸ ραϑϑᾶβο ἴο [14]. 

ο «αἱ ὁ] ὍΤο ἰοιιοῖ δὲ ρ]λοθβ σίοπρ ἐδξ 
εοας! ἴῃ ρᾶϑϑίηζ. ὍὅΤΠ6 ννοτὰ 15 ἀϊβεγθηΐϊ ἔγοπ 
τῃαί ἴῃ χχ. τό. 

οπς “γμίαγερι. ὅ8ὲ6 δῦονς, ΧΙχ. 29, ΧΧ. 4. 
Τῆς ϑυρροπιδηΐαγν ννογά ἴῃ ᾿ἴ4] 105 ννᾶ5 ῃθεὰ- 
ἸεϑϑὶυῪ δηά πιοδῖ ὈΠΏΔΡΡΙΥ ἱπίγοἀυςοά. 

5 ΡΕΚΜΙΤΤΕῺΩ ΤΟ 5ΕῈ ἘΚΙΕΝῺΒ ΑΥ 51Π0ῸΝ. 

8. ἐῥὲ ποχί ἀα}}) ὍΠΟΥ πιυδὶ πᾶν δά ἃ 
ΨΟΓΥ βοοὰ ραᾶββᾶρὸ. Ἀουδ)ίης {πῸ δολάϊδπὰ 
οἵ Οδγπηεὶ, δηὰ ογοβϑιηρ {πὸ ΒΥ οὗ Ριοϊοπ,δίϑ, 
δὰ {ποεῖν ρϑῦὶ]β ἔοσ δηςίθηΐ πανὶ ραίίοη. 

διάοη)] Νον δαίάα, 67 ξοοξγαρῃϊςδὶ τη ]ἶ65 
ἔτοπι (σϑαγοα. ΑΔ ὑεγγ δηςίθηΐ οἰγ, ὕδεη, χ. 
1ο:; "πνοαί ϑιάοη,"" [|οβϑῇ. χὶ. 8, χίχ. 28: 
δεϑιρηθά ἰο [86 {γι ῦθ οὗ βϑῆθγ, Ὀὰϊ Πονογ σοπ- 
αυοιοὰ, [υάρὲθ 1. 21, Χ' 1:2. ὙΠ Γνογ 
Γαμλγγαβ τη ἰῆγουρῇ ἰἰ, σοπίτιδυτηρ ἴο 115 
ΕΓ σοηποίἀογα]Θ σοιηπΊοῦοα πὰ νδτγίοιιϑ 
τηδηιλοϊιυγοβ. ΕῸγ 50πΊ6 {Ππ|6 ϑιάοῃ ρᾶνθ [5 
Ὡδηθ ἴο ἴπ6Ὸ ἡδᾶγγονν ρ]4ιη Ὀοΐννοθ 1οὑδηοη 
ἃπὰ (6 868, [Ήϑθρῆιϑ, ν. 1. σ. ΑἸ γιβίίδῃ 
ἰοαςῆϊηξ ΠΛΔΥ δάᾶνὸ γοδοποὰ 1 ἴῃ σοῃβθημθηοθ 
οὗ τῆς ἀϊδρογβίοη δίζοσ {πὸ ἀδαίῃ οὗ δίθρῃεη, 
Χί. 19. 

εομγίεοιἶγ ἐπί γεαίε)] ΘΏΡΟΙ κυρ ροσιοα [ἢδὲ 
Τυ]1ὺ5 ΠΙΑΥ μᾶνθ Ὀδεη ργεβοηϊ ἵπ [Π6 διιάϊθηςδ 
σῃδπιθοῦ, χχν. 23. 

ῥὲε 2 εἸεπά 4] ΟἩγϑέιδη Ὀγοίῃγοπ, ννῆο δὰ ργο- 
ὈΔΌΪΥ ποαγά οὗ ἢϊπὶ ἔγοπι τΠ6 πιδη οὗ Τ γγε ννῇο 
ὑγχοά ἢϊπὶ ποῖ ἴο δὸ ἴο [Θγυδοπι, χχὶ. 4, 12. 

ἴο γεγω δί»"ο ἢ δίμοῦ, ὕῦο ΣΘΟΘΙΥΘ 
ἘΛΟΙΣ διϊοπίῖου. ὙὍὙΠὸ [ἴθ δἱϊοννοὰ ἴογ 
1815 ἰ5 ποῖ ποϊεά. 

4. «αἰϊεά μπάεγ] ὕὕπάογ πὸ ἴθ οὔ {πὸ 
ἰοἰληά, Ὀδίνγοθη ἰξ δπὰ πε πιδίῃ ἰδηά, ἰεανίης 

[Π6 Ι5]απὰ οἡ πεῖς ἰοῦ. [{{ὸὸ νἱπὰ δὰ Ὀδεπ 
ἔλυουσγαῦϊε ΠΟΥ ψουὰ πάνθ ρδϑβθοὰ ἴο ἴδ 
δου τ υναγὰ οὗ 1ἰ. 

ᾧρνιω" 866 ἀῦονο, ἷν. 46, 
ἐδε «ὐἱιὦ} «ὐεγε εοπέγα}) Ὅῆθ ννεβὶ δπὰ 

ὨοΙμ-ννοδῖ ἀγὸ ργοναϊοηῖ δἵ 1ῃδὶ βϑθάϑοπ οὗ ἴῃς 
μλᾷρὲ 566 ἴΠ6 “Νογάαξζὲ δηὰ ϑῃιρντεςκ οἵ δ 

Δ0},᾽ ΌὉῚ [4π|ὲ5 δ ἢ, οὗὁἩ [ογάδῃ μι], ρρ. 66, 
74, ϑοςοηά δαϊξίοη. 

δ. “4 οΥ ΟΠιεΙα] ΟΥ̓ 186 σοαβῖ απ ΑΓ 
ἴο δὶ ῬΑ]. Τῆς σουτγϑο, ἱπάϊ!οδίθα ἰπ βοπογαὶ 
Οὐ η6 ΟἾΪγ, παὰ {πὸ δἀναδηΐλρο οὗ (πε ἰαηὰ 
ὈγθθΖο δηὰ οἵ {πε οἰγγοπξ νυ ΒΟ ἀἰνγᾶγ5 γπ5 
ννοβίνναγα δ᾽οὴρ {πὸ ϑδοιίβογη οοδϑοὶ οὗ Αϑίὰ 
Μίμοσ. 

ΑἸ ΜΥΒΑ 15 ΤΚΑΝΘΡΕΚΚΕΙ ΤῸ Α 5ΗΙ6"Ρ Οἵ 
ΑΙΕΧΑΝΘΚΙΑ, 

ΜΜηγα] Νον ς᾽) οὰ δωνιόγα ὈΥ͂ 186 ΤΓΚΞ. 
Οπο οὗ {π6 πιοδί ἱτπηρογίδηϊ οἰ{|65 οὐ [ωγςεΐδ, 
νυν ςἢ, ἰπ ἰἴ5 Ῥγοθρεγῖν, Ὡμππιθογοαὰ ἰννθηῖγ- 
(ἤγοο; πλοῖο πη ἴννο πλ}}]65 ᾿πἰαπά, οἡ (Π6 
τίνοσ Απάσιδκὶ, νυν ἢ [45 5116 ὉΡ 5ϊπεθ ἴπῸ 
τἰπι6 οὗ δϑίγαρο. “" Τπὸ βίιιρεπάοιϑβ πιδρπιϊυάθ 
οὗ [15 ἐποδῖγο διίοσῖβ [6 Ὄχίθηϊ οὗ [15 ἰοΠΟΓ 
Ρορυϊαϊίοη : ἴῃς ϑρἰεηάοιιγ οὗἩἨ ὠ115 τοπὶὺβ ἰΐ5 
Ὑν Δ] ἢ," δ, 69. “1ἴ ννᾶ5 σΟΙΠΠΊΟΠ ἴῸΓ 
5105 Ὀουηὰ ἔτοπι Εργρί ἴο {Π6 ννοδίνναγὰ ἴο 
6 ἐουπά ἰη 186 ποὶφῃθουγῃοοά οὗ Μίγγα ψῃςδη 
16 ννὶπὰβ ννογὸ σοηγΑΓΥ. 866 (Π6 γοίογοηοδβ 
ἴο ϑοογαῖοβ, ϑοζοιηθῃ, δηὰ Ρῃιο τη ὟΝ εἰδιειη." 
Ηοννβοῃ. 

Θ. « “δ1} 9 “Πεκαμπάγια] Νοῖ οπρ οἵ ἴδε 
ἱτρογαὶ σογῃ ἱγαπβροσίβ, δι νοτΥ ἰάγρε. ὙΠΙ5 
νοβϑοὶ δοσοπηηοάδίοα ἔννο πιυιπάτοα δηὰ ϑενθηΐγ- 
5ΙΧ, ρδϑϑθηβοῖθ δηὰ Ἵογὸνν ἰορεῖΠοτ, τ. 137, 
Ὀοϑίάθ Ποῖ σᾶῦζο, νυν. το, ,28. Τῆς 5}10 ἴπ 
Ὡς ἢ [οβερῆυ5 ννᾶ5 γος κοά δὰ 5ἰχ διιπάτεὰ 
οἡ Ὀοαγά, “1,16. ὶ' 3. Απὰ δεῖ ἀοϑετθοὰ 
Ὀγ [,υςΐδῃ, 45 ἴὰ Π45 Ὀδεη σδ]ςιϊλῖοά ἔγοπι ἰῃ 6 
Τηθαϑυγοηθηΐβ ννῃϊο ἢ δ ξίνοβ, πιυσὶ μὰν Ὀδεη 
οὗ οἴθνθῃ οὐ ἔννοῖνε πυπάγοα ἴομ5 Ὀυγίποη. 
11 νᾶ5 ἰῃ σοηβδοημοηςο οὗ ἴῃς ἔου! νἱπά ἐδπαῖ 
[Π15 νϑβϑοὶ νγὰβ ἔουπὰ αἱ Μγτᾷ. [ἢ ογαϊὩΔΓΥ 
Ὑνολῖ Ποῦ πὸ ΑἸοχδηάγιδη ϑῃ]ρ5 σἱοοά τίρῃϊ 
Δοτοβϑ ἴπΠ6 Μοάιογταποδη. 

»μὶ τῷ ἐδεγεὶ}] ὙΠ δοσοτηπιοάδίίζοη οὐ 
θολὰ ἴμο ΑἸοχαπάγίδῃ 80 ννᾶ8 ἐου Ὀ0|658 
τς ἢ Ὀοϊῖεγ. Αποΐδοσ δάνδηΐϊδρο ννᾶ5 τοὶ - 
ἱηρ ἴῃ6 ἀεἰᾶγ σδυβεὰ Ὀγ τουςδίηρ δ {86 ΠΊΔΠΥ 
Ῥογίβ νος ἢ (86 5810 οὗὁἨ Ααἀγαγηγίὰπὶ μδὰ ἴο 
ΥἱἹϑίϊ. 



Βονσν, 
ζα»αἴν. 

Υ. 7---ι2.} 

7 Απά ψῆεη νγὲ μά 8α:]εὰ βἰονγ 
ΤΏΔΗΥ ἀΑΥ8, ἈΠὰ βοᾶγος ὑψεγε Οοπιθ 
ΟνΕΓ ἃραιπϑῖ (ὑπίάι8, τῆς ννπά ποῖ 
δυετίηρ υ.8, γγὲ 54|εἀ ἀπάετ " Οτεῖς, 
ονεΓ ἃρδίηϑῖ ϑδίπιοπεα ; 

8 Απά, δαγάϊνγ ραϑϑίησ ἴἴ, οδπλε 
υηΐο ἃ ρίαςς ψν ἢ ϊςἢ 18 ο8]|64 ΤῊ [λιν 
Πάνεῃβ ; ἱρὴ ννβογευπῖο ννὰ8 ἴῃ6 ΟΥ̓ 
07 [,4568. 

9 Νονν ψβεη πιυςἢ εἰπε ννᾶ8 βρεηῖ, 
δηὰ ννἤδη 5841|ΠΠπρ’ νγὰ8 πον ἀδηρέτοιιϑ, 
δεςσδιιθε ἴμῈ ἔαϑὲ ννγὰϑ ποὺν δἰ γεδα ῦ 
Ρᾶϑῖ, Ραυὶ] δάπιοῃ  3ϑῃεα ἐῤέπι, 

7. »ιαηῦ 4αγ2] Το ἀἰδίδηςε Ὀοΐννθοη Μγτὰ 
δηά (ηϊάιϊι5 ννᾶ5 ΟΠΪΥ͂ 120 βεοΟΣΓΑΡἢ σα] Π1}165, 
ὙΠ ἢ, ἢ ἃ ἔδιγ νυ, τϊσξ μάνα Ὀδθη 
ΔΟσΟΙΏρ ᾿5Πδα Ἰη οη6 ἀδγ. 

“αγοε }Ἱ δῖον, τ1Ὲ8 ΔΙΥΠΟΟ1Υ. ΑΟΥ. 
δ Ορθῃ ἴο ρίνίηρ ἃ νυύοηρ ἱπιργεββθίοη, 85 ἴ 
ΠΟΥ δὰ Ὀδγοῖγ τοδοβεά ᾿ἴ νποη ἴπ6 νυἱπὰ 
Ὀοσάπιο υπξανουγαῦϊθ. ΤῊ 54Ππ|6Ὲ ννογὰά ἰ5 
τοηάεγοὰ δαγάΐν ἴῃ ἴ86 ποχί νϑῦβθ.0 ὗρ. |[ο56- 
ΡῬδυ5, ΧΙΝν. χὶν. 3, μόλις εἰς Ῥόδον διασώζεται. 

πμάμ.}] Τ7[0υϑὲ δεῖονν ἴῃ6 εχίγεπιε βουῃ- 
ννεϑὶ ροϊηξ οὗ Αϑὶὰ Μίπογ, Τποριπι, ΠΟΥ 
ὥαῤε Ογο. Ὑῆιε ΟΥ̓ ννᾶ5 ῥῬαγΕΥ οὐ (ἢς πιαὶπ- 
Ϊληά, ραυΥ οὐ λῃ ἰϑσἰίθοῖ.0 Α σδυϑθοναῦ νν ὨΙ σὴ 
πηϊοὰ (Ποπὶ ἐογπηδὰ ἴννο βαγθοιτϑ; δηὰ ἴΠοϑ6 
ψγὴο Πεαά [ἢδ6 ἀϊγοςξίοη οὗ (15 νογᾶξὸ υνου]ὰ 
Ὦδνο ἄοπο νυ βου ἴῃ ἀνδι]ης 1ποπιϑοῖνοϑ οὗ μα 
οὗ ἴπειῃ. 

ἐδεὲ «υἱπά ποὶ «μῇεγίης 951 Τὸ ρτοσθεά ἴῃ 
ἴῃε τορζυϊατ σουγθε. ΒΥ αὐραπάοῃϊης ννῃϊςἢ, 
ἴῃ ογάοσ ἴο 6 ὑπάεγ ἴῃ6 ἰοὲ οἵ τοῖο, ἔΠοῪ 
ςοχπητη δὰ τΠποπηβοῖνος ἴο ἴΠ6 ορθπ 568. ϑοπὶθ 
αν πιϊδιιπάἀογϑιοοά αὶ ἔπ νν πὰ ρῥγενθηϊοὰ 
1δεῖγ δηΐογιης {Π6 Βαγθουγ οὗἩ (πιά 5. 
τϑήμμμμ ΤΠ οαϑίογηπιοδῖ ροϊπὶ οὗ (ἢδ 

ἰϑἰαπά, 51}}} σχοϊδιπίης [15 πᾶπθ. Α5 ΓὩἹ 85 
Οπίάυβ, ἴπΠ6 5ῃ]ρΡ παά ἴδπθ δανδηΐαρο οὗ ἃ 
ἩνοδῖΠο ϑἤογο, βπιοοῖῃ νυδίογ, δηὰ ἃ νυν οϑίογ Υ 
οσυγτοηῖ ; ἂπά, ὈΥ Γυπηϊηρ ὑπᾶοῦ {(Π6 166 οὗ 
Οτεῖο ἴο ὕδρο δαϊπιοηθ, 5 π}}]γ δάναπίαροϑθ 
ὝΟΣΟ βϑοιγοὰ 85 [ΔΓ ἃ5 ἴπε Εδὶγ ἤανεμϑ. δ: Ε, 
74. 

ΨΗΙΟΘΗ ΤΟΘΗΕΒ ΑἸ ΤῊΕΞ ΒΑΙΚ ΗΑΝΕΝΒ. 

8. δαγαάΐγ ῥανεὶπς 4] (Οοαβίίηρ δοῃρ ἴδ 
ἰϑδπὰ 5ονν)γ. ϑοπῖα ἤᾶνο ῥγείεγγοά ἴο ὑπάθὺ- 
ϑίδηά, «ὐε «υἱέ ἐϊῥεμῖγ εανιφ μπίο, 

Τὸς ,αὶγ δαυε] ὍὙΠΙ5 παπὶθ ϑισγνίνος ἴῃ 
1ωἔρηιοηες Καίϊ, ΔῸ ΟΡΘη τοδάσϑιοδά, οὐ γδίπογ 
ἔνο τοδάϑιοδάβ σοπίρυοιϑ ἴ0 δδοῦ οΟἴποΥγ, οἡ 
πε οουϊῇ οσοδϑδὶ οὗ [Π6 ἰδαηά, ἃ ἔδνν τος ἴο 
[Π6 εδοὶ οὗ ὕδαρε Μδίδ᾽α, ννὸ]}] ργοϊοοιοὰ Ὀγ 
τεοῖβ, Ὀυϊ ἠοῖ οήηϊαὶ ἴο [,{γῸ 45 ἃ ΠΟΥ 
δασῦουγ. ϑπιῖ1ἢ, 8:1, 84. 866 Ὁ΄. 12. 

1ατα1] ΤΤΠ5 πᾶπῆθ ἄοθβ ποῖ οἼσὺγ ἴῃ 
ΔΗΥ͂ Δηοϊοπὶ σοΟρΤΑΡἤεΥ, ἀπά 15 ὙΟΓῪ νδΓΙΟυ 5} Υ 
νθη ἰπ Μ55.; διμαία, 1αίμα, «ἰαια. 

ΤῊΗΕ Α(ΓὉΤ5. ΧΧΥῚΙ. 

ΙΟο Απά 5κ41]4 υπῖο ἤδη, δ|γ8, 1 
Ρεγοοῖνα (Πδῖ (ἢ 8 νογᾶρε νν1}}} δὲ ψν τῆ 
"υγὶ δηὰ πλυσῃ ἀλπηᾶρα, ποῖ ΟΠΪγ ΑΝ 
οὗ τῆς ἰλάϊηρ δηὰ 8ῃϊ]ρ. δὲ «αἷβδο οὗ 
ΟἿΓ ἰἵναϑ. 

11 Νενογίθοῖςββ ἴδ σσητυγίοηῃ δ6- 
Ἰενεά τῆς πηδϑῖοσγ δηά τῆς οννποῖ οὗ 
τῆς 58ῃ1|Ρ, πιο ἴπᾶπ τῆοβε τῆϊηρϑ 
ννΒΙΟἢ ἡγογα βροόκεη ὃγ Ραιὶ]. 

12 Απὰ ὕδοδιιβε τῆ6 ἤδλνθη νγᾶβ ποῖ 
σοπητηοάϊοιι8 ἴο ὑγ]ηῖεῦ πῃ, ἴῆ6 πιογα 
Ραγῖ δάἀνιβεά το ἀεραγῖ τῇδεηςθ Ϊ50, 
ἹΓ ΌΥ ΔΠΥ͂ πιθδη8 (ΠΟΥ πιὶρῆϊ διϊδίη ἴο 

ΤῊ5. ἔοστῃ οὗ ἰξ νγᾶβ ἑουπά, [ἴῃ 18 ςό, 5ιγνὶνίην 
ἴῃ 8016 σιιΐῃ5 δῦοιΐ ἢνθ π|1}65 θαϑδὶ οὐ Εδὶσ 
Ἡδνεηβ. διητ, Ρ. 80, ἀηὰ ἰῃ Αρρεπάϊχ 111. 

9. »πμοῦ εἰν» αυαϑ “ῥεη1} [ἢ ἴπὸ Εδὶγ Ηδνρηϑ, 
ἴῖ 56 Π5, ὉΠΩΘΓ δἴγεβϑ οἵ ν πὰ δπά ννθδῖδοσ, 
Το ϑγγίδς ἢ, “πα «υε «υεγε ἐδεγε »ιμοῦ 11 γι6. 

“αἱ πη) Ἀδίδογ, ὃ89 σόούδᾷκο; (δὲ ἰοηρ 
γογᾶρο ἴο [{Δ]γῪ. 

ἐδε “ἢ οΟη ἴδε ἰοπίῃ οὗ ΤΊϑγὶ, δηβννογίης 
ἴο [Π6 οῃπά οἵ ϑορίεμπιδογ οὐ ἴῃς Ὀοριπηΐηρ οὗ 
Οοεἴοδον, 1 ον. χνυ]. 29, ΧΧΙΪ, 27: Ναπι. ΧΧΙΧ. 
7. Ὅρ. 7οὈβθρῆιβ, 1Π. χ. 34. [{ ννᾶ5 (ἢ6 ΟΠ]Υ͂ 
ἴλδὶ οἵ [ῖνιπε ἀρροϊπίπιεηὶ ἴογ ἴπε [ενὐνϑ8. 
Αςοοτάϊην ἴο Ῥῆῃιο, ἴῃ ἢ15 " [6 οἵ Μοροβ, 
ὯῸ ρῥγυάθης πάη ννυοηξ ἴο 5084 δέου (παῖ. 
Απαοιθηΐ πδνιραϊίοη νγᾶ5 διυβροηάθα Ὀοίννθθη 
με Βεαβῖ οἵ ὙΤαῦθογηδοῖϊθα δηὰ ἴπαΐ οἵ 186 
Ιοάϊεδίίοη, δῃ ἰμπίογναὶ νυν ϊο ἢ ΤΏΔΥ Ὀ6 τὸ- 
ξαγάθὰ ἃ5 Ἴουτεβροηάϊπρ ἴο (δαὶ Ὀεϊννθθῃ 
Με ΔοΙμηᾶ5 ἀπά 1,3ὰγ ὨδΥ. 

10. 1 εγεοεῖυε] Ἠφς ννᾶβ δχργοβϑίηρ [ΐ8 
οὐ ΟΡ ηΐοῃ, ἔογ νης ἢ ἢἷ5 ἐχροίθηςς οὗ 86 
564 Δηᾷ ἰἴ5 ρ6Γ1]5 4υδ]1Ποὰ Ἀπ, 2 ΟοΥ. χὶ. )ό. 
Απά [Π6 5οαι6ὶ ργονθά ἴπδὶ ἢ15 δάνὶςθ ννᾶ8 
βοιιηὰ δπά 7ιἀ!οϊου5. ΑἸεσνναγάϑ, νυν. 1---2 ς, 
ἢδ ϑθροῖθα υὑπάσγ [πϑρἰγαϊίοη. 
ῥμγ ΤὍΤὨδ ννογά 96επὶ5 ἴο ροϊηΐ ἴο {πε ἔωτΥ 

οὗ {πε βἴοση. Τὸ ἀρργοποηβδίοη δῦους πθ΄ 
ΟΔΥΡῸ ννᾶ5 νογιβοά, υ. 48. 

οἱ νυ Ἵἵνο πυπάγοά δηάὰ ϑβϑνεηιγ -ϑῖχ 
ΕΓ οχροβοᾶὰ ἴο (ἢ]8 μαζαγά, Ὑπουρὴ ἴδ6 
Αροβίϊο Κπὸνν ἴπδὶ πὸ ὨΙΠΊβο] Γ ννᾶ5 ἴὺ 966 
Ἀοπιθ, πὸ παὰ ποῖ, ἀοννῃ ἴο [ἢ]5 {ἰπι6, Ὀδθπῃ 
δϑϑιγοὰ οὗ ἴΠ6 βδίειγ οὗ δ]} ἢ]15 [6] ονν νου ρΌ ΓΒ. 

11. ἐῤὲ νιασἱεγ ἊΝ ΒΟ δά (Π6 σῃαγρὸ οὔ (6 
παν ραίίοη. Τὸ [Π6 οὐγηοῦ ἢ πλυβὲ ἤᾶνὸ Ὀδθεη 
Οἵ νΈΓῪ ζγοαῖ σοπϑοηυδησο ἴο δᾶνο ἴΠ6 σᾶγρο 
ἠο]νογεὰ ἰῇ [ΑἸ ἢ 45. 1{||6Ὸ ἀθῖδΥ 245 Ρροϑ- 
5:016. Βαϊ {Πόγα ννᾶ5 πὸ ἱμοιρῇῃϊ οὗἩ σοπτηυης 
ἴη6 νογᾶζθ, ΟἿΪΥῪ οὗ πιονίηρ ἰο ἃ ΠΊΟΙῈ σΟΠὶ- 
τηοάϊουβ ρογί π ἴδ ποι ουγηοοά. 

12. ποὲ εο»γισιοάϊοι.1 Ἐλδίδοτ, ποῦ Ὑ9Ὶ1 
βιϊπαῖθά; ““ορεη ἴο ΠΟΑΙῪ οἠς διαὶέ οὗ ἴΠ6 
σΟΙΉΡ455.᾽) δι, ῥ. 84. 
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Ῥῃοηϊςςο, σπά ἐδέγε ἴο ννἱηῖογ, τυῤίοὐ 
ἐς ὯἊΠ πάνθη οὗ (τεῖς, δηὰ ]Ιεῖἢ τὸ- 

,, ΜΜΑΓὰ ἴῃε βουτῇ νγεβδῖ δηὰ ποχῖῇ ννγεβῖ. 
[1 Απὰ Ψ θη ἴδε βουτῃ ννὶηα δ]ενν 

80] γ, βυρροδβίηρ παῖ ἴπεὺ ἢδὰ οὔ- 
τ πε ἐῤειὶῦ Ρύγροβα, Ἰἰοοδίηρ ἐῤεμεέ, 
ἴπογ 54]εἀ οἷοβδε ὃὉγ (τεῖε. 

Ῥρῥεπὶ] ὙΤΠὶ5 ἰδ Ἰπβουρῆξ ἴο Βᾶνὸ Ὀεεῃ 
Ἰἀοποιποα ἢ δωΐγο, ἴῃ χ8ς3, ΌὈΥ Οδρίδίη 
δργδίζ, ψνῇοϑθο ορίπίοῃ νψὲβ σοηβιτηοὰ δήῖεγ 
σΔΓΟΙ!] ἐχαπιϊπαίίοη Ὁγ Τοπηθηΐ δηὰ Βγονη, 'ῃ 
18ς6. [ἰ 15 ἀδοιιξ 40 π|}165 ἴο {πΠῸ ννοϑδὲ οἵ Ἀγ 
Ηδνεηβ, ἴῃ ννηϊςἢ αἰϊγοοίίοη 1ἴ 15 ἴΠ6 ΟἿΪΥ 
ϑθουτο 5 ΟΣ ῸΓ νϑ856]5 οὗ ΔΠΥ 5126. ϑιῃἢ, 
80, 244 95η. ΑΞ ]ΟΥ δοαι οϑοθά ἰη [ἢ15, " Οτοῖο,᾽ 
11. 2:51... Αϑ 81: [κ6 ΠΕνΟῚ τεδοῃοα ἴἢ]15 ΠΔΓ- 
Ὀοιτ, ἢἰ5 δεςοιιπὶ οὗ 1 πιιιϑὲ πᾶν θθθὴ Ὀαϑοὰ 
Οὐ ννῆδὶ πὸ πεοαγὰ οἵ ἴῃς ἀϊβθοιυβδίοη δὲ ΕΔΙΓγ 
Ηδνεοηβ. ΤῊ ἱπηπληοηΐ σίϑὶς οὐ Ὀεῖπρ Ὀϊοννη 
οὐκ ἴο 564 ὑεΐννοθη Εδιγ Ἡδνθηβ δηάὰ ῬἤθηϊοΘ 
ΠΥ ᾿υ 5:1 Π6ἀ [Π6 ορίπίοη οὗ ἴῃς Αροϑβίϊοθ. 

Μέεγογ σοηϑιἀογρα [τ πποργίδιη νυ ποῖον (ἢ15 
ἤάνθη ννὰς ἴπε πιοάεγη [,υἴτο. 

ἱοαυαγά δὲ τομἱδ «υεοὲ ἀπά πογ «υε:1} 
ΤΠΘ άνθη ἐογπιοὰ “ὁ ϑυςἢ ἃ συγνὸ ἴΠδὶ οπε 
5ῇΟΓΟ 5ἰγοίς ρα ἰονναγάς ἴῃ6 πογίῃ-ννεβί, δηὰ 
[6 οἴ δοῦ τονναγάβ [6 βου ῃ-ννοβῖ," Μεογει. 

Ἡονύϑοη ὑπάογϑίαηαβ ἴπδῖ ὁ 1Π6 ΠΑΥΌΟΙΓ 15 
5ποϊογρά τοπὶ ἴποβο ννιηάς, ἀη (αὶ πὸ αἰῆ- 
ουγ 5 ἴο Ὀ6 Θχρ] αἰ ποα 5 ΡΙῪ ΟΥ̓ τοπεπλθοῦ- 
ἴῃς {πδῖ σαίοῦθ βρεδᾶκ οἵ δνεγυίθιης πῸπὶ {Πεὶγ 
Οὐ ροϊπί οὗ νἱονν; δηά ἴπδὲ συσῃ ἃ ὨΔΓΌΟΣΓ 
ἄοες Ἰοοϊ---ἰγοτη {πῸ νναῖογ ἰονναγάὰβ ἴῃ6 Ἰαπὰ 
ὙΠΟ. ἸΠσ]οθο5. 11-- τίη (6 αἀϊτοςτοη οὗ βουτΒ- 
ννεϑί δηὰ πογίῃ- νν 65." 
δια ὀχρίίης ὑπαὶ [6 Ππαγθουτ 15 ὀρθὴ ποῖ 

ἴο {Π6 ροϊηϊ ἔγοπι νυν ῃισἢ {πῸ ννπά Ὀΐονν5, δι 
ἴο ἴῃς ροϊηϊ ἰονναγάβ ννῃϊοἢ 11 Ὀ]οννδ: 2.ε. ποῖ 
ΟΡΘῃ ἴο βοιζῃ-ννοϑὶ Ὀαΐ ἴο πογίἢςεαδϑι, [00 Κ- 
ἴπῷ ἴῃ Τσοηίοστηυ ἢ τὰ6 πιοϊΐοη οὗ Π6 
πᾶ 5 πηϑηϊοηρα 15 νν δῖ 15 πιθᾶῃΐί. ὍὨ]5 ννὰϑ8 
δοςερίεἀ Ὀγ ΑἸΐοτα. 

ΒΡ Δ οτάϑννοσι ἢ ργοποιιῆσοϑ ἰζ ἱησοηϑίβίοηϊξ 
ἢ [6 ῥυης!ρ᾽65 οὗ σταπιτηδί!ςδὶ ἱπϊογργεία- 
ἴιοη ἴο τοηάου ἴῆ6 νογάβ ἴῃ ΔΩΥ ΟΠΟΓ νΝΑΥ 
ἴπδπ ἰμαῖ ἴῃ ΠΙςἢ [ΠΟΥ πᾶν θεθη ἰγαηϑαϊθα 
ἴῃ ΑΟΝ. δῃὰ τὸ Νυϊραῖα; δηὰ ἀξδεπιβ ᾿ἴ ποῖ 
ἸτρτγοῦαὈ]6 τΠαΐῖ, ἤθη τῆδ δου ῃογῃ σοδϑὶ οὗ 
Οτεῖίθ ἢὰς Ὀδθῆ τῇογὸ δοςσιγαίοὶΥ ϑυγνογοά, 
Δποίδοῦ πάγου πᾶν δῈ ἔοι σογτεβροπάϊης 
ὙΠ} [86 ννογάς οὗ δὲ [συἱκρ 580 υηάογϑίοοα. 

18. |οοεἰηφ] Παυΐϊηνς «υεὶρ δε ἀπορον, οὐ, “εἰ 
“αἱ! δεοςογάϊηρς ἴο ἴπ6 βυρρίειπεηῖ δάορίοά 
ἔογ {86 611} υ1ς 4] ἔογττη οὗ ὀχργοβϑίοῃ. 

“αἰϊεάδ εἰοσέ ὁ] ΝεΑγοσ ἴῃ6 οοᾶδὲ ἴπδη 
υδυλὶ, ΟΥ̓ 1π4π ἴΠοῪ δά ρῥρτγενίουϑὶυ ; ἰδ6 δάνεγο 
Ὀεῖπρ ἴῃ ἴΠε σοπιραγδίίνο ἄδρτδα. 

Εγδϑίλ5 δπὰ [υπό ἐο!]οννοὰ ἴη6 Ν υἱεαῖο 
ἴπ ττϑατηρς (ΠῸ ννοσὰ ἀσ.οη, τεπάογοὰ εἰοσς ὁ 7, 
ἃ5 ἃ ὈΓΟΡΕΟΙ͂ πᾶῖηθ, 4.57Ὁ0.; πὰ 50, νι [86 
ὀχοερέοη οἵ (Π6 σεπενα, οὐγ Ἐπρ] 5} νεγβίοῃβ 

ΤῊΕ ΑΟΤ5. ΧΧΥΙῚΙ. 

14 Βυϊῖ ποῖ ἰοηρ δίζεγ τῆδγε ᾿ Ἄγοϑβε ' Οἵ, πᾷ 

[ν. 13---τό. 

Ἁραϊηβῖ 1 ἃ τεπιρεβῖυοιιβ ννἱπά, ςα]]εὰ 
Ευτοςοϊγάοη. 

Ις Απά νῇδη τῆς 810 ννᾶβ σδυρῇϊζ, 
πα ςου]ά ποῖ θδᾶγ ᾧἂρ ἱπῖο τς νη, 
να ἰεῖ δὲν ἀτῖνε. 

16 Απά τυπηΐηρ ὑπάεγ ἃ ςεγίδιπ 

ΡΓΕΜΙΟΌΒΙΥ ἴο χόστ. Οτείε βυρρ]εβ ποίμιπρ 
ὨΘΆΓΟΥ δὴ “π, ῬΊΊΏΥ, ΙΝ. ΧΙ, 20, ἀπά τῃδῖ 
νγᾶ5 ᾿π]δηά. 

Α ΝΙΟΙΕΝΥ ΤΈΜΡΕΞΤ. 

14. ποῖ ἰοης αἴογ)ῇ ΑΙἸοΣ πανίηρ ραϑϑρὰ 
[86 ροϊπὶ Ὀεγοηά νυ ςἢ ΠΟῪ σουϊὰ πὸ Ἰοπρεσ 
ΚΘΘΡ ο]οβθ ἴο 186 5ῇογο. 

αφαΐμ ΠᾺ Κατ᾽ αὐτῆς. 1ι. ᾿ὰ95 Ὀδοη ἴλκοη 

ἔογ ἐῤὲ “δίρ; ἴο ψΠΙοἢ 1 μὰ5. θέρη οδ]οςτοά 
(δὶ τῆς πουπ, υδοὰ {π|γῖθοπ {ἰτη65. 15 Ὠθαζοῦ, 
Τγπάλίο ἀπά Οὐδηιμοσ ννοηΐ ἢ Το ἴῃ 
Ὀπαάεγϑίδηάϊηρ ἐδοὶγ βώγροῦς ἴῃ ἴῃ6 ρτγεςοάϊηρ 
νοῖβο. Ὑπὸ Νυϊραίο τοίοσγοα 22 ἴο (ὑγεῖε, οἡ 
ΜΠ ἢ υπάετγϑίαπάϊηρ τ᾿ νου] ὈῈ νῸ}]} ἴο 
ἔο!ονν Ἡοννβδοη δηὰ ΑἸίοτγά, δηὰ ἔογ ἀσαῤρ ἐξ 
ἴο κιιδϑταϊε ἐοτυπ “ον 11. ἐ. ο. ἔτοσα ἴδε ρἢ 
ἰδηβ οὐ ἴῃ ἰϑίδπά, δίοαπς [ἀΔ ἴῃ ραγίουϊατ, 
{πῸ ριυιϑῖβ ἔγοπι νυ πο ἀγα βροκοη οὗ 45 ἴεσ- 
τῆς. 866 συν ἢ, 97. 

ἐρρρε μοι .1] ὍΠῈ ΟΥΡΊΠ4] 15 ΠΊΟΓΟ ῥγοςῖϑε, 
ἐεα ῥωγγίεαπε οὐ ἃ «υξὶγἰαυϊπά. δυςἢ ἃ 5Π18.- 
ἴῃρ οὗ {ῃ6 υνἱπάὰ 5 σοπιίοῃ ἰῃ παῖ αιιλγῖετ. 
Οδρίδιη ϑργαίζ, μανίην ἰεῖς [πὸ Εδιγ Ηδνεης 
ΜΠ ἢ 4 ΠΡ ἢ δου Ποῦ] ννηά, δά, δἴῖοσ τουπά- 
ἵῆῃξ ὥδρὸ Μαίαίᾳ, ἃ ἴσοηξ ποιίμεγ νυἱπὰ 
αἰτόςογ ἄοννη ἔγουη Μοιιηΐ [ἀΔ. Δπά (δρίβδιη 
δίενναγί, ἴῃ ἢ]5 γεπιᾶγκβ οἡ ἴπε ΑΥ̓ΘΒΙΡΟΪΆΡΌ, 
οὈβογνοὰ {παὶ “1ἴ 5 αἰνναγβ δδίς ἴο ἅποῆοσ 
ππάογ τΠ6 ἴθ οὗ δὴ ἰϑίαπά νυν 4 πουίμεΓΥ 
νυἱηά. 85 1ἴ ἀϊδ5 ἄννᾶὺ στδάμδ!ν δι 11 ννου]ὰ 
Ὅδ Θχίγογλοὶυ ἀδηρβογοιιδ νυ ἢ σου ΠΟΥ νν πᾶς, 
85 ἱπὸγῪ δἰπιοϑῖ ἱπναγ Ὁ] 5ῃι ἴο ἃ νἱοϊεπξ 
πογίπογὶγ νυἱηά." δημῖῃ, 97, 99. 

Ευωγοοίγάοη] ὙὩΠὶθ ννᾶ5 ργοποιιηςθά ὉἙΥ͂ 
Βεπίϊεγ, " Ἀοιημασκβ οὐ τε ΤΩΝ, 8 32, 
ἴο 6 8η ἱποοηρτιουϑ σοπηροιηά ἔγοπι νυ 
δηα ννᾶνϑϑβ, δπά ἃ σοττιυρίίοη οὗ ἴῃς τοδάϊηρ οἵ 
ἴπ6 ΔΙοχαηάγιῃο Μ. ξωγασίοα. ὙΠ Ἰυάξ- 
τηδηΐ 15 ςοηβιτηθα ὉΥ δὲ ἀηὰ ΒΚ. ΤΠ Νυϊξαῖς 
8α5 Ἐωγοαφιμδο. ΤΡ ΕΝΙΕ. νἱιηὰ 15 ἴο ὈἊ 
υηάεγείοοά. Βρ Δ ογάξννυυι ἢ δπάὰ Μτ δι} 
Αὐτοθ ἰὴ ξο]οννίης Βοηῖ]εγ. 81 1ἃΚὸ Ὠανίηξ, 
ΠΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ἢ15 8114] ργαςίίι 6, στ. 12. 13, ὑΓδ- 
ἤχοὰ τὸ νογὰ εαὐρά ἴο {Π|5 Ππάπηθ, ἢλ5 Ὀδθπ 
(ποιρῆΐ ἴο ἔἕδνοισ ἴῃ6 βυρροβίίοη παῖ ἢ ψὰ5 
ὀπιρ]ογίηρ ἃ νοσά ψῃοἢ δὲ πδὰ ποδγὰ ιι5: ἃ 
Ὁγ ἰδε στγονν. 

156. οὖ κί δὲγ ἀγίυε] Ἡανὶπρ υἱοϊἀθὰ ἴο 
[ῆ6 νὰ νὸ κειιδαάρα Ὀσεέογο ᾿. ΤῬὉΤῇο "νἱπά, 
Ὑ Ὡς ἢ ἄτγονὸ ἴπεπὶ ἴο ΟἸδιάα δηὰ πιδάς [πεῖ 
Δρργθῆοησδινο οἵ δοῖην αἀτίνοη ἴονναγαὰς ἴδπ6 
δγγίϊ5, πγιιϑδῖ ἤν θθθη ΒΝ. Ε. ϑηλἢ, οό, οἕ. 

16. ωπάργ] ὕὑπάετ ἰῃε ἴοὲ οἵ, Ηετε ἴμεν 



γ..ν17---21.} 

ἰϑἰλπὰ υνῃ]ςἢ 18 σα] 64 ΟἸδυάλ, νχὲ ῃδά 
τὰς ἢ ννογκ ἴο σοπγὲ ὉΥ τῆς Ὀοδῖ: 

17 ὍΝ ΪΟἢ ψνἤεη τποῪ ἢδλὰ ἴάκθη 
1. ΤΠΕΥ υβδεὰ Πεῖρβ, υπάεγρίγάϊηρ τῆς 
8ῆϊρ; δπά, ἐξαγίηρ ἰεϑῖ ὑμοὶ 85Ποι 4 (Ὁ}} 
ἱπῖο ἴῆε αιυϊοκβαηά8, βἴγακε 841], δηά 
80 ΕΓ ἀτίνεη. 

18 Απά νε θεΐηρ Ἐχοθθ ΠΡῚῪ ἴοβ8- 
εὐ ντἢ 4 τεπηρεϑῖ, τῆς πεχῖ ἀν {ΠῈῪ 
᾿ρῃτεηεά τῆς 881 ; 

19 Απά τε τηϊγά αν νγε οδϑὲ ουῖ 

δά σιποοίῃ νναΐοσ ἔογ ἴορη ογ βἤρφοηῃ πιιῖοβ, οὗ 
ψυῆϊςἢ {πον ἴοοῖκ δάνδηϊαξε ἴο σοπιρ]εῖο {Ποὶγ 
Ῥτγεραγδαίίοῃβ ἔοσγ τάϊης ουἱ ἴῃς μαϊδ. 

Οἰαμ4αῚ ΑἋ51π8}} ἰδίδηά, δῦοιϊξ. 2ο τλῖϊ65 
ϑουϊῃ-ννεσὶ οὗ Οτεῖθ, οδ] δά ὉγΥ Ῥίο]ε ΠΥ 
Οἰαμάο: ; Ὁ ῬΙΩΥ ἀπά διυϊά45, σαμάα, ννἈϊςἢ 
Δρροᾶῖβ ἰθπ Β ἃπά ἴδε ΜΝυϊραῖο; ὈῪ Μεῖδ, 
Οαμάο:. [115 τηοάογθ Οτεεῖς πᾶ Οαμάοπεςὶ 
[45 Ὀθεη σοηϊγδοῖϊοα Ὀγ ἔπε [14] 1ΔΠ5 Ἰπῖο ὔοσζο ; 
Ὁπάογ φνῆϊοὴ ἀεδισηφίίοη ἴἃ πλιϑδὲ Ὅ6 αἰδι!η- 
δυϊτῃοὰ ἔγοπι (ἴῃς ἰδγροσ ἰϑἰδηὰ οὗ {παῖ πάπα 
ποᾶῦ Να]ῖΆ. 

ῥᾳά ντηιμοῦ «αὐογὰ}] 1 ἰκογα γ, δᾶ ὈΔΣΘῚΥ͂ 
ΣΟΙ ΘΠΟΏΚΩ. 

ο «ον» ὁγ ἐῤὲ ΠῚ Το δοῖσι ἴξ οὐ Ὀοατὰ 
(ἴθ βῃίρ. ὙΠ5 ςουἱϊά ποῖ δὲ αἰϊετηρίθα ἃ5 
ΠΟΥ ννόγὸ ταπηΐης ἀονῃ ἴο Οἰδιιάαᾷ. Τῆς 
Ὀοδὶ, οὗ σοποίἀογαῦ!θ 5126, υ. 30, βανπρ Ὀδθη 
τοννοὰ Ὀοΐννθθῃ ἔννοπὶγ δηὰ {ΠΙΓΕΥ πΊ}165 ΤὨγΟ ἢ 
ἃ ΤΟΙΡ 568, πιυδί δᾶνθ Ὀδθη (}} οὗ ννδίου. 
ὙΠΟ ρϑϑϑθηροῖβ, 1ἰἴΐ βθο 5, βᾶνο ἘΠοΙΓ ΠΕΡ. 

17. ῥεΐῥε, ὠπάογρσίγ ἀπο ἐδὸ 4} ΓΟ ]65 
ὑπάογ {π6 Κοοὶ, τουηὰ (6 ἢμ]}}, δηὰ 

τοδάς ἴλϑὶ οἡ ἴῃ ἀθοῖκ. Ὅὕῆε ῥγοςδβϑ 15 οδ) δὰ 
,)αῤῥίηφ ἃ 5Ρρ. [,ὐγὰ Απϑοη δα γϑοοιιγβὸ 
ἴο [ἴ Ἰη 1742, ἀπά δ᾽. Ο. Βδοκ, οὔ ἢϊ15 γοίῃ τη 
ἔτοτῃ ἢἷ5 Ατοῖὶς νογαρὲ ἰῇ 1827; δηά ἴῃς 
ΔΙΊΡΙοη ἔτιραῖθ ννᾶβ ἐγαρροά δἤοσ ἃ ΠΟΣΊ ΔΠΟ 
ἴῃ σοπιίην Ποιηθ ἔγτοπι [πάϊὰ ἰη σ846. ΤΠ6 
ἡτηρογίεςςοη οὗ ἱποὶγ Ὀυ1]ἃ, ἀπὰ ἐἢ6 τηΑΠΠΟΥ ἴῃ 
ὙΠΟ (ΠΟΥ νογο τίρβοα, δανιηξ ποίδίηρ ἴο 
ἀϊσίθυο {πε ϑσἴγαῖῃ ὑροη ἴῃ ἢ} ἤθη ἴῃς 
Ετοαῖ 541] ννδβ Π]]Ίεὰ ὈῪ ἴπ6 ννὲηά, τεπάογοά ἴῃ 
Δηοϊθηΐ 5105 2. τοτὸ ᾿ΙΔ͵6 ἴο ϑἰδγιηρ Ρ]ΆΠΚ5, 
δῃά ἴο ἰουπάοτίη, ἰδ ἴποϑο οἵ τηοάσγηῃ 
{ἰπ|ε5, ἰη νν ἰςῇ [Π6 βἴγαιπ 15 ϑδργεδὰ οὐδ ἴῃ γοα 
Γηλϑῖβ, νυ ἸΠ 5Π18}} 54115. ΘΆΘΙΥ Πδηα]ο, δι}, 
1ο2. πάει ]65. νοῦ δπηοηρ ἴπ6 τόρ δγ 
568 δἴογεβ οὗ 6 Αἰδπθηΐδη ζ4}1|6γ5φ. Βοθοκἢ 5 
. [ποοΠρίοη5.᾽ ΟΡ. Ρ]αῖο, " Ἀδθρυῦ.᾽ χ. 4; 
ὙΒδυοσγάϊάεδ, 1. 29; Ηοταςο, " Οἀδ65,᾽ 1. χὶν. 6. 

ἐδε φωεξεαπά)] ϑϑιηρυϊασ ἰη ἴμ6 Οτρ ΠΔ] ; 
ἴῆς Οτεδῖοσ ϑγσγίι5, οὐ (ἢ πογίῃ ςοδϑὶ οὗ 
Αἴποδ, πον {πΠῸ Ου]ῇ οὗἩ δ᾽ άτγα, δἰπιοϑῖ Ἔχϑςῖ]ῦ 
βου -ννοβῖ οὗ Οτεοίθ ΑΟΥ,. Π85 βοῆς Ὁδοκ ἴο 
ν γεϊῆε. [ἢ Τ γπάδίε, Ογαππιοῦ, Οθησνα, δπὰ 
ἈΠείπι5, (ἢ6 ῬΓΟΡΟΙ πδῆλθ νυᾶ5 τοίϊδιποά. Τὴε 
ϑγτι 5 νγάβ ἃ ψογὰ οὗ ἕἔξασ. 866 Αξηρρα β 
ξειηοηβίσζαηος ἩΜῸ 15 σοι ΓΥπιθη ἁξαϊηϑὶ 

ΤΗΕ Α(ΓΤ75. ΧΧΥΙῚΙ. 

ἢ οὐΥ οὐ παπάς τῆς το Κ]ηρ οὗ 
τῆς 5810. 

20 Απά ψἤῆδη ποιῖπεῦ 80 ΠΟΥ 
Β[ΔΓ5 ἴῃ ΠΊΔΠΥ ἀλγβ8 ἀρρεαγεά, δηά 
ΠΟ 53Π|8}} ταπιρεβῖ ἰΑῪ οἡ κμ9.) ἃ] ἢορε 
τῆαϊῖ ννὲ βῃουϊά θὲ βϑανεὰ νγᾶβ8 ἴἢεῃ 
ΚΘ ἀΥΑΥ. 

21 Βυῖ ταἴτεγ ἰοὴρ αρϑίπεηος Ῥαδυὶ 
βίοοα ἔοστῃ ἰπ τῆε πικιάϑ8: οὗ τῇἢδπι, 
Δηἀ 5αἱά, δ1᾽γβ8. γε 8ῃουϊά ἤδλνε ἢεᾶγκ- 
εηδά ὑπο πις, Δπαὰ ποῖ δᾶνε ἰοοβεά 

ἱποιγτίης τγὰῦ ἡ ἢ Ἀοπιθ. [ ϑορῆιϑβ, "}. ὟΝ)" 
11. ΧΥΙ. 4. . 

σίγαζε “4 ὙὌὨ5 υπέογϊυπαίς ἰγαπϑίτίοη 
Τοργοϑθηβ Ποῖ 85 ἀορτγινίηρ, {πο πιβοῖνοβ οὗ {Π6 
ΟΠΪΥ͂ ΡοβϑῖὉ]6 τηθᾶη5 οὗ νοι δϊηρ ἴῃς ἀδηρογ 
νὨΙ ἢ ΠΟΥ ἐδαγοά, ἘἈδίπογ, Ἰοσοσϑθὰ ὃὉ89 
Ετοδὶ γασά, ψῃϊςῖ, νυν ἢ 115 ΘΠοστηοιβ 581}, 
βίγοηρτποηοα ὈΥ Ὀαπάϑ οὗ τορὲ ϑδθννῇ ἃςγοββϑ ἰΐ, 
νν25 ΘΧΙΓγΟΠΊΟΪΥ ἤρᾶνΥ. [ἰ πᾶς Ὀθθη δχρίδιποὰ 
οὗ Ἰοννοηρ {Πα πιδϑῖ ; θυϊ [δὶ ννᾶ8 ργδςι δ ]6 
ἸΏ ΤΟΥ ΠΡ Ρ4]|16γ5 ΟΗΪΥ; πῃ τῆ6 ἰᾶγρθ ϑδι πη σ 
γνεϑϑοὶβ [ἴἰ Ὀδθοδᾶτηθ, υπάοῦ σογίδιη οἰγουπιδίδηςσοδϑ, 
ὨΘΟΟΘΘΑΤῪ ἴο οὐξ ΑΝΔΥ ἴπα τηλϑοῖ. [υνοηδὶ, 
ΧΕΙ. 61. 

ἀπά .0] Νὸο ἰοηξεγ ὑπάου σδηναϑββ. 

18. κὰν ἐνόν [πηρογίδοϊ : “εἰ ἐῤεγισείυες 
ο ἰῥίφη, ὉΥ εἰοαης ἴπῸ ἀθοκ οὗ ϑιυρεοῖ- 
ΠΙΙΠΊΟΓΑΓΥ 5ρᾶγ5 δηὰ 5.0} ᾿ἰκὸ. [τ πᾶν Ὀ6 
δϑϑυπηοὰ παῖ, ΌὉΥ [ἢ 15 Επθ, ἴῃς 5η10 δά ὑὈεζυη 
ἴο Ἰοδκ. 

19. 26δὲ ἐδίγά 447} Ῥτοπὶ (ΠῸ σοπιπιδησδ- 
τηοθηΐ οὗἉἨ [ἴῃ βἰουπι. 

«υε εα: οἱ] Ὅῆς Ὀαΐάδηος οὗἩ δυϊμουγ ἰ5 
ἴῃ ἕδνουγ οὗ ὉΒ6Υ͂ εα“ὲ ομί. 

ἐδέ ἰαοζίϊην}] Ἐδίμοῦ, Ἐ89 ζυγχπίῖυτσο; 
Ὀοάσ, ἰαὈἷθβ, Ὀδσῆθ5, Ὀαρσρᾶρε ςἢοϑῖβ, ἀπά ἴΠ6 
πκ6. ὙΤἬΏΘΥ νναϊ το ἘΠ} {πὴ 5 μδα ὈΘΟΟΠΊΘ νοῦ 
τυ ςἢ ννόῦϑο Ὀδέογο ΔΠΥ οὗ {πὸ ἔγειρ μι ννὰς οδϑὶ 
ονογροαγά, υ. 18. Τε ννογὰ Ποτὲ ἰ5 ποῖ ὀχδςι 
ἴδε 5Άπ|ε ἃ58 παῖ υϑοὰ Ὁγ υΧΧ.. ἴῃ [οπδὴ ἱ, ς. 

20. »παηγ 475] ῬΟΞΘΙΌΪΥ 4}1 ἴθ ἀγθΑσΥ 
ἰπίογνδὶ Ὀεΐνγεεη Οτοῖὶς δηὰ Με], Ὁ. 32. 

αῤῥεαγε} ὍΤῊ!5 ννᾶβ ἃ δτοδῖ δρρταναίίοῃ οὗ 
1ΠεῖΓ ΡΠ], γοπάογίηρ [ὃ πηροβϑὶ 6 ἔοσγ τῃθηι, 
ἴο νγνοηι ἴΠ6 σΟΠΊρ855 ννᾶ5 ππποννῃ, ἴο Ἀ9ςοῦς 
(αἱ {Π6 ἀϊγεςτίοη οὗ [πο ῖγ σοΌΓΘΘ, 

ἰαγ οπ 9] Τῇα ννοτὰ δχργϑϑοβ νΟΓῪ ζτοδῖ 
υἱοίδηςθ, 

ἐῤεη} ΘΠ ΟΘΥΟΣΌΣ, ἔγουη [Πδῖ Ἐτη6, 
ἰαζοη ἀαυαν} [Δλογα! γ, «ὐας δεὶπρ ῥαγεά 

ἄᾳυαν αἱ] γομπά. ᾿ 

4]. αδειέπεης} Νοῖ ἰοϊδῖ, ποῦ ἴπθ τϑϑυϊξ 
οὗ ἀεβρεγδίίοη. 1 Π6 ρσγον 5:05 τηιϊϑὲ ἤαγο Ὀθδη 
ἀλπιαροὰ Ὁγ 5ἷϊ ννδῖογ; δηὰ {Π6 βϑίδίε οὗ δίδγπι, 
ἰοχοίπεῦ νὰ τπῸ σοπίϊηυλ] δηὰ ὑγζοηὶ ο21}5 
ἴο ἐχογιίοῃ, πιυϑὲ βᾶνε ργενοηίοα Τοοκίης δὰ 
ΤΟΣΌΪΑΓ Πλ6Δ153. 

525 



526 

ἔτοπι Οτεῖς, δηά ἴο ἢανε ραϊπεὰ τῇ 18 
Βαγπὶ δηα ἰοϑβϑ8. 

22 Απά πον 1 εχῃογῖ γοὺ ἴο ὃς 
οἵ ροοά σἤδογ: ἴον τπεγα 56.}} θε πὸ 
]οβ8 οἵ σην πιαηπὴς 1|6 ἀπιοηρ γου, Ὀυζ 
οὔ τῆς 5Π|Ρ. 

21 Εογ ἴδεγε βἴοοά δγ πιε [ἢ 8 ηἰρῆϊ 
τῆς ληρεὶ οὔ (σοά, ννῆοβε 1 πὶ, δηὰ 
Ὑνῆοπὶ ἰ 5ογνε, 

24. ϑαγίπρ, δαγ ποῖ, βαυὶ] ; βου 
πλιϑῖ 6 Ὀγοιρῃς Ὀείογε ὕὐσεβαγ: δπά, 
Ϊο, (ϑοά παῖ ρίνεη τῃεα ἃ]1 ἐπεπὶ τῃδῖ 
841} νν ἢ τἢεα. 

᾿ς ὙΝΒετείογε, 5|τ8) ὃς οἵ ροοὰ 
οἤεογ: ἔογ ἰ θεϊίενε (ὐοά, τἢδς [τ 541] 
Ὅς δνδϑῃ 245 ἰξ ννδβ8 ἴο] ἃ πιθ. 

ΤΗΕ Α(ΟΤ95. ΧΧΝΊΙΙ. ἱν. 22---30, 

26 Ἡονθεῖς ννε πιιιϑὲ Ὀ6 σαϑῖ προ 
ἃ ςεγίδίη ἰβἰαπά. 

27) Βυῖ ψῇεπη τῆς ἐουγίδοπτῃ ηἰρῆς 
νγᾺ8 ζσοπης, ἃ8 ψὲ ψψεγε ἀγίνεη ὑρ ἀπά 
ἄονγῃ ἴῃ Αἀτγία, ἀδοις πιἀηίρῃς τῆς 
ϑῃ!ρπιεη ἀδεπηθα τπαῖ ΠΟΥ ἄγαν ΠΕΔΓ 
ἴο ϑοπῖε σου ΠΓΓΥ ; 

28 Απὰά δβουπάεά, «ηἀ ἰουηπά {ΐ 
νγε ΠΥ ΔΊ Ποπιβ : ἀπά τνγῆδη {πεν Πλά 
ϑοπς ἃ [π||6ὲ βισμεγ, τῆ ϑβουπάοά 
ΔρΆ1Π, Δπά ἰουπά ἐΐ ΐζεεη δι ποπιβ. 

29 Ἴδη ἔδαγηρ ἰοϑῖ νψγὲ 5ῃου]ά 
ἢανε [Δ]]1εἢ ἀροπ τος, ἴΠ6Υ σλϑῖ ἔοι γ 
ΔΠΟἢοῖβ οὐ οὗ τῆς βἴεγη, δηὰ ννυϊϑῃςεά 
ἔογ τῆς ἀδγ. 

20 Απὰ 85 ἴῃς 5ῃ!ρπιθη νγογα δδουῖ 

ἰο ῥαυε ξύπ 6] ΤΗ5 ἢ85 Ὀδθοη υηάδογοϊοοά 
85 δΈΠΙΪΘ ἰσοηγ. Βαϊ Ὀοΐὴ ἴπὸ ΟΥτεοκ δπὰ 1,δἱἱπ 
Ἰάϊοπι δάπιϊξ οὗ [15 Ὀεΐπρ ἰαίκοη 45 θηυίνα]ὶεπξ 
ἴο ἐεαῤεά͵ ῥανε ὀεεπ «“ῥαγεά. Ορ. [οβορῇι5, 
11. 1]. ὦ. Ν1]. νὰ. 1. ΡῬΩΥ, “Ν. Η,᾽ νι. 40, 
“μεγζροῖέ ἸΏ) Π,.᾽" 

ῥαγηι ἀπά 1ο..} ΤῊΣ βᾶΆπια νγογάϑβ ἃ5 'π συ. 10; 
[ἢς ἔοι ῦ ροϊηϊηρ ἴο ἴῃ ἔυΓΥ οὗ {86 σἴοττῃ, 
186 Ἰφΐίογ ἴο ἴπ6 δοῖυδἱὶ ἀδηηδβο. 

22. ἰδεγε “ῥα! δὲ πο ἰο51] ΜΜΌΔΣ ἃ οοη- 
{ταϑὲ Ὀείννθεη δὲ Ρδιι}}5 ροϑιζίου δηὰ {πδί οὗ 
[6 Ργορῆοῖ ψῇο Κηονν [π4ϊ ἰἢ6 στεδῖ ἰεπηροϑῖ 
νγ48 Οἡ ἢὶ5 δεσουηΐ, [ΟΠΔἢ ἱ. 12. 

ὈΚΙΝΟ ΜΨΗΙΟΘΗ ΤῊΕΞ ΑΡΟΒΤΙΕ [5 ΟΠΈΕΒΚΕΡ 
ΒΥ ΑΥΚΥ͂ ΑΝΟΕΙ͂, ΝΙΤΗ ΑΘΞ9ΌΚΑΝΟΕ ΟΕ ΤΗΕ 

ΒΑΈΕΤῪ ΟΕ ΑἸ,Ϊ, ΟΝ ΒΟΑΚΡ. 

28, «ἱοοά ὃγ »ι] Νοῖ ἴῃ ἃ ἀγεᾶπι. (ρ. 
ΧΥΪ. 1ο, ΧΧΙΙΓΟΙΣΣ, 

ἐδε απο] δὰ αηρεί. ΟΥ̓Ὠ σοά, δίς. νν85 
50] οἰποά, Ὀδοδιι56 [6 Ποαῖῃθηβ νυ οπὶ ἢ6 νγᾶ5 
δά ἀγεβϑίης πιὶρς ἢάνὸ ἐδποϊοὰ ἴπαὶ ΜεγΟΌΓΥ 
νγ)8ἃ5 ἰπἰοηάοά, 

1 ρυε] 1 ΟΤΒΕΊΡ, 845 Ἀοπι. ἴ. 9φ. δοπὶα 
οὗ ἴἴοϑθο οὐ Ὀοδγὰ τηιϑὲ πᾶνὸ 8 δὲ Ρδιυ)]"5 
ἀονοί! οῃ5. 

44. ἐῤομ ν»πισΐ δ ὀγοὼφ δι] ΤὨογείογο ἢΐ5 
Ἰδ ννᾶβ δοδυγοὰ ἴο ἢϊπὶ 1} Ὧς Ὠδα 5ἰοοά ἴῃ 
(αϑαῖ᾽β ὑγόβοηςε; 2 Τίπι. ἵν. 16, 17 ᾶ5 Ὀδθη 
Ὀ5ΌΔΠΥ υπάοτοιοοά 85 ϑῃσνιηξ ἴπδὶ 6 "δὰ ἃ 
ῬεΙΞοηΔ] Πεαγηρ Ὀδίογο Νέτο. 

Οοά ῥα: σίυεη ἐῤεε ἴπ δῆϑννογ, ννγὸ σδῃηποῖ 
ΤΟΔΘΟΠΔΌΪ ἀουθῖ, ἰο 51 Ῥάι}}5 ργάγεσ οἡ {μεὶγ 
Ὀομ41. ΤΠ18 ἀϊά ποῖ ἀΐδροηδο ἢ [86 ἀυς 
1.56 οὗ 411] ογάΠΑΥΥ πιθδη8, “ν. 31. 

46. φ«ὐε »π 
δὲ εα“ὲ μῤοπ] 

1} ἱπῖο, υ. 17. 

47. 1ὲ )οωγίεοπὲδ πίφθι}] ἘἈδοκοποὰ ἔτοπι 
ἐποῖς φυϊεης τΠ6 Εδὶν Ηνθηβ. ὍΤΠ6 ἀνογαβα 
ταῖς δἱ νυ πο δος ἢ ἃ 5810 νου!ὰ ἀτῆ Ὀείοτε ἃ 

ΒΥ Ὠϊνίπε δρροϊπίπηἷπί. 
ἴδ 5ᾶπ|ὸ νυοζεὶ 15 ἰγδηϑ᾽αιοὰ 

ξΑϊὸ οἵ υυἱηά 15 σδἱοιϊδιοα αἱ {ΠΙΓΓΥ -ϑῖχ πλ1165 
ἰῃ ἱνεηϊγ-ους ἢουγβ. Ηδνίηρς ἰοεῆ ΟἸδυάᾷ 
ἰδίθ 'π (ἢδ ουδηίηρ, 5ὴ6 ψοιϊὰ Ὁγ πιιάπιρῃξ οὐ 
{π6 ἔουγίδεπιῃ Ὀ6 1655 δὴ [ἤγος τη ]]65 ἔτῸπὶ 
(Π6 οηίγαποθ ἴο δὲ Ραιυ]5κ Βᾶγ θὰ Μα]ῖδ, 
ΘπΊ ἢ, 122---124. 

“ἀνγια)] ΟΥ̓ πιυςοῖ ἰάγρογ οχίθπί ἴπδη ἴ86 
Αἀτγιδῖῖς. ιοΙοπαΥ, 1Π1. 16. 534γ5 ἴπδὲ 5:61} 
ἰ5 Ὀουπάρδα οπ ἴῃ ολϑῖ ἀπά Οτγεῖε οἡ ἴῃε νγοϑῖ 
Ὁγ Αἀπ8. [τ ἀπδνγεγοὰ νοσῪ τπυς ἰο [πὲ 
ἀινιδίοη οὗ ἔς Μεάϊτοστδῆδαη ννῃϊς Ἀρημποὶ 
ἀἰσειπρυ σηδα 45 115 πιά άϊθ, ἀπὰ Ηυπιδθοϊάϊ ἃς 
115 ϑγγίὶς, Ὀαϑὶπ, ᾿γίπρ Ὀοΐννθεη [6 σοδϑὶ5 οὗ 
δ: γ, [{ἀ]γ, στεεος, δηὰ Αἰῆςα. ἴοϑορῆι5 
δηά εἰρη οὗ ἢ15 ἐεἰ]ονν -νογάρόγβ, ννῆθη {δε ῖγ 
5Π1|0 ἐοιιπάεγρα ἴῃ ἴῃς πιαάϊο οἵ Αἀπᾷ, σοῦ 
τοβουθὰ ὈΥ Δποΐμου νοβϑοὶ οὔ ὮΕΙ ὙΥΔΥ ἔτοσι 
Βατοᾶ ἴο Ῥυϊΐθοοὶ!, “ {ϑὺπ|Ὸ6.᾽ ὃ 3. 

ἀεενιεά ἐῥαὶ ἐδεν ἄγεαυ πεαγ] ἴπ ἴῃ6 πδυῖςδὶ 
ἰδηριιασο οὗ 115 δοσουηΐ, ἐῤαὶ ἐδνε ἰαπά «αυᾶὲ 
ὠῤῥγοσεβίηφ ἐῤδενι. ΤἢΘ ϑᾶγβ οὗ [6 ϑῃιρπιθῃ 
ννοΓ αἰῖνο ἴο ἴΠ6 ϑουπά οὗἩἨ [Πὸ Ὀγραίκοῦβ Ὀείοτο 
16 γνοτῸ ἀννᾶτο οὔ. ΑἹ {86 σουτγῖ- 
ταδγιϊαὶ Ππεϊὰ αἴοσ (ἢ6 1ο85 οἵ ἴπ6 ἔπαῖο {νεῖν 
ΨΟΓΥ ὨδΑΓ [Π]5 σροῖ ἰὴ 1816, ἴἰ ννᾶ5 σἰαῖεα [ῃδῖ 
(6 Ιαπὰ, Ὀεὶηρ οχίγεγηοὶυ ἰονν, νγᾶ5 ποῖ ἴο ὃδ 
βέθη ἃ αὐυδΙίεν οὗ ἃ π}}}6 οΗ͂, Ὀυΐ πὸ Ξυτέ οὐ 
[πὸ 5ῃογθ νν25 νϑιῦ 16. ϑιηῖῃ, 126. 

28. “1π4 «ομμάεα] ΟΥΗ͂ Κουτα Ροϊπί, ἴδ6 
ΒΟ. ἢ -Θδϑίογῃ ὀχίγομγ οὗ δῖ Ραι}5 Βαγ, ἴῃς 
ΒΟ Πάϊηγ5 ἅγὸ ἔνθ ἕδίῃοπιβ, δπά ἃ {{||6 
υγίδοσ, ἴῃ [6 ἀϊτοοϊοη οὗ ἴδ δεϑυγηθὰ ἐπῆ, 
βΒῆἤδἊοη ἔδίῆοπιβ. δι, 127. 

40. ὕὥῶων ἀπεδογἿἢ Αὐπςοίθηϊ δηοῆοτβ ὑτεῸ 
ΥΕΓΥ πιυςἢ 5π|4]}16Γ ἤδη ἴῆοϑε πονν υοὰ, δινὰ 
{πογεΐοτε βῃΐρβ σδγγιθαὰ πΆΠΥ. 

ομξ οΥ 1δὲ «ον "] ΤὨΐβ Κερὶ {πε 5ῃ!ρ΄ 5 Βοδά 
τοννατάβ. [ἢ6 βδἤογθ, ἴῃ ἴῃς Ὀεδὲ ροβι!ο ἔοῦ 
βιγδηάϊης ΠΟΥ ννῆση ἀδυ ρῆϊ κανὸ ἴπ6 ορροῦ-: 
[ὰΠ|1γ. 

80. αομί ἰο 3ε] Ἐοοϊρ πο οοηδάσῃοδ 
ἴω ἴδε ἀεςϊΑταῖου οὗ ἴδε Αροδίῖϊε, νυ. 22, [867 



γ. 311-10. 

ἴο ἢεε οιἽ οὗ τῆς 58ῃϊ]0, γε {δ εγῪ 
ἢλά ες ἀονγῃ τῆς Ὀοδὶ ἰηΐο ἴπς6 568, 
ὉΠΑΘΓ ΓςοΪουΓ 45 τῇουρῇ ΠΕ τνου]Ἱά 
ἢδλνε οδϑῖ ΔΠΟ ΠΟΥ οι οὗὨ τῆς ἔογαβῃίρ, 

21 δὰ] 5414 το τε σεπιυγίοη δπά 
ἴο ἴῃς 50] 4Ιεγβ. ἔχςοεριε τ εβε Δδ᾽46 ἴῃ 
τῃ6 5}1Ρ.. γε σδπποῖ δε βανεα. 

22 ΓΠεη τῆς 580] εγβ οὐ ΟΥ̓ τῆς 
ἴΟΡεβ οὗ τῆε δοδῖ, ἀπά ἰεῖ πεῖ (8]] οἕ. 

233 Απα ψνῆΠς τῆς ΑΥ̓͂ νγὰ8 σοπιηρ, 
οη, δὼ] Ὀεβουρῆς ἐῤεηε 41} ἴο ἴἌκε 
ΤηεΔῖ, 5ΑΥ]Πρ.), 115 ἀδγΥ ἰ8 τῆς ίοιτ- 
ἴεδηῖῃ ἀδγ τῆδὶ γε μανε ταγγιεά δηά 
ςοητίηυεά ἐβιίηρ, Βανίηρ, τάίκθη πο- 
τῃϊηρ. 

44. ὙΝεγείοσε 1 ῥὈγδὺ γοιι ἴο ἴακε 
5076 ΤηξΑῖ: ἔῸΥ [Π]18 18 ἔογ γοιιγ ἤφά τ : 

ΤΗΕ ΑΟ(ΟΤ5. ΧΧΨΥΊΙΙ. 52. 

ἔογ τῇδε 5Π4}} ποῖ δὴ δαὶγ (1]] [τῸπὶ 
τς Πελά οὗ Δηγ οἴ γοιι. 

ἧς Απά ψΠεη δε Βαά τῆι: βροΐκεη, 
ἢα ἴοοῖ δγεδά, δπά ρᾶνε τπδηκβ ἴο 
(σά ἰῃ ργεβεποε οὔ τπεπὶ 4]}: δηᾶ 
ννῆοη ἢς6 μιαὰ Ὀγοόοκεη ἐΐν ἢ6 Ὀδρδη 
ἴο ΘΔῖ. 

46 ἼΠεη νγεῖε {ΠΕΥ 411] οὗ ροοά 
σΒεεῖ, πὰ ΤΠΕΥ 4150 τοοῖκ φογῖς πηεδῖ. 

Απάὰ νὰ νγεῦεὲ 'ἰῃπ 41 ἴπ τῆς 
8Π1ρΡ ἴννο υπάγεά τῆγεεβθοογε δπά 531|Χ- 
ἴα π 8οιι8. 

48 Απὰ Ψψῇεη {ΠῈῪ πιά οαΐορη 
Ἔπουρῆ, ἴμεν ΠΙρμτεπεά με 5810, δηὰ 
ςδϑῖ οιἽξ [ῃ6 ννῆοδδῖ Ἰηἴο ἴῃ 868. 

29 Απά ψῆξη ἴτ νγὰβ ἀδυ, {πῈῪ 
Κηενν ποῖ ἐς ἰδληά : δῖ {ΠῈγ ἀϊ8- 

τους τ ποῖ απ] κοὶγ (δὲ, ἴπ ἢοτ ἰεακῪ σοη- 
ἀϊτίοπ, {πΠ6 βῃρ νουϊὰ γο ἀοψῃ. ὙΠ ΕΙΣ 4]- 
Ἰορθά ρυγροϑο σου]ά ποῖ ροβϑί ΟΪγ δανθ θθθη οὗ 
ΔΏΥ δαἀνδηΐδρο ὈΠ6ΘΓ ἴῃς οἰΓουπιδίδηςοϑ. 

εαπ!...ο..}] δίπουν, οαᾶχχίϑά οὔ, ᾿.Ζ. ἴῃ 
[ἢς Ὀοδῖ. 

31. 4206 εοπίμγιοπ)] ἍΝΏΟ, 45 ἃ ἰδηϑπιδῃ, 
᾿ιλδὰ Ὀεοη ἀδοοίνοά ὈΥ (πε ῥγοίοχί οὗ {ΠῸ Ἵγονν. 
Ηε, 85 ἴῃε γεργοϑεηϊδίινο οἵ ἱπιρεῦδὶ Δ ΠΟΙ, 
ςου]ά ἐχογοῖθο σοπῖγοὶ. ὍΠὸ 510, αραπάοποὰ 
ὈΥῪ 16 τηδυίποιβ, νου ὰ ἢᾶνο Ὀθθη ἴῃ ἴπΠῸ δαπάς 
οὗ ἴῃ 50] ἀ1θγβ πὰ ρᾶβϑθηροῦβ ῆ0 ψγ6ΓῸ ἴῃ - 
σΔραῦΪΘ οὗ πλδπαρίπρ ΠΟΥ. 
ε εαπποΐ ἐε “αὐε}] ὍΤὮϊ5, ποῖνν τ Ποϊδπάϊηρ 

ἴῆς ροϑίζϊνο Δ9ϑυγδησο νυ ]οἢ παά Ὀδεη ρίνθη 
τὰ ἔτοτα Ἠρανοη, υν. 22---λδὁ. Τὸ Ἰοοῖκ ἔογ 
1ῃ6 οπὰ ντουΐ υϑὶπρ (Π6 πιοδηθ 15 ποῖ ἴο 
ἴγυϑὶ Οοά, Ὀυϊ ἴο τρί Ηἰπι. 

82. με} ὁ ξο δάνιῖι. Τὸ διυιπΊδη Δρ- 
ῬΙΘΠοηδίοη τῆς |οβ5 οὔ ἴπθ Ὀοδῖ ταϊσῃϊ ννο]] 
ΔΡρθαγ ἴο ὃ6 ἃ ρτεαῖ ἀρργανδίϊοη οὗ ἴῃς ρεογὶ 5. 

33. οαυῤίϊρ ἐδὲ ἀαγν «υα:ς εο»ημς οαἢ ΤΠ 
ΟΥξῖπΔ] ροϊπίβ ἴο ἃ 511}} δαυ] ον Πουγ, ὑπ ἐξ 
«υας ῥεσίππίης 1Ιο δε ἄαγ. ὍΤἊο ἱπίεγναὶ Ὀθίογο 
ἀδΥ Ὀγοακ ννὰ5 ἀνα αῦ]ε ἔογ ἰδκίης ἐοοά, ννἢ!]6 
ΔΗΥ͂ ννοῦκ δῦοιι [6 5810 ννγᾶ5 53(1}} ἀπ συ] ἀπὰ 
ἀουδίδι!. 

ῥαυΐηῖς ἑαζεη ποί βίη] Νοῖ ἴο δ6 υπάογείοοάὰ 
᾿ἴογαῖγν. ὙΜΕΙ͂Σ ἰοοά παά Ὀδθη ἴδκεπ δὲ ἰγ- 
ΓΟΡΌΪΑΓ ᾿πΐογναϊβ, 'ἰπ ΠῸ σγοαῖ αυδπίν, δηά ἰῃ 
μαϑῖθ, ϑ8εε συ. 21, πὰ σοπιρατα Μαῖίϊ, χὶ. 18. 

84. ῥεα ὁ} ΜΝ εἰίατε, ρυοθεγνδίίἼοηυ. ΤῊΣ 
Ποπιίηζ δ 'νοιϊά ἰδϑκ {τἢεῖγ ϑίγεηρίδ, ἴῃ 
Ὀεδοδίης {ΠῸ 8ἢ]0 ΟΥ̓ ἱπ ϑυνταπλϊηξ. 
“δα ποῖ απ ῥαὶν γα] Α Ρῥτονθγθίδὶ ὄἜἐχργοβ- 

Βίοῃ ἔοσ ρογίεςϊ ϑδίεϊυ, ἵ 8. χῖν. ἐς; 2 8. χίν. 
ΣΙ: 1 Κι 1. .2; [ὺκ6 χὶϊ, 7, ΧΧΙ, 18. ὙΠΟΓΟ 
5. σοηπίἀεγαῦϊε δι ΠΟΥ ἔογ “ῥα! ποὲ ὦ δαὶγ 
2εγμό. 

86. ἐπὶ γεεηο 9 ἰδὲνε αἰ] Νο δυπγ, 

ΠΟ ἔδαγ οὗ τ᾽ ἀϊςι]δ ἔγοπι ποδίῃοη 50] ἀΐογβ πὰ 
584 1Π075, ΠῸ ἱπηΠΊ ΠΟΠΟΥ οὗὁὨ Ρ6Γ] νν5 δ οννοὰ 
Ὀγ 81 Ρδὺ] ἴο ἱπίογίογθ, ἰπ ἢΪ8. οννῃ Ῥγϑοῖςο, 
ψ ἢ 1Π6 ἀἰθοπαγρο οὗ 84η οὐ] ραίίοη νυν ἢ! ἢ ἢ 
οηΐοϊοεὰ πη δὶ5 ἰδαςπίης, τ ΤΊμ. ἵν. 2---ς. 

ὀγοάεη 1] ὙΠῸ υϑᾶρε οὗ ἃ Ηῤδτεν (Δ 0]6 
ννᾶ3 ἴο Ὀγοὰκ δηὰ ἀϊςισι δυο Ὀγοδὰ ᾿πιπηθάϊδῖθὶ Υ 
ΔΕογ ἘΠ6 μινίηρ οὗ ἐἤδηκβ. “Ἴἢϊ5 45 ποῖ ἃ 
ςοϊουγαϊίζοη οὗ ἴῃ Ευςπαγϑῖ, Ὀυϊ 4 σοπηπλοη 
τηθδὶ." Βρ Ρᾳίγιοκ, " Μεηβὰ Μγϑίϊςδ,᾽ νΊ. 
Υ. 2. 

87. αυο δωπάνγεῤ ἰδγόέσεογο ἀπά “ἰκίεεη) 
866 ἴΠ6 ποῖθ οὴ νυ. 6. Τῆς επυπηογδίίοῃ 15 ηοΐ 
τοεροδλίοα δον ἴπε ὄβοᾶρθ ἕτοπῃθῃ ἴθ ννγθοκ. 
ΤΠΟ Ὀινίηθ δϑϑιγᾶηςσθ ἰῇ ν. 24 νν»85 δηοιιρῇ. 
Το Μναίϊοδη Μϑ. ἰ5 ϑἰπρυϊαγ 'π Θχδι την 
αὐομὶ «ευεπὶγεσίκ ; ἀῃὰ Οτδην}}]ο Ῥεηη ῥτὸ- 
ποιιηςσοά [Π6 5γΠ 4116 ἡυπιῦοῦ ἴΠ6 πιοῖα {ΚΕ Ϊγ. 
Βυΐ 186 ΞΡ ἱπ ννΒῖολ [οϑερῆυ5 νγᾶ5 νυγεοκοὰ 
δὰ ἀρουΐ όοο οη ὑοδτά, " 1,1ἔε,᾽ ὃ 4. 

38. 6εὲ «υδοα 1] ὙΠῸ σάγρὸ μδὰ ὕδεη τοὸ- 
ἰλιϊποὰ ἃ5 ἰοῆξ 8ἃ5 ροβϑίἷθ  ὕὑυῖ πονν, ν ἤθη 
{ΠΟΥ ννογα ργεραππρ ἴο τὰη ἴΠε 5ῃ10 οἡ ἴδε 
Ὀρδςοῃ, ἃ ᾿ἰρῆς ἀγδῆς οὗ νναῖογ μαὰ Ὀδοοπὶς οὗ 
[ἢ6 υἱπιοσῖ σοηϑοησεποο. ὙΠῸ ψνποαΐῖ πλιιϑῖ 
ανο Ὀδθη 5} Πρ, πλοῖο οὐ 1655, ἀϊιγίηρ ἴΠ6 ραῖθ, 
δηά 115 ἀϊϑομαγρο οὗ [ἴ ποῖ ΟἹ]Ὺ το]ευθὰ Ὀυζ 
γἰκηϊοά Ποῖ 50 παῖ 8ὴ6 ννοιυἹὰ δηβννοσ ἴῃ6 
μοῖπὶ Ὀεϊίογ. Μουογ υμάἀοιβιοοα ποῖ (6 σαγρο," 
δυξ τπεῖγ ργονιϑίοπθ. Βυῖ {Π6 τεπηδίπάογ οὗ 
1656 σᾷη μΑγάϊγ να ὈθῈπ ἴῃ 50 0 ἢ ἃ 4υδηι ΕΥ̓ 
ἃ5 ἴο δῆδσςϊ ἴῃς ἀγδῆ οὗ [ἢ 5810. 

89. ἄμεαευ ποὶ 1δὲ ἰαμά) δῖ Ῥαυ]5 Βᾶγ ἰ5 
τοπιοῖο ἔτοπὶ ἴῃς σύθαῖ πάγῦοιγ οἵ Νία]ϊα, «πὰ 
45 πὸ πιδυκοά ἰραΐυγοβ οὗ δὴγ Κιπάὰ ἴο ὃ 
τοσοζηϊβοά ὈΥ ὄνεη ἃ παίϊνε ςοπηίηζ ὑροη ἰΐ 
ὑποχροςίοάϊγ. [ἀ 8 ποῖ δἱ ]] ᾿κεὶγ τπαῖ {παῖ 
δἰάς οὗ (πε ἰβίδπά μιδὰ νοῦ Ὀδεπ 836εη ὈΥ ἴῃς 
ΑἸοχαπάγδηῃ 5ἢ]Ρ᾽5 σΟΠΊΡΔΏΥ ΟἹ ΔΩΥ͂ Ῥγενιουϑ 
γογᾶξε. δ: }, 126, 142. 
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ςονεγαά ἃ σςεγίδίη ογεεκ νυ ἢ ἃ β8ἤοτς, 
ἱπῖο τῃς6 ννῃ! ἢ τε ἡγεγα πλπάεά, ἰξ 
ἴτ γγεγε ροβϑβί]ε, τὸ τῆγυϑε ἴῃ τῆ βῃίρ. 

ἸΟτιέ 40 Απά ΨΒεη {πεν δά ' τακεη ὑρ 
ὌΞΩ ΕΝ ἴῃς ἀποβοῦβ, ΤΠΕΥ Ποπγηχίττεὰά ἐῤέηη- 
ἐνγί ἰάεν ςρΐχος ῃῖο [ἢ 868, δηά Ἰοοβεά ἴδε 
ἃς. ᾿χυάάεγ δαπάβ, ἀπά μοίθβεά ᾧἃρ τῆε 

ΠΊΔΙ 5411] ἴο τῇῆ6 ννῖπά, δηά πιδάς ἴο- 
νναγὰ 8ῆογε. 

41 Απά (Δ]]ΠἸηρ; ἱπῖο ἃ ρίδοθ ννῆεσε 
ἴννο 8628 πιεῖ, {ΠΕΥ τη τε 583] 
Δργοιηα ; δηὰ τῆς ἰογεραγῖ βγιοῖς λϑβῖ, 
Δηὰ τγεπιαϊηεὰ υπηηχονοδῦϊα, δας τῆς 
ΠΙΠάεΓγ ρᾶγῖ ννᾶ5 Ὀγοκεη ἢ τῆς νίο- 
Ιεπος οὗ τπῈ ννᾶνεϑβ. 

42 Απὰ τἢε 5ο]ἀϊεγβ᾽ σουπβοὶ νγᾶβ 
ἴο ΚΙ] τῃ6 ῥγίϑοηεγβ, ἰεϑῖ Δπγ οὗ τῇ δτι 
ϑδοιυ ἃ ϑυνίτη ουΐ, Δη4 εβςᾶρβ. 

43 Βυῖ τῆε ςεπευγίοη, ννἹ]ηρ ἴο 
δβᾶνε ῥα, Κερὲ τῃεπὶ ἔτοπι ἐῤεὶγ' ρυγ- 
Ροβε ; ΔΠ4 ςοπιηηδηἀφά τἢδὲ {Πδν ννἢϊςἢ 
ζςου]άὰ ϑυνίηλ 5ῃου] 4 σαβὲ ἐῤεηιςείυες ἢτοῖ 
ἑμῖο εε τα, πὰ ρεῖ ἴο ἰδπά: 

44. Αῃπὰ {δε γεβῖ, βϑοῖηθ οἡ δοδλγάβ, 
ΔΠἃ βοῃηθ οἡ ὀγοζφη ῥβίδεθς οἵ τῆς 5} |ρ. 
Απά 80 ἴξ Ἴᾶπιε ἴο ράᾶ885. παῖ {ΠῈῪ 
ἐβολρεα ἃ}}] βαΐβ ἴο ἰδηά. 

ΟΗΑΡΤΈΕΞΚ ΧΧΥΠ]. 
Ι αν αὐοῦ ἀὲς «ἀῥτυγεεξ ἐς δίκαν φρεΐθν- 

Ταΐνμεα οὗ ἐλε ὀαγόαγία;δ. 5 7Χε υἱρέν οπ 
----------Ἐ - -.-ὠ-ἠ---  -- ῆ͵ἊἈςςςςς-ς  ὅ6ς6πττρτρτρΠ Φ ΦῬΦῬΘῬ θῦ Ῥἢὁ Ὀ  ᾽᾽ 

ὦ σδογε] Α ϑβαπὰγν Ὀεᾶςῇ, ἔγοαε ἔτοπὶ στοςκϑ. 
(ί. χχὶ. ς ; Μαᾳαῖϊ. χιὶνὶ. 2. 

40. ἑαζεπ μὸ ἐδε ἀπερου] ὌΠ τηδγρίπαὶ 
ΤΟΠΑΘΓΠΡ 15 ΠΊΟΓΟ σογτοςῖ: ἰῃ πὸ ἰοχὶ ΑΟΥ. 
[85 [ο]]ονγεὰ δῃ ἱπδοσυγασου οὔμο Νυ]ραῖο. ΤῊ 
ἔοι Δησῆοῦβ ννεγα ἀοίδοποα δηὰ δρδηάοποά, 
τηδὲ {π6 νναϊογοϊορρεὰ 5ῃϊρ της Ὀ6 τοϊϊονοὰ 
οὗ {πον ννεϊρἢϊ. 
απ ἰοουςά  ΤὯΘ ΟΥ̓ΕἾΠ4] Π85 ἃ νγογὰ ννῃϊςῆ 

βῆονν5 [δὲ ἴῃ6 Ἰοοβίηρ οὗ {πὸ τυάάοτγ. δαπάς 
νγ»85 5: Πι0] Δ πϑοὺβ νυ ἢ (Π6 δοδηδοηπίπε οἵ {ῃ6 
ΔΠΟθοτβ. [Πογ ἀἰὰ ποῖ Ἔχρύθϑϑ ἴῃς, που Ρἢ 
ἴπ6 Ψυϊξαίε Πιᾶ5 «ἱγημί ἰαχαπία. ὙὍΠ6 ΟηΪγ 

" ποῖϊςε οὗ ἴξ ἴῃ δὴν Επρ] ϑἢ Ψεγβίοῃ 15. ]οουίησ 
«υἱ δαὶ, ἴῃ 106 Ἀ ΠΘΙΠΊ5. 

ἐδε γμάδογ ἐώῤρ ΤΠ ΛΟγΑΙγ, ἐδε δας 97 1δε 
γμάάεγ:. ΑἸοϊεηΐ 5ῃ]ρ5 μδά ἵννο Ἰαγρὲ ρδάά]δθβ, 
ΟἿΘ ΟἹ ΘΑσἢ αιυδιίοτ, ὙΠῸ θαπαὰβ Ψογὸ ἴΠ6 
ἰλϑῆϊηρβ ΌὉΥ νι ἢ [Π656 δαά Ὀδθη βεσυγοὰ οὐ 
οὗ (Π6 νναΐογ, εἴοϑα ἴο {πὸ ϑἰάθβ οὗ ἴΠθ νϑβϑοὶ, 
ἤδη 1ἴ ννᾶ5 ἑουπὰ ἐχρεαϊεπί ἴο δησθογ ὈῪ ἰῃς 
βίεσῃ. [1 εἴης ἄοννη ἴῃς τυάάοτβ, ὈῪ ἀδργεϑο- 
ἴῃς 18ῖ οπὰ οὔ [πὸ νεββεῖ, ἃπὰὶ 50 εἰδνδίϊης 
ΠΕῚ ῥγονν, νοι] Ὅς ΠΕΙρΡΙᾺ] ἴῃ βἰγαπάϊηρ ΠΟΙ. 

ἐῤὲ »ιαϊμα]}) ὙῊΙ5 τηϊδίδκο ἰδ ἴῃ 411 ἴΠ6 
ἘΠΕ ΙΒ γογβίοηβ ϑίπος ν γο ε νηο, πιοτδ 
Ποστθοῖγ, ρᾶνε α ἐπ ἶς σα! !. ὍΘ τηδίηβα 1} πιυσὶ 
δᾶνο θθθη ἱποάρδῦϊο οὗ δοίη πἰϑοὰ δΕἔθυ ν. 17, 
αυθη ἰξ ᾿ἴ ἀἰά ποῖ γζο ονοτθοαγά δίοηρ νυ 
16 γατά. Α 5Π18]}1 ἔογεϑδίὶ, μοϊϑίθα οἡ ἃ βῃοσγῖ 
τραϑὶ δὲ ἴῃς ργονν, ἰ5 ἴο 6 υπάογϑοϊοοα ἤδγο. 
Ορ. Τυνοηαὶ, ΧΙ, 68. “ὙΠΟ νοτὰ ἱπ τῃς 
Οὐρίηδ! ἀοοβ ποῖ οσσοσ ἰπ ΔΠΥ δηοίθηξ οὐ ἰπ 
ΔΩΥ τηραάϊαναὶ Οὐσοοκ δυΐμοσγ.᾽" δηλτῃ, τς. 

41. «ίαεε «ὐδέγε ἑαυο «εας γι} ἴπ Τγη- 
ἄδὶε, Ογδηπιοῦ, ἀπά ἴῃ Οεπονα, ἡ ῥίαεε «υῤε 
ῥᾳά ἐῤὲ «τα οἡ δοίδ ἐῤδε “ἰάεε. ἴπὶ 8ῖ Ῥδὺ]"ς 
ΒΑΥ, δῃ ἰϑσἰοίῖ, δϑαϊπιοηεῖία, ἰ5 βδεονογεὰ ἔγοση Π6 
Τηδιπ]ληά οὗ Μα]ία ὈΥ ἃ Ἄδμαπποὶ ποῖ αὔονθ 
100 γαγάβ ἰῃ Ὀγεδαΐῃ. ΟΥ̓ τΠ}5 σβδηηοὶ ΠΟῪ 
σου]ὰ ποῖ Ὀ6 ἀνγᾶγο {1} [ΠΟΥ ννοῦὸ νν6}} νυ ηΐη 
ἴπ6 ὈΔγ. “ἼΒΕ 568 τυβῃϊηρ ἱπῖο {πὸ ὈΔΥ ἔγοπη 
ἴπ6 ποι -οαϑὶ ϑί γι Κοβ ἀζδιπϑῖ (6 ουΐοῦ ροίηϊ 
οὗὨ 1815 518}} ἰϑαπά, ννβῖς ἢ ου565 1 ἴο ἀϊνίάθ 

δὰ τηθοῖ γαίῃ δ {πὸ ἵπποὺ ροϊηΐ, ἰπ ἃ 5π|8]]} 
ΠΟΥ͂Θ, ὙΏΘΙΓΟ ΔΠῪ 5ΠΙρηλδϑῖογ πνοιϊὰ συ ἢΐ5 
Βδΐρ 1Ε ἴῃ ἀϊβίγεββ." (οἱθ, φυοϊεά ὉγΥ Βρ 
Ὁ ογάβννοσίῃ. Ὅὰε δήϊοςξεῖνα ἴῃ τῆς Οὐ ρίπδὶ 
15 85 ΔΡΡ]ΙΠΔ0]6 ἴο φυαίογ αηἰξίῃρ, ἔνγο 5θᾶ5, δ. Κ. 
{Π6 Βοβρβογιϑ, 85 ἴο ἰσημδ ἴἰκὸ πὸ 1Ξῖδιηυς οὗ 
(ὐοτίπιῃ. 

[1 μᾶ5 θθθη βυρρεβίοα τῃδὲ {πῸ Ξῃ!ρ στουπάοα 
Οἡ ἃ 5Π08] ΟΓ Οἱ; ἃ ἰοηριις οὗ Ἰδπά ργο]οςτης 
ἀπάεν ἴΠ6 βυγίασο οὗ {πὲ 564. Ὀἷο ΟΠ Γγϑοβίοπι, 
ἱμαϊςαῖοα ὈΥῪ (δϑδιθοπ, πηθπίϊοης τραχέα (νυ. 
29) καὶ διθάλαττα Ἀπιοηρ ἴπε αἰ ΒΠ ὨΪτἰ65 ἴῃ (Π6 
ὙΑΥ οἵ ξεί(ηρ οἶθασ οὗ {πὸ δ γτίϊ5. 
“με γα5:} [πὶ ἴῃ6 ““δοϊζΐοπι οὗἉ πιά, σταάιδ- 

[ἰηρ ἰπῖο ἰεπδοίουιβ οἶδγ," ἴῃ ψἰςἢ [Π6 ἔοτος 
Ρατὶ οὔ {πε 5ῃ!ρ ἢχϑὰ ἰἰ5ε]. ϑιηπῇῃ, 120. 

«υα: ὀγοξεη} Βδῖμογ, ννᾶ5 ξοῖπε ἴο ν1θ698. 

42. ἴο ἀπΠ᾽ δε ῥγίδοπογ] Ὑ8Ὸ6 Κοπιδη 
50 άἴοσβ, Βοϊἀϊηρ 1ΠΠ6 νογῪ σΠδαΡρ, νγέτο ἰῃ- 
Πυεπορά Ὀγ {πε ΠΙΔὈΪΠΕΥ οὗἩἉ σιυιατάβ ννῆο δ] ονγοά 
1Π6 ἐϑοᾶρθ οὗ ρυίϑοποιβ, δοοιιβοά 35 νοὶ]! 25 
Ἑσοηνίςθά, ἴο ὑπάργρο 16 ριιηϑῃπιθηξς ννῃϊοὴ 
πε [ἂνν ψου]ὰ μάν ἰηβϊοίϊοα οπ {πεῖν ρῥγ- 
ΒΟΠΕΙ͂Β, Χὶϊ. 19, ΧΥΪ, 27. 

45. ουἱ ἠϊπρ] ὙῊΙ5 Ἀγοῃαῖβπι, ἔου τ 15 Ἀ18 6, 
5 ἴῃ 411 ἴῃ6 ΠΡ] 5} Νογϑίοηβ. 

δαὶ ἐῤεγ «υδῆΊερ εομίά ««υἱ»ι ὕὐπάογ. [86 
εἰγουπηδίδηςσεβ ἴῃ6 σἢδίη5 ταυϑῖ πᾶν Ὀθθη τλκθη 
ΟΥ̓ ἔογ 1π6 {ἰπ|6, Ὑῆε σεπίυτίοη, ΕΥ̓͂ ἱποαγτίην 
1115 τεβροηβι 1 ΠΥ, ράνο {Π6 σι γοηροϑῖ ροβϑίθ!θ 
Ῥτοοῦ οὗ Πί5 δϑίθετη δηὰ γεραγά ἔοσ ἴπ6 Αροβίϊο. 

44. “1π4 δὲ γα] ΤΌΘ σοηζιγίου 5 ογάος 
15 ςοπίϊηπδὰ ἴο [Π6 ννογά «δέ. 

ἐὐεαρεά αἰ ταὐέ ἰο ἰαπ4) ὝὍΠδ δβϑιγᾶηος 
Εἴνεη ἴο 81 Ῥδυ!, ν. 24, ννᾶ5 πιδάς βοοὰ ποί- 
νυ διαπάϊηρ 41} ἴῃς τίϑκ5 δηὰ ροῦ5. ΤΟ 
50] 16γ5 ννοι]ὰ ἤᾶνὲ ρογιβῃθαὰ Ὀγ ἴδε 936 Η5ῆποςβ 
οὗἉ 1Π6 541}]ογβ, ἴῃ ρυβοποῦβ ννουὰ ἤᾶνο Ὀδθη 
βασγ θα Ὀγ ἴδε στο γ οὗὨ ἴῃ κοϊάϊετγβ, ᾿ Ηδ 
ΠΟ ογάδγϑ {86 νν}}}5 πὰ δῇῇεςϊοῃϑβ οὗ πιῆ, ἃς 
Ης ςοπίτγοϊβ ἴῃ6 οἰοπηοηΐβ, δὰ ἠοῖ ποατὰ ἴῃ6 
ΡΓΑγοΙΚ οὗ ἴπ6 Αροϑβίϊθβ, ΤῊϊ5 ννᾶβ ἴδε ἐουτίῃ 
ἔπιε ἴμαὶ δὲ δὰ] μιδὰ βυβετοὰ β ἰρντεςκ, 
4 (ὐογ. ΧΙ, ἃς. ἡ 



γ. 1--6. 

δὲς λαμ λεγίείλ ἀΐρε ποί. 8 27 Δλεαλείὰ 
»Ω} αἰδεασές ὑε ἐλε ἑείαμα. τι 7λε} α2- 
2.αγέ Ἰοτυαγαΐς ον. 11 476 ἀφεἰαγείλ ἴσο ἐλε 
τους 1λε εατι5ε οὗ λὲς ἐονεέμρ. 4 417 ἀξ 
2γεαελίρμρ τον τοέγέ ρεγεμασεα, ἀγεα τορεό ὀέ- 
ἐενεα μοί. 30 γε ἀφ ῥγεαελείά ἐλεγέίενο γέα7:. 

ΝῺ νπεὴ ΠΕ νγεῖε εϑολρεά, 
τπεη τπαγ ἵκηανν τπδῖ πε ἰ5ἰδηά 

νν83 ἙςἍ]]1εαὰ Με] τᾶ. 
2 Απά τἢα θάγθαγοιι8 ρεορὶε βῃενγεά 

118 πο ᾿Ππ]ς Κίπάπα88: ἔογ τῆ γ ΚΙπαϊεά 
ἃ ἢτγε, δηά γεςοϊνθά ικ8 Ἔν εΥΎ οηδ, δε- 
σδιι8ε οὔ τῆς ρτγεβεηΐ γδῖπ, δπά Ὀεσδιιδε 
οὗ τῆς ςοἷά. , 

4 Απά ψῆεη Ραὺ! πδὰά ρδιβεγεά 
4 Ὀυηα]ς οὐ 5ἴ|ς Κ8. δηά ἰδλιά ἐῤεπι 
Οἡ ἴδπε ἤτγε, τἴῆεγε σᾶπηθ ἃ νἱρεσ ουζ 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥΠΠ. 1. ἐῶν ἄμπεαυ] ὙὝΠογο 
ἦα ΤΌ ΓΠὮ πιοῦὸ Δυ ΠουΥ ἔοτ Π6 Οἴ ποῦ τοδάϊπρ, 
«υὐτη ὙΠ «ὑεγε σεςαῤεά, ἐδεπ ὙΘ ἄπεαυ. ὍΤῊΙ5 
Τείδιξ ἴο χχυϊὶ. 10. 
Μοἰμα ΟοπΒίδπεπο Ῥογρηγτορεηίξι5, Ἐπη- 

Ῥεγοῦ οὗ ἴῃθ Εαϑῖ, Α.Ὁ. οἱἵ--τ-οςο, ἔποιρἢῖ 
ἴπῃαἴ Μοϊοάδ, δὴ ἰϑαπά οἱΐὔ {ῃ6 ςοαΞὶ οὗ [)4]- 
τηαίία, ννᾶ5 ἱπίοπάθά. ΗθὌθ ννᾶβ (οἱἹοννεὰ Ὀγ 
Οεοιρί, 4 Βεηράϊςοζίπθ, πδίϊνα οὗ {πδὶ 1:5]4πηά, 
χγϑ3ο: ΌὈΥ Ϊαοοῦ Βηιγαρῖ; δηά, ἢ πὸ {1116 
ἱηρόπιγ πὰ ᾿ϑαγηίηρ, ΟΥ Εδὶσοηθσγ, [δὰ 
οὐἀϊῖοσ οἵ δῖγαθο. Α πιβδρργθῃθηβίοη οὗ Μέγα, 
ΧΧΥΙ. 27, δηὰ οὗ 186 πιοδηΐηρ οὗ ἐδε δὰαγ- 
δαγοι: βεορίε, εοπί ΠΡ υϊοὰ ἴο ἴΠ6 Δοσορί Δ Ὀ]ΘΠ655 
οὔ 1Π1|5 νίενν. Βυῖ 411] [86 ἀθίδ:}]5 ἀρρθδγ ἴο Ὀ6 
ἴῃ ἔδνοιγ οὔ Μαϊῖα. Το νιπὰ, εἰπεῖ Ε. οὗ 
ΝΕ... πιοτὸ οὐ ἰοϑ5 ἔδιγ ἔοῦγ {Π6 ἰγδηϑιὲ {Π|Έ ΠΟΥ 
ἔγοπι ΟἸδιυάδ, ννου]ά αν πιλάθ 1ἴ ἱπῃηροϑβϑι ὉΪ6 
ἔογ (ἢ βῃϊρ ἴο 6 ἴἀκϑη τπῷὸ {πὸ Οὐ] οὗ Ν εηὶςο. 
Αηά, [πὲ δὰ Ὀδοη ΠΟΥ σοιιγϑθ, ποτ σουϊὰ 
Ὦλνο Ὀδοη πΠ0 σιοιηά ἔογ ΔΠῪ ἀρρσθῃοηβίοη οὗ 
(Π6 ϑυγῖῖ5, ΧΧυ!. 17. ὙΠ6 {ἰπ|6ὸ οςσυρίοα [πῃ 
ἀτιίπε 468 πιῖϊε5, ὈΥ ἃ σδὶουϊαϊοη Ὀαϑεὰ οἡ 
ἈΘΘΕΠΊΪΠΣ γᾷ π|}165 ἴῃ 24 Πουγβ, δϑιῖῆ, 122, 
σοτγεβροπάς ψἱἢ {ΠπΠ6 αἀἰδίδησε Ὀεΐννεθη ΟἸδιιάα 
δηὰ Μα]ίᾳ, γαῖπου 1655 (ἤδη 480 τ}165: νυ ἤογΘ 85 
1ὴ6 ἀτς ἴο Μεϊοάᾳ νουϊὰ πάνθ Ὀδοη γ8ο 
τ 1]65, ποῖ τῆσγουχῇ Ορδη 568 Ὀιυϊ{ δηλ ἀϑῖ ΠΊΔΠΥ͂ 
ἰοἰαπάβ. ὙΠ οχδοίηθϑββ οὗ [6 σοϊηοϊάσηςο ἰῃ 
1Π6 βουπάϊηρθ, χχυὶ. 28, 5 ϑίυτ ! Ἂηρ, δ. ἢ, 
12). Μαϊῖίᾶ ννᾶ5 ἰὴ {π6 ἔγδοῖς ἴτοπι ΑἸοχδηάγιδ 
ἴο ἈοπΊθ, χχνἹ. 11. δυύτσγδσιιϑο, ἘΠοξιπ, 
Ῥαΐθοϊ! 411} σοπὶθ 'ἰπ ἀμ ογάοσ Ππομα Μαϊῖδ, 
ὙγΠογολϑ, ἰπ ἴἢ6 σουγϑο ἔσοπὶ Μοεϊθάδ, Ὠγττα- 
οδυπι δὰ Βιυηάιυπίυπι τλιϑὲ ἤᾶνα ὈθῈπ ὑΓῸ- 
ταϊηθηΐ. 

ἩΟΒΡΙΤΑΙΙΤΥῪ ΒΗΟΥ͂Ν ΒΥ ΤῊΣ ΡῬΕΟΡΙΙῈ ΟΥ 
ΜειμτΑ. 

Δ. ἐῥὲ δαγδαγοι. βεορί]ὴ Νοῖ βᾶναρὸ οἵ 
Ὁποὶν!]]Ζοὰ. Μοὶ μλὰ πιδπυΐδοίΐυτοβ, ΟἸςοτο, 
ὁἰη Ψετγτοπι, 11. ἵν. 46: 5111ι8 [14]1συ}5, ΧΙΝ. 
841: δηὰ μδηήϑογο ὈυϊΠάϊηςβ, Ὠοάογιβ ϑίου- 

ΤΗΕ Α(ΟΤ5. ΧΧΨΝΊ,ΙΙ. 

οὗ τῆς Ποαῖ, ἀπά ἐδϑίεπθσά οἡ ἢ 8 
Παπά. 

4 Απὰ ψἤδθη ἴπε ὈΑγθαγδῃ8 88 
τῆς συεπογιομς Ὀεαβδῖ ἤδηρ Οἡ ἢ]8 Παπά, 
ἴΠ6Υ 8814 διηοηρ, δι νεῖν, Νο ἀουδιὲ 
5 ΠΊΔΠ 18 8 ΙΓ ογογ, Ῥγῆοπι, του ρἢ 
ἢ Πδῖῃ δβοαρθα [ἢς 868. γεῖ νδηρθᾶποθ 
ΒΕ γε ποῖ ἴο ᾿᾿να. 

ς Απά Πε βῆοοκ οὔ τε Ὀεδϑὲ ἰηῖο 
τῆς ἔτα, δηά [εἰς πο Πδγηι. 

6 Ἡονθεῖς {πεν Ἰοοκεά νῆδη ἢς 
8001} 4 ἤανε βϑννο θη, οὐ [4]]επ ἀοννῃ 
ἀελά βυαάεηϊγ : δυῖ Δεσγ {πα Ὺ δά 
Ἰοοκεά ἃ ρύοαῖ ψ 116, ἀπά 8807 πῸ 
Παγπὶ σοπὶε ἴο ἢΪπι, ΠΟΥ Τσπαπροά 
{ἢ εἰν πλη ἀ5, Πα 5414 τῃδλϊ ἢς ννᾶ8 ἃ ροὰ. 

ἴυ5, ν. 12ὦ. ὙΠ παῖῖνοβ ὑγ ΓΘ 50 σμαγδοίοσιζοα 
ἃ5 Ὀοὶπρ ποῖ Ποῦ Οασμοεκβ ποῦ Ἀοπηδη5. Ορ. 
Κοπι. ΤΑΣ ΟοΥ. χίν. 1. ὙΠΟΥ ννογα, ἴῸγ 
1Π6 τηοϑβὶ ραγῖ, οἵ Ῥηωηὶςϊδη ἀθϑοθηῖ. Μοάεσσῃ 
Μα]ῖοϑο μᾶ5, ἔογ 115 Ὁ456, ἃ ποῖ γθΥῪ ῬυΓΕ ἔοστῃ 
οὗ Ατδῦὶς, ννῃίςἢ 15 ἔουπά ἱπ ἴπ6 ποσί οὗ 
ΑἸΕΊΟΔ. 

2γέσοπὲ ταὶ] δλνΥ ταῖη. 
ἐῤὲ εοἱ Οτάόσννο} 5. οδ]ου]αϊίοη ροϊηΐ5. ἴο 

[Π6 Ὀοφίηπιης, ᾿ξ ποῖ ἴδ ταιάα]ς οὐ Νονθηιθοῦ, 
ΙΝ. τοό. 

ΤΗΕΞ ΑΡΟΒΤΙΕ ὈΝΗΑΈΆΜΕΩ ΒΥ ΤΗΣ ΒΙ͂ΤΕ 
ΟΡΑΎΙΡΕΚ. 

8. « υἱρεγ] [ἰ [5 Ὀδεη υγροά ἴῃ ἔλνοι τ 
οὗ Μοϊοάδ παῖ, αἰϊποιυρὴ ἴΠόΓΟ αὐὸ ϑογρθηΐβ ἴπ 
Μα]ῖδ, ΠΟΥ ἅγὲ ποῖ νθποπιοι5. Βιιῖ [6 οοτη- 
Ρἰοῖθ εἰδεαγδηςσο οἵ ἴπε δου βῖπαὶ ἐογεσῖ, (ῃ6 
ΥΘΓῪ πρὴ ουϊεἰναῖίοη οὗ [πδξ Ιϑαπά, δηὰ [5 
βανὶπρ 12οο ῃοίβοῃβ ἴο ἃ 541ᾶγὸ Π]]6, ΤΠΑΥ͂ 
ΓΩΠΥ δεςουηΐ ἔοι δυο ἢ ἃ σἤδηρθ. 8: ἢ Γοίετϑ 
ἴο ἴῃ6 [516 οὐ Αστᾶη δηά ρᾶγίβ οἵ Οδιϊονναυ 85 
ἰηδίδηςορ οὗ ἴπ6 ἀἰξαρρεάγαποθ οὗ ποχίοιιϑ δηϊ- 
ταὶς Ὀεΐογο δῇ ἰηογοδϑίηρ ρορυϊαϊίοη, δηά 
αυοίε5 1 γ6}}}5 “ Ρυίηςῖρ]ε5 οὗ Οδοϊοσγ᾿᾽ ἔον (δς 
ϑδδπὴ6 γρϑϊ 'πῃ Βτγαζὶ!. Ρ. χ46. 

ομΐ 9 1δε δρα ἢ Ἐδίδετ, ουἱΐ οὗ ἴῃ Ὀυπά]6 
οἵ 5{|ςκβ, 18 οσοῃβϑᾷῦθμηοο οὗ 0896 ἈΘΔ,. 

4. “ἰὔεγειδ πο ἴπ ἴῃς ΟΥ̓ ρηΑὶ (15 νετ 
58 ἴῃ ἃ ρᾶϑὶ ἴδηϑο, δα ργεδϑίηρ {παΐ ἴπε ἡδίϊνεβ 
τουδὶ τΠδῖ 15 ἀοοπὶ νν88 ϑϑαϊθα. 

δ. δὲ «“ῥοοὰ 97 Το [}} ἔογοθ οὗ {μ6 Ὀεβὲ 
βιρροτίεαά τοδάϊης 15 ὀαυΐης σῥαζεη οὗ 7 ονι 
ῥί»ναε, ὙΠουσῃ ἰ 16 ποῖ ἀϊδιίηοι 5ιδιθὰ 
{παῖ ἴΠ6 νἱροῦγ ὉΠ Ὠϊπι, ᾿ξ βεθβ εἶδαγ ἰῃαΐ (815 
νγᾶϑ ἃ ᾿ᾶϑ6 ἰῇ ννηϊοἢ [Π6 νγογάβ οὗ οὐὖν [,οτὰ, 
Μαῖγκ χνὶ. 18 ἀπά {κε χ. 19, γογε ἐ} 8]16ἀ. 

6. ῥατυε “«υοἱϊδη] ὙΠῸ ννοτγὰ ἱπιρ} 165 1ῃ- 
βΒατηιπηδίίοη 85 νν6}} 45 βνυθ πε. 

ἐδε7 εραηψεά {δεῖν νεῖπ.} ΑἸ ᾿ΠΠυπιταίίοη 
οὗ ἴδε ἤςσκίοηθβα οὐ ρορυ δῦ ἔδεϊϊης, ἴΏ6 οοῦ» 
γοῦβα ΟὗἩ πδί ἰῃ χίν, 11:--ἰ 3.) 19. 

520, 



530 
γ ἴῃ τε 8ᾶπ|6 αυλγίεγβ ὑεῖς ροβ- 

8α3310ηὴ8 οὗ ἴπεῸὶ οἤϊεῦ πιδὴ οὗ ἴδε 
ἰϑἰδηά, ψνῇοβε πῆγε νχδβ Ριυ 1 πι8; γῆ ο 
τεςοἰνεά υ. Δηἀ Ἰοάρεά ι.8 τῆτες ἀδγ8 
Πςουγίεοι ΒΥ. 

ὃ Απὰά [ἰἰ οᾶπιε ἴο ρ488, αὶ τῆς 
ἔλτμεγ οὐ ΡΌΡ]1υ5 ἸΔῪ 8:9. Κ οὗ ἃ ἔενες 
δηἀ οὗ ἃ δοοάγ βιιχ: ἴο ψῆοπὶ Ραυὶ 
δπϊογοά ἴῃ. δηά ργαγθά, δηά ἰδίά ἢ 8 
ἢδηπάβ οη ἢϊπὶ, ἀπά πεαὶεά ἢϊπι. 

9 80 ΨἼοη τ}}58 νγὰ8 ἀοῃθ, οἵἴδεγϑ 
αἶδο, ἡ ἢ δὰ ἀϊβεδβεβ ἰη τῆς ἰβ]ληά, 
οᾶπιε. ἀπά ννεγεὲ μεαὶςά: 

Ιο ὟΝΒο αἶβα μοποιιγεά υ8 ψ τ 

7. δὲ εἰἰς ν»ιαὦὖῦὃὸὺ Ὑπὸ οπιεξ Ἀοπιδῃ 
τολριβίγαϊο οὗ ἴὴ6 ἰϑἰδηά, ἃ ἀδρι οὗὐἠἨ ἁ {πὸ 
Ῥτγαεοῖοσ οἵ 8:6 1}}7γ. [πϑοοπριίοηθ ᾶν Ὀδεη 
ἐουπὰ 'ἴπ Μαϊίδ, 1,αἴὶη δηὰ Οτθοκ, ἴῃ νης ἢ 
[Π156 νγοτὰ ἀρρϑᾶγβ ἃ5 Δη οἷἶιςοϊδὶ {Π|6, 85 1 ΠΟΓΟ 
ξῖνεβ {Π6 50 ῬγδοθάθποΥ οὐδ ἢ15 (ΔΊ ΠΟΥ. 
1] Νοῖ ΘΝΘΓΥ͂ ΟΠ6, ἃ5 'ῃ συ. 2. ΤῊϊβ 15 ἴο 

Ὅ6 υπάετοιοοὰ οὗ πὸ Αροϑβίίῖα δπὰ ἢὶ5 ἵψο 
ςοπιραπίοηβ. ΟΡ. υ-. 1ο. 

8. «ἰῷ οὔ α ξευεγ] ΤὍὮο 5ᾶπιῈ ἐχργεββίοῃ 
85 ἰάζοπ «υἱ α σγεαὶ ἥξυεγ, Τὰκὸ ἵν. 418. [ἡ 
πε Οὐ ρίηδὶ ἴπ6 ρ] ΓΑ] 15 υιϑ6ἀ, ᾿πΡΙ γὴΠΡ ἵευοῦ 
Πῖ5, 4ηῃ ἱπίογηγθηΐ ἔσνογ, δοςσοπηραηϊθά ὉΥ͂ 
ἀγδοηίεγγ. Ὧζσ Οαἰϊδηά οἵ Να]εϊϊα ἱπέοτιτηεά 
Μτν δι {παὶ [Π15 ἀϊδθᾶθθ ἰ5 ΟΥ̓ ΠΟ πηεδῃ8 
ὈΠΟΟΠΊΠΟΠ ἰῃ Μαϊὶῖα, τόφ; ἂπὰ Ηονϑοῃβ 
(ἘΞ ΕΠΊΟΗΥ ἰ5 ἀϊβεϊηςξ ἴο ἴΠ 84πι6 οἴἶεοςϊ, 11.418. 
866 ἴἢ6 ποῖδθ οῃ Χχ. 1ο. 

απά ργαγεά} 80 81 Ρεΐογ, ἰχ. 40. 

ΗΕ ΗΕΑΙ,5 ΜΑΝΥῚ ΗΟ ΗΑ ὨΙΒΕΑΒΕΒΊΙΝ 
ΤῊΕΞ Ι51.΄ΑΝὉ. - 

9. οἱδεγ.1 Ὑπὸ Οτρίηαὶ ἰ5 τηλοῦ Θχ ΘΏΒΙγ6 ; 
811 1} ΣΘΒΌ. 

εα»ρδ, ἀρ αὐεγε δεαίε} Οὐδ πε Κίης ὅ1Π]- 
τηεηΐ οὗ Μαδῖκ χυὶϊ. 18. δ1 [κο, ἴῃ ἢ]5 βυεαῖ 
Ὀγενὶγ, βὰγ5 ποῖ ἃ ννογὰ οὗ ἴῃς πιογαὶ εδθεϊ οὗ 
[ΠΏ 656 τηΐγᾶς]θ5, οὐ οὗἩ Δηγ ἰαῦοιτβ οὗ δῖ Ρδμ] ἴῃ 
τηδικίηρ ἴῃς Οοβρεὶ Κπονῃ ἴῃ Μαϊῖδ. 

10. δονοιγ:  [ετηοηΞίγδίοπϑβ οὗ γενογεησα 
δηά Ποϑρ ἰΑ] γ, ἀἰδίϊηςς ἔγοπι ἴΠ6 ργεβϑεηῖβ ἴῃ 
1}: Ἰαϑῖ εἰδιιδὲ οὗ 16 νϑῦγϑθ. 

«ὑό ἀεσῥαγι.41] τὸ Ἧ616 Βοῦ πε 881]. 
ἴῃ ΕδΌγυλγΥ, ΟΥ Θασὶγ ἴῃ Μδσςῇ, ἴὰ ᾶ5 Ὀδθη 
οδὶουϊαϊοά. 

ΤῊΗΕ ΝΟΥΑΟΘΕῈ ΚΕΒΌΜΕΡ ΑΕΤΕΞ ΤΗΚΕΕ 
ΜΟΝΤΗ5. 

11. αὔέν ἐδγες »πορι δ} ἴῃ ἴδ σουγϑὲ οὗ 
4Πν ἔουτίῃ πιοητῃ δέον τἴὴ6 ϑῃιρννγεοῖ. 

ὦ σδὶρ οὶ Αἰεχαπάγία } χχνὶὶ. 6. 
ῥά «υριΐεγε4}] ἩΗνῖηρ ἴλκοη τοδιρὸ ἔγοπη 

4ἴἸ6 βίουτῃ ἴῃ ννυδίοἢ [6 ΟἴΒΟΥ βὶρ μδδὰ Ὀδεη 
τεοΚοα. 

ΤῊΗΕ ΑΟΤ5. ΧΧΨΥΙΠΙΙ. [ν. 7-ς 12. 

ΠΊΔΠΩΥ ΠΟΠΟΙΓΒ; ἂἀπὰ ψἤῆεη νγὲ ἀο- 
Ραγῖθά, τπεν ἰλάθά κς νυ ἢ δας ΤΠ Πρ 
238 ΕΙΣ ΠΕΟΕΒΒΔΓΥ. 

Ι: Απά δῆτεγ ἴἢγες πιοητῇβ ννε ἀθ- 
ραγίδὰά ἴῃ 4 8ῃ᾽10 οὗ ΑἸἰεχαπάγι, νυν Ὡς ἢ 
πὰ νι͵πίεγεά ἴῃ τῆς 5] 6, ὑνῆοϑς «ἷρῃ 
νν8 (ὐδβῖοσ δηά Ροϊ]υχ. 

12 Απά ἰαπάϊπηρ αἵ ϑυγάᾶσιιϑε, νγε 
αὐγιεὰ ἐῤέγε ἴῆγεα ἀδυϑ. 

12 Απά ἔτοπι ἴπεπος νυς᾿ ἐεϊοπεά 
ἃ (ςοπΊρᾶ885, ΔΠ4 ςᾶπια ἴοὸ Ἀπερίυπι: 
ἃηὰ δίεγ οὔθ ἀδὺ (δε ϑοοιτῇ τυὶπά 
Ὁ]ενν, ἂπά ννεὲ οδπὶς τῆς ποχὶ ἀδὺ ἴο 
Ραῖοοὶ! : 

σὶ ] Νοῖ ργο)ος πε 8ἃ5 ἃ ἤξυτο-ποδά, Ὀυϊ 
ἴῃ διρῇ τοιοῦ ὁπ οἰἴπεῦ δἰάθ οὔ ἴδε ῥγοῦν. 
(αϑῖοσ δπὰ Ροϊϊυχ ννεγο 186 ἰυϊοίλτυ ροννεσϑ 
οὗ βοδίῃηθῃ. Ηογδςς, " Οὐδβ, 1. 1. 2, χὶϊ.- 
1ς--λὯϑ; Οδίυ 5, 1ν. 2). “ἼΠΕ τρεϊοοῦς 
ΔΡΡδάγαηοθ 5ΟΠΊΘΕΠΊ65 θη ἴῃ ἴῃς Μοαϊΐεγ- 
ΤΆΠΟΔΠ, δὲ ἴπῸ οἰοβο οὗ ἃ 5ίογπι, ψ Ὡς ἢ γᾶς 
ΔΗΓΙΘΠΕΥ ςοδ]]οὰ Οδβίου δηὰ Ῥοΐϊυυσ, 15 ἢονν 
᾿ιδι]οὰ ὈΥ (ἢ 54: ]οτβ νυ οαυ4] ᾿ΟγΥ ὑπάεν ἰἢς 
πδηδ οὗ δῖ Ῥοῖοσ δπὰ δὲ ΝΙς οἶς." Β]υ πὲ 5 
ἐ γερο οἵ Αποίοπε Μδηποῖβ δηὰ Ουπίοπις 
ἴῃ Μοάεγῃ [{4}γ δηὰ 5:16}, Ὁ. 37. 

ΘΥΚΑΟΌΞΕ, ἈΗΕΟΙΜ, ΡΌΤΕΟΙ,. 

15. δργγαει.9] Αδοιιϊΐ εἰσῃῖν πλ}]ε5 ἔτοιι 
Μαϊΐδ. 

ἐδγες 4α»41 Ἐογ σοπιπλεγοῖδὶ ρυγροϑαβθ, ΟἹσ,, 
Ῥογῆλρϑ, νναιτηρ ἴοσ ἃ ἔδιγ νυἱπά. 

18, μιεῤεά α εο»ηρα..} ““ Ῥγοςοδάδα οἰγ- 
εουϊϊουϑὶγΥ ; νογκοὰ ἴο νυπάνναγά, ἀνα! 
1Ποπιβοῖνεβ οὐ ἴπὸ δἰπιυι διε οὗ ἴῃς ςοδϑοῖ : 
Ὀυϊ ψΙ τἴῃ6 νυἱπὰ πουίῃ-ννοδῖ ΠΟῪ οουϊά 
ποῖ ργοςοοὰ [Ὠγουρὰ ἴδ δίςγαϊ 5 οὗ Μεϑϑιπδ.᾽" 
ΘΗΛ, 1ςῚ. 

Ἀῤεριωη} Νον Κερσίο, αἱ ἴδε βουϊῃ-ννεβξ 
ΘΧΕΓΘΓΠΥ οὗὨ [{Δ]Ὺ, δὲ ἴῃς δου] εῖπι ἐπίγδηοε ἴο 
ἴΠ6 δίγαιι5 οὐ Μοβθίηα, ᾿διςἢ ἀτγὸ 1{1}6 τπηοτὸ 
[ἤδη ἴῆγεο τ ]]65 ᾿θ νἀ Ὀεΐνγθθη ἰξ δηά πὸ 
δὶς] λη οεἰἴγ, Μόοβϑιηδ. [5 σοηβ Ἔχ! 11 Ολϑῖοσγ 
δηά Ῥο ΠΧ 85 1[ἴ5 τυ [ΟἸΑΓΥ͂ ρόννοῦβ. 

ἐδε πεχὶ 447] “" ΤῊΘ ἀϊδίδποθ ἰ5 δϑοιὲ 182 
Γλϊε5, [Γ ναὸ συρροθε ἰδ βῃ!ρ 5αϊ δὰ δ ἴδε 
ταῖθ οὗ βδόνδῃ στ θ5 ὯΔη Πουτ---ἰῆς πιθδῃ οὗ ἴδ 
ἔογοζοίηρ ΘΧΑΠΊρ]65---ἰῆο {ἰπ|6 σοηϑυπιδὰ ννου]Ἱὰ 
6 ροιζ ἘννΘΠΙΥ -ϑῖχ ἤουτϑ.᾽ ϑ8πιτἢ, 20ο. 

Ῥμίεο!)]ὴ Νον Ῥοχκμοῖϊ, ἴθ ἴῃ Ὠοιιἢ-οαϑῖ 
δηρὶ]ο οὗ ἴδε ΒΑΥ ἴο νος ἢ ἰἃ σάν {ΠῸ παρ 
δίηυβ Ριιϊοοίδηυ5 Ὀοΐοτο ἰἃ νγὰβ οδ᾽οὰ {πὸ 
ΒΑΥ οὗ ΝΑρὶεβ. Οϑιϊα Ὀεὶπρ σαραῦϊο οὗ δάπιῖ- 
ἘΠΕ ΟΠΪΥ 5π|8}} νεβϑϑοὶβ, [ῃ158 ννᾶ5 ἴῃ ννθ]]}"- 
Βῃοϊϊογοὰ ρογί αἱ νῃϊοἢ 186 ΗΝ φάϊηην ςοστὶ- 
5015 ἔγοπι ΔΑἰεχδηάσγια ἀἰϑοπαγρεά {Πεῖν σΑγξοσβ. 
ϑοποοδβ βουθηςΥ-ϑενοηῖ ἢ ΕΡ 5116 γίνος ἃ 
δταρἢὶς δηά ᾿ἰνοῖυ ἀδβοτίριίοη οὗ δεῖν ἀστὶ 
]οβερδι5 ἰδπάεὰ ἴδεγε, δῆεσ 5 βιρντεοκ, 



ν. 14-:7.} 

14 Βεγε ννε ἑουπά Ὀτγείῆγεη, δηά 
Ἅεῖε ἀεβίιεὰ το [ΔΓ ὙΠ τῆδπὶ 
βανθῃ ἀλγ8: Δηὰά 8ὸ ννὲ νγεηΐ τονγαγά 
Βοπια. 

'ς Αμπά ἔτοπι ἴδεηςε, ψἤεη ἴδε 
Ὀτοῖῆγοη ἤεαγὰ οὗ 8. [ΠΟΥ ολπὶς ἴο 
ἴγεεῖ ι.5 88 (ΔΓ 45 Αρρὶ! Δ Νπὰ Ὧ2η4 
ἼΒα τἄγας ἵάνεγῃβ: γῆοπι νἤεη Ρ Δι] 

41,{θ. 8.2. Ιγηδίϊυ5 νου]ὰ ἕδη πᾶνὸ ἰδηά δὰ 
ἴδοῖο πὰ το] οννεά ἴῃς ἰοοίδῖερβ οὗ 81 Ρδυὶ ἴο 
Ἀοπηο, ἔγοπι νγῃϊεῖ [ἃ ννὰϑ ἀϊδίδηξ 1 ςο ΠῊ1165, 
ς Μαιίγτάοηι, ὃ ς. 

Ηδνίης Ὀδδη ῥγονϊ οι ϑὶ οδ]]οὰ Ὠἰςδθλγοπΐα, 
ἴ δὰ τῃϊ5 πᾶπιὸ ἔγοπιὶ ἃ πυπῦεσ οἵ 5ἴσοῃν 
Ταϊπογαὶ ϑργίηρϑ; ἀπά ἃ ᾿οῃϑβιογδῦὶο ὀχίθηϊ οὗ 
ἴῃς οοδϑῖ ἰῃ 115 περ ῃουγηοοά ννγᾶ5 βῃμδίογοα 
Ὦγ δου ῃαιακοβ. Απιοηξ ἰἴ5 τυΐϊη5 ἔμοϑο οὗ ἃ 
ετοαὶ τοτρ]ο οὗ ϑεγδρίβ, δηὰ οὗ ἴῃ πιοὶο νυ ἢ] ἢ 
᾿ιδὰ τνγεπῖγ- ἔνθ ἄγοῆοϑ, ἃΓῸ ὙΟΣῪ σοηϑρίουοι8. 

14. ὀνείῤργε")] ΕἸ γι ϑεδηθ; δὴ ἱποϊἀθηΐδὶ 
Ῥτοοῖ οὗ ἴῃς βργοδά οἵ ἴ8ὸ κπουνϊεάξο οἵ ἴ86 
Οὐοϑρεὶ ὄνθη ἴῃ [{Ἀ]}γ. 

“εὐε 447γ.] Ορ. Ὑτοῦϑ, χχ. ό, ἀπά ΤΥτο, 
χχὶ, 4. ΤΠ5 γάνε 8Δῃ Τρρογίιυη!Υ ἴοῦ βρεπά- 
ἴῃρ ἃ [γα ΠΥ αδἱ Ῥυΐθοὶϊ. [{ 1 ννὰ8 ποῖ 
ςοηνοηΐϊθηξ ἴο ἴμε σεηϊυτίοη ἴο ἢδνο Δπ ἰηίΐογνδὶ 
ἴογ σοπληλιπιςδίίηρ νὰ (ἢ δυϊβογ [65 ἴῃ 
Ἀοπιο, ἴδ αἰϊονγδῆςο οὗὨ [ἢ}}58 ἀδἰαν 50 πϑᾶγ [ἢ 
ὉΠΕΠΠιδίΘ ἀοβεϊ πδί!οη 86επ|8 ἴο ἱΠΊΡΙΥ σγεαὶ ἰ1- 
ἀυΐϊξοηςε οὐ ἴΠῸ ραγί οὗ [υ]1.8. 

16. ,3γο»Ἤ: ἐδεπεε] Ἐτοπὶ Ἀοπιο, νθοΓο, ἃ ἔενν 
᾿ὐβοῖς Ὀείοτο {5 {ππ|6, δῖ Ῥδι}}᾽5 Ἐρίϑιϊς δὰ 

τεσεϊνοα, ἴῃ ΒΟ ἢ Πα Πδάὰ οὀχργεβϑϑοὰ ἃ 
τιοϑὲ οαγηοϑὶ ἀδϑίγο ἴο νἱϑιῖ τῃδὲ οἰ ἴγ, ἱ. 9 ---12. 

“Δρρὶὶ γι} ΑὈουῖ 3.3 πι|}}165 το Ἀοπιο, 
δἱ τῃ6 ᾿υποίίοη οὗ πε τοδὰ ἔγοιῃ Ῥιυῖθοὶ! νν ἢ 
π6 Αρρίδη νδγ, ἴθ σγεδῖ τοδά ἕτοπι Ἀ πα 
ἴο Οδριᾶ ἱπ τῆς ἤτϑι Ἰηϑίδηςο, δἴϊογνναγάβ ργο- 
Ἰοηροὰ ἴο Βευπάιιιιπι, αἱ [6 πογίμοιτι 6Χ- 
ἘΓΕΠΥ οὗ ἃ οδπδὶ ραγα οὶ νὴ (Π6 τοδά 
ΚὨγουζὴ ἴπθ Ῥοηπίίης Μαγϑῆθβ. Ηογᾶςς, "854..᾽ 
1. ν. 4---9. 

Τρε ἐὄγεε ἰαυεγ}] Ἴδη Πλ1165 Ἡδᾶτοῦ ἘπΊΘ, 
δἵ {6 ροϊπὲ ννυβοῖε ἴῆς τοδά ἔγοπὶ Απίϊυπι [ΕἸ] 
ἰηΐο ἴῃς Αρρίδη ΝνΑΥ. Βοῖίῃ ἴδεθθ βἰδίίοηβ 
ἅτ πηρηςοποά ὈΥ͂ ΟἸΓΟΤΟ ἴῃ ἃ νου Ὀχγίοξ ἰεῖίοσ 
ἴο Ατεςιι8, 11. το. Το ἜῸΡ οὗ (815 ρίδος 
ννγᾶ5 οπ6 οὗ πἰπείοθη δρροϊπίθα ὈΥ (σοηβίδπἊ πο 
ἴο ἀοοϊάα Ὀεΐννοοη ᾿οηδίυ5 δηὰ (ποι ίδηι5. 
Ορίδίυ5, ' ἀς ϑ.οἢίΞπι. Ποηδίϑι.᾽ 1. 23. 

Ἰοοῦ ἐομγαχε)] ὍΤθετε πδὰ Ὀδε τηυςῇ ῥΓδ- 
ΥἹΟυ 5 ἴο τὰς δὲ Ραι]. ΤῊδ νυοαγίϑοπιδ 
ΟΔΡΌΝΗΥ ἰἱῃ Οσβᾶσγεδ, ἴπῸ ἀϊβαϑίγου5 νογᾶξδ, 
δηὰ ἰἢς νηοῦ πποη ἢ 5 τἰη Μαϊία, Ὀγουρδξ 
᾿π||6 οὐ ποι πηρ ἴο ἈΝ ΤῊ 1πουκἠ5 οἹ ἔτοπι 
πε γγεαὶ δελνίπεϑα δηὰ σοῃίπιι] 5ΟΥΓΟΥ 
ὙΠΙοἢ Π6 δὰ ἴῃ ᾿ιἷ8 ποᾶτί οὐ δοςοιηῖ οὔ ἴπὸ 
οδάυταςγ οὗὨ δὶ5 σουπίγγηεη. ὙΠ 5ἰξῃῖϊ οὗ 
ἴδεξε Ἀοπιδη ΟΠ βιίδης σπεεγρὰ δϊπὶ νυ [86 

νυ Τε:1.---Ν οἱ,. 11. 

ΤῊΕ ΑΟΤ͵Τ5. ΧΧΥΠΙ. 
βᾶνν, ἧς τληκοά (σοά, δηά ἰοοΐ οου- 

6. 
Ι6 Απὰ ψβεη ννε ςᾶπιὲ ἴο οπιδ, 

ἴῆε ςεητυγίοη ἀε]ϊνεγεά τῆς ῥγίβοπεῖβ 
ἴο τς ςαρταίη οὔ τῃε ριδτγά : δυῖ Ρ4ι] ᾿ 
νν8 5 εγεά τὸ ἀννα}} Ὀγ ἰπι561 νυν ἢ 
ἃ 50161ὸγ τἢδὲ Κερι Ὠϊηι. 

17 Απὰ [τ σλπὶς ἴο ρ458,) ἴΠπλῖ δίζεγ 

δϑϑυγᾶπος (πὶ {86 δι δὰ ἰάκοη τοοῖ ἴῃ {δ6 
ἐπ ροτίδὶ οἰ(γ. 

16. 1δὲ εαρίαἷπ οΥ ἐδε φμαγ] ΤῊ ΐ5 ἔοττῃ 
οὗ ὀχργεϑϑίοη 1ῃ 50 ὀχδςῖ ἃ τοῦ 89 81 [νυΚ6, 
ἢδ5 Ὀδεη (πουχηξ ἴο ἱπΊΡῚῪ ἴπαὶ 81 δι} πηιδῖ 
ἢδνο γτίνοά ἰῃ Ἀοπιο Ὀείοσο Μασγοῖΐ, Α. Ὁ. 62, 
πε Βυτϊτῆυθ Αἰδηΐυβ, γῆ δὰ, ν ἢ 
ϑεηοθοδ, δοϊδὰ 45 ἰυΐογ ἴο Νόσο, δηὰ ννᾶ5 δἴϊοῖ- 
τνλιὰϑ ἢϊ5 Οὐασοοκ βοσγείασυ, [οβερῆι8, ΧΧ. νἱῖ. 
9. Ταςϊζυβ, “ Απη.᾽ ΧΙ. 2, ἀϊοά, ὑπάοσ βυϑρὶ- 
οἴοη οὗ μανίην Ὀδθη ροϊϑοπεά, [παῖ ἴΠ6 ΕΠΊΡΟΓΟΥ 
πῆς ες ἔγοθ ἔτοπὶ ἢ]5 ορροϑιξίοη ἴο ἴΠ6 ἀϊ- 
νόοῖοὸ οὗ Απίοηϊα, Τδοϊΐιι5, ΧΙ. 42, ΧΙΝ. οἰ. 
[τ [45 Ὀδϑη ἰδία ἴῃδξ τ νυᾶβ5 ΟὨἹῪ Ὀοίννθοη οὶ 
δηὰ 62 Α ῦὉ., ἴῃδὲ τῆς ργδοϊοτίδῃ συδγὰβ νοῦ 
Ὁπάογ τῆς σοχημηδηᾶ οὗ Βυϊτῆιι5, 45 Ποῦ ομδ 
Ῥγαείοςξ, Οσεϑννοῖῖ, τν. 199ς. [ἴ ἀρρϑᾶῖβ [ΤῸπλ 
]οβερῆυβ, ΧΝῚΠ. νἱ. 6, τῆδϊ ποιοῦ ϑεδηυ 
ΠΟΙ Μδοῖο [δά ἃ οοἸϊοᾶζιιθ. Α5 ἴδε δητὶσε 
εἴδυιϑε, ἐδε εἐπέμγίοπ ἀεἰμυεγεά {δὲ ῥγίδομογι 10 
δε εαρέαϊπ οΓ ἐδὲ σμαγά, ι5 ποῖ ἔουπά ἰη ὃὲ, Α, 
Β, ποῖ τοσορηϊϑεὰ Ὀγ ἴπ6 ϑγτγίδς δπὰ {Π6 υ)}- 
ξΑῖο, ἀπά 85 οὔτις] οαϊογβ βἰποθ Μ|] πᾶνὸ 
ΥΕΓΥ ΒΈΠΕΓΑΙΥ οπηϊ τε ἰξ, πιὰ 5ἴτοββ σδηηοῖ 
Ὅς ἰαϊά ὕροη ἰΐ. 

ἐο ἀαυεί ὁγ ῥί»με ἢ Αραγτὲ 'τοπὶ οἵδε 
ῬΠϑοηοῖβ, αἱ ἢγϑϊ, υυτἢ ϑοπὶα ἔγιοη ννῆο νοεῖς 
ςοπιοὰ πὶ, νυ. 23. δῇογνναγάβ, ἰῇ ἢϊγοὰ 
Ἰοάξίπεξϑβ, νυν. 2οϑ. ὙΠ15 ἱπάυϊρεηςε πιυϑδὲ ἤᾶνθ 
Ὀδεη ἀπο ἴο ἃ ξδνουγαῦϊο γερογί ἱπ ἴΠ6 Ἰοϊίον 
ἔἴτοπιὶ Ἐεβίυβ, σοηβγπιθαὰ ΌὈΥ ἴΠ6 ἰοϑί ΠΟΥ οὗ 
[86 σοεπίυτίοη, [υ]}105. [ἴ περ ῶϊ Ὀε σοῃϑίἀοτοά 
1παῖ τὴ6 Αροβίὶϊὸ δὰ ἄοπε ἴδθ 5ἰδίο σοοὰ 
ϑογνίοα ἰῃ ΓΠοπίγιθυζίην ἴο 1ῃ6 5δίδίιΥ οἵ {π6 
τ Πάγν ὀϑοογί δπὰ οὗ ἢ15 ἔθ ονν -ὈΓΘΟΠΟΙΒ. 

αὶ «οἰά!ογ] Ὼ 9 «οἰάϊεγ, ἴο ννῆοπι ἢ ννᾶβ 
Ὀουπά ὉΥ ἃ οδδίη, νυ. 2ο, χχὶν. 27; Ἐρῆ. νἱ. 
20; (οἱ. ἰν. 18. Τε ἔγεαιθηΐ τοϊεΐ οὐ (ἢ 5 
ΘΟΠΙΓΥ πιυϑὲ δγδάιι δ! γ ἢᾶν Ὀτουρῶϊξ δὲ Ῥαυὶ 
ἰηΐο᾽ δοηυδιηΐδηοςς ΨΙ τπηᾶηγ οὗ ἴδδ ργδθ- 
ἰογίδηβ8. Ασγίρρα ἱ. ννᾶ5 ϑἰπι δυῖν Ὀοιιηά 85 
Β00Π 85 δα ἔε}1 ἱπίο ἀϊδέδνουγ ν ἢ Τιθοτγίι8, 
]οβορῆυβ, ΧΝΠΠ. ΥἱἹ. 7. 

51 ῬΑασΌϊ, ἘΧΡΙΑΙΝΒ ΤῸ ΤῊΕ [ΕΥὦ8 Η[8 
' ΟΟΜΙΝΟ ΤΟ ΚΟΜΕ. 

17. 4,).6» Ἰόγες ωγ41] ΟἾΪΥ 115 ὙΟΓῪ 5ῃοτῖ 
ἱπίογνδὶ---ηοῖ ἴῆγες δπιγο ἀδυβ, ἴἃ ΠΊΔΥ ὃς 
Ῥγεβυπιεά, δοσογάϊης ἴο ἴῃς [ἐὐνῖϑῃ πιοάς οὗ 
τεσκοηίῃς --ννᾶϑ ἰδ κοε, οὸγ γοϑὶ δηὰ ὑγάγεσ, 
δηὰ ἕο σείγεβιίης, ρηναϊο ἰηϊεγοουγθο ἢ 
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ἴἶγεε ἀδγβ δι] ςο]]εἀ τῆε ςἢϊεΐ οὗ 
πε [ἐνν8 τορεῖθεῦ: δηὰ ψ με πεν. 
γνειΈ ςοπλε τοροῖποῦ, ἢ6 5414 υπῖο 
τε, Μδεη σμπμά Ὀτγείῆγεη, τπουρὴ 1 
ἢανε Ἴοπιπλτῖεά ποῖπίηρ, ἀραίηϑὲ τῇ 8 
Ρεορΐε, οἵ συβζοτῃβ οὗἉ οὐ ἔδτθετβ, γεῖ 
ννᾺ5 1 ἀεἰινεγεά ρῥγίβομεγ ἴτοηι [θγι- 
88] ἐπὶ ἰπῖο ἴῃς μαπάβ οἵ ἴῆε οπιδηβ. 

ι8 Ὗῆο, ψῆεη {πὰ δδὰ ὄἊὄχδ- 
πιϊηεὰ της, νου ά πᾶνε ἰεῖ σι ρῸ, 
Ὀεσδυβα ἴἤογα ννᾶ8 πὸ οδιιδὲ οἵ ἀδδῖῃ 
1Π ΠΕ. 

19 Βυῖ ψῆεη τῆς [εννε βρᾶκε - 
ραϊπϑὲ 1:, 1 νγᾶ8 σοηβίγαϊποά ἴο ἀρρεὶ 

186 Ἀοπιᾶη ΟΠ γι σιίδηβ, ἡ Ποτῇ δὸ πδαὰ ΘΑΓΠΘΘΕΪΥ 
Ἰοηρεοα ἴο 566. 

ἐδε εὐἰςῦ οΓ 186 .ε4υ5(] ὙὍΠδ μιεράς οὗ της 
δγυῃάροζιθ οὐ ϑυπαροριιθβ, δηὰ ἴθ ννοδ] Ποῦ 
τΏθη ἀπιοης ἴπ6 [δννβ, ννῆο, Ὀείηρ γεβϑιγςϊεὰ ἴο 
(6 Τγαπϑιθοης ιυδγίογ, ὑγ ΓΘ ΥΘΓΥ ΠΟΠΊΘΓΟΙΙ5 
ἴπ Κοπκθ. Εἰρῃὶ ἰπουβαηὰ οὗ ἰῃεπὶ δυρροτγίεά 
(86 ἀδριιϊδίίοη οὗ ΠΗ͂Υ 56πῖ ἔγοπι [οι ϑαίοπι ἴο 
ςοιρ δῖη οὗ Ατοβεῖδιι5 5ΒΠΟΓΕΥ δίϊοσ ἢϊ5 ἃςοθ5- 
βίοῃ. ] βορῆυϑ, ΧΝΤΙ. χὶ. 1. 

Το [ἴἢδ νεγὺ ἰαϑὶ ἴῃς οὔον οἵ [ἢ (ὐοβρεὶ ννᾶβ 
Τυδ6 ἴο ἴθ [ονν5 'ἰῃ ἴῃς ἤγϑξ ᾿πϑβίδηοθ, ΤδῸ 
οἀϊςΐ οὗ ΟἸδυάϊι5, χνηϊ. 2, Ἐηου ἢ ποῖ ἐουτΊ ΠΥ 
τορεδὶεά, ϑοοη Ὀεσδπηθ ἱπορογαῖῖνο ὙΠ6 [ονν5 
μδὰ τεϊυγπθά ἴο Ἀοπὶὸ ἴῃ ἴῃ6 ἤγβι γεαγ οὗ 
Νέετο ; δηὰ 1 ὑπδῦ]ο ἴο ἔδοὶ {ποιλβεῖνοβ βοι θὰ 
{Πόγθ, πηιιϑὲ, ἰ 15 ρ]αιη ἔγοηι ἴπΠ6 Αροϑβίϊθ 5 
Ὀοίηρ, Δ0]6 ἕο σοῆνοπο ἴποπὶ, ἢαγο οπ͵]ογϑὰ ἴ86 
ἔα] ]Ἰεϑὲ τοϊογαίίοη. Ααι]α ἀπά Ῥ.501114 ννθγὸ 
ποτ Ψ Ποη ἴΠ6 Ερίβϑι]ῖΘ ἴο ἴπΠ6 Ἀοπιδηβ8 ννᾶ5 
νυτιτοη, οπι. χνὶ. 2. [{ἘΠΟῪ ρῥτοϊοηροά {Πεῖτ 
βίαυ, ᾿ξ ΠηΔΥ Ὀς σοπ]οοίυγεα τὲ δὲ Ῥδὰ] βρεηΐ 
80ΠῚ6 {1π|6 πο γ {ποῖγ γτοοῦ, 

Μεη απά ὀγεί γε") ὍὌΠῈὲ 5απλῈ ἔοιτῃ οὗ δά- 
ἄγεθ ἃ5 ἴῃδϊ υϑοὰ ἴο ἴ8ε [ἐν δῖ [εγιιβϑίεπι, 
ΧΧΙΙ 1. 

ἐδοισ 1 δαῦυε εονιρεἰφα ποίδίησ) ΤῊΪ5 νγδᾶ5 
5214 νἱἢ} Γοίεγεηοθ ἴο βιςἢ ΟΥ τεροσίβ ἃ5 
[Ποϑ56 ποίϊορα ἴῃ χχί. 21, 28. 

2γιδοπθγ,. ἱπῖο ρὲ ῥαπάς οΓ δὲ Κογιαπα} ἴη 
Ἔχδςὶ ἔυ] Β]πηχεηΐ οὗ ἰδ6 ργϑαϊςϊίοη οὐ Αρδδιι5, 
ΧΧΙΟΙΙ. 

18. πο εαιο Οὗ ἀραὶδ ἐπ »η)ὶ δῖ Ῥδὺ] μδά 
υϑεὰ (ἢ]5 ΘΧργοϑϑίοη σοποογηὶηρ ΟἿΓ ΒΒ 6ϑϑοὰ 
1 οτά ἴῃ ἢΐ5 βρθθςὴ δἱ ἴῃ Ριβϑιἀΐδη Απιοςἢ, χἰϊὶ, 
“8. Η!δ5 5ἰδίοπιθηξ ποῦε πδά πὸ βυρροτγίὶ οὗ 
1,γ525, Χχ!. 29, οὗ ΕδΙΙχ, χχῖν, 22, οὗ δβίυϑ, 
Χχν, 18, 19, 2ς, ἃπὰ οὗ Αξηρρᾷ, χχνὶ. 21, 32. 

19. “ῥαζε ασαΐμέ 1] Αγαϊηϑῖ 5 γοίθᾶϑο, 
ὉΥ ᾿ῃϑϑεϊπς (δδὶ ἢ6 5ῃουϊὰ Ὀὲ ἴδκοη Ὀδοκ ἴο 
7] ΘΓ 5Ά]6πι. 

1 «υα:ς εογπυΐγαϊηθ 4] Ἠ1|5 δανίηρ ἄοπε 1ἢ 15 
45 τηοϑὶ ἀ151456[1] ἴο ἴῆ6 [εννθ, 85 ἱπνοϊ νης 
ἃ ἴυτηϊης ἀν Αῦ ἔτοπὶ {πεῖγ οὐνῃ ἐςς] ϑδϑιῖςαὶ 
οουσὶ ἴο ἃ Βεδίοῃ Ἰυγιϑάϊςιίοη, Δηὰ 50 ἃ 8υζ- 

ΤΗΕ Α(ΟΤ5. ΧΧΝΊΙΠΙΙ. [ν. 18 ----22. 

πηῖο (πϑαᾶῦ; ποῖ τῆδλι 1 δά οὐυρῆϊ ἴο 
ἀσοιιδα ΠΥ Πδίίοη οἵ. | 

20 ἔοτγ τὴῖ᾽8 σδιβε τῃεγείοσγε ἤἢδνθ 
Ι ςΔ]1εἀ ἔογ γοι, ἴο 866 γομ, δηά ἴο 
ΒρεὰΚ ψὶτἢ γο; δθεσδιιθα τπδῖ ἔογ τῆς 
Πορε οὗ ἴβϑγδεὶ 1 διὰ θοιιηά νυν τῇ τἢ15 
ςἢδίη. 

21 Απά τΠεγ 8414 υπῖο ἢϊπὶ, γε 
Πεῖθεν τεςείνεά ἰετίεῖβ οὐ οὗὁἨ [ιπάπ4 
ςοηοεγηΐηρ 66, πειτῆεῦ δὴν οὗ τῆς 
Ὀγεῖῆγεη τῆδῖ σαπια βῃενγεαὰ οὐ βραᾶΐζε 
ΔΠΥ ἢδγπὶ οὗ τῆ 6. 

22 Βυῖ ννε ἀεβίγε ἴο ἤδᾶγ οὗ τῇδε 
ννῆδο που τὨ]ηΪκαβῖ : (ῸΓ 45 σοῃςεγη- 

τεπάεν οὗ [οὐνιϑδῆ ἱπάδροπάοηςθ ἰπ τοὶ ρους 
τηδίζοειβ. Ηδ ν ᾶ5 πιοϑδὲ δηχίοιϑ ἴο 5ϑ8δον [δδὲ 
ἴῃα δἷορ ννᾷϑ β ΠΟΥ ἀδέθηβινε δηὰ αυϊα υπ- 
δνοϊάδὉ]ο. 

ἴο ἀεειθδ γῦ παίΐοπ 977] Νοῖδίηρ νᾶϑ ςαἱά 
οὗ ἴῃ6 πιδση! οὗ Πὶ5Β σουπηΐϊγγτηθη ΤΟΣ 
ψΠΙσ ἢ ἢς Πα Ὀδθη τοβοιθά Ὁγ ἴπ6 Κοπιδηκ, 
Αἴοσ ἴννο ἀθϑϑη5 οὗἁὨ Δϑϑδϑϑιπδίίοῃ, χχ δ, 12, 
ΧΧΥ͂. 2. 

20. 46ὲ ῥοῥὲ οΥ ]εγα]] ΤὍΠῈ Πορο οὗ 86 
ςσοτηίηρ οὗ ἔπ Μεβϑιδῆ, νης νᾶ5 ἴδ ϑυπὶ 
δηὰ 5κιιδοΐδηςς οὗ (ῃς ΟἹ Τ οϑιδιηθηῖ ργορῃοςοῖος 
δῃά ἰγρο5, Χχχνΐ. 6, γ, δηᾶ, ἰῃγουρἢ ἴἢε δ οσϑιδῇῃ, 
οὗ ἴῃ6 Ἀδδυγτγοςίίοη. 

21. ἢ) πείεδεγ γε υεά ἰε16γ41] Ὠατίην 
(ἢ6 ἔννο γϑᾶσγβ οὗ ἢϊ5 ἱπιργβοηπηθπὶ δὲ Οϑαγοα 
ἴΠ6 [Θνν 5. δάάνεγβασγιοβ οἵ δ: Ρδιι!]ὶ ῃδὰ πο σοπι- 
ταιιπἰσδίίοη ἴο πλᾶῖκο, ἃ5 {ΠΟΥ Ὠοροά ἀνθητιιδ!ῦ 
ἴο ἴακο ἢἰ5 16. Ηἰς5 ἄρρϑδὶ ἴο ἴπεὲ ΕἸΡογοσ 
ἃηὰ [Π6 ςοπβοηυθηΐ ἀςῤοϊςίοη ἴο βοπά ἢϊπὶ ἴο 
Ἀοπιθ ἴοοκ ἔποπὶ ΟΥ̓ ΒΌΓΡΓΙΘΟ ; δηά ἢὶ5 ἀθρᾶσ- 
ἴυγο, νΟΓΥ δοοῦ δίζοσγ, ννγὰϑ 50 ἰχΐθ ἴῃ {6 ϑϑᾶϑοι 
ἴοσγ πᾶν ραϊίοθ, ἱπαὶ ἰοίϊογα ἔγοπὶ [γιβδίοτῃ 
σουά μαγαϊγ ἤν πίϊοὶραϊοὰ ἢϊ5. γγῖναὶ ἰῇ 
Κοπηδ. 

457 97 1δὲ ὀγείῤγεμ) Νο ϑρδοῖαὶ πλδβϑεηροσ, 
Ὧ0 σοπηρίδίπὶ ῃδά σοπὶὸ ἔγοπι [ιιἀ5:8. 

22. ἐῤὶς “..(1] ὝΒΟΓΟ 5 πὸ Πίηΐ φίνθῃ Πεσδ 
οὗ τὴ6 εχἰϑίθηςθ οὗ 4 Ὁμπυτγοῦ ἢ Ἀοπιο: δὰ 
Βαυγ 4]]οννεάὰ ἢ πη56]  ἴο υ.56 1ἢ}|5 51]6ῆςδ ἃ5 Δῃ 
ἀγρσυπιοηΐ ἀραϊπδὶ [ἢ6 σοηιίηθηθθα οὗ ἴπὸ ἰδεῖ 
ἔννο Ἑδαρίοιβ οὗ ἴπ6 ΕρΙβῖ]6Ὲ ἰο ἴ6 Ἀοχτηδηςβ. 
ἼΠο56 [ονν5 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἔοϊς, οὐ δἴεοιο, ἱπά οσ- 
Θῆς6 ἴο δνογυτῃπηξ σοππεοςοϊθα τνῖῇ ΟΠ γι ϑείδης, 
δηά νγόγο αἰ ηοἸ ποὰ ἴο πιά πηθηϊίοη οὐ ΔηΥ͂ 
Γοβιἀθηΐβ ἰπ Ἀοπιθ, οὐ ννοιι ΤΠΕῸῪ Τοου]άὰ ποῖ 
μάν ϑροόοκοῃ ψ τ βοοάν,. ὕπάογ τῆς εἰτ- 
συπιδίδηςο5 οἵ ἴδε {ἰπ|6, (ΠΕΥ ΠΊΔΥ δᾶνὸ Ὀδεη 
Ἰοδῖῃ ἴο σοπηπηξ {πετϑοῖνοβ, ἰηβεσιγο 845 (ΠΟΥ 
τηυϑὲ άνὸ ἔο!ζ, πῆοτὸ ΟΥ 1655, δῆοσ {πῸ οὐϊςξ 
οὔ ΟἸδυάϊι5 δηά {πεῖν ϑἰθδ ἬΥ τεΐυση δος 
Νεγοβ δοςεβϑίοη. [ἴξ ΠΟῪ ννοτο ἀννατὸ οὗ 1.6 
διἰἰοπηρίβ πιδὰθ ἴο ᾿ϑϑαϑβϑίπαϊο ἴθ Α ροϑβίϊο, 
γΑ ἢϊ, δεείηρ (6 ὨΙΚ ἢ ἕλνοιγ νυ 86 τ}}} 
δυϊ ον 65 τ Βίσἢ ἢδ ἐη)ογοά, δᾶνς ἐμδυαρούτ 



. 

ἱπρ 1818 βεοῖ, ψὲ Κηονν τῃαλϊ ἜνεῦΥ 
Ὑγίεγε ἰζ 15 Βρόκβη δρδίηβῖ, 

22 Απά ψδεη {πεν πδὰ δρροϊηϊεά 
, δπλ ἃ ἀδγ. ἴπεγε σδπὶθ ΠΊΔΠΥ͂ ἴο ἢ]πὶ 

ἰηῖο δὲς Ἰοάρίπρ; ἴο ννῆοπι ἢς εχ- 
Ρουπάεά δηά τεβτβεά τς Κίπράοπι οὗ 
(οὐ, ρετϑιδάϊηρ τπεηὶ ςοηςεγηΐηρ [6- 
8.8. Ὀοῖίἢ ουἨκ οὗ τῆς ἰδλνν οὗ Μοβεβ, 
Δηὰ ομὲ 977 ἴῃς ργορῃεῖβ, ἔτοπι πηογη- 
ἵηρ ὉΠ] ἐνεπίηρ. 

Α 24 Απά. βοπης Ὀεϊϊενεά {πε΄ ΓΠϊΠρ5 
ΜΉΤ νγεγε ϑροΐζεη, δηά β8οπὶε ὑε- 
Ἰϊενεὰ ποῖ. 

᾿ς 25 Απὰ Ψἤεη ἴΠΕΥ ἀρτγεθὰ ποῖ ἃ- 
« ἴεοἱ 6.9. ΓΠΟΠρ᾽ {Πα ΠΊβεῖνεβ, ΠΥ ἀερατγίεά, Δῇτοῦ 
Μαῖξ 12. τῆλε Ρδι]} μδά βροκβη οὴς ψνοτζγά, ὟΝ εἸ} 
Μαῖς τα, ϑρᾶκε τῆς Ηοὶγ ΟΠοβὲ Ὺ Ἐϑαίδβ {πε 
7οδα το ΡΓΟρΡΒοῖ υηῖο ὁιΓ ἔτ Πετβ, 
Ἤξοαι τι. 26 ϑαγίηρ, “ὁ υὑπῖἴο [ἢ]5 ρθορὶςο, 

ν. 3.--30}} ΤΗΕ ΑΟΥΤ5, ΧΧΥΝΤΙ, 533 
Δηὰ 8Δγ, Ηελτγίπρ γε 312}} ἤδᾶγ, δηΐ 
8}4}} ποῖ υἱπάογϑίδηα ἢ δηὰ βεείηρ γε 
8.8]} 5ὲς, δπὰ πόϊζ ρεζεῖνε: 

27 ἔογ τῆε Πελγῖ οὐ τηϊ8 ρεορῖς 
5 νγαχεοὰ ρύοββ, ἀπά {Ποῦ Θδγ8 ὯΓῈ 
ἀ0}} οὗ Βεαλγίηρ, ἀπά τῇεῖγ ἐγεβ πᾶνε 
(Π6γ οἰοβοά ; ἰε8ῖ ΠΥ 58ἢοι]4 866 ννἢ 
ἐβειῦ εγεβ, Ἀπὰ ἤεαγ νυ τἢ ἐῤεὶγ ΘἌτϑ,. 
πὰ υπάεγϑῖδπα νυν τῆ Ζῤεγ ἢδατγῖ, δηά 
8ῆοι 4 θεὲ σοηνετίοά, δηά 1 5ῃοι]ἀά ποδὶ 
τῆεπι. ᾿ 

28 Βε ἴἴ Κηοννῃ τπογείοτς. το 
᾿γου, τῆδῖ τῆς βαἰναιίοη οἵ (ὐοά ἰ5 βεηξ 
τηῖο τῆς (δ τ|ε5, δηὰ ἐῤαΐί τπεγ νν}}} 
ἢθλγ ἰξ. 

20 Απμὰ ψῆεη ἢς ᾿ιδά 8414 πεβε 
ννογάβ, τῇς [ἐνν8 ἀεραγίεα, δηά μλδά 
δτελὶ γοδϑοηΐηρ Ἀπλοηρ {ΠεπΊ8εἶνεϑ. 

40 Απάὰ βδὺ] ἀννεῖς ἴννο ψβοὶς 

(δεῖ (ποῖς σουπίσγτηδη μιδὰ σοῦ ἴοο ὥῶὩσ ἴῃ 
Ῥτονοκίηρ ἴῃς Ἀοπιδηϑ. 

«υδέγ6}] ΨΝ Βούθνοῦ ἃ ῃδὰ Ὀδοη δελτὰ 
οὗ, μα ἴΒοῖὸ γΟΓΟ ΔΠΥ δάπογθοηῖθ, Τῆι ΘΔΓῪ 
δριοδὰ οἵ (γι βΕ Δ ΠὙ ννὰ5 ΟἹ ἃ νΕΓΥ ννὶάθ 

᾿ 80ᾶ]6. [υδίϊη Ματίγτ, "ίδίορσυς ἢ ΤΎγρῆο;" 
ὃ 117, 5διά (ἢδι ἴΠογΟ νν858 πὸ παῖϊοῃ ἰῃ νυν ῃϊςἢ 
Ῥτᾶγρῖβ δηὰ {πδη Κορίν!πβ5 ννοσο ἡοΐ οἰογεὰ ἴο 
ἴ6 Βαΐπογ δηὰ Μακοσ οὗ ]1] {βγουρὴ 86 
Νδπιὸ οἵ [65ι15, (6 Οτυςϊβοά, ΟΡ. Τοπυ  δη 
.δὰν. [ὺ ν᾽ 8.7» ἴῃ ἴῃς σουγϑο οὗ νυῃϊςδ 6 
ποῖο5 "" Βγιδηπογιπὶ ἰηδοςοϑϑᾶ ἘΟΠΊΔΠ18 ἰοςδ, 
ΟὨ τ βϑῖο νϑσὸ βυ δα." 

“βολεη ἀραὶ] “ ἘΧΙΕΔΌ15 δι ρογβε το." 
Ταοϊΐζυς, “ Απη.᾽ ΧΥ. 44. ““ ϑυρογϑίῖο πονὰ 
ἃς τ Δ] οῆςδ.᾽" διιοίοηϊι5, " Νόζγο, ἔτ6. “ἐ ϑυρεῖ- 
δι τἰοποπὶ ῥγάνδῃχ εἰ ἱπιπιοαϊςδπι." Ρ]ΏΥ, 
Ἑρϊϑῖ. χ. 9φό. : 

ΜΑΝΥ ΟΕ ΤΗΕΜ ΟΟΜΕ ΤΟ ΗΙΜ, ΑΝ Ε85.1ῈΝ 
ΤΟ ΙΒ ΤΈΛΟΗΙΝΟ. 

28. »:0657}] Νοὶ ἴδε οἤίεξ πηθῃ ΟὨΪΥ, 85 ἴῃ 
υ. 17. 

δὲς ἰοάσίη 4] ϑοπιε επηρογαγυ ἀγταηρεπιεηΐ, 
α. τό, φῬγενιουβ ἴο ἰμδὶ ἰῇ συ. 32.ο. ΟΒΒΌΪΥ, 
νὰ Α4υ1}}ὰ δηὰ Ῥυϑς δ; νυῆοϑο σεϊυσγη ἴο 
Ἐοπιο, δέϊου χνἹ!. 2, 15 ποϊοεά, Βοπι. χνὶ. 3. 

ἐδε ἀἰηφάονι 9.7, Οο4] Νοῖ δοςογάϊηρ ἴο 186 
ΠΑΓΠΔ] ποϊΐοηϑ οὗ [6 [ονν8, Ὀμζ ἴῃ 115 βρί γι) 
οἰιαγαςίοσ, {πῸ Οοϑροὶ Πιϑρθηϑαϊίοῃ ; ἰπ νυ ῃϊοἢ 
8εΏ86 [ἢ ΘΧργοβϑίοη 15 υϑοὰ ΓὨγουρθουΐ [ἢ 18 
Βοοκ, νν} ἴῃς ἐχοορίοη οὗ χίν. 22. 

ομὲ ο δὲ ἰααυ] Μοβεβ νυτοΐθ σοποογηπρ 
ΟΠησῖ, [ΘΒ ν. 46, ε... Οσεη. "Π. τς, ΧΙΙΧ. το; 
δῖ. χν!. τς. ἠἼΠς ΟἹά Τεβίδπιοηϊ 15 ποῖ 
ΘΟΠΙΓΑΣΥ ἴο πε Νέενν,᾽" Αστοῖς ν]. , 
ον »ιογπίης 11] ευεπὶπς Ὠιϑεουπβίοη, ποῖ 

ἃ ςοπίϊπμυοιυ ἀϊδοουγθο οὗ ἴῃ6 Αροϑί[δ. 

ῶ4. :ο;»»6 δεϊευεά πο}}] ΤὨδ [εἸ5 τηυϑὲ 

ἤανα Ὀεεη βἰδγίϊοὰ δηὰ ρεγρίεχοά νυβεπ ΠΟΥ 
ἔουπά (Π4ὶ οπα γῆο ννᾶβ ἰπ Ὀοηάϑ ἔογ 41} τῃδί 
ΒΕ πιοκὶ γενεγοὰ δηά ἰονεὰ νγᾶβ5 ἃ ἰοδάϊηξ 
ἴοδοθοῦ οὗ {πὸ πὸνν 5βοςῖί. δ: Ῥαυ}5 αυοϊδίίοῃ 
ΒΘΟΠῚ5 ἴο ἱπΊΡῚῪῚ ἰμαὲ [86 τηδ᾽ογ Ὑ νγογ ὑη- 
ὈΘ εν γβ, 

26. οπὲ αυον 4] ᾿ΤὨΪΐ5 οὔθ ἰηϑοραγαῦϊα ρτὸ- 
Ροϑί[ἰοη ςοηϑιϑίίηρ οὗ ἴνγο ραγίουϊαγο: ἴδια 
1ἴη6 [οννβ νοῦ 56 πᾶ ἴῃ (μπός οδάμυγαϊο 
τα]εςστίοη οὗ Ομ γὶβῖ, πὰ τπδὲ {86 οὔἶεσ οὗ 3]νᾶ- 
᾿ὔοη τπγουσὰ Ηἰπὶ ννουϊὰ Ὀδ δοςερίοα ὉΥ ἴΠ6 
Οὐομο5. οηΐοη. 

Μ210 ΟὩΓ γαἰ δεν. Ἐχίογηδὶ δυϊῃοσὶεἰθβ ἴος 
οἱ" πὰ γον ἃτὸ Ὀαϊδησοα : οἱ 15 τοσγο ᾿ἶκὸ 
δῖ Ῥδι}᾿5 υ5ι18] Ἰδηζυδρο : γον ΤῊΔῪ ἤν Ὀδεη 
ἐπουχαῖ Ὀεϊίετ συϊ δά ἴο 1ῃ6 ἴοης οὗἉ τορτγοοῦ, 

ΑΕΤΕΞ ΨΗΙΟΗ ΗῈ ὈΕΟΙΑΚΕΒ ΤΗΑΥ ΤῊΣ 
ΘΑΙΜΝΑΤΙΟΝ ΟΕ! ΟΟΡ 18 ΒΕΝΥ ΤῸ ΤῊΕΞ 
ΟΕΝΤΙΚΕΒ. 

4Θ. εριΐο ἐδὶ; ῥεορίε] Νοῖ υπίο »» ἶο; 
Οοὰ νγᾶς ἀβδδ μα ὁ ἱπ ἘΠ λρρίοι ΤῊ ἐρβδσιεὶ 
1381. νἱ. 95) 10, ννᾶ5 συοϊοά Όγ οὖζγ [νοτὰ αἵ ἔΠ6 
θερίπηΐης οὗ Ηἰ8 ραγδθοῖϊς ἰοδςπίης, Μαῖϊ, 
ΧΙ, 14.ϑᾷῷΑ1ς; Ματγκ ἵν. σ2, 'π νογραὶ σοἰποὶ- 
ἄεπος ἢ [86 ΧΧ, [τ ννᾶ8 αἰϊεροὰ Ὁγ δὲ 
71οΒη, χὶ!. 40, δηά Ὁγ δὲ Ῥδυ)], Κοπι. χί. 8, ἴο 
δοςουπῖ ἔογ ἴδ6 ὑπροεϊϊεξ οὗ ἴῃ [ἐνν8.Ψ 

28. ἐῤδεγεζογε] ἘΒθοδιιϑα γοιι ἅγὸ βαγάθηδά 
διὰ ᾿γτος δι πηδΌ]ο. 

ἐδέ “αἰυαιίοη})] ὙΠΕΤΟ ἰ5 γε σοοὰ Μϑ. 
ΔΌΪΠΟΥΥ ἴοσ 815 «αὐναέίοη. 

ἐδεγ «υἱἠ δέαν 121] “ΓὨΪ5 15. ἰῃ ἴδο ϑρίτγίς οὗ 
ΟὟ 1 οταἷδβ νογάς, Μαῖϊ. χχὶ. 4212. Αἢ ἰηΐϊ- 
πιδίίοη ἴο [ἢϊ]5 εἴἶτεςϊ Παά Ὀδοη ργονυϊουϑὶν ρίνοη 
ἰη ἴδε δγπάᾶχζορυο οὗ {π6 Ρ᾽ 5 ΐδῃ Απίϊοςδ, 
ΧΙ, 46, 47, ἀπά 4150 δὲ σογπίδ, χυῇὶ, 6. 

89. ἀξῥαγίο4] Α ἀϊβετεηὶ νγογά ἤτοτι ἐμὲ 



ΤἸῊΕ ΑΓΟΥ̓Θ5. ΧΧΨΝΊΠΙΙ. [ν. 31. 

γελῖβ ἷπ ἢ18 οὐγη ἢἰγεὰά ἤουβ6. δηὰ δηά τεδοθίπρ {Ποβε τἈίπρβ ν Ὡς ἢ σοη- 
γεςεϊνεά 4}] (δῖ σδπια ἰπ απο ἢϊπΏοὸ Ἴεγη τῆς Ἰ,ογά [6508 (ἢ γιβῖ, τυ πῇ 81] 

41. Ρτεδοδίηρ τπ6 Κίπράοπι οὗ σοά, οσοπἤάεηςε, πο πιᾶπ ἐουδ αηρ Ὠϊπι. 
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ἷπ τ. 2ς, Βογο 1 πιρῆξ πᾶν Ὀθοη Ὀείζζοῦ 
τεπάογοα, αὐεγο ἐπ {δὲ αεὶ οὗ “εραγαΐίηρ; ὮΘΓΟ, 
ἴπο ΟΥ̓ΡΊΠΑΙ πα! σαῖθϑ δοΐυδ] νυν άγανναὶ. Τ Π15 
νΘΥΞ6 5 οὗ νϑσὺ ἀουδίζι! δυςῃογιγ. Νοῖ ἴπ.ἐξ, 
Α, Β, Εἰ, «πὰ ποῖ τεργοβεηϊθα 1η ἴῃ6 ϑγγίδς 
δηὰ {πὸ Ψ αἱραῖθ, ἴα μδ5 θθθη οταιοθα ἴῃ βϑονογαὶ 
τοσοηΐ οὔεῖοαὶ οἰ οῃ58. 

ΗΙ5 ΤΈΑΟΘΗΙΝΟ 15 ΟΟΝΤΙΝΌΕ. ἘΟΚ ΤῸ 
ὙΕΑΒΚΒ. 

80. ἐευο «υῤοΐο γεαγ.} ὙΤῊε ἔογπιβ οὗ Ἀοπιδη 
Ἰεραὶ ργοςσθθάϊηρβ οσουρίοα τὰς τπ|6. Αο- 
συ 56 γ5 εγο Ὀουπά ἴο ἈρΡΡΘΑΓ ἰῃ ρεΐβδοη. γγ:- 
Π65565, νγὙ6 ΤΏΔΥ ῥγθϑυτηθ, ἢδά ἴο ὈῸ βΒυπιπιοηρα 
ἔτοπῃ [Θγυβαίθπη. Απά Ιἴ ἰβ ροββίῦ]θ, 45 5ι5- 
βοϑῖοά Ὀγ Ηοννβοη, ἴῃδι ἔπε οΠῆςΔ] γοροτὲ οὗ 
(Π6 οα56 δῃηὰ ἴῆθ ἀοςσιιτηθηΐβ σοπηδξοϊεά νυ ἢ ἢ 
ΤΑΥ͂ πᾶνε ρεγιβῃθὰ ἴῃ {πὸ βῃϊρννγεοϊ, δὰ τὸ- 
4υϊγρα ἴο ὃ6 τορ᾽ορά. 

Τῆο νογὰ οὗ Οοά ννὰβ ποῖ δοιπά ἀιυτίης 
{Π|15 τηΐογναὶ, ἕογ νυ ]η 115 Ππ||ἴ5 {πὸ ἘΡΙ51165 
ἴο {Π6 Ἐρ οβίδης, (ὐοΪοβϑίδῃϑβ, Ῥμεπιοη, δηά 
[Π6 ῬΒΠΙρΡΡΙΔη5 ογὸ νυτἴθη. 

ΤΠ6 συγγοπηὶ οὗὁἨ ορίπιοῃ [845 ΤῸΓ 5ουὴδ {{ΠῚ6 
Ῥᾶϑῖ 5οῖ βίγοῃ νυ ἰὴ ἕδνοιγ οὗ {πο οἱὰ ἰγδάϊτοη 
παι, δἱ ἴῆ6. επμά οὗ 158 Ὄπι6, δ1 Ῥδιυὶ ννᾶ5 
Ἡἰθοταϊοα, ἃ5 ᾿ἴ 566 πὶ5 [ἢδῖ, ΌΥ (ἢ6 βρίτιῖ οὗ 
ΡΓΟΡΉΘΟΥ͂, "δ Κποὺν τπᾶΐ Πα Βμου]ά Ὀ6, ΡΆ]]. ἵ. 
25--27. ᾿ἰ. 24; ΡῃΠοπΊοη 22. Επυβθθίμβ. 80. 
ςορῖοα ἴἴ; δηὰ 16 δνιάθηοθ ἔογ ἱξ, 1Ε ποῖ 
ςορίοι!5, ννᾶ5 ὈΥ ἴπε δαγὶγ Ομυσοῆ σοπϑιἀογοὰ 
σοπο]ϑῖνο, ΒΡ Ῥοϑδγβοῃ, Ἅ Μιηοῦ ΤΠΘΟΪορΊς Δ] 
Λνογκβ,᾿ 1. 3291. Νεαπάδγ δῃὰ οἴδουβ ἤᾶνὲ ϑδιά 
1αῖ, [ἢ 1Π6 ξοηυϊηθηθθβ οὗ πὸ βοοοηά Εριϑὶθ 
ἴο ΤιπιοίῃΥ 15 δάμη θά, ἃ βοσοης ἱπιργϑοη- 
τηεηΐ Ὀείοτε [πῃ Αροϑβίϊθ γεςοινοά ἢϊ5 σγοννῃ οὗ 
τηλτίγγάοπι ἕο ]ονν5 85 ἃ πιαίίοῦ οἵ σου. 

ΒὸΣ ἴῃ Ἰοηρῖῃ οὗ {πὸ ᾿πίογναὶ Ὀείννθοη [ἢ 6 
ἔνγο ἱπιρυβοηπιεηί5, ννθεγα ἰἴ ννὰ5 βρεπῖ, δηὰ 
ἢονν 11 ννᾶ5 οσσυρίθά, δέῖογ δυο ἢ ΠΙΠῖ5 45 ΤΑΥ͂ 
Ὅδ6 ραϊῃογοὰ ἔγουῦι ἴθ Ῥαβίογαὶ ΕΡίβι]θς, ψὸ 
οδη Πᾶνο γόσουγϑθο ἴο σοπ͵οσζυγο δηὰ βρεσυϊα- 
[ἴοπ ΟὨΪγ. Απά [Π]5 σἂπ Αγάϊυ Ὀ6 τπουρῆξ 
5: Γρτϑιπρ, νυν ἤθη, Ὀμ ἔογ Δῃ Δρράγθηῦγ σαβυδὶ 
Δ]]ιςῖοη, 2 (ὐογ. χὶ. 24, 25.) ΜῈ δδοιι ἃ πᾶνθ 
Κποννη 50 γεν ΠΠ||6 οὔἹὨ δὲ Ῥδι}}5 ἰαθουγβ δηά 
5} τ ηρ5. 

11 τᾶ ΜΙ [Π6 Ὀεδὲ γτεάϑοη Ὁ δεουπιθὰ 
[δὲ δῆοσ ἢϊ5 γοϑϊογδίίοη ἴο {ΠΟΥ ἢ15 σπου ϑῃοὰ 
Ῥυγροβα οὗ νἱϑιτἰηρ δρδίη ννᾶ5 δοςοιηρ  ϑηρά, 
Ἄσοπ, χν. 24, 28 ; ΟἸοπι, Ἀσοη,. 1. ς. 8ε6 Βρ 

Ῥρδγξοῆ, 11. 261. Ηἱπίβ οὗ Ἰουγηθυϑβ, ἔου τυ δὰ 
ὯῸ ρῥίδος οδῃ Ὀ6 ἔουπά ῥγουϊοιϑὶν ἴο (6 ἢγεὶ 
ἹπΊρΓΙϑοητηθηΐ, σοῦ ἴῃ 1 Τίπ.. ἱ. 3, ὼς 
ἘΡΒδβυβ δηά ἕως Μίδοοιϊοηἷϊα: ΤΊϊυβ ἱ. ς, ἔοσ 
τοῖο: 2 Τί. ἵν. 2ο, ἔοσ (οσγίητ δηὰ Μ|ηο- 
ἴι5; 2 ̓ Τίπι. ἵν. 13, ἴ0γ Ἴγοδδ5, ὑπα  Ἐϑ  ΟΠΔΟΙΥ͂ 
ἃ ἀϊειίποι Οςσδοίοη ἔγοπη Αςίβϑ χχ. ς- δπᾶ 
ΤΙ. 111.. 12, ἔοσ ΝΊςΟΡοΟΪ 5. 

ἐπ δὶς οαὐπ ῥίγεά ῥοι.46] ῬοτὮΔΡ5, Β1τϑά 
ΤοΟΙ ; 1 {π|π [Π6 ννῖάδ ῥγοοϊποῖβ οὗ ἴῃς στεαῖ 
Ῥγαῖογίαπ σᾶπιρ, ποῖ πὸ σοιῃραγδίϊν εἶν 5121] 
αυδτίογβ αἰϊδαῃοὰ ἴο [ἢ6 ΠΉΡΘΟΓΙ4] τοι ἄθησε οα 
τῆς Ῥαᾳ]αῖπθ. 566 Βρ {ιἰφηιξοοῖ, ἴῃ {πὸ “ [οὐγηλὶ 
οἵ ῬΣΟΙΟΣΥ,᾿ 1Νν. ς8. ὙῊΙ5 δυταηρόπιεπς ἴοοῖ 
οἤἴδθοϊ δίϊοσ {πὸ Αροϑβίία φυμπῖρά ἴῃ Ἰοάξιην 
Ρργονιἀθὰ ἕογ ἢΐπὶ 'ἰπ ἴῃ6 ἤγϑί ἰηβίδηςθ, κα". τό. 
ϑοῖηθ δᾶνθ δον" οαὰ {ποπίβοῖνος (0 γεραγαὰ [815 
85 Δ ἱπάϊ!σδίίοη παῖ {ΠΕΡῚ ν 85 ΠΟ νϑγΥ ϑἴσοῃξ 
ἔπεηαϊγ ἐδεϊηρ ἰονγαγάβ δῖ Ρϑὰὶ αἵ Ἀ οπιο. 

αἰ] ἐδαὶ εαρῖὸ ἐπ μηΐοὸ δύῃ) “ΓΒ Πᾶ5 Ὀδεῃ 
{που ρῆϊ ἴο ἱπηρὶγ ἴπδὲ ἢ νυᾶϑ πα ΑἸ]οννεὰ ἴο 
ξο ουῖ. 

381. ῥγεαεδίησ)] ὍΤῆϊ5 νγὰβ ἴῃ πηαγκεὰ ςοῆ- 
ἰγαϑὲ ἢ [Π6 ϑιΐθηποε ἀυπης {πε βάπιὸ ρεποά 
οὗ γεβίγαιπὶ ἰῇ ξβασοα [| 85 Ὀδεῃ ἰπεττεά 
ἔτοπι ΡΗ]]. ᾿. τ ἴδδῖ ἴῃ οἤτρεϊβ οἵ [ἢ!|5 1ἸηςῖτυΟ. 
Ὀσοη Ῥοηοίγαϊθα ὀνθὴ ἴο [ἢ ἱπλρογιαὶ δουϑθδο ά: 
Ὀυϊ Βρ Πιρμκίοος. φοπείάογα (᾿ὶς ποῖ νοὶ 
ννδιταηϊοί, 

πὸ »ρΙΩΝ ΓΙ ὀρ) ὍΤῆε δάνετρ ὉΥ 
ὙΠ ΙΟΒ [ἢ 15 15 ἐχργεβδεὰ ἰῃ ἴῃς ΟΥ̓ βΊηΔ] ἰ5 ἐπὶ- 
Ὀοάιορά Ὀγ Εὐδοῦϊ 5 ἴῃ ἢΐ5 δι ΠΊΠΊΔΓΥ δοςοιηξ, 
11. 22, ὙἼΤΠ6 σοποϊυβίοη πᾶς Ὀσέη τδουρῆῖ 
αὐὑτυρί. Βιυῖ, ἃ5 Βρ 1 ἱρμιοοϊς ᾿ᾶ5 ροϊπιοὰ 
ουξ, ἴῃ [6 ἱπίγοάδυς(ίοπ ἴο ἢϊ5 (ΟΠΊ ΠΙΘὨΪΔΓΥ 
οἡ {Π6 Εριϑδῖ]ε ἴο ἴῃ ῬΒΙΠρρίδηβ, Ρ. 3, ὙΠ 
5:10 655 οὗ ϑῖ Ῥαυὶ 5 ργοαςῃιηῃρ ἴῃ Κοπιδ ἰ5 ἃ 
βεϊον ἰουτηϊηδίοη ἴο πο Πιδίοτυ ΠμΔΠ ΔηῪ οἵδε 
ἱποιάεπε νης ἢ σου! παν Ὀδθη σἤοβοη. [{ 19 
(86 πιοϑὲ β(ὙἸΚΊῊΡ γοδ  σαῖίοη οὗὨ δαΐϊ ᾿γοπη98 
οὗ [δε υπϊνογϑαὶ βρτοδὰ οἵ [Π6 Οὐβρεὶ, ὙγὨΙςἢ 15 
πὸ βἰασεηρ-Ῥοϊηῖ οὗ [η6 παγγαῖϊνθ." 

Ννο Βᾶνθ πὸ νϑατσαπί ἔοσ δϑϑιιπιίηρ ἰμδῖ ἃ 
ςοτηρίεῖε δορταρὮΥ οὗ δῖ δὶ νγὰβ δΔηγ ρα 
οὗ ἴπὸ ἀοϑῖρη οὗ [ἢ15 Βοοῖ. Απά ἴῃς ΑγροβῖὶἊ 
ΒΙπΊ5 61 Γ ἀϊὰ ποί ἀν41] Ὠϊ πΊ56} οὗ ἴπ6 ὁρροσγίυηῦ 
ἴογ ρῥγονϊ ἀΐϊπρ' ΔΠΥ ϑιιρρίειπιθηῖ, 2 ΤΊΠΙ. ἵν. 11. 
δὲ 1ὺκὸ Βοϊᾷ ἢ15 μβαπά ψβοη ἴῃ6 Οοβρεὶ πδὰ 
Ὀεεη Ὀτουρῆς ἴο ἴΠ6 οεηΐῖγε δπά οἰρι8] οὗ ἴῃ 
{πρὴ Κπόονῃ νου], “ Υἱοΐογια νογοὶ [)εὶ, 
Ῥαυλὰ5 Ἀοπιᾶθ, Αρὸχ Ευδηροῖ!, Αοεἴογυτῃ 
ΕἸη15.}) Βεηρεὶ. 

ἘΝῸ ΟΣ ΨΟΙΌΜΕῈ ΙἹἸ. 
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